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Investeşte în  oameni! 

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 

2013 

Axa prioritară: 1 „Educatia şi formarea profesională în sprijinul 

creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere” 

Domeniul major de intervenţie: 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane din 

educaţie şi formare” 

Titlul proiectului: “EDU TEHNIC FORMA PLUS” 

Cod Contract: POSDRU/19/1.3/G/33739  

Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” 

DIN IAŞI 

 

 

    INTRODUCERE 

 

 

  Lucrarea Educaţia centrată pe elev/student  a fost concepută ca un 

indrumar pentru profesorii din invăţămîntul preuniversitar şi universitar 

tehnic, cu atît mai mult cu cît, problematica ei a fost obiectivul implementării 

programelor de formare continuă cu acelaşi titlu derulate prin proiectul 

POSDRU EDU TEHNIC FORMA PLUS şi finanţate din FONDUL 

SOCIAL EUROPEAN. 

Structura indrumarului este dată de structura planului de invatamant, 

al programelor de formare continuă, acreditate de Directia de formare 

continuă a personalului din invatamantul preuniversitar şi respectiv Consiliul 

Naţional de formare profesională a adulţilor. Prin urmare indrumarul se 

doreste a fi un exemplu de bune practici, pentru proiectele finanţate din 

fonduri europene, reprezentând experienţa trăită şi evaluată  a celor 100 de 

membri ai grupului ţintă.  El are un caracter predominant metodologic şi  

aplicativ, fiind  un ansamblu de caiete de lucru pentru profesorii din 

invatamantul preuniversitar şi universitar pe care aceştia le pot completa 

pentru a-şi verifica şi dezvolta competenţele necesare aplicării principiilor şi 

tehnologiei educaţiei centrate pe elev. Educaţia centrată pe elev/student este 
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timpul să depăşească nivelul dezideratelor şi să intre in spaţiul educaţional 

concret, de tipul ―aici si acum‖!  

Profesorii  din invăţământul preuniversitar tehnic sunt chemaţi şi  

abilitaţi prin programele de formare continuă  să aplice aceasta nouă 

paradigmă a educaţiei centrate pe elev, bazându-se pe următoarele 

competenţe : 

Competenţe metodologice: 

 Utilizarea metodelor şi strategiilor de predare adecvate 

particularităţilor individuale şi de grup, precum şi scopului şi tipului 

lecţiei; 

 Manifestarea unei conduite metodologice inovative în plan 

professional; 

Competenţe de comunicare şi relaţionare: 

 Manifestarea comportamentului empatic şi a „orientării helping‖; 

 Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv-educativ, 

ca act de comunicare; 

Competenţe de evaluare a elevilor: 

 Utilizarea strategiilor adecvate de evaluare individuală/de grup; 

 Elaborarea instrumentelor de evaluare în funcţie de scop şi 

particularităţile individuale/de grup; 

 

Competenţe psiho-sociale: 

 Valorificarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a 

elevilor; 

 Identificarea dinamicii şi tendinţelor de pe piaţa muncii şi corelarea 

acestora cu procesul instructiv-educativ; 

 Colaborarea cu părinţii/comunitatea în scopul realizării unui autentic 

parteneriat în educaţie. 

Competenţe tehnice şi tehnologice: 

 Exersarea schemelor de acţiune în vederea dobândirii/perfecţionării 

deprinderilor practice; 

 Aplicarea strategiilor didactice de utilizare eficientă a mijloacelor 

/auxiliarelor didactice în procesul de învăţământ. 
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Competenţe de management al carierei: 

 Adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea ―situaţiilor de 

criză‖; 

 Asumarea integrala a diferitelor roluri cu implicaţii docimologice 

(examinator / examinat / concurent / supraveghetor etc.); 

 Manifestarea faţă de tendinţele novatoare necesare dezvoltării 

profesionale; 

 

Tinerii profesori şi aspiranţi la statutul de profesor din invăţământul 

universitar tehnic in urma absolvirii cursurilor de formare continuă Educaţia 

centrată pe student au dobandit competenţe de formatori de formatori 

acreditaţi: 

 Conceptori ai programelor de formare, pe baza documentelor 

normative în vigoare, a standardelor ocupaţionale / de pregătire 

profesională şi a nevoilor unui anumit sector sau domeniu de 

activitate – inclusiv al celui de formare a formatorilor. 

 Proiectanti ai programelor şi ai activităţilor de formare, pe baza 

identificării nevoii şi cererii de formare dintr-un anumit sector sau 

domeniu de activitate. 

 Organizatori ai programelor de formare, asigurând toate condiţiile 

necesare desfăşurării optime a programului de formare. 

 Facilitatori ai procesului de învăţare şi de dezvoltare prin crearea 

unor situaţii de învăţare adecvate dezvoltării competenţelor 

profesionale care se constituie în ţinte ale formării. 

 Evaluatori ai competenţelor efectiv formate sau dezvoltate la 

participanţii la formare, precum şi al propriei prestaţii ca 

formator. 

 Evaluatori ai programelor de formare – atât al celor proprii, cât şi 

al programelor de formare propuse spre evaluare în vederea 

autorizării. 

  Contribuţia personalului didactic din cadrul DPPD al Universităţii 

―Tehnice Gheorghe Asachi din Iaşi‖in calitate de promotor,  impreună cu cea 

a partenerilor pe proiectul  european EDU TEHNIC FORMA PLUS din 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi din Filiala Iaşi a Academiei Romane  şi 

nu in ultimul rând a cursanţilor, profesori din invăţământul preuniversitar şi 
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universitar tehnic, a condus la realizarea indrumarului EDUCAŢIA 

CENTRATĂ PE ELEV/STUDENT. Noutatea absolută acestui indrumar se 

referă la contribuţia efectivă a cursanţilor la elaborarea lui prin conceperea şi 

elaborarea proiectelor de tehnologie didactică. ca modalităţi concrete de 

punere in practică a educaţiei centrate pe elev/student. 

Suporturile de curs intercorelate intr-un indrumar reprezintă reluări 

ale unor texte deja publicate dar şi texte  noi care tratează intr-o modalitate 

interdisciplinară tematica atât de actuală a educaţiei centrate pe elev. 

Experienţa mai indelungată a unora dintre autori se imbină intr-un tot unitar -

considerăm noi - cu privirea mai proaspată a unor tineri autori asupra 

educaţiei centrate pe elev/student. Devotamentul profesorilor din 

invatamantul preuniversitar tehnic şi deschiderea spre nou a tinerilor 

profesori din invăţământul universitar au constituit motoarele motivationale 

care au intreţinut spiritul creator al programelor de formare continuă 

materializat in actualul indrumar.  
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Investeşte în  oameni! 
 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii 
economice şi societăţii bazate pe cunoaştere” 
Domeniul major de intervenţie: 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane din 
educaţie şi formare” 
Titlul proiectului: “EDU TEHNIC FORMA PLUS” 
Cod Contract: POSDRU/19/1.3/G/33739  
Beneficiar: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI 
 

 
 

 Strategii de predare-învăţare-evaluare centrate pe 

subiect 
 

                                            Formator:  Lect.dr.Smaranda Buju 
 

 

CUPRINS 

 

I. Ce înseamnă centrarea pe subiectul învăţării? 

II. Principiul diferenţierii şi personalizării în ECS 

III. Achiziţiile elevilor din perspectiva centrării pe subiectul 

învăţării 

IV. Strategii educaţionale centrate pe subiect.Structură şi 

funcţionalitate 

V. Dificultăţi privind conceperea şi aplicarea strategiilor centrate 

pe subiect 

VI. Opţiuni strategice în proiectarea şi realizarea activităţilor 

centrate pe subiect 
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I. Ce înseamnă centrarea pe subiectul învăţării? 

 

 Centrarea pe elev a devenit o condiţie de calitate şi eficienţă a 

procesului formativ, dar şi una dintre căile de rezolvare a numeroselor 

dificultăţi pe care le cunoaşte şi le amplifică învăţământul contemporan: 

diminuarea motivaţiei elevilor pentru învăţătură, lipsa de atractivitate a 

programului şcolar, scăderea gradului de implicare în activităţile de învăţare, 

diminuarea importanţei acordate imaginaţiei, creativităţii şi afectivităţii 

elevilor în favoarea preţuirii exagerate a gândirii şi memoriei acestora, 

favorizarea abordărilor mecanice şi reproductive ale învăţării în defavoarea 

celor euristice (bazate pe descoperie), accentuarea abordării pasive de către 

profesor/elev a activităţii didactice, rutina şi monotonia, scăderea 

performanţei şcolare. ( L.Şoitu,R.Cherciu, 2006,p. 46-47). 

  

Exerciţiul nr.1 

Metoda de lucru: Brainstorming 

Multitudinea de materiale(cursuri, articole, studii, proiecte) elaborate pe 

tema învăţării centrate pe subiect (elev/student )v-a modelat o anumită 

părere/concepţie/ideaţie despre acest subiect.Consemnaţi cinci idei 

importante despre ce înseamnă educaţia/învăţarea centrată pe 

subiect/elev/student? Puteţi formula aceste idei sub forma: părerilor 

personale, citări ale unor idei de la diferiţi autori, precizări teoretice 

psihopedagogice, exemple practice din experienţa d-vostră etc.. 

 

1.……………………………………………………………………………… 

2.……………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………

4………………………………………………………………………………

5………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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Consemnez aici alte 5 idei interesante ale colegilor despre educaţia/învăţarea 

centrată pe subiect: 

1………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………

4………………………………………………………………………………

5……………………………………………………………………………… 

 

  

Exerciţiul nr.2 

Metoda de lucru: Problematizarea 

 Apreciaţi în ce măsură elevul/studentul este în centrul praxisului formativ în 

învăţământul românesc preuniversitar/ universitar?Argumentaţi! 

 

După unii autori (L.Şoitu,R.Cherciu,2006,p.58) centrarea pe elev /student 

poate fi înţeleasă/practicată sub următoarele sensuri: 

1. paradigmă educaţională cu impact major în valorificarea maximală 

a resursei umane  şi în creşterea calităţii activităţii (valorificarea 

optimă a elevului ca subiect a învăţării). 

2. poziţie etică şi deontică ce constă în valorizarea subiectului 

învăţării; 

3. opţiune strategică bazată pe capacitatea subiectului învăţării în 

procesul educativ; centrarea pe subiect este o strategie activă, ce 

necesită construirea în timp real a unei experienţe de învăţare 

pozitivă şi semnificativă, într-o relaţie democratică, nondirectivă. 

4. modalitate de abordare a procesului instructiv-educativ bazată pe 

nevoile, interesele, aspiraţiile şi potenţialul subiectului. 

 

Adaugaţi şi alte sensuri ce au rezultat în urma exerciţiului nr.1! 

5...................................................................................................................

..................................................................................................................... 

6................................................................................................................... 

  

 Dacă subiectul învăţării este „pus‖ în centrul actul didactic, acesta 

înseamnă că se propune o subtilă modificare a atenţiei profesorului. 
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Mutarea atenţiei profesorului de la conţinuturile transmise profesionist, de la 

modul/stilul personal de predare, de la preocuparea pentru utilizarea unei 

metode sau a alteia de predare-evaluare, de la însăşi personalitatea lui (eul 

personal/ eul profesional) către persoana elevului /elevilor este un exerciţiu 

de „de-centrare‖didactică (a profesorului) nu uşor de întreprins. Centrarea pe 

subiectul învăţării, considerăm că este mai mult decât faptul că profesorul 

aplică strategii didactice interactive, deoarece aici contează convingerea de 

necestatea acestui demers şi atitudinea corespunzătoare centrării pe subiectuş 

învăţării.Profesorul se poate privi admirativ în ipostaza de „formator-dexter‖ 

în mânuirea strategiilor didactice interactive, îşi poate descoperi, identifica 

sau confirma calităţile profesionale, dar toate acestea nu-i conferă şi o 

atitudine personală şi profesională centrată pe subiectul învăţării. Procesul 

„decentrării‖didactice a profesorului este chiar unul subtil, aşa cum l-am 

numit, deoarece el nu trebuie să-şi arate lui sau elevilor săi, cât de bun este în 

conceperea şi aplicarea scenariilor/strategiilor/metodelor didactice 

activizante. A presta actul didactic pentru confirmarea acestor percepţii sau 

centrarea minţii formatorului în aceste percepţii (care desigur cresc sau 

întreţin stima de sine), nu este tocmai potrivită pentru crearea unei atitudini 

reale centrate pe elev.  Procesul „decentrării‖ 

 

după cum se poate observa ţine foarte mult de tipul de personalitate a 

formatorului, de competenţele de  

comunicare şi relaţionare cu ceilalţi, de exerciţiul autocontrolului personal în 

ceea ce ce priveşte orgoliul şi egoismul personal/ profesional şi nu în ultimul 

rând de modul de gândire, de mentalităţile şi convingerile psihopedagogice 

ale profesorului. Prin „decentrare‖ nu înseamnă că formatorul /profesorul nu-

şi mai supraveghează actul didactic, nu mai este atent la ceea ce face şi la 

sine, ci el alege, în conştiinţă de cauză, cu un efort considerabil ca toate 

situaţiile de învăţare pe care le construieşte  

 

 

să vizeze implicarea şi responsabilizarea elevilor. O conduită centrată pe 

elev vine în primul rând din existenţa unei atitudini reale a profesorului, con-

centrate pe elev, adică a unui mod de raportare mental, afectiv şi relaţional 
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care ştie să menţină elevul în centrul demersurilor sale didactice, aşezând 

corect accentele de  

câte ori trebuie. Simpla sau complexa mânuire a strategiilor/metodelor 

didactice active şi interactive nu garantează şi atitudinea corespunzătoare 

acestui demers didactic modern, deşi ca idee corespunde celor două principii 

ale didacticii tradiţionale: principiul însuşirii conştiente şi active a 

cunoştinţelor şi principiul individualizării şi diferenţierii învăţării sau al 

respectării particularităţilor individuale. 

 

Exerciţiul nr. 3 

Realizaţi o scurtă autoanaliză a percepţiei elevului/studentului cu care 

lucraţi. Cum este elevul/studentul „acum” în procesul didactic? Cum aţi 

vrea să fie? 

Bifaţi elementele de mai jos cu care sunteţi de acord. Adaugaţi şi alte 

elemente în spaţiile libere. 

 

Ipostaza 1:Ce/cum este 

elevul/studentul acum? 

Ipostaza 2: Ce/cum am vrea să fie 

elevul/studentul? 

1. Subiect pasiv 1. Subiect activ* 

2. Subordonat profesorului 2. Partener 

3. Permanent condus, dirijat 3. Semidirijat, autonom 

4. Orientat 

algoritmic/stereotipic 

4. Orientat creativ euristic 

5. Nu îşi asumă responsabilităţi 5. Responsabilizat* 

6. Valorizat unilateral -cognitiv 6. Valorizat complex psiho-socio 

-afectiv 

7. Un incognito 7. Descoperit 

8.  8.  

9.  9.  

10.  10.  
11.  11.  
12.  12.  

 

*vezi, mai jos cum se manifestă un subiect activ şi responsabilizat; 
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Comentariile d-vostră pot fi consemnate aici: 

...........................................................................................................................

............. 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.............................. 

 

 

Exerciţiul nr.4 

Metoda de lucru: Problematizarea 

Gândiţi cele 2 ipostaze ale profesorului şi completaţi spaţiile de mai jos. 

Identificaţi şi criteriile la care vă raportaţi.  

 

 

Cum este profesorul tradiţional? Cum este profesorul centrat pe 

elev/student? 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

5.  5.  

6.  6.  

7.  7.  

8.  8.  

9.  9.  

10.  10.  
 

!!!! Completarea tabelului de mai sus vă poate ajuta să rezolvaţi exerciţiul 

nr. 5 
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Exerciţiul nr. 5 

Metoda de lucru:Problematizarea, Conversaţia euristică 

În faţa ipostazei 2 a elevului, statutul/rolul profesorului/formatorului se 

modifică? 

Ce elemente de statut/rol pierde şi ce elemente câştigă? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

................. 

 

*Un subiect al învăţării activ şi responsabilizat se va manifesta în 

următoarele direcţii (L.Şoitu,R.Cherciu,2006,p.63): 

1. se exprimă pe sine (sincer,curajos,deschis la diversitate, cu respect pentru 

ceilalţi); 

2.comunică (adecvat, empatic, asertiv, tolerant) şi ştie să asculte; 

 

3. participă activ la instruire/autoinstruire (renunţând treptat la pasivitate şi 

comoditate, la atitudine de „nepitinţă‖ sau neajutorare învăţată); 

4. îşi alocă timp pentru instruire şi autoinstruire prin propria decizie înafara 

constrângerii , obligativităţii sau sancţiunii;  

5. este activ în relaţia cu profesorii săi şi colegii săi valorificând orice situaţie 

de învăţare; 

6.ia decizii şi îşi asumă consecinţele acestora. 

7. este conştient de manifestarea şi folosirea libertăţii personale într-o 

direcţie constructivă ceea ce l-a condus spre 

8. a depăşit imperativul „trebuie‖ şi la înlocuit cu„prefer să‖ (H.Faire 

Cornelius, 1996, Ştiinţa rezolvării conflictelor, p.124) ** 

 

**Tabelul de mai jos dezvoltă punctul 8: 

 

TREBUIE FAŢĂ DE PREFER 

EU sunt NEVOIT EU PREFER 
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AUTORITATE AUTONOMIE 

Acţiunile sunt direcţionate de 

persoane cu autoritate din trecutul 

sau prezentul meu 

Acţiunile au logica lor internă de a fi 

realizate 

 

MĂ SUPUN 

 

 

 

MĂ 

RĂZVRĂTESC 

 

 

DE ACORD ÎMPOTRIVĂ 

FRUSTRARE 

RESENTIMENTE 

 

 

 

REZISTENŢĂ 

VINĂ 

 

 

 

ACCEPT 

CONSECINŢELE 

ACCEPT 

CONSECINŢELE 

VREAU SĂ MĂ RĂZBUN ÎMI ASUM RESPONSABILITATEA 

 

VICTIMĂ 

 

OPRESOR 

DESCOPERIREA LIBERTĂŢII 

PERSONALE 

 

Exerciţiul nr. 6 

Exprimaţi 2 întrebări/observaţii/comentarii la tabelul de mai sus şi 

consemnaţi-le mai aici: 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.............................................................................. 

 

În concluzie: 

O activitate educaţională este centrată pe elev/student dacă satisface 

cumulat următoarele cerinţe:  

a) se bazează pe caracteristicile personale ale elevilor; 

b) are ca scop dezvoltarea de competenţe (obiectiv principal) şi 

transmiterea de conţinuturi specifice (obiectiv secundar); 
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c) implică efectiv elevul în planificarea, executarea şi evaluarea 

activităţilor; 

d) constituie o experienţă de învăţare pozitivă şi semnificativă; 

e) permite transferul de experienţă în situaţii diverse şi nu doar 

similare; 

 

 

II. Principiul diferenţierii şi personalizării în educaţia centrată pe subiect 

 

 Educaţia centrată pe subiectul învăţării împărtăşeşte principiile 

educaţiei diferenţiate şi personalizate şi ţine cont de filosofia schimbării. 

Iată câteva dintre aceste principii: 

-În activitatea de învăţare între elevi există diferenţe semnificative de ritm, 

volum, profunzime şi stil. 

-Egalitatea accesului la educţie nu înseamnă şcoală unică pentru toţi, ci 

şcoală adaptată posibilităţilor aptitudinale şi nevoilor fiecărui elev. 

 -Schimbarea este un proces, nu un eveniment, o experienţă individuală de 

profunzime. 

-Schimbarea este desăvârşită de indivizi, nu de instituţii. Pentru ca şcoala să 

se schimbe trebuie să se schimbe educatorii din şcoală, prin dezvoltarea 

deprinderilor şi abilităţilor de provocare şi menţinere a schimbării. (Carmen 

Creţu, 1998, p.14-15) 

Analizând comparativ concepţia tradiţională asupra activităţii instructiv-

educative şi cea asupra activităţii diferenţiate, inclusiv a celei centrate pe 

subiectul învăţării, în scopul evidenţierii impactului celei din urmă asupra 

dezvoltării elevului în raport cu propriul potenţial, sunt semnalate diferenţele 

dintre acestea (Adriana Rotaru, 2002): 

 

Activitatea didactică în stil 

tradiţional 

Activitatea didactică diferenţiată 

Domină activitatea cu întreaga clasă 

Diferenţele între elevi sunt mascate 

şi se acţionează asupra lor doar când 

sunt problematice 

Interesele elevilor sunt rar apelate 

Diferenţele între elevi sunt studiate şi 

acceptate ca bază de pornire în 

demersul instructiv educativ 

Elevii sunt ghidaţi în sensul 

propriilor interese şi al alegerilor 
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ghidate de acestea 

Se folosesc frecvent fome diferite de 

organizare a activităţii: pe grupe, în 

echipe, fronal şi individual 

Timpul este inflexibil Timpul este flexibil în funcţie de 

nevoile elevilor 

Predomină interpretările unice ale 

ideilor, evenimentelor 

Sunt încurajate perspective multiple 

asupra ideilor, evenimentelor 

Profesorul direcţionează 

comportametul elevilor 

Profesorul facilitează activitatea 

independentă a elevilor  

Profesorul  rezolvă problemele clasei 

sale 

Elevii se ajută între ei asistaţi în 

rezolvarea problemelor  

Profesorul planifică secvenţele, 

obiectivele instruirii, furnizează 

standardele de evaluare a activităţii 

Elevii acţionează împreună cu 

profesorii pentru a stabili obiective şi 

criterii de evaluare 

 

 

 

 

 

Exerciţiul nr.7 

Consemnaţi observaţii/comentarii personale cu privire la prezentarea 

antitetică de mai sus: 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..................................................................................................... 
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 Se poate observa tendinţa către o educaţie în care elevii să devină 

capabili să îşi asume responsabilitatea dobândirii competenţelor, profesorul 

devenind un organizator al experienţelor de învăţare.În acest sens, el îşi 

asumă sarcini suplimentare în generarea unui climat de încredere în 

posibilităţile elevilor, în diminuarea complexului de inferioritate al multora 

dintre ei, în combaterea algoritmilor de uniformizare a condiţiilor de învăţare 

şi dezvoltare pentru elevii capabili de performanţe superioare. Stimularea 

creativităţii acestora,  

încurajarea lor permanentă, teme variate la nivelul conţinutului şi 

metodologiei, crearea unui context favorabil gândirii independente, asocierii 

libere a ideilor, dezvoltarea capacităţii de argumentare, motivare pentru 

alegerile făcute sunt câteva direcţii importante de acţiune. În felul acesta ar 

putea fi depăşite prejudecăţile care împiedică instaurarea în şcoală a unui 

climat favorabil creativităţii: 

 cultul elevului mediu după care dascălul îşi reglează demersul său 

didactic; 

 preocuparea obsesivă a profesorului pentru programă; 

 considerarea notelor ca indicatori absoluţi pentru toate virtuţile 

probate de elevi; 

(Anca Munteanu, 1994, p.126-127). 

 

 

 

III. Achiziţiile elevilor din perspetiva centrării pe subiectul învăţării 

 

Care trebuie să fie achiziţiile finale ale elevilor/studenţilor din perspectiva 

acestui demers educativ? 

 În mod tradiţional cunoştinţele au fost considerate şi încă mai sunt, 

tipul de achiziţie fundamentală, necesară şi suficientă pentru a asigura 

succesul în orice domeniu de pregătire. Dimensiunea epistemică, ştiinţifică şi 

cantitativă a conţinuturilor didactice era raţionamentul care întemeia acest 

punct de vedere, care conferea autoritatea gnoseologică profesorului. 

Viziunea din ce în ce mai pragmatică asupra educaţiei şi accentuarea 

legăturii dintre şcoală, pregătirea profesională şi piaţa muncii va determina 

ca relevanţa şi importanţa cunoştinţelor să scadă, iar accentul să cadă pe 
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formarea şi exersarea priceperilor şi deprinderilor, precum şi pe rolul 

atitudinilor, valorilor şi comportamentelor elevului (pe dimensiunea 

axiologică). Dezvoltarea mediului de afaceri şi a tehnologiilor din diverse 

domenii a determinat ca instituţiile educaţionale să se raportaze pragmatic la 

ceea ce înseamnă performanţă,  punând  

 

accent pe acţiune, traning, formare, exersare, învăţare prin acţiune. Astfel a 

apărut ca dezirabilă atingerea performanţelor prin – formarea de 

competenţe. Dar aceasta nu înseamnă renunţarea la cunoştinţe sau o 

schimbare esenţială a conţinuturilor, ci o altă abordare a lor, mai pragmatică, 

mai aplicativă, prin transpunerea lor funcţională în practică. 

(L.Şoitu,R.Cherciu, 2006, p. 80) 

 Raportul pentru UNESCO al Comisiei Internaţionale pentru 

educaţia secolului XXI analizează relaţia educaţiei în raport cu provocările 

lumii contemporane şi propune o regrupare a achiziţiilor educative 

concretizată în 4 piloni, 4 categorii de metacompetenţe:  

a învăţa să ştii; a învăţa să faci; a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi; a 

învăţa să fii (să devii)(J.Delors,2000).G.Văideanu, 1986, vorbeşte de o 

răsturnare a triadei finalităţilor educaţionale (afectiv, psihomotor, cognitiv), 

un subiect mult discutat, care practic se realizează mai puţin, deşi sunt 

definite categorii de finalităţi pentru învăţământul obligatoriu şi  

liceal. Consiliul Naţional pentru Curriculum prin materialele suport 

elaborate, propune interpretarea rezultatelor elevilor de liceu ca performanţe, 

înţelese în termeni de competenţe şi capacităţi. Termenul „competenţă‖ deşi 

s-a impus rapid prezintă dificultăţi definiţionale, dat fiind complexitatea sa 

structurală şi dificultatea formării sale. Iată câteva definiţii ale competenţei: 

 „competenţa este un rezultat complex structurat, la confluenţa dintre 

un sistem de cunoştinţe şi deprinderi, care în interacţiunea lor conferă 

posibilitatea de a identifica şi rezolva în contexte diferite probleme 

caracteristice unui domeniu la parametrii calitativi superiori‖ 

(V.Cojocariu, 2004). 

 

  „un amestec specific fiecărui individ de îndemânare dobândită prin 

pregătire tehnică şi vocaţională, de comportament social, de spirit de 
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echipă, de iniţiativă şi capacitate de asumare a responsabilităţilor‖ 

(J.Delors, p.72)  

 „implică complexe integrate de cunoştinţe, abilităţi, capacităţi şi 

atitudini, care conferă celui ce o posedă dreptul de a spune: ştiu să fac 

acest lucru‖(V.G.Chirea, p.1) 

 „un pachet transferabil şi multifuncţional de cunoştinţe, 

deprinderi/priceperi şi atitudini de care au nevoie toţi indivizii pentru 

împlinirea şi dezvoltarea profesională. (V.G.Chirea, p.5) 

Aceste puncte de vedere ne indică faptul că exită trei elemente 

indispensabile pentru competenţa: 1. cunoştinţe, 2. abilităţi şi 3. o situaţie 

determinantă.Competenţele nu sunt ele însele cunoştinţe, deprinderi, 

atitudini sau capacităţi, dar ele mobilizează, integrează astfel de resurse într-

o situaţie particulară. 

 

 

Exerciţiul nr.8 

Comentaţi schema de mai jos şi daţi-i un titlu 

 
 
                                        

 
Schema 1: ........................................................................................... 

 

 

STRATEGIE 

EDUCAŢIONALĂ 

CENTRARE PE 

SUBIECT 
REUŞITA 

SOCIALĂ 

COMPETENŢE 

DIFERENŢIERE ŞI 

PERSONALIZARE 
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IV . Strategii educaţionale centrate pe subiect.Structură şi funcţionalitate 

 

 Învăţarea prin acţiune, condiţie a eficienţei activităţilor educaţionale 

presupune predominanţa metodelor activ-participative.Suportul ştiinţific al 

acestei opţiuni este asigurat de cercetările întreprinse în psihologia învăţării 

şi ştiinţele educaţiei,  care au pus în evidenţă faptul că dezvoltarea copilului 

se produce prin acţiuni şi operaţii, prin antrenarea elevilor în efectuarea unor 

studii, cercetări, analize, comparaţii, creaţii  

care solicită un efort personal voluntar.Însuşirea operaţională şi funcţională a 

cunoştinţelor nu se realizează adecvat printr-o receptare pasivă, ci numai în 

condiţiile stării active. 

 

 

 

 

Exerciţiul nr.9 

Iată mai jos un scurt inventar al metodelor didactice în funcţie de gradul de 

implicare al profesorului şi al elevilor. (L.Şoitu,R.Cherciu, 2006, p.101) 

Completaţi categoriile I,II şi III şi cu alte metode didactice! 
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...................................     ..............................    .................................. 

..................................     ...............................    .................................. 
 
   

Învăţarea nu poate fi privită ca o simplă receptare şi însuşire a unor 

cunoştinţe prezentate de profesor, ci mai ales ca un proces intelectual activ, 

care antrenează capacităţile elevilor în realizarea unei multitudini de sarcini 

instructiv-educative. Devenind participanţi activi în procesul predării şi 

învăţării, elevii nu mai reprezintă doar un auditoriu gata să recepteze pasiv 

ceea ce li se transmite sau li se demonstrează.Prin utilizarea metodelor activ-

participative, energiile lor pot fi mobilizate pentru efectuarea unor sarcini, în 

acest fel fiind puse în joc capacitatea de raţionare, înţelegere, imaginare, 

Tipuri de metode utilizate în activităţile 

educative 

I. Centrate pe 

acţiunea profesorului 

(expozitive) 

II.Centrate deopotrivă 

pe acţiunile profesorului 

şi ale elevilor 

III. Centrate cu 

precădere pe 

acţiunile elevilor 

-Conversaţia 

euristică 

-Demonstraţia 

dirijată 

-Observaţia 

dirijată 

-Problematizarea  

-Învăţarea prin 

descoperire 

-Munca în grup 

-Exerciţiul 

-Algoritmizarea 

-Studiul de caz 

-Brainstorming 

-Eseul 

 

 

-Expunerea cu 

formele ei: 

Discursul 

Prelegerea 

Povestirea 

Descrierea 

-Demonstraţia 

 



 

 

   

 

 

 

  
       UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 
PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 

 2007-2013 
 OIPOSDRU UNIVERSITATEA TEHNICĂ 

“GHEORGHE ASACHI”                   
DIN IAŞI 

 
 

 

20 

 

 

 

 

memorare, de anticipare şi creaţie.Interesul elevilor pentru lecţie creşte 

atunci când profesorul procedează la o angajare a fiecăruia în descoperirea 

cunoştinţelor. Activizarea elevilor, pentru a-i face părtaşi la propria formare, 

nu se va realiza dacă profesorul procedează prin afirmare-negare-explicare, 

fără a utiliza forţele lor psihice într-o dinamică intelectuală continuă şi 

echilibrată. (L.Şoitu,R.Cherciu, 2006, p.101-103). 

Preocupat de optimizarea activităţii ce urmează să o desfăşoare, orice 

cadru didactic îşi va pune inevitabil câteva întrebări:  

 

 

 Cum trebuie acţionat pentru ca elevii să înveţe mai bine? 

 Ce fel de acţiuni se vor întreprinde şi în ce condiţii? 

 Care sunt metodele, mijloacele, formele de organizare cele 

mai potrivite pentru realizarea obiectivelor propuse? 

Articularea metodelor, procedeelor, mijloacelor şi formelor de 

organizare generează strategii didactice, care aplicate în situaţii concrete de 

predare şi învăţare, pun în valoare conţinuturile prelucrate şi potenţialul 

elevilor în vederea realizării obiectivelor propuse.În cadrul lecţiei, activitatea 

profesorului se îmbină cu activitatea elevilor. Rolul profesorului se poate 

deplasa, însă de la polul în care reprezintă doar o sursă de cunoştinţe, la polul 

în care conduce şi coordonează activitatea independentă a elevilor, în timp ce 

activitatea acestora se poate deplasa de la simpla receptare şi reproducere a 

celor transmise de către profesor, la eforturile creatore.Predarea poate fi 

gândită: 

 unidirecţional(profesor-elev)- profesorul transmite, iar elevul 

receptează; 

 bidirecţional (profesor-elev-profesor)-profesorul întreţine un dialog 

diferenţiat cu elevii; 

 multidirecţional(profesor-elev-elev-profesor)-profesorul iniţiază şi 

orientează acţiunile elevilor animaţi de dotrinţa de a conlucra. 

(L.Şoitu,R.Cherciu, 2006, p.131) 

 

Exerciţiul nr.10 

Gândirea sau spiritul de iniţiativă nu se dezvoltă dacă nu le dăm 

posibilitatea elevilor să se exerseze: „Numai acţionând înveţi a acţiona” 
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(G.Leroy, 1974, p.12). Precizaţi în ce condiţii didactice, elevul are 

posibilitatea de a manifesta iniţitivă, opţiune, decizie sau judecată 

critică. (L.Şoitu,R.Cherciu, 2006, p.132) 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

................................................... 

 

Strategiile care cuprind variante expozitiv-explicativ-reproductive se 

bazează pe un grad ridicat de dirijare a învăţării şi obligă pe elevi să urmeze 

profesorul cu stricteţe, pe drumul indicat într-un mod rigid de către acesta. 

Evident ei au nevoie de dirijare şi control, dar şi de libertate şi toleranţă în 

constrângeri, depăşindu-se activitatea mintală de reproducere şi imitare.A 

învăţa nu trebuie să devină sinonim cu „copierea‖ demonstraţiei sau 

explicaţiei profesorului. Depăşirea nivelului formal de predare, 

comunicare mai mult sau mai puţin abstractă de cunoştinţe şi a 

percepţiei învăţării ca fiind doar o însuşire de cunoştinţe este o opţiune a 

profesorului care conştientizează modul tradiţional de predare, reţine 

elementele valoroase şi le combină şi cu alte strategii moderne centrate 

pe subiectul  

învăţării. Subiectul învăţării este activ sau pasiv în funcţie de 

mentalitatea sa didactică care se reflectă în modul de raportarea a lui 

la clasa de elevi.Profesorul este în măsură să le ofere ocazii elevilor să 

întreprindă cercetări, căutări, încercări proprii, situaţii în care să  

 

gândească independent, să aibă iniţiative şi responsabilităţi. Psihologia 

învăţării ne pune la dispoziţie date cu privire la aspectul dinamic al 

procesului de învăţare, la care subiectul învăţării se raportează activ şi 

responsabil.Plasarea elevilor în centrul experienţelor de învăţare, 

explorează aspectul formativ al educaţiei care depăşeşte însuşirea 

cunoştinţelor teoretice de bază şi aplicarea lor în acelaşi situaţii.Iată şi alte 
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achiziţii importante pe care le dobândeşte elevul, participant activ la 

propriile experienţe de învăţare:  

 capacitatea de a pune întrebări şi de a construi răspunsuri; 

 dezvoltarea gândirii şi creativităţii elevilor  prin antrenarea 

elevilor în activităţi care presupun operaţii mintale de un nivel 

superior simplei cunoaşteri; 

 aplicarea conceptelor însuşite în contexte noi; 

 formarea de opinii, atitudini, concepţii, mentalităţi dezirabile. 

 încorporarea rezultatelor învăţării în propria structură 

cognitiv-afectiv-motivaţională. 

 În concepţia modernă a educaţiei profesorul nu mai reprezintă sursa 

unică de informaţii pentru elevi de aceea funcţia sa constă în organizarea şi 

îndrumarea activităţii de învăţare.Poziţia de receptor pasiv, de spectator al 

unei expuneri chiar daca este de calitate, nu dezvoltă capacităţile de 

cunoaştere şi nu-i declanşează forţele creatoare. De aceea trebuie avut în 

vedere că efectele instructiv-educative depind în mod direct de gradul de 

angajare şi participare a elevilor, de practicarea unor strategii didactice care 

înlătură standardizarea, formalismul, egocentrismul didactic al profesorului. 

Aplicarea a două  principii didactice –„Participarea activă şi conştientă‖, 

„Principiul individualizării învăţării‖ stă la baza strategiilor centrate pe 

subiect. 

 Procesul instructiv-educativ centrat pe subiect cunoaşte o restrângere 

a momentelor expozitiv-receptive, fără o excludere totală a lor.R.M. Gagne 

(1975) arată care sunt tipurile de obiective ce pot fi atinse prin demersurile 

expozitive: 

 Provocarea şi dezvoltarea motivaţiei realizării, stârnind interesul 

pentru tema abordată 

 Informarea elevilor cu privire la rezultatele aşteptate în urma 

învăţării; 

 Asigurarea sprijinirii şi îndrumării învăţării; 

Nu trebuie uitat că strategiilor expozitive îşi au rolul lor important mai 

ales când conţinutul vehiculat are un caracter informativ sau este prea 

complicat pentru o abordare independentă. 

 D.P Ausubel şi F.G.Robinson (1981) vor arăta că schimbarea actuală 

de accent nu înseamnă că trecerea de la învăţarea prin metode expozitive la 
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cea prin descoperire, deoarece nici una dintre acestea nu sunt suficient de 

cuprinzătoare pentru a acoperi întreaga gamă de sarcini instructiv-educative. 

I.Cerghit (1983) consideră că entuziasmul profesorilor pentru metoda 

descoperirii nu echivalează cu putinţele elevilor de a descoperi şi explica 

totul.Posibilităţile de gândire şi acţiune ale elevilor sunt limitate, dar exersate 

în experienţe de  

învăţare  „bine dozate‖ ele pot fi depăşite. De aceea în practica didactică nu 

este posibilă eliminarea unei strategii şi absolutizarea altora, deoarece ele se 

pot combina şi completa reciproc.(L.Şoitu,R.Cherciu, 2006, p.139-140) 

 

 

Iată mai jos, în sinteză dimensiunea structurală şi funcţională a unei secvenţe 

acţionale centrate pe subiect (Idem, p.141). 
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V. Dificultăţi privind conceperea şi aplicarea strategiilor centrate pe subiect 

 

  În general configurarea unei strategii educaţionale presupune 

focalizarea pe următoarele aspecte: 

1. obiectivele de realizat; 

2. conţinuturile pe care se centrază procesul didactic, de care depind 

3. strategiile didactice ( natura,complexitatea şi volumul acestora) 

4. selectarea, combinarea şi dozarea componentelor strategiei în raport 

cu ansamblul factorilor contextuali determinaţi.  

Enumerarea aspectelor de mai sus rămân definitorii pentru stabilirea 

strategiei didactice dar se ignoră un aspect important: resursa umană -atât 

elevul (cu concepţia sa despre actul didactic, cu experienţa, motivaţiile, 

atitudinile, aptitudiniile, interesele sale), cât şi profesorul (cu reprezentările, 

convingerile şi calitatea experienţei sale didactice). Considerăm că acţiunea 

de structurare concretă a oricărei strategii educaţionale trebuie să pornească 

de la apectele menţionate mai sus, dar să nu omită raportarea la factorul 

uman dat. Scriptul didactic  

  

(scenariul) trebuie ajustat la partenerii educaţionali care sunt persoane 

concrete cu anumite particularităţi, nevoi şi resurse psihocognitive 

disponibile. 

 Strategia centrată pe subiectul/elevul învăţării este cea care ţine cont 

de resursa umană şi poate avea două sensuri: 

-în sensul larg: este o paradigmă experienţială  a instruirii, bazată pe 

valorizarea intereselor şi abilităţilor elevilor; 

-în sens restrâns: desemenează un plan de acţiune educativă care are la bază 

cunoaşterea nevoilor educative ale elevului; (L.Şoitu,R.Cherciu, 2006,p. 45) 

În acest sens, se poate observa că atunci când se vorbeşte despre strategii 

centrate pe elev se evidenţiază corelaţii dintre tipurile de inteligenţe ale lui 

Gadner şi stilurile de învăţare, respectiv între stilurile clasice de învăţare 

(vizual, auditiv, kinestezic) şi diferite strategii de învăţare (G.Lemeni, M. 

Miclea, p.132-133). 
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Exerciţiul nr.11 

Studiaţi fişele de lucru primite şi identificaţi care din tehnicile/strategiile de 

învăţare prezentatele-aţi utilizat sau pot fi utilizate la disciplinele tehnice pe 

care le predaţi. 

 

 Ca opţiune strategică, abordarea centrată pe subiect presupune o 

raportare specifică la finalităţile educaţiei, la rolurile profesorului şi ale 

subiectului învăţării, la modalităţile de interacţiune şi la metodele, mijloacele 

şi procedeele utilizate. Ca şi cea tradiţională, strategia centrată pe 

subiect/elev (SCS/SCE) are anumite dificultăţi şi limite : 

2. Dificultatea schimbării de paradigmă/comportament/stil didactic în 

ceea ce priveşte subiectul învăţării (cunoaşterea şi valorizarea 

acestuia prin/în actul didactic). Există o rezistenţă la schimbare din 

partea formatorilor din sistem care vor asimila parţial, formal sau 

superficial acestă nouă opţiune didactică care nu este facilă de pus în 

practică. 

 

3. Inexistenţa, în oferta de formare iniţială psihopedagogică  a unui curs 

de formare pe problematica SCE. 

4. Caracterul inter- şi transdiciplinar al SCE determină complexitatea şi 

relativa dificultate de selecţie şi utilizare a lor (psihologie, pedagogie, 

consiliere, managementul clasei de elevi). 

5. Caracterul dinamic şi flexibil al pregătirii profesorilor este stimulat 

maximal prin abordări metodologice mai complexe, interdisciplinare. 

 

6. Multitudinea de deschideri oferite de tematică este productivă, dar 

poate fi şi contraproductivă, generând derută în rândul formatorilor 

asupra a ceea ce se intenţionează, şi mai ales asupra lui „cum?‖ se 

poate realiza. 

7. Specificul SCE generează dificultăţi de ordin organizatoric (spaţial: 

organizarea spaţiului altfel decât varianta tradiţională; temporal: 

cum trebuie integrate SCE în procesul de învăţământ ştiind că sunt 

cronofage; curricular: dileme asupra modului de parcurgere a 

programei şcolare, modalităţile de folosire a suporturilor curriculare 

sau a altor auxiliare; relaţional: dacă şi în ce măsură actualii 
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profesori din sistem şi viitorii profesori sunt dispuşi la construirea 

unui alt tip de relaţii cu elevii, bazată pe cunoaştere şi 

autocunoaştere, creşetrea gradului de autonomie a elevului,  

 

nondirectivitatea şi stimularea creativităţii, comunicare asertivă şi 

negociere, ascultarea activă şi empatică, gândire critică şi reflexivă). 

 

 

 

VI.Opţiuni strategice în proiectarea şi realizarea activităţilor centrate pe 

subiect 

 

 Reuşita activităţii didactice depinde de talentul şi abilitatea profesorului de 

a selecta strategiile optime de predare şi evaluare astfel încât elevul să 

trăiască o experienţă de învăţare pozitivă şi semnificativă din punct de 

vedere al propriilor nevoi şi interese educaţionale.  

Selectarea unei strategii centrate pe subiectul învăţării (SCS) nu asigură 

aprioric şi succesul activităţii. Opţiunea pentru o strategie centrată pe elev 

este determinată de contextul educaţional şi finalităţile propuse. 

Iată mai jos câteva principii generale în selectarea SCS 

(L.Şoitu,R.Cherciu, 2006, 

p. 167-170): 

1. Analiza contextului educaţional ne poate indica dacă situaţiile 

educaţionale sunt mai structurate (când finalităţile sunt clare, orientate spre 

performanţe) şi în acest caz se pot folosi strategii directive, sau mai puţin 

structurate (adică finalităţile sunt orientate mai puternic pe formare de 

abilităţi de învăţare, sociale şi de autocunoaştere, iar atenţia profesorului este 

centrată pe experienţa de învăţare a elevilor) când se pot utiliza strategii mai 

puţin structurate, non-directive.  

2. Respectarea etapelor construirii unei strategii:  
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a) Ce urmăresc să obţin în urma predării: un set de cunoştinţe, să 

experimenteze o situaţie inedită care să permită insight-uri personale? 

Ce obiective îmi propun să ating? 

b) Este informaţia transmisă necesară? Este experienţa utilă? 

c) Care sunt abilităţile personale şi educaţionale disponibile  care să mă 

ajute să mediez ănvăţarea? 

d) Ce mtode, tehnici şi instrumente am la îndemână?Ce pot să aplic în 

situaţia actuală? Ce plan de acţiune adopt? 

e) Ce ar trebui să facă elevul? 

f) Care este nivelul de la care pornim?(dacă elevului îi prezentăm un set 

nou de abilităţi, vom utiliza o etapă pasivă din punct de vedere al 

implicării elevului; dacă dorim ca elevul să exerseze activităţi vom 

utiliza o etapă activă). 

g) Ce conterază mai mult în activitatea X…Y…..Z..? 

h) Care sunt criteriile de performanţă pe care le voi utiliza în evaluare? 

 

Proiectarea strategică se transformă într-un sistem cu următoarea structură: 

 
 
 
Procesul de învăţământ centrat pe elev este o alternativă dificilă la procesul 

de învăţământ tradiţional deoarece este un demers care se construieşte de 

către cei doi parteneri: profesorul şi elevii, care trebuie să cunoască foarte 

bine ce pot şi ce ştiu.  

 

Exerciţiul nr. 12 

Citiţi cu atenţie următoarele nevoi academice ale elevilor (Jones,Jones, 

1998) şi adăugaţi minim 3 alte nevoi pe care le consideraţi importante : 

1. Să înţeleagă şi să valorizeze scopurile educaţionale; 

Imput 

Obiective operaţionale 

Caracteristicile elevului 

Caracteristicile 

profesorului 

Calitatea relaţiei elev-

profesor 

Secvenţierea: 

Activităţilor 

Aplicării metodelor 

Evaluării 

Output 

Experienţe de 

învăţare 

Abilităţi  

Cunoştinţe 
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2. Să înţeleagă propriul proces de învăţare şi necesitatea implicării 

active; 

3. Să coreleze materia învăţată cu experienţele sale de viaţă; 

4. Să îşi asume responsabilitatea pentru propria ănvăţare  prin 

stabilirea propriilor obiective şi urmărirea propriilor interese; 

5. Să aibă experienţa succesului şi să explice ceea ce a determinat 

atingerea lui; 

6. Să aibă experienţa insuccesului şcolar să explice ceea ce a 

determinat apariţia lui; 

7. Să primească feedback personalizat şi realist; 

8. Să primească recompense utile pentru performanţele sale; 

9. Să perceapă învăţarea orientată de adult ca o activitate suport; 

10. Să aibă experienţa unui mediul de învăţare pozitiv şi bine organizat; 

11. Să aibă suficient timp pentru a integra învăţarea; 

12. Să aibă contacte pozitive cu colegii şi profesorii; 

13. Să primească  o instrucţie potrivită cu stilul de învăţare 

14. Să fie implicat în autoevaluarea învăţării şi a efortului personal.  

15. ……………………………………………………………… 

16. ………………………………………………………………… 

17. ………………………………………………………………… 

18. ………………………………………………………………… 

19. ………………………………………………………………… 

Ierarhizaţi-le în funcţie de importanţa lor pentru d-vostră. 

 

 

În concepţia autorilor des citaţi în acest curs, există cinci strategii de 

predare centrate pe elev/student care au ca punct central facilitarea 

învăţării, cu avantajele şi dezavantajele lor (L.Şoitu,R.Cherciu, 2006, p.153-

168): 

 

1.Învăţarea mediată (IM) 

 Învăţarea mediată este o modalitate de facilitare şi capacitare a 

elevului cu ajutorul adultului în structurarea activităţii de învăţare.Strategia 

îşi are originea în teoria dezvoltării inteligenţei a lui Vîgotsky şi practica 

învăţării mediate a lui Feuerstein (Sternberg, Grigorenko, 1998).Conform 
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teoriei celui dintâi copilul are o zonă de dezvoltare la care are acces numai 

prin medierea unui adult (educator, învăţător, profesor) care facilitează 

dezvoltarea subiectului oferind cunoştinţe declarative şi procedurale. Dacă 

subiectul învaţă noile abilităţi va fi capabil să le transfere la situaţii noi, dar 

similare cu cele învăţate. Copilul/elevul este ajutat să înveţe cum să înveţe, 

este o facilitare a dezvoltării lui cognitive şi o educarea în sens metacognitiv. 

Blocajele cele mai frecvente ale subiectului învăţării sunt tipice ca cele de 

mai jos, de aceea este necesară medierea adultului: 

 Elevul nu cunoaşte/înţelege conceptele, nu le poate formaliza şi 

defini.  

 Elevul nu cunoaşte/înţelege algoritmii de rezolvare a unor exerciţii, 

probleme. 

 Elevul nu este capabil să planifice, să execute sarcini şi să-şi 

monitorizeze rezultatele. 

 

Avantajele strategiei IM::  

 Este cea mai adaptată la capacităţile cognitive ale elevului; 

 Permite diagnosticarea exactă a blocajelor cognitive în învăţare; 

 

Dezavantajele strategiei: 

 Presupune o cunoaşterea psihologică de specialitate  a elevului în 

ceea ce priveşte abilităţile şi operaţiile cognitive deficitare. 

 

Exerciţiul nr.13 

Identificaţi în experienţa d-vostră didactică un exemplu de învăţare mediată 

la o disciplină tehnică şi consemnaţi-o mai jos: 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

2. Învăţarea activă (IA) 

 Învăţarea activă este strategia cea mai frecvent utilizată de către 

profesori în activităţile centrate pe elev care permite subiectului învăţării un 

contact direct cu materialul de studiat. Cercetările arată că implicarea activă 

a elevului în rezolvarea sarcinilor educaţionale facilitează o învăţare 

superioară, cantitativ şi calitativ celei tradiţionale. Prin implicare activă  

 

se înţelege interacţinuea directă a subiectului cu conţinutul învăţării, 

transformarea acestuia de către elev şi conceperea unor răspunsuri 

personalizate.Deşi la nivel de principiu este acceptată de majoritatea 

profesorilor, ea este aplicată relativ puţin.Învăţarea activă presupune 

renunţarea la metodele expozitive  de predare şi facilitarea de contacte cât 

mai frecvente şi mai diverse cu materialul de învăţat.Următoarele sugestii 

pot facilita o învăţare activă: 

 Învăţarea prin descoperire cu ajutorul materialelor concrete (texte, 

produse, obiecte); 

 Acordarea unui timp de reflecţie, în care elevul alcătuieşte un răspuns 

la o situaţie dată; 

 Alcătuirea de grupe de elevi care primesc o sarcină parţială din 

sarcina grupului; 

 Încurajarea gândirii critice; 

 Utilizarea metodelor de grup (focus grup, brainstorming) în căutarea 

răspunsurilor adecvate; 

 Învăţarea pe bază de proiect, conceperea activităţii didactice ca 

proiect de cercetare aplicată; 

Avantajele strategie IA: 

 Rata mai bună a învăţării; 

 Dezvoltarea abilităţilor de muncă individuală şi de grup; 

 Dezvoltarea abilităţilor metacognitive şi a gândirii critice. 

Dezavantajele strategiei IA:  
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 Consumul mare de timp şi restructurarea didactică necesară.  

 

Nu uitaţi!!!! Metodele expozitive permit transmiterea unei cantităţi mai mari 

de informaţie pe unitate de timp dar calitatea învăţarii nu este calitativ 

aceiaşi. 

 

 

 

Exerciţiul nr.14 

Identificaţi în experienţa d-vostră didactică un exemplu de învăţare activă la 

o disciplină tehnică şi consemnaţi-o mai jos: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………… 

 

3. Simulare de caz (SiC) 

 Este o strategie didactică bazată pe date contextuale (reale sau 

imaginare) în situaţii reale sau care aproximează realitatea.Simularea de 

cazuri necxesită formularea de rezolvări punctuale pentru fiecare caz. 

Contextele şi datele reale sunt esenţiale pentru construirea unei activităţi 

didactice semnificative pentru subiect.Pe lângă abilităţile necesare rezolvării  

 

problemei punctuale se exersează şi abilităţile generale de lucru în echipă, 

organizare şi planificare.Din punct de vedere psihologic putem considera 

această strategie ca un antrenament (traning) de scheme cognitive sau 



 

 

   

 

 

 

  
       UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 
PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 

 2007-2013 
 OIPOSDRU UNIVERSITATEA TEHNICĂ 

“GHEORGHE ASACHI”                   
DIN IAŞI 

 
 

 

32 

 

 

 

 

scripturi (scenarii).În mod tipic o simulare conţine următoarele elemente 

(Davies, Wilcock, 2004):  

 Un scenariu bazat pe date reale, chiar dacă acesta este uneori 

simplificat; 

 Date concrete care oferă baza deciziei sau a rezolvării problemei; 

 O întrebare deschisă ce permite formularea de răspunsuri multiple 

din perspective diferite. 

Pentru a păstra caracterul centrat pe elev, selectarea temei poate fi făcută în 

funcţie de dorinţele, interesele sau priorităţile elevilor.Simularea de caz 

necesită pregătire atentă din partea profesorilor. Este important să se prezinte 

cazuri utile pentru studiul unei discipline. În alcătuirea unei simulări se va 

ţine cont de următoarele aspecte: 

1. Scopul cazului, care sunt finalităţile cazului? Ce dorim să 

obţinem în urma simulării cazului? 

2. Conţinutul simulării.Ce urmează să fie simulat? Are elevul 

suficiente date pentru a rezolva simularea?Sunt datele utilizate 

relevante? 

3. Structurarea simulării? Care sunt etapele simulării? Care sunt 

activităţile simulării? 

Cum sunt organizate grupurile de elevi?Cât timp avem la dispoziţie? 

4. Evaluarea simulării. Cum şi ce evaluăm? 

Avantajele strategiei SiC: 

 

 

 Ancorează situaţia educativă în realitatea imediată a elevului, 

utilizează surse multiple de documentare, stimulează discuţiile pe 

baza subiectului; 

 Permite utilizarea de metode diferite (joc de rol, analiză de caz, 

sarcini parţiale pentru fiecare grup etc..) 

 

Dezavantajele strategiei: 

 Implică un efort de pregătire considerabil; 

 Coordonarea unor astfel de proiecte necesită un nivel ridicat de 

experienţă. 
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Exerciţiul nr.15 

Identificaţi în experienţa d-vostră didactică un exemplu de simulare de caz 

la o disciplină tehnică şi consemnaţi-o mai jos: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………… 

. 

4.Învăţarea colaborativă (IC)  

 Învăţarea  colaborativă sau prin cooperare este o strategie didactică 

bazată pe lucrul în echipă. Echipele pot fi grupuri de elevi, diade de elevi sau 

chiar diada profesor-elev.Formarea grupurilor de lucru are drept scop 

îndeplinirea de sarcini de învăţare (Felder, Brent, 2001). Abilităţile sociale 

sunt dezvoltate prin aderarea elevilor la normele grupului care pot fi 

predefinite(de către profesor) sau autodefinite (de către grup). Strategia IC 

încurajează exprimarea elevilor în grupul din care fac parte, gândirea critică, 

munca în echipă, dezvoltarea abilităţilor metacognitive. Se recomandă 



 

 

   

 

 

 

  
       UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 
PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 

 2007-2013 
 OIPOSDRU UNIVERSITATEA TEHNICĂ 

“GHEORGHE ASACHI”                   
DIN IAŞI 

 
 

 

34 

 

 

 

 

selectarea de teme şi activităţi bazate pe experienţele anterioare ale elevilor. 

Dacă activităţile selectate sunt importante/interesante pentru elevi, gradul lor 

de implicare va creşte. În cazul în care selectăm activităţi incluse în 

programa  

şcolară este importaant să ne asigurăm că acestea permit perspective 

multiple, interpretări diverse şi libertate de exprimare. 

Avantajele strategiei IC: 

 Solicită implicare şi activitate din partea elevului. 

Dezavantajele strategiei IC: 

 Deşi este o strategie realtiv simplă aplicarea IC presupune experienţă; 

 Flexibilitatea strategiei de a permite profesorului să elaboreze sarcini 

şi activităţi didactice, poate conduce la o aplicare greşită a acesteia. 

Ca să fie aplicată corect, nu trebuie uitat că elevii trebuie să aibă 

putere de decizie asupra sarcinii, procedurilor şi evaluării 

rezultatelor. 

       

Exerciţiul nr.16 

Identificaţi în experienţa d-vostră didactică un exemplu de învăţare 

colaborativă la o disciplină tehnică şi consemnaţi-o mai jos: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………… 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………... 

 

5. Învăţarea experienţială (IE) 

  Învăţarea experienţială este o strategie didactică bazată pe ideea că 

profitul maxim de învăţare se obţine prin experimentarea de situaţii inedite şi 

transferul de cunoştinţe astfel obţinute la situaţii noi de învăţare. Experienţele 

de învăţare pot fi pozitive sau negative. Rolul profesorului este de a 

asigura/facilita experienţele pozitive şi semnificative. Din punct de vedere 

psihologic, omul tinde să înveţe şi să repete exeperienţele pozitive, care îi 

satisfac nevoile. Experienţa de învăţare este mai importantă decât conţinutul 

acesteia. Experimentarea  de situaţii  

este o modalitate mai eficientă de învăţare decât receptarea de informaţii sau 

aplicarea lor în settinguri artificiale. 

Învăţarea exeperienţială are o lungă tradiţie. Cel mai utilizat model este cel al 

lui Kolb, denumit Ciclul Învăţării Experienţiale (CIE).  
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Acest model cuprinde patru etape (Exter,2001):  

 

 etapa experienţială-etapă concretă, activă în care elevul este expus 

unei experienţe de învăţare; 

 etapa reflexiv-recapitulativă în care elevul observă consecinţele 

acţiunilor sale şi analizează experienţa de învăţare; 

 etapa concluzivă-este o etapă a conceptualizării experienţei,bazată pe 

observaţia elementelor comune cu alte experienţe similare; 

 etapa de planificare-este o etapă activă, de planificare şi 

experimentare a unor noi experienţe. 

Avantajele strategiei(IE) : 

 Este o strategie non directivă, flexibilă în raport cu situaţiile concrete, 

centrată pe experienţele elevului; 

 Poate fi folosită în orice context, în variante mai mult sau mai puţin 

controlate de profesor. 

Dezavantajele strategiei(IE): 

 Presupune un consum mare de timp; 

1. Experimentare 

Activităţi individuale 

şi de grup 

2. Recapitulare 

Încurajăm elevul să 

reflecteze, să descrie, 

să comunice şi să 

înveţe din experienţe. 

3.Concluzii 

Folosirea modelelor 

şi teoriilor pentru a 

trage concluzii din 

experienţele trecute 

şi prezente. 

4. Planificare 

Aplicarea noilor 

cunoştinţe pentru 

realizarea unor 

experienţe viitoare 
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 Implicarea reală a elevului în experienţa educaţională necesită un grad 

optim de motivare a acestuia. 

 

Exerciţiul nr.17 

Identificaţi în experienţa d-vostră didactică un exemplu de învăţare 

experienţială la o disciplină tehnică şi consemnaţi-o mai jos: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………... 

 

6. Evaluare centrată pe subiect 

 În ceea ce priveşte evaluarea, profesorul trebuie să-şi îmbunătăţească 

practica evaluării, alternând metodele şi instrumentele de evaluare 

tradiţionale (probe scrise, probe  
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orale, probe practice) cu cele complementare (observarea sistematică şi 

directă a elevului, investigaţia, interviul) şi active (lucrări de laborator, 

proiectul de cercetare, portofoliul, studiul de caz, jurnalul reflexiv, hărţile 

conceptuale). 

 Evaluarea tradiţională tinde să fie tot mai mult înlocuită cu evaluarea 

alternativă, dialogată (“dialogical evaluation”). 
Iată care sunt diferenţele dintre cele două modele de evaluare, adaptate la 

nivelul învăţământului: 

Evaluarea tradiţională: 
 

 este o căutare a obiectivităţii şi a modalităţilor ştiintifice de evaluare 

cu proceduri standard. Accentul se pune pe profesorul-evaluator. 

 este interesată mai mult de măsurarea aspectelor cantitative. 

Aspectele calitative fiind dificil de măsurat tind să fie ignorate. 

 are un grad înalt de control managerial al procesului de evaluare de 

către evaluator, singurul care pune întrebările. Ceilalţi participanţi 

care sunt afectaţi de constatările evaluării au o influenţă slabă în 

procesul evaluării şi anume în a formula întrebările care pot fi puse, 

în a-şi exprima părerea despre modalităţile de evaluare ori să discute 

cu profesorul despre concluziile la care acesta a ajuns. Elevul nu e 

direct implicat în procesul de evaluare. El e exterior acestuia prin 

faptul că se supune intervenţiei profesorului. Acesta este cel care vine 

cu propunerea: când, cum şi ce se evaluează. 

 nu exista o cooperare între evaluator şi elev privind modalităţile de 

evaluare; din acest motiv profesorul evaluator poate fi perceput 

negativ. 

 

 

Evaluarea dialogată: 

 este privită ca parte integrantă a procesului de dezvoltare şi 

schimbare şi implică judecata reflexivă 

 este centrată pe dialog, pe cercetarea calitativă mai mult decât pe 

măsurarea cantitativă; foloseşte mai puţin metodele formale. 

 funcţia principală este de energizare din interior a procesului, 

depăşind concepţia prin care evaluarea este un proces de control 
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care acţioneaza din exteriorul procesului de învăţare. Se pleacă de 

la ideea că fiecare este unic, având propriul stil de lucru, diferite 

modalităţi de percepţie, gândire şi acţiune. Elevul participă activ 

la procesul de evaluare. Negocierea şi consensul constituie 

elemente importante, iar profesorul discută cu elevii rezultatele şi 

le face recomandări. 

 rolul evaluatorului este cel de facilitator din interior al procesului 

de învăţare mai mult decât un observator neutru. El uşurează 

învăţarea şi evaluarea, plecând de la premiza că evaluarea 

îndeplineşte funcţii mai degrabă de ameliorare şi de corectare 

decât de sancţionare şi de speculare a greşelilor. 

 

Exerciţiul nr.18 

Completaţi lista de mai jos şi cu alte metode de evaluare pe care le utilizaţi 

la disciplina d-vostră: 

 observarea; 

 referatul; 

 eseul; 

 fişa de evaluare; 

 chestionarul; 

 investigaţia; 

 proiectul; 

 portofoliul; 

 disertaţia/lucrarea de diplomă 

 .............................. 

 

 

Temă: 

1.Proiectaţi câte o strategie educaţională centrată pe elev/student pentru o 

temă la o disciplină tehnică. 

2. Proiectaţi câte o strategie educaţională centrată pe elev/student pentru o 

activitate nonformală. 

 

 

Exerciţiul nr.19 
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Completaţi Inventarul metodologic interactiv cu alte metode pe care le 

cunoaşteţi sau le utilizaţi în activitatea d-vostră didactică. Prezentaţi una 

dintre aceste metode colegilor d-vostră 

(L.Sarivau,R.M.Gavrilă,D.Stoicescu,2009,p.26-29). 

 

Inventar metodologic interactiv 

 

1.Jurnalul cu dublă intrare 

 „Jurnalul cu dublă intrare‖ este o metodă prin care cititorii stabilesc o 

legătură strânsă între text şi propria lor curiozitate şi experinţă. Acest jurnal 

este deosebit de util în situaţii în care elevii au de citit texte mai lungi, în 

afara clasei. Pentru a face asemenea jurnal, elevii trebuie să împartă o pagină 

în două, trăgând pe mijloc o linie verticală. În partea stângă a paginii li se va 

cere să noteze un pasaj sau o imagine din text care i-a impresionat în mod 

deosebit pentru că le-a amintit o experienţă personală, pentru că i-a surprins, 

pentru că nu sunt de acord cu autorul sau pentru că o consideră relevantă 

pentru stilul sau tehnica autorului.În partea dreaptă li, se va cere să 

comenteze acel pasaj: De ce l-au notat? La ce i-a făcut să se gândească? Ce 

întrebare au în legătură cu acel fragment? De ce i-au intrigat?  

Pe măsură ce citesc, elevii se opresc din lectură şi notează în jurnal.Unii 

profesori cer un număr minim de fragmente comentate, în funcţie de 

dimensiunile textului. După ce elevii au realizat lectura textului, jurnalul 

poate fi util în faza de reflecţie, dacă profesorul revine la text, cerându-le 

elevilor să spună ce comentarii au făcut la pasaje diverse.Şi profesorul ar 

trebui să 

 

 fi făcut comnetarii în prealabil, pentru a atrage atenţia asupra unor părţi pe 

care trebuie să le discute cu elevii. 

 

 

2.SINELG 

 „Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii şi 

Gândirii‖(SINELG) este o madalitate de condificare a textului care permite 

celui care învaţă, să citească şi să înţeleagă în mod activ şi programatic un 

anumit conţinut. Ca metodă, SINELG este tipică pentru etapa de realizare a 
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sensului (învăţare, comprehensiune). Cunoştinţele anterioare ale elevilor 

evidenţiale prin activităţi specifice de evocare se folosesc ca bază de plecare 

pentru lectura /ascultarea textului. 

SINELG presupune următoarele etape: 

I.În timpul lecturii elevii, marchează în text (sau noteză pe hârtie în timpul 

prelegerii): 

 cunoştinţele confirmate de text () 

 cunoştinţele infirmate/contrazise de text () 

 cunoştinţele noi, neîntălnite până acum(+) 

 cunoştinţele incerte, confuze, care merită să fie cercetate(?) 

 

II.După lectură, informţiile se trec într-un tabel: 
  + ? 

    

    

 

III.Informaţiile obţinute individual se discută în perechi/grupuri etc., apoi se 

comunică de către perechi/grupuri profesorului care centralizează într-un 

tabel similar la tablă. 

IV.Cunoştinţele incerte pot rămâne ca temă de cercetare pentru lecţiile 

următoare. 

 

3.Eseul de cinci minute 

 Eseul este o modalitate eficientă de a încheia ora, pentru a-i ajuta pe 

elevi să-şi adune ideile legate de tema lecţiei şi pentru a-i da profesorului o 

idee mai clară despre ceea ce  

s-a întâmplat, în plan intelectual, în acea oră. Acest eseu le cere elevilor două 

lucruri: să scrie un lucru pe care l-au învăţat din lecţia respectivă şi să 

formuleze o întrebare pe care o mai au în legătura cu aceasta. Profesorul 

strânge eseurile de îndată ce elevii le-au terminat de scris şi le foloseşte 

pentru a-şi planifica lecţia următoare la clasă. 

 

4. „Cubul” 

 Metoda presupune explorarea unui subiect, a unei situaţii din mai 

multe perspective, pemiţând abordarea complexă şi integratoare a unei teme. 



 

 

   

 

 

 

  
       UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 
PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 

 2007-2013 
 OIPOSDRU UNIVERSITATEA TEHNICĂ 

“GHEORGHE ASACHI”                   
DIN IAŞI 

 
 

 

42 

 

 

 

 

Sunt recomandate următoarele etape: 

a. Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descie, 

compară, analizează, asociază, aplică, argumentează. 

b. Anunţarea temei, a subiectului pus în discuţie. 

 

c. Împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând tema 

din perspectiva cerinţei de pe una dintre feţele cubului. 

d. Descrie culorile, formele, mărimile etc. 

e. Compară ce este asemănător? Ce este diferit? 

f. Analizează spune din ce este făcut, din ce se compune. 

g. Asociază la ce te îndeamnă să te gândeşti? 

h. Aplică ce poţi face cu aceasta? La ce poate fi folosită? 

i. Argumentează  pro sau contra şi enumeră o serie de motive care 

vin în sprijinul afirmaţiei tale. 

j. Redactarea finală şi împărtăşirea ideilor celorlalte grupe. 

k. Afişarea formei finale pe tablă sau pe pereţii clasei. 

 

5.„Bulgărele de zăpadă” 

 Metoda presupune reducerea numărului de elemente, aspecte, faţete 

ale unei probleme/ situaţii pentru focalizarea asupra celor esenţiale. Se 

recomandă următoarele etape: 

1. Împărţirea grupului în echipe de 7-8 persoane. 

2. Enunţarea temei. 

3. Notarea ideilor: fiecare membru notează pe un post-it ideea sa şi o 

pune pe centrul mesei. 

4. Ierarhizarea ideilor: fiecare membru citeşte toate ideile şi le 

ierarhizează (de la 1-8). Se vor reţine primele două, trei idei. Se 

reuneşte apoi tot grupul cu cele două idei de la fiecare şi se repetă 

algoritmul. Astfel se vor reţine doar ideile/ aspectele pe care tot 

grupul le consideră relevante. 

 

6. „Mozaicul” 

 Mozaicul presupune învăţarea prin cooperare la nivelul unui grup şi 

predarea achiziţiilor dobândite de către fiecare membru al grupului unui alt 
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grup. Ca toate celelalte metode de învăţare prin cooperare şi aceasta 

presupune următoarele avantaje: 

- stimularea încrederii în sine a elevilor; 

- dezvolatarea abilităţilor de comunicare argumentativă şi de 

relaţionare în cadrul grupului; 

- dezvolatarea gândirii logice, critice şi independente; 

- dezvolatarea răspunderii individuale şi de grup; 

- optimizarea învăţării prin predarea achiziţiilor  colegilor. 

Mozaicul presupune următoarele etape: 

1. Împărţirea clasei în grupuri eterogante de 4 elevi, fiecare dintre 

aceştia primind câte o fişă de învăţare numerotată de la 1-4. Fişele 

cuprind părţi ale unei unităţi de cunoaştere. 

2. Prezentarea succintă a subiectului tratat. 

3. Explicarea sarcinii care constă în înţelegerea întregii unităţi de 

cunoaştere. 

4. Regruparea elevilor, în funcţie de numărul fişei primite, în grupuri 

de experţi: toţi elevii care au numărul 1 vor forma un grup, cei cu 

numărul 2 vor forma alt grup ş.a.m.d. În cazul în care se lucrează 

cu toată clasa, se vor forma 2 grupuri pentru fiecare număr.  

 

5. Învăţarea prin cooperare a secţiunii care a revenit grupului din 

unitatea de cunoaştere desemnată pentru oră: elevii citesc, discută, 

încearcă să înţeleagă cât mai bine, hotărăsc modul în care pot preda 

ceea ce au înţeles colegilor din grupul lor originar.Strategiile de 

predare şi materialele folosite rămân la latitudinea grupului de 

experţi. Este foarte important ca fiecare membru al grupului de 

experţi să înţeleagă că el este responsabil de predarea secţiunii 

respective celorlalţi membri ai grupului iniţial. 

6. Revenirea în grupul iniţial şi predarea secţiunii pregătite celorlalţi 

membri. Dacă neclarităţile persistă se pot adresa întrebări şi 

celorlalţi membri din grupul expert pentru secţiunea respectivă. 

Dacă persistă dubiile, atunci problema trebuie cercetată în 

continuare. 

7. Trecera în revistă a unităţii de cunoaştere prin prezentare orală cu 

toată clasa, cu toţi participanţii. 
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8. Auditoriul poate adresa întrebări experţilor (este stimulat să 

formuleze întrebări pertinente). 

9. ............................ 
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Specialitate şi didactica                                    

specialităţii centrată pe elev/student 

 

  Formator:  lector dr. ing. Nituca Costica 

 

1. Elemente specifice în pregătirea unei lecţii-variante 

 

1.1. Aspecte generale privind pregătirea unei lecţii 

 

Forma de organizare a activităţilor didactice reprezintă cadrul, modul 

sau maniera de desfăşurare a procesului de învăţământ, în care se realizează 

legătura profesor-elevi. În altă formulare, modul de organizare a activităţii 

didactice reprezintă o activitate cu durată variabilă şi o structură specifică, 

prin care se urmăreşte îndeplinirea obiectivelor educaţionale, prin implicarea 

şi abordarea sistemică a tuturor elementelor procesului instructiv-educativ. O 

abordare sistemică vizează interpretarea ştiinţifică a faptelor, proceselor şi 

fenomenelor educaţionale, privite ca un întreg, format din subsisteme aflate 

în interdependenţă. 

Perspectiva sistemică ţine cont de noile valenţe pe care le-a căpătat 

lecţia în timp, datorită acumulării experienţei didactice, datorită achiziţiilor 

înregistrate în ştiinţele educaţiei (pedagogie, didactică generală, didactici 

speciale, psihologie educaţională, politica educaţiei, management 

educaţional, teoria comunicării, teoria informaţiei ş.a.) şi datorită 

restructurărilor la nivelul curricular (M. Ionescu, 2009). 

Lecţia reprezintă o forma de desfăşurare a activităţii elevilor, sub 

îndrumarea profesorului, în vederea asimilării cunoştinţelor şi formării 
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deprinderilor prevăzute de o temă din programa şcolară, într-un timp 

determinat. 

Majoritatea definiţiilor din literatura de specialitate sunt structurate 

pe criteriul organizatoric, lecţia fiind forma de activitate care se desfăşoară în 

clasă, sub conducerea unui cadru didactic, într-un interval de timp precis 

determinat, pe baza cerinţelor cuprinse în programă şi în conformitate cu 

orarul şcolar. 

Lecţia este o unitate sistemică formată dintr-un complex de variabile 

şi anume: 

 scopul şi obiectivele instructiv-educative prestabilite; 

 activitatea comună a agenţilor (profesor-elevi); 

 conţinutul ştiinţific; 

 strategia de instruire (metodele de predare-învăţare-evaluare, 

materialele şi mijloacele didactice, formele de organizare a 

activităţii didactice); 

 modalităţile de grupare a elevilor; 

 timpul disponibil; 

 rezultate obţinute; 

 locul de desfăşurare. 

În scopul sporirii gradului de implicare activă şi creativă a elevilor, 

trebuie încurajate: 

 stimularea gândirii critice; 

 educarea capacităţii de a privi altfel lucrurile; 

 libertatea de exprimare a gândurilor, de căutare de idei; 

 incitarea interesului către nou; 

 exersarea capacităţilor de cercetare. 

O prezentare mai cuprinzătoare şi mai modernă a lecţiei este ce 

bazată pe perspectiva sistemică, fig. 1, (M. Ionescu, 2009). 
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Fig. 1. Configurarea didactică a lecţiei. 

 

Practica şi cercetarea pedagogică au contribuit la optimizarea lecţiei, 

însă cu toate modificările survenite s-au păstrat - în general - caracteristicile 

de bază, validate de experienţă. În raport cu alte forme de organizare, lecţia 

prezintă o serie de avantaje, dar şi disfuncţii (M. Stanciu, 2003): 

Avantaje: 

 asigură învăţarea sistematică a disciplinelor de învăţământ; 

 permite atingerea obiectivelor pedagogice; 

 asigură însuşirea temeinică a cunoştinţelor, formarea 

priceperilor şi deprinderilor etc.; 

 pune în valoare structurile intelectuale ale individului; 

 permite elevului să-şi formeze deprinderi de muncă 

intelectuală; 

Obiective cadru şi de referinţă 

Obiective operaţionale 

 

Conţinuturi instructiv-educative 

LECŢIA Clasa de elevi 
(grupe de nivel) 

Strategia didactică a 

lecţiei 

Rezultatele instruirii şi autoinstruirii 

Evaluarea rezultatelor 

Reglarea procesului instructiv-educativ 
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 constituie un cadru favorabil modelării personalităţii prin 

integrarea elevilor în activitatea de grup, prin respectarea 

programului şi a normelor de conduită şi activitate stabilite; 

 permite dezvoltarea unui cadru relaţional pozitiv între 

educatori-elevi, pe de o parte, şi între elevi, pe de altă parte; 

Disfuncţii: 

 teoria despre lecţie nu a înregistrat schimbări de esenţă, în 

concordanţă cu dinamica lumii în care trăim; 

 predarea deţine o pondere prea mare în economia timpului 

lecţiei; 

 predomină, de cele mai mute ori, metode de tip expozitiv; 

 predomină activitatea frontală; 

 diferenţierea şi individualizarea se realizează anevoios; 

 se folosesc puţine modalităţi de feed-back în vederea reglării 

desfăşurării eficiente a lecţiei; 

 nu se folosesc tipurile şi variantele de lecţii cunoscute, 

activitatea cadrelor didactice fiind ameninţată de rutina 

―şabloane‖.  

 

1.2. Structura unei lecţii. Tipuri 

 

Sarcinile didactice se constituie în etape ale lecţiei fiind numite şi 

evenimente ale instruirii. O lecţie este caracterizată, în  principiu, de 

următoarele componente structurale - "evenimente": 

 captarea şi păstrarea atenţiei (ceea ce semnifică trezirea 

interesului şi sensibilizarea pentru activitatea de instruire); 

 comunicarea obiectivelor ce se urmăresc a se realiza la lecţie; 

 reactualizarea elementelor învăţate anterior; 

 prezentarea noilor cunoştinţe; 
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 dirijarea învăţării (ceea ce presupune generalizarea - formarea 

operaţiilor/noţiunilor - obţinerea performanţelor preconizate 

în obiective); 

 verificarea rezultatelor învăţării şi evaluarea lor; 

 fixarea şi stabilizarea performanţei (prin repetiţie, exerciţii, 

discuţii, enumerarea de exemple); 

 aplicarea în practică; 

 asigurarea feed back-ului (spre exemplu - enunţarea temelor 

pentru acasă, teste, conversaţii, chestionare, întrebări). 

"Paşii" enumeraţi mai sus nu sunt standarde obligatorii pentru toate 

lecţiile. Orice aplicare mecanică a acestei structuri poate conduce la 

formalism şi evident, la eşec în activitatea educaţională. 

Tabelul 1 

Evenimentele 

instruirii 
Caracteristici 

Captarea atenţiei 

Este o condiţie fundamentală a învăţării; 

Se realizează prin procedee variate: sublinierea noutăţii 

temei, utilităţii practice a celor învăţate, varietăţii 

materialului didactic. 

Anunţarea 

obiectivelor lecţiei 

Motivează elevii şi îi transformă în coparticipanţi la 

activităţile didactice. 

Reactualizarea 

elementelor anterior 

învăţate 

Se reactualizează acele capacităţi considerate 

indispensabile pentru noua învăţare; 

Se realizează prin conversaţie, observaţie, rezolvarea de 

probleme, cu antrenarea unui număr cât mai mare de elevi. 

Prezentarea 

conţinutului şi 

dirijarea învăţării 

Noul conţinut poate fi prezentat prin comunicare verbală 

sau cu ajutorul unor imagini, demonstraţii, experimente; 

Dirijarea învăţării se face prin solicitări adresate elevilor: 

să observe, să compare, să explice, să demonstreze, să 

rezolve. 
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Obţinerea 

performanţei 

Marchează momentul în care elevii au dobândit 

capacitatea vizată şi o pot proba, exemplifica, explica. 

Asigurarea 

conexiunii inverse 

Se realizează o dată sau de mai multe ori pe parcursul 

lecţiei. 

Evaluarea 

performanţei 

Se realizează cu ajutorul probelor de evaluare, prin 

raportarea la obiectivele propuse. 

Asigurarea retenţiei 

şi a transferului 

celor învăţate 

Prin fixare, recapitulare efectuare de aplicaţii practice, 

teme pentru acasă. 

În tabelul 1 se prezintă caracteristicile principale ale etapelor 

instruirii în cadrul unei lecţii (Gabriela-Carmen Oproiu, 2003). 

 

1.3. Tipuri si variante de lecţii 

 

În cadrul lecţiei, profesorul îşi asumă o serie de atribuţii sau sarcini 

didactice pe care le realizează în timpul desfăşurării actului instructiv-

educativ. Sarcinile didactice asumate sunt: 

 transmiterea noilor cunoştinţe; 

 formarea deprinderilor la elevi; 

 recapitularea, sistematizarea formarea şi consolidarea 

deprinderilor practice; 

 verificarea cunoştinţelor şi capacităţilor elevilor. 

Ţinând cont  de aceste sarcini, lecţiile pot fi clasificate astfel: 

 lecţie de transmitere de noi cunoştinţe; 

 lecţie de formare de priceperi şi deprinderi; 

 lecţie de recapitulare; 

 lecţie de evaluare. 
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A. Lecţia mixtă (lecţia de predare-învăţare) 

 

Lecţia mixtă este lecţia care parcurge toate etapele, antrenând toate 

verigile procesului instructiv-educativ (verificare, comunicare, fixarea şi 

consolidarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor). Lecţia mixtă 

răspunde particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor cu privire la 

capacitatea de concentrare a atenţiei, rezistenţa la efortul fizic şi intelectual, 

formarea de interese şi aspiraţii. Acest tip de lecţie are următoarea structură: 

1. Organizarea clasei pentru lecţie (1 - 2 minute) constă în: 

 aşezarea elevilor la locurile lor astfel încât lecţia să nu 

înceapă în dezordine; 

 pregătirea pentru activitatea didactică (se pregătesc cărţile, 

caietele, mijloacele didactice care vor fi utilizate la lecţie); 

 notarea absenţelor în catalogul clasei; 

 crearea atmosferei afectiv-motivaţionale necesare pentru 

etapa următoare. 

2. Verificarea temelor şi a cunoştinţelor anterioare (5 - 10 

minute): 

 se verifică din punct de vedere cantitativ şi calitativ 

realizarea temei, iar în acelaşi timp restul clasei va realiza o 

sarcină de muncă independentă pentru a nu perturba liniştea 

clasei; 

 se vor pune în evidenţă eventualele dificultăţi întâmpinate de 

elevi la realizarea temelor şi a sarcinilor independente şi se 

vor clarifica toate neajunsurile; 

 controlul sau ascultarea lecţiei se realizează în funcţie de 

vârsta elevilor, de disciplina respectivă, prin modalităţi 

diferite: controlul caietelor, verificarea unei teme la tablă, 

întrebări adresate întregii clase sau unor elevi, lucrări de 

control; 



 

 

   

 

 

 

  
       UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 
PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 

 2007-2013 
 OIPOSDRU UNIVERSITATEA TEHNICĂ 

“GHEORGHE ASACHI”                   
DIN IAŞI 

 
 

 

52 

 

 

 

 

3. Captarea atenţiei (1 - 5 minute): 

 prin procedee diferite va trebui stimulată motivaţia şi 

interesul elevilor pentru subiectul noii lecţii; 

 se reactualizează cunoştinţele din lecţiile anterioare necesare 

abordării noilor conţinuturi. 

4. Anunţarea lecţiei noi şi a obiectivelor operaţionale (1 - 2 

minute): 

 aceasta etapa se pregăteşte printr-o conversaţie cu elevii, 

menită să trezească fondul perceptiv de cunoştinţe, dar în 

acelaşi timp se adresează şi unele întrebări, la care elevii nu 

ştiu să răspundă, care să le stimuleze interesul pentru lecţia 

nouă. Astfel, profesorul anunţă lecţia nouă, încadrată într-un 

sistem de lecţii, într-un capitol din programa şcolară, iar titlul 

lecţiei îl va scrie pe tablă; 

 profesorul va comunica obiectivele operaţionale ale lecţiei pe 

înţelesul elevilor. 

5. Transmiterea noilor cunoştinţe, comunicarea de cunoştinţe sau 

predarea propriu-zisă (20 - 25 de minute): 

 reprezintă partea principală a lecţiei, în care profesorul 

expune şi explică noul conţinut de cunoştinţe, în funcţie de 

proiectul de lecţie realizat anterior, dar şi în funcţie de 

elementele surpriză care pot să apară în realizarea directă a 

lecţiei; 

 profesorul comunică si analizează fapte noi, generalizează 

cunoştinţele, îmbinând metodele şi mijloacele didactice: 

expunerea, demonstraţia, lucrul cu manualul, cu tabla, 

stimulând şi antrenând elevii în descoperirea, înţelegerea, 

organizarea cunoştinţelor; 

 Se vor îmbina activităţile frontale cu cele pe grupe şi 

individuale asigurând un climat afectiv-stimulativ învăţării; 
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 Conţinutul de cunoştinţe predat trebuie să corespundă 

programei şcolare, să aibă un caracter ştiinţific bine 

determinat, să fie sistematizat şi accesibil elevilor. 

6. Fixarea si consolidarea noilor cunoştinţe  se realizează cu 

ajutorul conversaţiei dintre profesor şi elevi, (5 - 7 minute): 

 această etapă constituie o modalitate de verificare a gradului 

de înţelegere a noţiunilor, de integrare a lor într-un sistem de 

cunoştinţe, de pregătire a trecerii cunoştinţelor din memoria 

de scurtă durată în memoria de lungă durată; 

 fixarea şi consolidarea cunoştinţelor se poate realiza prin 

procedee diferite în funcţie de disciplina respectiva si vârsta 

elevilor, prin exerciţii, comparaţii, prin aplicarea noilor 

cunoştinţe la situaţii noi; pentru a fi eficientă şi a-i stimula pe 

elevi, în această etapă, este necesar ca profesorul să reproducă 

ideile fundamentale, definiţiile, legile, principiile care vor fi 

însoţite de exemplificări şi concretizări adecvate din partea 

elevilor, acestea fiind un indiciu în înţelegerea noţiunilor. 

7. Indicarea temei pentru acasă (3 - 5 minute): 

 reprezintă etapa ce educă coştiinciozitatea elevilor, îi 

pregăteşte pentru munca independenta şi pentru efort, le 

dezvoltă capacităţile intelectuale complexe, le formează 

priceperile si deprinderile de aplicare a cunoştinţelor; 

 se vor avea în vedere aspectele privind volumul şi dificultatea 

temei; 

 se vor da indicaţii cu privire la realizarea temei. 

8. Evaluarea finală (1 - 3 minute): 

 se fac aprecieri generale şi individuale cu privire al 

participarea elevilor la lecţie; 

 se trec note în catalogul clasei, justificându-le. 
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B. Lecţia de comunicare de noi cunoştinţe (de predare) 

 

Lecţia de predare se caracterizează prin aceea că predomină în mod 

categoric comunicarea cunoştinţelor noi. Având ponderea cea mai mare, 

acestei activităţi îi este consacrată cea mai mare parte din timpul afectat 

întregii lecţii (aproximativ 40 - 45 minute). Acest tip de lecţie se poate 

desfăşura în mai multe variante: 

 lecţie introductivă; 

 lecţie prelegere; 

 lecţie seminar; 

 lecţie de problematizare; 

 lecţie de descoperire de adevăruri ştiinţifice; 

 lecţie bazată pe material demonstrativ şi mijloace tehnice de 

instruire; 

 lecţie bazată pe IAC. 

Evenimentele lecţiei sunt: 

1. Momentul organizatoric, (2 - 3 minute); 

2. Reactualizarea cunoştinţelor, (3 - 4 minute); 

3. Comunicarea noilor cunoştinţe, (40 de minute); 

 Captarea atenţiei; 

 Comunicarea titlului lecţiei şi a obiectivelor operaţionale; 

 Reactualizarea cunoştinţelor anterioare; 

 Obţinerea performanţei; 

 Asigurarea conexiunii inverse. 

4. Fixarea noilor cunoştinţe şi realizarea feed-back-ului, (4 - 5 

minute); 

5. Tema pentru acasă, (2 - 3 minute). 
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C. Lecţia de recapitulare, sistematizare şi sinteză a cunoştinţelor 

(Lecţia de fixare şi consolidare a cunoştinţelor) 

 

Acest tip de lecţie se proiectează după parcurgerea unei teme, unităţi 

de învăţare, semestru, sistem de capitole ale disciplinei de învăţământ, 

precum şi la sfârşitul disciplinei respective.  Obiectivul central urmărit este 

fixarea şi consolidarea cunoştinţelor prin stabilirea de noi legături între 

noţiunile predate, prin elaborarea de generalizări, prezentarea unor structuri 

logice între diverse cunoştinţe. Recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor 

presupune reorganizarea cunoştinţelor predate în jurul unei idei centrale. 

Este indicat ca, în activitatea de recapitulare şi sistematizare a 

cunoştinţelor, să se vină în sprijinul elevilor prin anunţarea planului de 

recapitulare ce va fi ulterior dezvoltat şi completat treptat sub îndrumarea 

cadrului didactic. 

Evenimentele lecţiei sunt: 

1. Moment organizatoric, (2 - 3 minute); 

2. Recapitularea, sistematizarea şi sinteza cunoştinţelor, (40 

minute): 

 Captarea atenţiei; 

 Comunicarea obiectivelor operaţionale; 

 Reamintirea planului de recapitulare; 

 Abordarea treptată a tuturor punctelor din planul de 

recapitulare şi sistematizare prin utilizarea unor strategii didactice 

variate; 

 Se vor realiza conexiuni inter şi transdisciplinare; 

3. Concluzii şi realizarea feed-back-ului, (5 - 6 minute); 

4. Tema pentru acasă, (2 - 3 minute). 

În esenţă, lecţia de fixare şi consolidare a cunoştinţelor este centrată 

pe elaborarea unui plan, pe baza căruia se desfăşoară recapitularea, 
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sistematizarea şi sinteza propriu-zisă a cunoştinţelor. La abordarea lecţiei, se 

va pune accent pe prezentarea, demonstrarea, argumentarea şi explicarea 

noţiunilor fundamentale. Sarcinile de rezolvat vor fi abordate în mod gradat, 

în funcţie de situaţie, se vor realiza şi extinderi de cunoştinţe. Pornind de la 

acest tip, pot fi organizate diferite variante de lecţii: 

 lecţii de sinteză; 

 lecţii de recapitulare şi sistematizare cu ajutorul fişelor; 

 lecţii de recapitulare şi sistematizare pe bază de referat; 

 lecţii de recapitulare şi sistematizare pe bază de activităţi 

practice; 

 lecţii de recapitulare cu ajutorul calculatorului. 

 

D. Lecţia de formare de priceperi şi deprinderi 

 

Prin acest tip de lecţie se urmăreşte familiarizarea elevilor cu diferite 

tehnici de muncă intelectuală, obişnuirea lor cu organizarea şi desfăşurarea 

de activităţi independente, dar şi cu organizarea şi desfăşurarea unor 

activităţi practice care să pună în evidenţă cunoştinţele teoretice pe care 

elevii le deţin. 

Evenimentele lecţiei sunt: 

1. Momentul organizatoric, (2 - 3 minute); 

2. Formarea priceperilor şi deprinderilor, (40 de minute); 

 Captarea atenţiei; 

 Comunicarea titlului activităţii şi a obiectivelor 

operaţionale; 

 Reactualizarea cunoştinţelor teoretice necesare formării 

deprinderilor; 

 Demonstrarea de către profesor a modului în care elevii 

vor desfăşura activităţi independente; 
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 Desfăşurarea activităţii independente a elevilor (cu 

ajutorul fişelor de lucru, a instalaţiilor şi aparaturii de laborator, 

elevii fiind organizaţi individual sau pe grupe). 

3. Analiza rezultatelor activităţii, concluzii şi realizarea feed - 

back - ului, (5 - 6 minute); 

4. Tema pentru acasă, (2 - 3 minute). 

Lecţia de formare a priceperilor si deprinderilor prezintă mai multe 

variante: 

 lecţia bazată pe  rezolvarea de exerciţii şi probleme; 

 lecţia bazată pe instruirea asistată de calculator; 

 lecţia de activitate independentă diferenţiată; 

 lecţia de lucrări practice, experimentale, în laborator sau în 

atelierul - şcoală, după caz.  

 

E. Lecţia de evaluare a cunoştinţelor 

 

Scopul acestei lecţii este de control şi evaluare a randamentului 

şcolar. Se va urmări, pe de o parte, verificarea noţiunilor asimilate 

concomitent cu capacitatea de aprofundare, înţelegere şi operare cu aceste 

informaţii, iar pe de altă parte se vor măsura şi evalua cele constatate. 

Evenimentele lecţiei sunt: 

1. Momentul organizatoric, (2 - 3 minute); 

2. Verificarea cunoştinţelor elevilor, (35 - 40 minute); 

3. Notarea elevilor, justificarea notelor, concluzii şi realizarea 

feed-back-ului, (5 - 6 minute); 

4. Tema pentru acasă, (2 - 3 minute). 

 Ţinând cont de tematica supusă verificării, particularităţile de vârstă 

ale elevilor, formele de verificare adoptate, lecţiile de evaluare pot fi 

concepute şi organizate în mai multe variante: 
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 lecţii de verificare prin chestionare orală; 

 lecţii de verificare prin lucrări sau teme scrise; 

 lecţii de verificare/evaluare prin lucrări practice; 

 lecţii de verificare/evaluare bazate pe IAC; 

 lecţii de verificare/evaluare cu ajutorul testelor de cunoştinţe; 

 lecţii de verificare/evaluare cu ajutorul testelor docimologice. 

 

Fig. 2. Configurarea didactică a lecţiei. 

 

Din tipurile de lecţii şi variantele prezentate anterior, se poate deduce 

că acestea au o funcţie orientativă şi nu sunt nici pe departe scheme fixe, 

rigide sau tipare. Proiectarea didactică a lecţiilor, şi în general, proiectarea 

didactică la nivel micro se află în interdependenţă cu activităţile de realizare 

şi evaluare a instruirii şi autoinstruirii, precum şi cu demersurile de reglare a 

Obiectivele educaţionale 

Conţinutul ştiinţific 

Tehnologia (auto)instruirii 

Proiectarea 

Conexiunea inversă şi optimizarea 

instruirii şi autoinstruirii 

Realizarea Evaluarea Reglarea 
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acesteia, interdependenţă asigurată de tehnologia (auto)instruirii, după cum 

se poate observa în figura 2, (M. Ionescu, 2009). 

Profesorul I. Cerghit propune un model tridimensional al variabilelor 

lecţiei, şi anume: 

 dimensiunea funcţională (orice lecţie propune un scop şi obiective 

bine determinate); 

 dimensiunea structurală (orice lecţie angajează resurse umane, 

materiale şi de conţinut, presupune selectarea unor metode şi 

mijloace de învăţământ, se realizează într-un timp determinat şi într-

un mediu pedagogic); 

 dimensiunea operaţională (vizează desfăşurarea lecţiei cu strategii şi 

procese specifice şi evaluarea cu funcţie de optimizare). 

 

Tabelul 2 

Acţiunea 

pedagogică 

Întrebările la care 

răspunde 

Demersurile care trebuie realizate de către 

profesor 

Proiectare 

Ce se urmăreşte? Formularea obiectivelor operaţionale ale activităţii 

didactice. 

În ce condiţii: unde, 

când, în cât timp? 

Analiza caracteristicilor mediului educaţional, a 

restricţiilor existente şi stabilirea timpului de 

instruire. 

În ce condiţii: cu 

cine, pentru cine? 

Analiza resurselor psihologice ale elevilor: nivelul 

motivaţional, nivelul potenţialului intelectual, al 

capacităţilor lor etc. 

Cu ce se va realiza 

cele propuse? 

Analiza resurselor materiale existente şi stabilirea 

resurselor ce pot fi confecţionate de profesor. 

Cum se va proceda? Elaborarea strategiei de instruire şi autoinstruire, 

centrate pe obiective operaţionale şi conţinuturi. 

Cum se va şti că s-a 

realizat cele propuse? 

Conceperea de probe de evaluare centrate pe 

obiective operaţionale. 

Realizare 

Cum s-a procedat? Realizarea unei retrospective critice şi autocritice a 

modului de dreulare a activităţii instructiv-

educative şi realizarea analizei metodice a 
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secvenţelor de instruire. 

Evaluare 

Ce rezultate s-au 

obţinut? 

Administrarea probelor de evaluare proiectate, 

analizarea răspunsurilor şi a rezultatelor şi 

stabilirea măsurii în care au fost atinse obiectivele 

operaţionale. 

Reglare 

Ce trebuie făcut în 

continuare? 

Imaginarea şi elaborarea unor strategii de instruire 

ameliorative (eventual a unor programe de 

recuperare, de dezvoltare etc.). 

În tabelul 2 se prezintă întrebările la care răspund proiectarea, 

realizarea, evaluarea şi reglarea instruirii şi auoinstruirii (M. Ionescu, 2009). 

O lecţie poate fi considerată eficientă dacă satisface o serie de criterii, 

precum (L. Ghivirigă, 1982): 

 gradul de participare a clasei; 

 reacţia clasei pe parcursul activităţii, introducând „momente de vârf‖; 

 modul de realizare a fixării parţiale şi generale; 

 gradul de dificultate a aplicaţiilor practice efectuate de elevi; 

 nivelul problemelor puse în discuţie de elevi; 

 modul de desfăşurare şi rezultatele muncii independente în clasă; 

 dacă la verificarea orală a cunoştinţelor, ora viitoare, elevii, inclusiv 

cei slabi dau răspunsuri bune şi foarte bune; 

 dacă la fixarea cunoştinţelor participă majoritatea elevilor; 

 dacă în exprimare elevii nu săvârşesc gerşeli ortoepice şi ortografice; 

 dacă la lecţiile de recapitulare elevii dovedesc că au însuşit materialul 

în mod constant şi sunt în stare să facă legături şi să selecţioneze 

esenţialul; 

 dacă tema de acasă a fost bine efectuată de toţi elevii, iar elevii 

răspund corect la verificarea cunoştinţelor doin lecţiile anterioare. 

În figura 3 (adaptare după Alain Rieunir, Préparer un cours, Les 

stratégies pédagogique efficaces, Vol. II, 2006) se prezintă un demers în 

pregătirea unei secvenţe de instruire. 
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Fig. 3. Etapele care se iau în discuţie la pregătirea unei secvenţe de instruire. 

1.Care este obiectivul lecţiei 

2.Cum fac evaluarea 

3.Numărul de instrumente de evaluare sunt suficiente? 

4.Cărui model de învăţare îi corespunde obiectivul 

fixat? 

5.Ce demers general mă avantajează? 

Inductiv? Deductiv? Dialectice? Divergent? Analogic? 

Evenimetul Conceptul Principiul Metoda 
Strategia 

cognitivă 
Atitudinea Gestul 

6.Ce strategie cognitivă voi dezvolta 

7.Ce aspect concret îmi propun la începutul lecţiei pentru a motiva clasa? 

Cum dau sens la această lecţie? 

 

8.Cum voi face o predare activă a lecţiei 

Strategii pedagogice 

Evenimetul Conceptul Principiul Metoda 
Strategia 

cognitivă 
Atitudinea Gestul 

Sensul dat lecţiei 
 

Leg noile informaţii de informaţiile care sunt deja 

cunoscute 
Utilizez imagini 

Organizez informaţia 

Punerea în practică metacogniţia 

Modelarea 

 

Demonstrez 

Fac observaţii 

Fac analiza şi construiesc o grilă de 
observare/evaluare 

Propun o situaţie de instruire 

Evaluez 
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Necesitatea activizării elevilor prin folosirea unor metode stimulative 

şi accentuarea caracterului formativ al învăţământului au generat noi căutări 

şi preocupări vizând descoperirea unor noi forme de organizare a 

învăţământului, cât mai adecvate şi mai eficiente (C. Postelnicu, 2002). 

Astfel, deosebim: 

 Sistemul activităţilor în grup; 

 Organizarea învăţământului în sistemul predării de către echipe de 

profesori; 

 Organizarea învăţământului în cabinete, laboratoare şi ateliere 

şcolare. 

Condiţii pe care trebuie să le respecte profesorul la lecţie (I. 

Albulescu, 2000): 

 Sarcina pe care elevii o au de rezolvat prin efort propriu să fie bine 

proiectată, organizată, coordonată şi supravegheată; 

 Coordonarea activităţii se realizează într-o manieră care să permită 

tuturor eleviloratingerea standerdelor de performanţă propuse; 

 Aasigurarea unei atmosfere de lucru antrenante; 

 Utilizarea unor modalităţi adecvate de sensibilizare şi activare a 

elevilor; 

 Creşterea ponderii activităţii de învăţare în clasă, elevii lucrând 

efectiv (individual sau în grup) o parte cât mai mare a timpului 

afectat unei lecţii; 

 Nu se intervine prea des fragmentând dezbaterile sau răspunsurile 

orale şi împiedicând, în acest fel, expunerile cursive; lămuririle sunt 

cerute/oferite la urmă; 

 Evaluarea continuă a rezultatelor instruirii, pentru a preveni la timp 

tendinţele de eşec sau nereuşită. 
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1.3. Aspecte practice. Demersuri inductive. Demersuri deductive. 

Învăţarea unui concept 

 

Demersurile deductive (Alain Meignant, 2009): 

Deducţia este o formă de raționament obținut în procesul unor 

operații mintale prin care, pornindu-se de la idei generale, se ajunge la 

situaţii sau concluzii particulare. 

Caracteristici: principiul general al demersului consă în progresul în 

doi timpi: 

1. enunţul şi demonstrarea de către profesor a unei reguli sau a unui 

principiu (lege din fizică sau chimie, etc); 

2. formularea de întrebări pentru elevi / studenţi şi realizarea de exerciţii 

vizând demonstrarea cum o lege generală se aplică în cazuri 

particulare. 

Avantaje: 

 permite realizarea de legături intelectuale (raţionamente) în achiziţia 

de cunoştineţe; 

 dezvoltă logica;  

 permite o structură clară în demersul didactic. 

Limite: 

 nu se poate aplica pentru cunoştiţele „dure‖; 

 presupune ca elevii / studenţii au o anumită măiestrie în operaţii 

intelectuale cu elemente abstracte. 

 

Demersurile inductive (Alain Meignant, 2009): 

Inducţia reprezintă un demers intelectual care presupune trecerea de 

particular la general. 

Caracteristici: principiul general al demersului consă în progresul în 

doi timpi: 
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1. abordarea de către elevi / studenţi a datelor experimentale sau a 

observaţiilor despre cazuri particulare. Sinteza cazurilor abordate; 

2. organizarea acestor date într-o lege generală, care cuprinde toate 

cazurile sau experienţele abordate. 

Avantaje: 

 elevii / studenţii sunt motivaţi pentru că descoperind fenomene 

izolate care sunt observate pot găsi o formulă teoretică generală; 

 învăţarea cunoştinţelor abstarcte sunt mai uşor acceptate; 

 o bună memorare; 

 formează spiritul demersului experimental.  

Limite: 

 nu toate conţinuturile se pot preta la aceste metode; 

 necesită timp şi mijloace. 

 

La un anumit moment al lecţiei (adaptare după Alain Rieunir, Préparer 

un cours, Les stratégies pédagogique efficaces, Vol. II, 2006) 

 

Profesorul: În urma discuţiei noastre despre învăţarea ............... (unui 

concept), ce aţi reţinut despre voi în ultima noastră conversaţie? 

 

Elevul: Trei sarcini: 

1. Un concept este o idee sub care se organizează nişte cunoştinţe; 

2. De fiecare dată când învîţăm sensul unui cuvânt învăţăm un concept; 

3. Pentru învăţarea unui concept se propune exemple şi contraexemple 

despre acel concept, care va determina o definire mulţumitoare. 
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Profesorul: Vom începe cu ultimul punct. Care este diferenţa dintre 

demersul deductiv şi demersul inductiv în pedagogie? 

Elevul: Da, dar eu confund de fiecare dată cele două demersuri. Este, 

eu cred, o strategie generală de învăţare, într-un caz se va merge de la 

general la particular, şi în celălalt de la particular la general, sau pentru a mă 

exprima altfel, într-un caz se va merge de la concret (exemple) la abstract (o 

definiţie sau un principiu) şi celălalt de la abstract (de la o definiţie sau un 

principiu) la concret (exemple). Nu e aşa? 

Profesorul: Exact. Şi pentru cazul particular de învăţare a unui 

concept, cum traduceţi voi cele două demersuri? 

Elevul: Dacă eu voi merge de la general la particular, voi da definiţia 

pentru început şi voi propune exemple, apoi, la sfărşit voi prezenta definiţia 

(Fig. 4): 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Demers deductiv. 

 

Profesorul: Şi atunci este o abordare deductivă, se pleacă de la 

definiţie până la cazuri particulare, aici exemplele. 

Elevul: A da, mnemonică: de, deplasare, deductiv. 

Şi dacă eu plec de la particular (eu vpoi da exemple), la general (voi produce 

(ajunge) la o definiţie), voi utiliza un demers inductiv (Fig. 5). 
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Fig. 5. Demers inductiv 

 

Profesorul: Exact, insă eu vă propun personalizarea unei alte 

reprezentări grafice 

 

 

Fig. 6. Demers arc 

 

Elevul: A, da! Se dă exemple, se produce definiţia şi se aplică această 

definiţie pe noi exemple. 

Profesorul: Exact. Acest demers se numeşte demers arc (Fig. 6). 
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Fig. 7. Demersul arc de cerc. 

 

Elevul: Demers arc? De acord, se pleacă de din partea stângă se 

descrie o curbă până la o anumită înălţime, care reprezintă definiţia, şi se 

revine la bază din dreapta, ceea ce corespunde unui arc de cerc (Fig. 7). 
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2. Problematica metodelor active în formarea continuă 

 

2.1. Cadrul conceptual al metodelor active. Caracteristicile metodelor 

active. Tipuri de metode. 

 

Forma de organizare a activităţilor didactice reprezintă cadrul, modul 

sau maniera de desfăşurare a procesului de învăţământ, în care se realizează 

legătura profesor-elevi. În altă formulare, modul de organizare a activităţii 

didactice reprezintă o activitate cu durată variabilă şi o structură specifică, 

prin care se urmăreşte îndeplinirea obiectivelor educaţionale, prin implicarea 

şi abordarea sistemică a tuturor elementelor procesului instructiv-educativ. 

Printre elementele specifice în proiectarea unei activităţi didactice se 

identifică şi strategiile didactice, în spetţă metodele de instruire. Utilizarea 

metodelor activ-participative în activitatea de predare-învăţare presupune 

folosirea unor tehnici, procedee sau metode, care implică elevii în procesul 

instructiv-educativ, dezvoltând acestora intersul pentru învăţare, 

determinându-i să participe activ la procesul de educare.  

Caracteristici: 

 stimulează şi dezvoltă observaţia, gândirea logică şi creativă a 

elevilor; 

 formează la elevi tasee de investigare şi descoperire a 

fenomenelor şi elementelor de ordin ştiinţific; 

 oferă elevilor posibilitatea de a aplica cunoştinţele teoretice în 

contexte noi, practice; 

 sunt fixate şi consolidate cunoştinţele teoretice prin desfăşurarea 

de acţiuni practice; 

 se formează priceperi şi deprinderi de lucru corecte, inclusiv 

tehnici de muncă intelectuală specifice vîrsei şcolare; 
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 oferă posibilitatea de autocontrol; 

 dezvoltă spritul analitic; 

 dezvoltă analiza cauzală dintre fenomene fizice; 

 problemele supuse învăţării trebuie să corespundă vârstei şcolare 

şi nivelului de pregătire al elevilor; 

 desfăşurarea activităţilor de instruire trebuie să se facă într-o 

anumită ordine; 

 existenţa unui mediu de învăţare dotat cu cele necesare instruirii. 

 elementele sau fenomenele supuse observării, demonstraţiei, 

modelării etc., să fie accesibile elevilor. 

Activizarea elevilor reprezintă o suită de acţiuni de 

instruire/autoinstruire, de dezvoltare şi modelare a personalităţii lor prin 

simularea şi dirijarea metodică a activităţii pe care o desgfăşoară. Această 

suită de acţiuni cuprinde, în principal (M. Ionescu, 2009): 

 stimularea şi cultivarea interesului elevilor pentru cunoaştere; 

 valorificarea inteligenţei elevilor şi a celorlalte funcţii psihice ale 

acestora prin efortul pe care ei îl depun; 

 formarea şi exersarea la elevi a capacităţii de însuşire a 

cunoştinţelor; 

 formarea şi exersarea la elevi a abilităţilor de orientare autonomă 

în probleme practice; 

 cultivarea spiritului investigativ, a căutărilor personale şi a 

atitudinii epistemice prin antrenarea elevilor în organizarea, 

conducerea, desfăşurarea şi evaluarea activităţii didactice şcolare 

şi extraşcolare. 

Calitatea instruirii este determinată de modul în care, la lecţie, se 

realizaeză o motivare şi o sensibilizare adecvată a elevilor. 

Participarea activă şi conştientă a elevului /studentului în acrtivitatea 

de predare, învăţare, evaluare presupune „ca elevii să-şi însuşească ceva în 
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măsura în acre au înţeles şi să participe singuri la aflarea cunoştinţelor pe 

care profesorii le propun (difuz, indirect) la un moment dat. Înclinaţia către 

activitate este naturală la copil, drept pentru care dascălul va încerca să 

valorifice atent această preocupare. Orice achiziţie se face în jocul 

interacţional dintre interioritate şi exterioritate, dintre pornirea naturală a 

elevului spre activitate şi prescrierea atentă de către profesor a unor sarcini 

precise de învăţare. (...) A fi activ înseamnă a gândi, a medita, a raţiona, a 

merge pe firul unui gând, al unei idei. (C. Cucoş, 2002).  

Angajarea elevilor în instruire şi autoinstruire este dificil de realizat 

în absenţa unei baze motivaţionale adecvate; natura motivaţiei, forţa ei 

dinamizatoare determină calitatea învăţării (...) Motivaţia reprezintă un 

impuls interior, o tensiune interioară orientată spre realizarea unui scop 

acceptat subiectiv; ea are funcţii de activizare, orientare, dirijare şi conducere 

a conduitei elevului spre scopul pentru care s-a optat şi pe care l-a acceptat. 

Motivaţia asigură sensul şi coerenţa internă a conduitei, mijlocind stabilirea, 

acceptarea şi atingerea unor scopuri conştientizate. Sensibilizarea, respectiv 

orientarea atenţiei, a interesului spre ceea ce urmeazăsă fie învăţat, joacă de 

asemenea un rol important în procesul învăţării. În calitate de verigă 

indispensabilăşi de condiţie a învăţării, sensibilizarea presupune crearea 

surprizei, a momentelor de disjuncţie între ineditul situaţiei prezentate şi 

aşteptările elevilor, precum şi luarea în considerarea a factorilor care 

uşurează formarea percepţiei  (M. Ionescu, 2009). 

Metodele activ-participative pot fi clasificate astfel: 

 Metode care favorizează înţelegerea conceptelor şi ideilor, 

valorifică experienţa proprie a elevilor, dezvoltă competenţe 

de comunicare şi relaţionare, de deliberare pe plan mental şi 

vizează formarea unei atitudini active: conversaţia, 

dezbaterea, jocul de rol, brainstorning-ul etc. 
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 Metode care stimulează gândirea şi creativitatea, îi determină 

pe elevi să caute şi să dezvolte soluţii pentru diferite 

probleme, să facă reflecţii critice şi judecăţi de valoare, să 

compare şi să analizeze situaţii date: conversaţia euristică, 

studiu de caz, exerciţiul, brainstorning. 

 Metode prin care elevii sunt învăţaţi să lucreze productiv cu 

alţii şi să-şi dezvolte abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc: 

proiectul în grupuri mici. 

În literatura de specialitate există o serie de metode fundate pe 

mecanismele individuale ale gândirii (după Rene Hubert), precum metoda 

Montessori, Decroly, Audermars-Lafendel, Frienet, Dalton, Gary, Winnetka, 

metoda proiectelor, respectiv metode fundate pe mecanismele de adaptare la 

viaţa socială, cum ar fi învăţarea pe grupe (F. W. Sanderson), metoda 

autonomiei grupului de studiu (Roger Cousinet), planul Jena (Peter 

Petersen). De asemenea, J. Piaget, J. S. Bruner, B. F. Skinner, M. A. Bloch, 

G. Mailaret, ş.a. au emis diverse poziţii privind metodele active de 

învăţământ. 

Chiar dacă unele metode „sună bine‖ pentru proiectul de lecţie sau 

„sunt de actualitate‖, la proiectarea activităţii didactice, respectiv desfăşuraea 

propriu-zisă a lecţiei obligatoriu trebuie ţinut cont de o serie de elemente 

specifice. Astfel, aplicarea unei metode sau demers de instruire activ-

participativ trebuie ales în funcţie de conţinutul ştiinţific al lecţiei, mijloacele 

didactice disponibile, caracteristicile spaţiului de instruire (sala de curs, 

laborator sau atelier şcolar), nivelul de cunoaştere al elevilor, vârsta şcolară, 

caracteristicile clasei de elevi.  

Asocierea diferitelor metode, suporturi didactice, mijloace şi forme 

de organizare a activităţii elevilor (colective, de echipă, individuale etc.) are 

în vedere compatibilitatea şi exclusivitatea lor, complementaritatea sau 

valoarea compensdatorie, succesiunea în timp şi alternaţa dintre ele. (...) 
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Chiar cele mai sofisticate metode sau tehnici audio-vizuale, luate prin ele 

însele, izolate, nu constituie o garanţie a reuşitei învăţării. Complexitatea 

unei situaţii de instruire este de aşa natură încât solicită folosirea unor variate 

metode şi mijloace, clasice sau moderne, nu ca entităţi distincte, ci ca resurse 

interdependente, ce acţionează după principiul complementarităţii funcţiilor, 

al compensaţiei şi susţinerii (întăririi) reciproce (I. Cerghit, 2002). 

Nu de fiecare dată utilizarea mijloacelor didactice moderne pot 

determina o activizare a elevilor / studenţilor. Conţinutul ştiinţific, respectiv 

dotările tehnice pot influenţa relaţia profesor – elevi /studenţi într-o manieră 

pasivă, expozitivă sau activă. Utilizarea tehnicilor euristice prin dirijarea pas 

cu pas a gândirii şi creativităţii elevilor / studenţilor pot uneori fragmenta 

ideile sau argumetările acestora. În acest caz, chiar dacă demersul eurist 

constituie un element de bază în activizarea elevilor / studenţilor, putem 

spune că traseul de abordare nu pare a fi unul corect, ci mi degrabă un 

demers care il direcţionează pe elev /student spre un adevăr asteptat de 

profesor. În literatura de specialitate sunt prezentate  diverse metode active. 

În continuare se dau câteva exemple, pentru care sunt menţionate 

caracteristicile, avantajele, preum şi limitele de aplicare ale acestora. 

 

Proiectul pedagogic (Alain Meignant, 2009) 

Obiective: 

 Achiziţia de instrumente de analiză a situaţiei şi de acţiune; 

 Dezvoltarea autonomiei; 

 Confruntarea cu realul prin activitatea cu mărimi reale; 

Caracteristici: 

 Elevii / studenţii se organizează individual sau pe grupe într-un 

proiect experimental cu mărimi reale. Acest proiect face obiectul 

unui caite de sarcini negociat cu profesorul şi este mijlocul de lucru 

în care se derulează proiectul; 
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 Acest proiec poate fi un studiu, o realizare practică, singura regulă 

fiind faptul că are o semnificaţie importantă pentru mijlocul de lucru; 

 Profesorul pune la dispoziţia elevilor / studenţilor resurse (metode, 

consiliere, expertiză), pentru realizarea proiectelor lor şi oferă un 

suport metodologic în direcţia propriu-zisă a proiectului; 

 Prezintă câteva analogii, ataît la final cât şi în derulare. 

Avantaje: 

 Conduce elevii / studenţii într-un angajament de muncă activă, cu 

probleme reale; 

 Permite completarea completarea cunoştinţelor teoretice cu 

confrumntarea celor de pe teren; 

 Mijloc puternic de dezvoltare a autonomiei  şi potenţialului elevilor / 

studenţilor. Permite de cele mai multe ori elevilor / studenţilor să 

constate că pot reuşi dincolo de ceea ce ei îşi puteu imagina. Este 

îmbucurător; 

 Permite o recunoaştere socială a muncii dacă proiectul reuşeşte. 

Limite: 

 Presupune o oarecare autonomie; unii elevi / studenţi au nevoie în 

derularea cţiunii de consiliere; 

 Limitrarea proiectelor datorită constrângerilor practice; 

 Sensibilitate ridicată faţă de susţinerea reală a proiectului; 

 Cerinţele din domeniu tind uneori să depăşească obietivele propuse.

  

Realizarea cercetărilor (Alain Meignant, 2009)   

    

Obiective: 

 Achiziţia de instrumente intelectuale şi de analiză metodologică; 

 Întărirea cunoştinţelor teoretice; 

 Dezvoltarea motivaţiei. 
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Caracteristici: 

 Elevii / studenţii se angajează în munca de cercetare sub o temă 

legată de specialitatea lor sau propusă şi dirijată de profesor. 

Subiectul cercetării este general, ales de către elevi / studenţi. 

Activitatea se desfăşoară în principal individual, însă se poate 

desfăşura şi pegrupe mici de lucru. 

Avantaje: 

 Implicarea activă a elevilor / studenţilor în activităţi individuale; 

 Dezvoltă capacităţi de analiză şi sinteză, de cercetare şi tratarea 

documentării; 

 Valorizare socialăşi o declanşare a progresului de cunoaştere în 

domeniul respectiv sau de realizări practice. 

Limite: 

 Nu se poate utiliza pentru nivele mici de vârstă şcolară; 

 Este nevoie de o asistare şi consiliere pe durată studiului (alegerea 

temei, metodologiei de cercetare, interpretarea rezultatelor); 

 În cazul cercetării în grup, nu se poate identifica echilibrat 

copntribuţia fiecărui membru al grupei. 

 

2.2. Aplicarea metodelor active în desfăşurarea unei activităţi didactice  

 

Studiul de caz. Exemplu   

Studiul de caz  este o metodă de cercetare şi de învăţare activă, ce 

constă în analiza unor situaţii tipice, reale sau imaginare, cu scopul 

desprinderii unor concluzii. 

Cazul ales va avea următoarele caracteristici: 

 centrat pe obiective clare; 

 reprezentativ pentru tema, fenomenul sau dispozitivul ales; 
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 gradul de dificultate adecvat vârstei grupului de elevi / studenţi cu 

care se lucrează; 

 să aibă valoare instructivă şi caracter stimulator. 

Etapele pe care le parcurge un studiu de caz sunt: 

1. prezentarea cazului în faţa elevilor / studenţilor; 

2. culegerea informaţiilor în legătură cu cazul; 

3. discutarea, analiza şi sistematizarea materialului pentru cazul ales 

(acţiune desfăşurată sub îndrumarea profesorului); 

4. dezbateri asupra informaţiilor culese şi stabilirea variantelor de 

soluţionare a cazului (se pot desfăşura activităţi de grup, 

brainstorming, Phillips 6. 6., etc.; 

5. alegerea soluţiei optime şi argumentarea ei; 

Cazul poate fi studiat şi soluţionat în trei modalităţi (C. Postelnicu, 

2002): 

 individual când, în prima fază, fiecare membru al grupului analizează 

şi încearcă să soluţioneze cazul în mod independent, fără a se 

consulta cu ceilalţi; în faza a doua, profesorul sintetizează soluţiile 

propuse şi le prezintă colectivului spre examinare şi evaluare; 

 pe subgrupe când o subgrupă discută, analizează şi soluţionează 

cazul iar altă subgrupă examinează critic şi evaluează soluţiile 

propuse; 

 în colectiv cu participarea tuturor elevilor la discutarea, analiza şi 

soluţionarea cazului, cu confruntarea opiniilor, sugestiilor, punctelor 

de vedere şi soluţiilor propuse. 

Studiului de caz are importante valenţe formative (M. Ionescu, 2001), (M. 

Stanciu, 2003): 

 constituie o modalitate de apropiere a şcolii de problemele vieţii şi pe 

care viitorii adulţi vor trebui să le rezolve; 

 elevii îşi formează capacităţi de sesizare în viaţa reală a unor cazuri 

tipice, de analiză a acestora; 
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 dezvoltă gândirea de tip convergent în vederea găsirii mai multor 

alternative de rezolvare a unei anumite situaţii; 

 sunt puşi în situaţia de a lua decizii, cântărind avantajele şi 

dezavantajele fiecărei variante de soluţionare a unui anumit caz; 

 permite promovarea unui învăţământ de tip activ-participativ prin 

implicarea elevilor în discutarea şi rezolvarea situaţiei respective; 

 contribuie la dezvoltarea gândirii critice la elevi; 

 favorizează dezvoltarea capacităţii de anticipare a evoluţiei 

fenomenelor, şi pe această bază, de luare de decizii în cunoştinţă de 

cauză, inclusiv implicându-se în rezolvarea acestor situaţii. 

 

Exemplu: 

Disciplina: Construcţii şi lucrări publice 

Clasa a XI – a 

Titlul lecţiei: Drumuri şi căi ferate 

La prezentarea exploatării unui sector de cale ferată, profesorul prezintă un 

caz: 

1. Prezentarea cazului. Deformarea căii ferate datorită temperaturii 

mediului ambiant pe tronsonul X - Y. Măsuri de combatere a 

deformărilor. 

2. Culegerea informaţiilor. În rapoartele SNCFR se prezintă abateri ale 

căii de rulare de la ecartamentul normal al acesteia atât în perioada de 

vară cât şi în perioada de iarnă. Din manuale şi diverse documente, se 

vor nota aspectele cu privire la deformarea materialelor la variaţii de 

temperatură. În ziare, se prezintă diverse ştiri cu privire la deformarea 

căilor ferate, precum şi evenimentele ce au loc datorită acestui fenomen. 

Informaţiile şi datele tehnice culese sunt prezentate în clasă; elevii le 

notează, sau le completează în caietele de notiţe. 

3. Discutarea şi analiza cazului. Profesorul va pune în discuţie 

informaţiile culese, dar va analiza şi alţi factori colaterali, care contribuie 
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la acest fenomen de deformare fizică a căii ferate. Se cunoaşte faptul că 

transportul pe calea ferată are o mare importanţă, în mediul economic cât 

şi cel social. De starea tehnică a căii de rulare depinde, în mare măsură, 

siguranţa deplasării. Unul din factorii, care acţionează asupra stării 

tehnice a căii ferate, este mediul înconjurător, de care trebuie să se ţină 

seama la proiectarea şi construcţia căilor ferate. Pe lângă temperatura 

mediului ambiant mai intervin: temperatura şi umiditatea aerului, 

presiunea atmosferică, poluarea atmosferei cu agenţi chimici, acţiunea 

mişcărilor de aer (vânt, furtuni, vijelii), precipitaţiile atmosferice. 

La construcţia şi întreţinerea căii ferate, trebuie să se ţină seama de toate 

prescripţiile pe care le face proiectantul, astfel încât starea tehnică a căii 

ferate să nu aibă de suferit. 

Elevii intervin cu diverse comentarii şi propuneri de soluţionare a acestei 

probleme. 

4. Stabilirea variantelor de soluţionare. În urma acestor dezbateri şi 

analize, s-au elaborat o serie de propuneri printre care amintim: 

consolidarea terenului de fundaţie pe care este dispusă calea ferată, 

înlocuirea traverselor din lemn cu cele din beton precomprimat, folosirea 

unor aparate moderne de compensare a deformaţiilor căii ferate atât  în 

plan orizontal cât şi în lungul liniei ferate, montarea unor opritoare la 

capetele traverselor din beton, plasarea unor instalaţii de semnalizare 

pentru a preveni accidentele, asigurarea unor şanţuri de evacuare a apei 

din aproprierea căii ferate, eliminarea sudurii dintre tronsoanele de cale 

ferată. Pentru rigidizarea tronsoanelor de cale ferată, se vor utiliza eclise 

sau joante, asigurând în acest fel şi continuitatea electrică a şinei, 

menţinerea unui spaţiu liber între tronsoanele de cale ferată pentru a 

asigura dilatarea, dar şi comprimarea acestora. 

Se pare că soluţiile propuse de elevi sunt din cele mai bune şi reale.  

5. Alegerea soluţiei optime. Astfel, profesorul va evidenţia în colectiv 

soluţiile cele mai bune şi va argumenta stabilirea lor. Va asigura, de 
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asemenea, o confruntare a opiniilor, sugestiilor şi punctelor de vedere 

privitoare la soluţiile propuse de către elevi. 

3. Noile tehnologii, instrumente de instruire 

 

3.1. Rolul şi importanţa tehnologiilor educaţionale in activitatea 

didactică 

  

Odată cu dezvoltarea în avalanşă a tehnologiei, în speţă a tehnologiei 

informaţionale, au crescut în aceeaşi măsură şi cerinţele de informare. 

Acelaşi aspect se poate semnala şi în sfera educaţională. Strategiile 

tradiţionale imbinate cu produsele informatice au creat suportul necesar 

transmiterii de cunoştinţe. Astfel, tehnologiile informaţionale au deschis o 

nouă lume în domeniul învăţământului. Noile mijloacele de instruire sunt 

puse la dispoziţia elevilor / studenţilor în vederea accesului rapid la 

informaţii, formare de priceperi, deprinderi, abilităţi, capacităţi. 

 În literature de specialitate  se identifică diverse denumiri atribuite 

sistemelor informaţionale de instruire. Pentru a oferi un minimum de 

elemente, în continuare se va pune în discuţie aspectul multimedia în 

instruire. 

Termenul multimedia, în domeniul tehnologiei informaţiei, este 

focalizat pe metodele de tratare a informaţiei: stocare, procesare, producere, 

distribuire, transmitere, prezentare şi percepţie. Într-un sens mai larg, 

termenul de multimedia se poate defin ca un ansamblu de mijloace multiple 

de stocare, procesare, producere, distribuire, transmitere, prezentare şi 

percepţie a informaţiei. 

Sistemul multimedia reprezintă acel ansamblu care pe baza unui set 

de tehnologii face posibilă utilizarea aplicaţiilor de tip multimedia: grafică, 

imagini şi animaţie 2D şi 3D, video, redarea imaginilor înregistrate şi 

comprimate, aplicaţii legate de sunet etc. 
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Aplicaţia multimedia se poate defini ca o aplicaţie software 

caracterizată prin procesarea, stocarea, generarea şi manipularea informaţiei 

multimedia. 

Termenul „hypertext‖se referă la informaţia digitală reprezentată sub 

formă de text care conţine legături către alte documente din text. 

Termenul „hypermedia‖ extinde termenul hypertext prin includerea 

legăturilor şi către alte tipuri de informaţie în afară de text, imagini, sunet, 

video, animaţie. 

 

Componentele unui sistem multimedia 

 Un sistem multimedia poate să cuprindă următoarele componente: 

 Dispozitve de achiziţie 

o Dispozitive de intrare ale sistemelor multimedia: 

 Mouse-ul 

 Track ball-ul 

 Touch pad-ul 

 Tabla digitizoare 

 Joystick-ul 

 Touch screen 

o Dispozitive de achiziţie ale sistemelor multimedia: 

 Scanner-ul 

 Camera video digitală 

 Camera foto digitală 

 Video/dVD recordere 

 Microfoane 

 Senzori tactili 

 Dispozitive de tip realitate virtuală 

o Dispozitive de digitizare audio pentru procesarea sunetului: 

 Placa de sunet 
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o Dispozitive de digitizare video pentru procesarea imaginilor: 

 Placa video 

 Dispozitive de stocare a informaţiei multimedia 

o Hard disk-ul 

o CD-ROM-ul 

o DVD-ul 

o JAZ/ZIP 

o Cardurile şi accesoriile externe de memorie 

 Dispozitive de conectare la reţelele de calculatoare 

Crearea, procesarea şi transmisia de informaţii multimedia se 

realizează de către sisteme informatice integrate, având ca suport reţelele de 

calculatoare. Reţelele de calculatoare au evoluat de la: 

o Reţele locale (LAN) 

o Reţele regionale (MAN) 

o Reţele naţionale (WAN Wide) 

o Reţele mondiale (GAN) 

Principalel raccesorii utilizate pentru conectarea reţelelor sunt: 

o Placa de reţea 

o Modulul „Transceiver‖ 

o Modemul 

o Hub-ul 

o Share-ul 

o  

Pentru comunicare, din punczt de vedere al tehnologiei, serverele pot 

fi: 

o Servere asincrone 

o Servere sincrone 

Interconectarea directă, locală a reţelelor se realizează cu următoarele 

echipamente: 
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o Receptor 

o Punte 

o Router 

o Comutatoare 

o Porţi 

o Protocoale de comunicaţie 

 Sisteme de calcul: 

o Multimedia base 

o Multimedia desktop 

o Workstation multimedia 

 Dispozitive de ieşire/afişare ale sistemelor multimedia: 

o Monitoare 

o Imprimante 

o plottere 

 

Programe şi aplicaţii software specifice sistemelor multimedia 

 Din categoria aplicaţiilor software specifice sistemelor multimedia 

fac parte: 

o programe de desenare (Paint, Paint Brush) 

o programe pentru desen tehnic şi artistic (Corel Draw, Photo Paint, 

Paint Shop Pro, Corel Photo Paint) 

o programe grafice de prelucrare a datelor tabelare (Microsoft 

Excel, Microsoft Access, lotus, etc.) 

o programe grafice de prezentare (Microsoft Power Point etc.) 

o programe pentru animaţie (acromedia, Microsoft GIF Animator 

etc.) 

o programe destinate proiectării asistate de calculator CAD 

o editoare grafice (Microsoft Word) 
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o programe destinate utilizării Internetului (Microsoft Internet 

Explorer, Netscape, Comunicator, outlook Express, Eudora etc) 

o aplicaţii dedicate exploatării suportului de informaţii multimedia 

(hârtie, film, bandă magnetică, respectiv microfon, magnetoscop, 

sintetizator) 

o limbaje de programare (C++, Java etc.) 

 

Aplicaţii multimedia 

 Aplicaţiile multimedia tind să se implice din ce în ce mai mult în 

aproape toate domeniile activităţii umane. În acest sens se consideră ca 

principale domenii de utilizare: birotică, editare şi producţie video, muzică, 

învăţământ, divertisment şi comunicaţii multimedia. 

 Educaţia la distanţă şi comunicaţiile multimedia se află într-o strânsă 

legătură, în ceea ce priveşte proiectarea şi vehicularea informaţiilor. 

 Noţiunea de aplicaţie multimedia reprezintă un sistem de comunicare 

între două sau mai multe terminale care transferă reciproc informaţii de 

diverse forme. 

 

Clasificarea aplicaţiilor multimedia 

Din punct de vedre al naturii participanţilor între care se realizează 

aplicaţiile multimedia: 

 aplicaţii interpersonale 

 aplicaţii persoană 

În funcţie de numărul persoanelor implicate în aplicaţii 

 individuale 

 de grup 

În funcţie de relaţia în timp între diferite etape ale derulării activităţii: 

 sincrone 

 asincrone 
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În funcţie de scopul aplicaţiilor multimedia: 

 aplicaţii profesionale 

 aplicaţii de divertisment 

 aplicaţii orientate spre tranzacţii 

 

Clase de aplicaţii multimedia  

Clasa aplicaţiilor interpesonale 

Aceasta clasa cuprinde următoarele două subcalse (fig. 8. a.): 

 
Fig. 8, (L. Grindei, 2007). 

 

 aplicatii sincrone, care cuprind: sistemele de comunicaţie 

iterpersonală audio-video, comunicaţii destinate lucrului în 

cooperare, distribuţia audio-video şi sitemele de 

videoconferinţe. 

 aplicaţii asincrone, care cuprind sistemele de transmitere a 

mesajelor electronice şi schimbul de documente  

Clasa aplicaţiilor persoană 
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Aceasta clasa cuprinde următoarele două subcalse (fig. 9. b.): 

 aplicaţii interactive, care cuprind sistemele de difuzare la 

cerere a programelor audi-video, televiziunea interactivă; 

 aplicaţiile de distribuţie, care se pot adresa grupurilor 

deschise (broadcast) sau închise (multicast), sau aplicaţii care 

suporta ambele tipuri de distribuţie. 

Aplicaţii interpersonale audio-video individuale 

Una dintre aplicaţiile specifice acestei categorii este telefonia asistată 

de calculator. În varianta cea mai simplă , calculatorul acţionează ca un 

auxiliar al telefonului, apelurile si convorbirea propriu-zisă fiind tratată de 

către telefon. 

Sistemele noi nu mai necesita existenţa unui telefon, toate operaţiile 

telefonice fiind controlate de către calculator. 

 

Aplicaţii multimedia destinate lucrului în grup 

Aceasta aplicaţie se încadrează tot în clasa aplicaţiilor interpersonale. 

Diferenţa faţă de videofonie constă în faptul că în acest caz pot participa la 

dialog mai mult de două persoane simultan. 

 

Aplicaţii de tip tablă comună 

Scopul acestor aplicaţii este de a emula pe ecranul calculatorului o 

tablă pe care poate să scrie sau să şteargă fiecare participant. În acest scop se 

pot folosi editoare pentru test şi grafică. Pentru identificarea contribuţiei 

fiecărui participant la rezultatul final, precum şi pentru identificarea celui 

care „scrie‖ la un moment dat pe tablă se stabilesc din start diverse 

protocoale. 
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Aplicaţii de tip ferestre programe comune 

 De multe ori apare necesitatea ca membrii unui grup de lucru să 

ruleze acelaşi program, fiecare dintre ei dorind să poată interacţiona cu 

programul respectiv. În acest sens, pe ecranul fiecărui participant va trebui să 

se afişeze fereastra în care rulează programul şi în acelaşi timp să se asigure 

accesul simultan la comenzile programului. Aceasta aplicaţie trebuie să preia 

comenzile fiecărui participant, precum şi transmiterea lor programului care 

rulează. 

 

Aplicaţii de tip „shared whiteboard” şi chat 

Majoritatea acestor aplicaţii sunt nişte module ale unor medii de 

comunicare integrate utilizate cu precădere pentru învăţământul la distanţă. 

IBM Lotus Virtual Classrom (LVC). Acest mediu pune la dispoziţia 

utilizatorilor facilităţi de comunicare şi comunicare sub forma de chat, 

witeboard, comunicare audio-video, prezentări on-line, testare etc. Modulul 

witerboard include facilităţi precum: 

 Instrumente de desenare 

 Instrumente de editare 

 Salvarea conţinutului tablei comune 

 Import de imagini 

 Posibilitatea importului de documente de prezentare 

 Posibilitatea de a pune în comun starea actuală a ecranului 

unui utilizator. 

Modulul de comunicare ale mediului WebCT este cel mai dezvoltat 

în cadrul mediului ID WebCT. Acest modul de comunicare permite 

comunicarea cu studenţii/elevii prin intermediul forumului de discuţii, 

mesagerii interne, discuţii on-line (chat). Componenta Whiteboard permite 

înserarea de elemente grafice, test, imagini, ecuaţii, grafice etc. 
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Modulul de comunicare al mediului Blackboard (BLS). Componenta 

Whiteboard al acestui modul permiteînserarea de obiecte grafice de bază, 

test şi ecuaţii. Elementul de noutate îl constituie editorul de ecuaţii care 

permite înserarea acestora în fereastra aferentă aplicaţiei. 

 

Aplicaţii interpersonale audio-videodistribuite 

Această aplicaţie se adresează grupului de utilizatori. Scopul este de 

a transmite fluxuri de date audio-video de la o sursă – server – spre mai 

mulţi receptori – clienţi. Caracterul acestor transmisii este de tip pasiv. Sunt 

unele aplicaţii care permit un anumit grad de interactivitate prin intermediul 

unui canal de întoarcere de bandă îngustă. 

Distribuţia audio-video pentru prezentări şi conferinţe 

Transmisia multimedia a venimentelor publice este una din aplicaţiile 

de bază ale distribuţiei audio-video. Această aplicaţie seamănă într-o 

anumită măsură cu videofonia, în sensul că se transmite sub formă digitală 

sunet şi imagine, dar apar o serie de deosebiri care le diferenţiază. Astfel, 

aceasta este o aplicaţie interpersonală de grup, distribuţia fiind de tip 

multicast sau broadcast, spre deosebire de videofonie care se adresează în 

primul rând comunicaţii intre două persoane. 

 

Distribuţia audio-video locală 

Aceasta este destinată seminariilor, sesiunilor de comunicări sau 

întâlnirilor de lucru în cadrul unor instituţii etc. 

 

Distribuţia audio-video la distanţă 

În cazul acestei aplicaţii numărul de potenţiali utilizatori creşte seminificativ. 

 

Radio şi televiziunea pe internet  
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Videoconferinţa. Această aplicaţie presupune existenţa mai mult de 

doi pareticipanţi (grupuri de participanţi) care poartă un dialog, fiecare 

dintreacxeştia putând interveni în orice moment în discuţie. 

Plecând de la această aplicaţie se pot realiza: 

 Sisteme de videoconferinţe 

 Videoconferinţe cu comutare de circuite 

 Videoconferinţe cu comutare de pachete. 

 

Poşta electronică multimedia şi transferul documentelor multimedia 

Aceste aplicaţii fac parte din categoria aplicaţiilor asincrone, iar din 

punct de vedere al participanţilor la comunicaţie, se încadrează la categoria 

celor interpersonale. 

Tipuri: 

 Poşta electronică multimedia 

 Poşta electronică (e-mail) 

 Poşta vocală 

 Poşta video 

 Mesajele compuse 

 Poşta multimedia 

 

Sistem de ştiri şi bloguri 

Majoritatea site-urilor oferă o secţiune cu ultimile ştiri, pentru ca 

utilizatorii să localizeze rapid noutăţile apărute de la ultima navigare. 

 

Blog-uri  

Sunt structuri simple având la bază sistemul de comunicare on-

line.mesajele sunt ordonate unul după altul, cele vechi putând fi accesate 

prin intermediul calendarului pentru navigarea în arhivă. Aceste sisteme 
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conţin: titlu, subtitlu, lista de mesaje redactate de autorul blog-ului şi de 

diverşi utilizatori, o listă de legături spre alte blog-uri, galerii foto, link-uri. 

 

Educaţia la distanţă prin Internet 

Tipuri de educaţie 

 Educaţie tradiţională 

 Educaţie prin colaborare 

 Educaţie prin interacţiune 

 Educaţie prin Internet 

Istoric 

 Educaţie la distanţă prin corespondenţă 

 Educaţie la distanţă prin radio 

 Educaţie la distanţă prin televiziune 

 Educaţie la distanţă prin Internet, eLearning 

 Educaţie la distanţă prin videoconferinţe 

 Educaţie la distanţă prin telecursuri 

 

Educaţie la distanţă prin Internet: eLearning 

Mediul electronic de comunicare ramane doar un suport - nu lipsit de 

importanta, deoarece dimensioneaza diferit procesul de predare-invatare - 

accentul fiind însa pus pe dezvoltarea unor situatii educative eficiente. 

Astazi, cele cateva studii comparative publicate, despre studentii care invata 

prin intermediul noilor tehnologii versus clasa traditionala, la o analiza 

atenta, nu au ca termen major de comparatie tipul de instruire - mediata sau 

fata în fata -, acesta fiind doar pretextul, ci cat de bine este proiectata 

instruirea. 

Asa cum a fost definit si de  Institutul de Stiinte ale Educatiei (ISE), 

e-learning-ul se înscrie intr-o noua paradigma in plan educational, 
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caracterizata prin: fluiditatea rolurilor, curriculum orientat spre necesitatile 

celui care invata, resurse distribuite, facilitati virtuale si lectii asincrone. 

Profilul unui e-Learning de succes: 

 sesiune de e-Learning trebuie sa fie cât mai interactiva; 

 sa implice emotional cursantii; 

 feed-back-ul oferit trebuie sa fie prompt si la obiect; 

 atmosfera din sala de curs virtuala trebuie sa fie cat mai placuta, 

apropiata pe cat posibil de experientele de invatare traditionale, 

cunoscute; 

 elementele noi in structurarea materialului de studiu si în modalitatile 

de interactiune trebuie introduse treptat; 

 derularea cursului si cerintele de promovare trebuie descrise foarte 

clar si exact; 

 trebuie pastrat ritmul de invatare, motivatia cursantilor trebuie 

sustinuta constant prin metode si tehnici psihopedagogice speciale. 

Aceste aspecte, combinate cu continuturi de calitate, pot conduce la 

dezvoltarea unui business cu perspective promitatoare, intr-un peisaj 

romanesc cu cerere mare si oferta insuficienta în acest domeniu, al formarii 

la distanta prin Internet.  
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Fig. 9. Model eLearning individual, (L. Grindei, 2007). 

 

Pentru e-learning, designul materialelor suport are importante functii 

de potentare a valorii formative a mesajului educational. Aceasta cu atat mai 

mult cu cat particularitatile invatarii perceptiv-vizuale in invatamantul la 

distanta provin din faptul ca materialele pentru invatare trebuie sa contina 

toate mijloacele ce asigura un transfer al cunostintelor, asociate unei 

metodologii specifice, in conditiile in care un contact cu autorul de curs sau 

chiar cu tutorul, pentru lamuriri suplimentare, este mai greu de realizat. 

În fig. 9, fig. 10, fig.11 se prezintă schematic modele de e-Learning. 
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Fig. 10. Model eLearning cu facilităţi de comunicare, (L. Grindei, 2007). 

 
Fig. 11. Model eLearning avansat, (L. Grindei, 2007). 
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Clasificarea  softurilor  educaţionale 

 Soft educaţional (SE), un produs program care a fost deliberat 

construit pentru a putea fi utilizat în organizarea unor situaţii de învăţare. 

 Cousereware (sau mediu instrucţional bazat pe computer), un pachet 

care cuprinde un soft educaţional, documentaţia necesară (indicaţii metodice 

şi descrierea tipului de hard pe care poate fi implementat) şi eventual alte 

resurse materiale (fişe de lucru..). 

 Trăsături generale ale softului educaţional: 

- este conceput pentru a învăţa; 

- trebuie sa asigure interacţiunea flexibila elev-computer sau 

computer-profesor; 

- se adaptează în funcţie de caracteristicile individuale ale 

utilizatorului. 

 Clasificare softului educaţional (după funcţia pedagogică specifica în 

cadrul unui proces de instruire): 

a. Prezentare interactivă de noi cunoştinţe (Computer Bazed 

Learning) presupune utilizarea nemijlocită a calculatorului în procesul 

predării şi în timpul lecţiilor de laborator. Softurile de acest tip încearcă să 

creeze condiţiile pentru dialogul dintre cel care învaţă şi mediul specializat 

construit pentru a-l ajuta. Materialul de învăţat se prezintă pe baza unui 

anumit tip de interacţiune. După cum această interacţiune este controlată de 

computer sau de elev vorbim despre un dialog tutorial sau de investigare. 

 Tutorul preia una dintre funcţiile profesorului fiind produs pentru 

însuşirea de noi cunoştiinţe. În general softul funcţionează astfel: 

- precizează una sau mai multe secvenţe cu informaţii; 

- solicită elevului să răspundă la o întrebare, să  rezolve un 

exerciţiu; 

- prezintă aprecierea răspunsului şi introduce secvenţa următoare 

ţinând cont de răspunsul elevului sau nu. 
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 Materialul este împărţit în mai multe module (capitole), fiecare putând  

fi parcurs în 15 - 20 minute. Se oferă acces prin intermediul unor meniuri la 

diverse informaţii necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru propuse 

elevului. 

 Softul de investigare reprezintă o formă evoluată de interacţiune 

instrucţională. La utilizarea acestui tip de soft nu se oferă elevului 

informaţiile ca atare ci un mediu de unde elevul poate să extragă informaţiile 

(declarative si procedurale) necesare pentru rezolvarea sarcinii propuse sau 

pentru alt scop pe baza unui set de reguli. Drumul parcurs este determinat 

într-o mare măsură de iniţierea celui care învaţă. 

 b. Exersarea asistată de calculator (Computer Assisted Training) 

când subiectului i se pun la dispoziţie programe specializate de tip drill and 

practice care-l ajută să fixeze cunoştiinţele dobândite anterior şi la 

dobândirea unor deprinderi specifice unei discipline şcolare prin seturi de 

sarcini repetitive urmate de aprecierea raspunsului elevului. 

 Există două posibilităţi de realizare informatică: 

- exerciţiile stocate ca antet în memorie de unde vor fi extrase într-

o ordine prestabilită sau în mod aleator;  

- exerciţiile sunt generate în conformitate cu un anumit algoritm în 

timpul sesiunii de lucru. 

 c. Verificarea asistată de calculator (Computer Assisted Testing) 

presupune existenţa unor programe capabile să testeze nivelul de pregătire a 

subiecţilor şi să evalueze răspunsurile acestora. O interfaţă prietenoasă om-

calculator va asigura afişarea celor mai adecvate mesaje atât în cazul unui 

răspuns corect cât şi la neîndeplinirea unor baremuri. Programele de test pot 

fi incluse fie în lecţii cu caracter recapitulativ, de verificare a cunoştinţelor, 

fie în pregătirile curente pentru fixarea cunoştinţelor transmise. 

 Modul de construire al unui test depinde de: 

- numărul de chestiuni de test (care se stabilesc în funcţie de timpul 

de administrare şi de nivelul de şcolarizare) ;  
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- numărul de concepte, procedee a căror însuşire va fi verificată. 

 d. Simulare. Un soft de simulare permite realizarea controlată a unui 

fenomen sau sistem real prin intermediul unui model care are un 

comportament analog. Astfel de programe oferă posibilitatea manipulării 

unor parametri şi posibilitatea observării modelului în care se schimbă 

comportamentul sistemului ca răspuns la modificările operate, ceea ce 

facilitează înţelegerea modelului sau de funcţionare. 

 Trebuie reţinut că prin răspândirea şi diversificarea IAC rolul 

dascălului va suferi o modificare importantă de factură pozitivă. Profesorul se 

va degreva treptat de activitatea de rutină devenind tot mai solicitat. Procesul 

educaţional se va descentraliza transformându-se dintr-un proces centrat pe 

profesor într-unul centrat pe subiecţi. 

 

3.2. Organizarea conţinuturilor ştiinţifice în cazul utilizării tehnologiilor 

informaţionale. 

 

Elaborarea softului educaţional 

(sinteză http://inf.ucv.ro/~rodica/courses/notite/sedu/notitesedu.html) 

 A. Etapele elaborării mediului de instruire bazat pe calculator, 

presupun: 

 proiectarea pedagogica; 

 realizarea informatica a softului respectiv, care va contine produsul 

program, un ghid tiparit cu documentatia informatica a programului, 

precum si aspectele metodice pentru integrarea acestuia in lectiile 

pentru care a fost realizat; 

 validarea experimentala prin rularea lui in cadrul unei situatii reale de 

învatare in conditii controlate. 

B. Viziunea de ansamblu asupra instruirii reprezintă punctul de 

plecare în elaborarea softului educational. O astfel de viziune se obţine 

realizând: 
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 specificarea şi analiza conţinutului instruirii (concepte şi deprinderi, 

medode de predare învăţare si evaluare); 

 definirea obiectivelor instruirii (specificarea categoriilor de sarcini la 

care vor putea răspunde cursantii în final); 

 alegerea strategiei didactice şi elaborarea programelor didactice 

(proiectarea situaţiilor de învăţare); 

 elaborarea instrumentelor de apreciere a cunoştiinţelor achiziţionate 

de cursanti în raport cu obiectivele fixate. 

C. Structura softului educaţional. Softul educational este  format din:  

unitati de continut (secţiuni şi capitole), fiecare unitate de invatare fiind o 

succesiune de interacţiuni instrucţionale. Secţiunile respectiv capitolele (lista 

capitolelor – meniul principal preyentat in unul din primele ecrane) rezultă din 

modul de structurare a continutului invatarii. 

Interacţiune instrucţională va realza un schimb de informaţii cursant-

computer iniţiat de unul sau ambii membrii ai dialogului într-un sens sau în 

ambele sensuri realizandu-se in acest fe o pagina dinamica. 

Interfaţa elev-computer va demonstra facilităţile de soft care permit 

realizarea concretă a interacţiunii instrucţionale. 

D. Etapele eleborării softului educaţional 

I.  Proiectarea metodica iniţială de ansamblu. 

II. Proiectarea metodica şi informatică a fiecărei părţi componente. 

III. Integrarea componentelor elaborate şi realizarea completă a softului.  

I.Proiectarea metodica initiala, în ansamblu cuprinde: 

a. caracterizarea populaţiei ţintă  

b. formulare scopului softului educaţional  

c. determinarea a ceea ce trebuie.  

d. o primă formă a instrumentelor de evaluare 

II. Proiectarea metodica şi realizarea informatică a fiecărei părţi 

componente în parte 

a. definirea obiectivelor specifice. Fiecare obiectiv general  
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b. alegerea strategiei didactice  

c. elaborarea conţinutului ecranelor.  

d. Evalurea întrebărilor, exerciţiilor  

e. Evaluarea de către computer a răspunsurilor:  

f. Decizii privind repartizarea controlului instruirii;  

g. Programare şi evaluare. 

III. Integrarea componentelor elaborate şi realizarea completă a 

softului educational 

a. Decizii privind repartizarea controlului la nivelul softului educational 

b. Ecranele introductive, ecranele finale. 

c. Forma finală a evaluării performanţelor elevulu. 

d. Evaluare formativă a softului educational 

e. Documentaţia. 

 

3.3.Tehnologii educaţionale – multimedia în desfăşurarea unei activităţi 

didactice 

 

Reţeaua Internet pune la dispoziţie foarte multe site-uri web, acestea 

încadrându-se în una din categoriile: 

 site Web pentru publicarea de conţinuturi  

 site Web personal/familial – pentru a ţine la curent cu diverse 

informaţii atât persoanele cunoscute cât şi cele apropiate 

 magazin virtual on line  

Realizarea unui site web, care să conţină mai multe pagini web 

interactive constituie o activitate de proiectare care are la bază tehnologii şi 

instrumente profesionale destinate special acestui scop. În acest sens, există 

tehnologii şi instrumente profesionale dedicate creării conţinutului, 

proiectării aplicaţiilor web, de editare a paginilor web statice şi dinamice şi a 

fişierelor multimedia, de proiectare a elementelor virtuale etc. 
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Activitatea noastră îşi propune crearea unei singure pagini web, însă 

pe parcursul desfăşurării aplicaţiilor se vor face referiri şi la construcţia unui 

site web. 

Tehnologii şi instrumente profesionale dedicate creării conţinutului: 

 Trainersoft 8: 

http://www.funeducation.com/products/trainersoft/ 

 Macromedia 7: http://www.macromedia.com/ 

 Lectora International Publishing Suite: 

http://www.lectora.com 

 Web Course Builder: http://www.readygo.com 

Tehnologii şi instrumente profesionale destinate proiectării 

aplicaţiilor web: 

 Macromedia dreamweaver MX: http://www.macromedia.com 

 Microsoft Front Page: www.microsoft.com/frontpage/ 

 Adobe GoLive: http://www.adobe.com 

Instrumente profesionale de editare a paginilor web şi a fişierelor 

multimedia. Editoarele multimedia sunt necesare pentru a prelucra obiectele 

multimedia: imagini grafice, animaţii, fişiere audio/video. Cele mai 

răspândite editoare multimedia: 

 Macromedia Director: www.macromedia.com 

 Macromedia Flash: www.macromedia.com 

 Gif Animator – produs al firmei Microsoft 

 3D Studio Max 7 – produs al firmei Discret 

Instrumente de editare a fişierelor audio: 

 Adobe Audition 1.5: 

http://www.adobe.com/products/audition/main.HTML 

 Sonar: http://www.cakewalk.com 

Instrumente de editare a fişierelor video: 

 Microsoft Movie Maker 2: http://www.microsoft.com 

http://www.funeducation.com/products/trainersoft/
http://www.macromedia.com/
http://www.lectora.com/
http://www.readygo.com/
http://www.macromedia.com/
http://www.microsoft.com/frontpage/
http://www.adobe.com/
http://www.macromedia.com/
http://www.macromedia.com/
http://www.adobe.com/products/audition/main.HTML
http://www.cakewalk.com/
http://www.microsoft.com/


 

 

   

 

 

 

  
       UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 
PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 

 2007-2013 
 OIPOSDRU UNIVERSITATEA TEHNICĂ 

“GHEORGHE ASACHI”                   
DIN IAŞI 

 
 

 

98 

 

 

 

 

 Adobe Premiere Pro: 

http://www.adobe.com/products/premiere/main.HTML 

Elementele de bază ale unui site web: 

Server wev: un server web este un calculator ce poate fi accesat prin 

intermediul reţelei Internet. Acest calculator găzduieşte unul sau mai multe 

site-uri web. Pentru a vizualiza conţinutul unei pagini web de la alt 

calculator, browserul acestuia trebuie să emită o cerere către serverul web 

pentru URL-ul specificat. 

Site web: un site web reprezintă o „colecţie‖ de pagini web înlănţuite 

după o anumită reprezentare schematică. Site-urile web au mai multe 

scopuri: furnizarea de informaţii, partajarea de fotografii sau vânzarea de 

produse. Fiecare site web se poate identifica printr-un mod unic, şi anume 

prin intermediul unui nume de domeniu. 

Pagină web: o pagină web reprezintă o combinaţie de imagini şi text. 

Dacă este să facem o comparaţie, pagina web se poate asemăna cu pagina 

unei cărţi. Cum la o carte cotorul acesteia constituie elementul de legătură ce 

permite consulta pagină cu pagină sau diverse pagini, la fel şi paginile web 

pot fi vizualizate prin deplasarea rapidă de la o pagină la alta prin 

intermediul hiperlegăturilor. 

Utilizarea metodelor alternative sau moderne în predarea unei 

discipline, presupune într-o oarecare formă şi construirea unui site web 

asociat acesteia. Construirea şi dezvoltarea unui site web de către persoane 

care nu au cunoştinţe de programare nu reprezintă în primă fază o problemă, 

întrucât există aplicaţii software comerciale de tipul site builder (generatoare 

de site-uri web). Aceste aplicaţii reprezintă primul pas în acomodarea cu 

tipul de interfaţă pus la dispoziţie de către aplicaţiile respective, în timp 

persoanele interesate putând aprofunda elemente specifice în proiectarea 

site-urilor web. 

Exemple de aplicaţii software de tipul site builder: 

http://www.adobe.com/products/premiere/main.HTML
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AtomicShops (http://www.atomicshops.com)  

Brinkster (http://www.brinkster.com) generator comercial de site-uri 

web. 

Diywebkit (http://www.diywebkit.com/free_website_builder.html) 

Aceste câteva site-uri pun la dispoziţia utilizatorilor aplicaţii de tip 

site builder, pentru dezvoltarea paginilor web care pot fi găzduite contra 

cost. 

Există şi posibilitatea creării unei pagini web prin personalizarea unui 

şablon. 

Exemple de şabloane web gratuite (L. Grindei, 2007): 

http://www.templatesbox.com 

http://www.webzonetemplates.com/all/education-templates 

http://www.hypergurl.com/webtemplateedu.html 

http://www.cbv.ns.ca/bec/templates/templates.html 

http://www.pixelmill.com 

http://www.hooverwebdesign.com 

http://www.freewebtemplates.com 

http://www.webtemplateszone.com 

http://www.allwebtemplate.com/templates 

Pas 1 

Consultaţi exemplele de mai sus şi alegeţi-vă un site. 

Pas 2 

Alegeţi un şablon care să corespundă nevoilor dvs. 

Pas 3 

Gândiţi-vă ce modificări doriţi să aduceţi meniului şi ce date doriţi să 

completaţi în fiecare pagină. (de exemplu puteţi să vă creaţi o pagină de 

prezentare personală, una de contact şi una în care să oferiţi elevilor 

informaţiile aferente unei lecţii sau secvenţe de lecţii). Pentru a edita 

şablonul ales aveţi nevoie de un editor Web. 

Exemplificare: se alege adresa http://www.templatesbox.com 

http://www.atomicshops.com/
http://www.brinkster.com/
http://www.diywebkit.com/free_website_builder.html
http://www.templatesbox.com/
http://www.webzonetemplates.com/all/education-templates
http://www.hypergurl.com/webtemplateedu.html
http://www.cbv.ns.ca/bec/templates/templates.html
http://www.pixelmill.com/
http://www.hooverwebdesign.com/
http://www.freewebtemplates.com/
http://www.webtemplateszone.com/
http://www.allwebtemplate.com/templates
http://www.templatesbox.com/
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4. Reflecţii asupra pluri-inter-transdisciplinarităţii. Formule pedagogice 

în formarea continuă 

 

4.1. Aspecte terminologice: Multidisciplinaritate. Pluridiciplinaritate. 

Interdisciplinaritate. Transdisciplinaritate 

 

Termenul „interdisciplinaritate‖ după Dicţionarul de neologisme de 

FL. Marcu şi C. Maneca, ed. a III-a din 1978, şi în Le petit Larousse en 

couleurs, ed. 1995, este definit „ca fiind stabilirea unor relaţii între mai 

multe ştiinţe sau discipline‖. 

Contextul apariţei transdisciplinarităţii şi provocările care au dus la 

necesitatea unei noi abordări a cunoaşterii includ: scientismul, limitele 

raţionalităţii clasice în faţa rezultatelor mecanicii cuantice, apariţia logicilor 

multivalente şi a logicii terţului inclus. Primele definiţii ale 

transdisciplinarităţii surprind necesitatea unei noi forme de cunoaştere, 

diferită de cunoaşterea disciplinară, interdisciplinară sau pluridisciplinară. 

Relaţia dintre disciplinaritate, pluridisciplinaritate, complementaritate. Se 

pare că evoluţia naturală a cunoaşterii impune un nou salt, reprezentat de 

abordarea transdisciplinară, care poate fi considerată o necesitate în sensul 

cunoaşterii pusă în slujba omului şi pentru o ştiinţă realizată cu conştiinţă (A. 

C. Mustea, 2010).  

Basarab Nicolescu vede interdisciplinaritatea ca fiind un transfer de 

metode de la o disciplină la alta având trei grade de transfer. Fundamentele 

teoretice ale interdisciplinaritaţii sunt următoarele: 

 se bazează antologic pe unitatea esenţială a diferitelor domenii de 

studiu ale ştiinţei.noţiunile de ordin epistemologic (fapt ştiinţific, 

concept, judecată, raţionament, lege, metodă, teorie sunt comune 

tuturor disciplinelor); 
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 conceptul de studiu al disciplinelor devine tot mai abstract si permite 

stabilirea izomorfismelor şi omomorfismelor epistemologice al unei 

ştiinţe în altă ştiinţă în vederea dezvoltării; 

 interdependenţa relativă a teoriilor în raport cu faptele. 

Interdisciplinaritatea a fost clasificată din diferite puncte de vedere. 

Putem avea interdisciplinaritatea domeniilor învecinate (în care se aplică 

metode si concepte ale altor discipline), interdisciplinaritatea problemelor 

(probleme ce depăsesc graniţa unor discipline şi studiul reclamă colaborarea 

mai multor discipline), interdisciplinaritatea metodelor (aplicarea metodelor 

unei discipline în alte discipline, de exemplu disciplinele matematice şi 

statistice) şi interdisciplinaritatea conceptelor (conceptele dintr-o disciplină 

se aplică în cercetare în altă disciplină) (A. Jula).  

H. Hechhansen consideră interdisciplinaritatea ca putând fi 

eterogenă, auxiliară, componentă complementară, unificatoare şi chiar 

pseudointerdisciplinaritate. După M. Boisot, ea poate fi liniară, structurată şi 

restrictivă. Cele trei grade ale interdisciplinaritaţii distinse de B. Nicolescu 

sunt : 

 aplicativă (de exemplu, metodele fizicii nucleare sunt transferate 

în medicină şi apare un nou tratament al cancerului); 

 epistemologică (de exemplu, transferul metodelor din logica 

formală în legislaţia juridică generală); 

 generatoare de noi discipline (de exemplu, transferul metodelor 

matematice în fizică a condus la apariţia fizicii matematice). 

Plecând de la modernizarea conţinutului învăţământului, trebuie luată 

în considerare dezvoltarea cunoaşterii, a transformărilor metodologice şi 

structurale care au loc în ştiinţa contemporană.  În acest sens, apar 

următoarele modalităţi de interpretare (M. Ionescu, 2001): 

 multidisciplinaritatea care constă în juxtapunerea anumitor elemente 

ale diverselor discipline pentru a esenţializa aspectele lor comune; 
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 pluridisciplinaritatea ceea ce înseamnă că informaţiile elaborate într-

o anumită ştiinţă sunt preluate de către ştiinţele care au tangenţă cu 

problema studiată; 

 transdisciplinaritatea ce se caracterizează prin întrepătrunderea mai 

multor discipline şi coordonarea cercetărilor în vederea constituirii 

unor noi discipline sau a unui nou domeniu al cunoaşterii ştiinţifice; 

 interdisciplinaritatea ce se manifestă prin încercări de unificare a 

cunoaşterii pe baza unor filosofii ale ştiinţei şi a unor sisteme 

teoretice globale ale ştiinţei. 

În învăţământul preuniversitar, (conform lui Văideanu, 1988) se pot 

identifica trei direcţii ale interdisciplinarităţii : 

1. la nivel de autori de planuri, programe, manuale şcolare, teste sau 

fişe de evaluare; 

2. puncte de intrare accesibile profesorilor în cadrul proceselor de 

predare – evaluare (în acest caz programele rămân neschimbate); 

3. prin intermediul activităţilor nonformale sau extraşcolare. 

Transdisciplinaritatea reprezintă „punerea în act‖ a unei axiomatici 

comune pentru ansamblul de discipline. Prin gradul său de complexitate, 

abordarea transdisciplinară le înglobează pe cele anterioare, propunând un 

demers bazat pe dinamica şi interacţiunea a patru niveluri de intervenţie 

educativă: disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar şi transdisciplinar. 

Trebuie subliniat faptul că recunoaşterea caracterului distinct al abordărilor 

menţionate nu implică ignorarea caracterului lor profund complementar. 

Pentru a folosi o metaforă a unui autor cunoscut în domeniu, vom spune că 

„disciplinaritatea,  luridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea şi 

transdisciplinaritaatea sunt cele patru săgeţi ale unuia şi aceluiaşi arc: al 

cunoaşterii‖.(B. Nicolescu, 1997). 

În activitatea de instruire a elevilor, abordarea 

transdisciplinarăpresupune (P. Petrescu, 2007): 

 oferă elevilor cadrul formal adecvat pentru organizarea cunoştinţelor; 
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 este adecvată pentru toate nivelurile de abilitate intelectuală ori stil de 

învăţare; 

 este în totalitate participativă, centrată pe elev, bazată pe experienţe 

anterioare; 

 necesită utilizarea oricărui stil activ de predare; 

 este mult mai ieftină decât predarea-învăţarea bazată pe manuale 

şcolare; 

 este permanent rafinată, actualizată, ca urmare a feed back-ului 

utilizatorului de educaţie: 

„Disciplinaritatea este exploatarea ştiinţifică specializată a unui 

domeniu (obiect de studiu) omogen care produce noi cunoştinţe şi face 

desuete cunoştinţele vechi. Activitatea disciplinară rezultă neîncetat în 

formularea şi reformularea corpus-ului actual de cunoaşteredespre obiectul 

respectiv de studiu.‖ (Encycolpedia of World Problems and Human 

Potential). 

Pluridisciplinaritatea rezultă ca o simplă agregare a diferitelor 

discipline care păstrează neschimbate punctele lor de vedere specifice. Ele 

dezvoltă legături care nu sunt interactive, ci mai degrabă cumulative şi pot 

lucra împreună pentru a crea o imagine mai complexă a realităţii întrucât 

obiectul de cercetare poate dezvălui mai bine diferitele sale caracteristici 

atunci când este examinat de perspective diferite, folosind metodele şi 

cunoştinţele furnizate de către mai multe discipline (Gh. Zaman, 2010). 

Interdisciplinaritatea rezultă din procesul de combinare şi integrare a 

diferitelor discipline, împreună cu metodologiile şi ipotezele lor de lucru. 

Aceasta implică trecerea frontierelor tradiţionale dintre ştiinţe şi combinarea 

tehnicilor lor în efortul de a atinge un obiectiv comun. Metodologiile şi 

ipotezele care aparţin unor discipline diferite sunt conectate şi modificate 

pentru a se adapta la nevoile de cercetare, construind noi instrumente care să 

permită investigarea unor subiecte dificile, care depăşesc posibilităţile unei 

singure discipline. În domeniul economiei, de exemplu, subiecte complexe 
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cum ar fi inflaţia, piaţa forţei de muncă, creditul sau piaţa schimburilor 

valutare necesită diferite abordări care combină economia, matematica, 

geografia, politica, sociologia, biologia, fizica şi altele (Gh. Zaman, 2010). 

Transdisciplinaritatea este specifică proiectelor de cercetare care 

abordează probleme care traversează graniţele a două sau mai multe 

discipline, ţintind spre o abordare holistică. Aceasta implică, de asemenea, 

concepte sau metode care au fost iniţial dezvoltate de către o disciplină, dar 

în prezent sunt utilizate pe scară largă de către alte discipline ştiinţifice. 

Conceptele de multi-, inter- şi transdisciplinaritate în cercetarea ştiinţifică nu 

sunt antagoniste, ci complementare, deoarece ele au obiectivul comun de 

înţelegere mai bună a realităţii. Principala distincţie între pluri şi 

interdisciplinaritate constă în tipul relaţiei care se stabileşte între disciplinele 

combinate: multidisciplinaritatea reuneşte pur şi simplu o serie de discipline 

independente, care contribuie împreună la realizarea demersului ştiinţific, în 

timp ce interdisciplinaritatea contopeşte şi transformă metodele, generând 

instrumente noi şi îmbunătăţite, mai bine adaptate la subiectul cercetării. 

Transdisciplinaritatea merge şi mai departe, vizând o unitate a cunoaşterii 

dincolo de disciplinele izolate, în timp ce cercetările pluri şi interdisciplinare 

rămân întotdeauna în graniţele disciplinelor tradiţionale (Gh. Zaman, 2010). 

Abordarea transdisciplinară a conţinuturilor, respectiv a unor 

activităţi de instruire presupune parcurgerea unor etape: 

 Satabilirea competenţelor ce urmează a fi dezvoltate la elevi; 

 Se propune elevilor o listă deschisă de teme de interes general care ar 

putea fi abordate pentru formarea competenţelor; 

 Negocierea cu elevii şi luarea unei decizii referitoare la tema aleasă; 

 De comun acord de cu elevii se stabileşte metodologia de lucru; 

 Împreună cu elevii se decide asupra organizării grupurilor de lucru; 

 Desfăşurarea propriu-zisă a activităţii; 

  Evaluarea finală: gradul de atingere a obiectivelor operaţionale, 

formularea de aprecieri; 
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 Valorificarea rezultatelor activităţii. 

O prezentare comparativă între instruire monodisciplinară şi cea 

transdiciplinară (P. Petrescu, 2007), este prezentată în tabelul 3. 

Tabelul 3 

Ce va şti să facă elevul în urma 

învăţării monodisciplinare 

Ce va şti să facă elevul în urma 

învăţării transdisciplinare 

Elevul va fi capabil: 

 Să memoreze; 

 Să reproducă mecanic 

cunoştinţe; 

 Să scrie după dictare; 

 Să evidenţieze idei principale; 

 Să facă studii de specialitate pe 

o temă dintr-un anumit 

domeniu. 

Elevul va fi capabil: 

 Să interprezteze; 

 Să analizeze; 

 Să formuleze; 

 Să exprime opimnii; 

 Să utilizeze informaţia în 

scopul rezolvării unei 

probleme date; 

 Să identifice şi să soluţioneze 

probleme. 

 

4.2. Formule pedagogice în activitatea didactică. Elementele componente 

ale unei formule pedagogice 

 

Ce este o formulă pedagogică? 

Printr-o formuulă pedagogică se înţelege manieră în care instruirea 

este astfel organizată încât să se împărtăşească cunoştinţe sau competenţe. 

În formarea continuă, literatura de specialitate (adaptare după Association 

des Scouts du Canada ‐ septembre 2008), propune un sistem modular de 

instruire care are în componenţa sa formule pedagogicer sau predominante 

cărora le corespund formule pedagogice complementare sau compatibile: 

 Sesiunea 

o Grupa de discuţii 

o Atelierul de lucru 

o Lectura dirijată 
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o Coferinţa 

 Stagiul 

o Tutorialul 

o Lectura dirijată 

o Teleformarea 

o Conferinţa 

 Tutoriatul 

o Stagiul 

o Proiectul  

o Lectura dirijată 

o Teleformarea 
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5.  Proiectarea demersului didactic 

 

Proiectarea didactică presupune un anumit algoritm [M. Stanciu, 

2003]: 

1. Stabilirea obiectivelor educaţionale. Obiectivele educaţionale sunt 

elementele cele mai importante în realizarea proiectării didactice. Acestea 

sunt precizate în programele şcolare, programe ce sunt caracterizate ca 

documente oficiale şi obligatoriu de parcurs. Profesorii  trebuie să aibă în 

vedere, în primul rând, obiectivele care circumscriu trunchiului comun, 

partea obligatorie a programei şcolare şi care va constitui temeiul realizării 

evaluării naţionale (capacitate şi bacalaureat). De asemenea, obiectivele 

trunchiului comun vor contribui la conturarea profilului de formare la 

sfârşitul învăţământului obligatoriu. Pe de altă parte, în funcţie de deciziile 

care se vor lua la nivelul fiecărei clase, cadrele didactice trebuie să ţină cont 

de obiectivele care conturează curriculum extins, în cazurile claselor 

capabile de performanţă în anumite domenii, ale unei motivaţii superioare 

pentru aceste discipline. 

 2. Selectarea şi organizarea conţinuturilor de învăţare.  Această 

etapă constă în selectarea şi organizarea conţinuturilor în concordanţă cu 

obiectivele educaţionale urmărite. Activitatea instructiv educativă trebuie să 

fie centrată pe obiective şi nu pe conţinuturi, conţinuturile reprezentând o 

punte de legătură între obiective şi elevi. Un rol important în selectarea şi 

organizarea conţinuturilor îl constituie identificarea unităţilor de învăţare. 

Plecând de la identificarea unităţilor de învăţare trebuie delimitat, stabilit şi 

ordonat unităţile structurale (capitole, subcapitole, lecţii). De asemenea, 

trebuie să se ţină seama de subiectele pentru fiecare lecţie, prelucrând şi 

ordonând logic noţiunile în concordanţă cu posibilităţile de asimilare ale 

elevilor şi cerinţele demersului educaţional. 

3. Alegerea strategiilor de predare-învăţare. Strategiile de predare-

învăţare privesc modul de organizare şi conducere a actului didactic, prin 
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concordanţa şi îmbinarea eficientă a conţinutului învăţării, cu a metodelor de 

învăţare, cu mijloacele didactice, cu formele de organizare a procesului 

instructiv-educativ în vederea atingerii obiectivelor propuse. La alegerea 

strategiilor didactice trebuie să se ţină cont de specificul disciplinei, de 

particularităţile de vârstă  ale elevilor, precum şi de tipul de lecţie abordat. 

4. Stabilirea metodelor şi tehnicilor de evaluare reprezintă partea 

finală a demersului de proiectare didactică prin care profesorul va măsura 

eficienţa întregului proces instructiv-educativ. 

Proiectarea demersului evaluativ va avea în vedere momentul în care se 

realizează evaluarea (la începutul procesului de predare-învăţare, pe 

parcursul derulării sale, sau la sfârşitul demersului), dar şi metodele şi 

tehnicile de evaluare. Proiectarea modulului de realizare a evaluării va avea 

ca finalitate asigurarea unui feed-back de calitate atât pentru elevi, cât şi 

pentru cadrul didactic, care, pe baza prelucrării informaţiilor obţinute, îşi vor 

regla modul de desfăşurare a demersului didactic [M. Stanciu, 2003]. 

 

Proiectarea unităţii de învăţare 

Conceptul de unitate de învăţare are rolul de a materializa conceptul 

de demers didactic personalizat, flexibilizând proiectarea didactică şi 

definind în acest sens pentru practică premise mai bine fundamentate din 

punct de vedere pedagogic [Consiliul Naţional pentru Curriculum, 2002]. 

În vederea proiectării unităţii de învăţare, profesorul trebuie să 

identifice elementele necesare demersului didactic. Pentru aceasta, se vor 

parcurge următoarele etape: 

1. identificarea obiectivelor / competenţelor, (În ce scop voi face ?); 

2. selectarea conţinuturilor, (Ce voi face ?); 

3. analiza resurselor sau a strategiilor didactice: metode de predare-

învăţare, mijloace didactice, locul de desfăşurare a activităţii 

didactice, formele de organizare şi desfăşurare a activităţii 

didactice, timp, (Cu ce voi face ?); 
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4. determinarea activităţilor de învăţare, (Cum voi face ?); 

5. stabilirea instrumentelor de evaluare, (Cât s-a realizat). 

 

Proiectarea lecţiei 

 Proiectarea lecţiei reprezintă o verigă importantă în ansamblul 

proiectării întregului demers didactic. Lecţia reprezintă forma fundamentală 

de organizare a procesului de instruire, fiind de fapt o înlănţuire de 

evenimente, momente, menite să realizeze succesiunea clară şi precisă a 

actului educaţional. 

 Proiectarea lecţiei presupune parcurgerea unor etape [Oproiu 

Gabriela-Carmen, 2003], [M. Stanciu, 2003]: 

 1. Formularea clară a obiectivelor operaţionale. Obiectivele 

operaţionale indică efectele observabile la sfârşitul lecţiei. Pentru a fi atinse, 

obiectivele de referinţă / competenţele specifice din programa şcolară, 

acestea sunt transpuse, la nivelul lecţiei, în obiective operaţionale a căror 

caracteristici sunt prezentate în cele ce urmează: 

 se exprimă în funcţie de elev / clasa de elevi; 

 indică o modificare concretă de comportament; 

 descriu efecte observabile; 

 precizează condiţii în care se manifestă comportamentul; 

 pot preciza nivelul realizării. 

2. Selectarea şi analiza conţinuturilor. Întrucât cantitatea de 

informaţii este extrem de mare, există tentaţia de a supraîncărca programul 

elevului prin introducerea a cât mai multe noţiuni din cât mai multe domenii. 

În consecinţă, profesorul are sarcina de a selecta şi de a analiza din 

multitudinea de informaţii pe cele utile elevului astfel încât să atingă 

obiectivele / competenţele prevăzute în programa şcolară. De asemenea, tot 

în sarcina profesorului cade şi estimarea capacităţii fizice şi intelectuale a 

clasei la care predă. Aşadar, trebuie estimat nivelul de pregătire, interesul 
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învăţării, ritmul de muncă al elevilor, precum şi capacitatea necesară trecerii 

la un nivel superior de învăţare a acestora. 

Predarea unei discipline tehnice impune parcurgerea în conformitate 

cu modelul ştiinţific, precum şi respectarea logicii didactice. Noţiunile de 

specialitate vor fi astfel restructurate şi adaptate vârstei elevilor încât sa 

poată fi uşor înţelese şi asimilate. 

 Analiza conţinutului activităţii de învăţare presupune: 

 identificarea conţinuturilor cu obiectivele de referinţă / 

competenţele specifice din programa şcolară; 

 divizarea şi organizarea conţinutului; 

 stabilirea ordinii de parcurgere a elementelor de conţinut; 

 stabilirea relaţiilor dintre elementele de conţinut. 

3. Analiza resurselor. Aceasta presupune: 

a) analiză a resurselor umane: 

 particularităţile elevilor (nivelul de cunoştinţe, motivaţia 

învăţării, ritmul de învăţare); 

 competenţele cadrului didactic (competenţe de bază ale 

cadrului didactic, competenţele în specialitate, 

psihopedagogice şi metodice precum şi competenţele 

psihorelaţionale). 

b) analiză a resurselor materiale: 

 mijloace de învăţământ; 

 mediul de instruire; 

 timpul aferent desfăşurării lecţiei. 

4. Adoptarea strategiei didactice. În scopul atingerii obiectivelor 

operaţionale fixate, actul educaţional prevede o strategie didactică 

reprezentată printr-un ansamblu de metode, mijloace şi forme de organizare 

a clasei de elevi. Alegerea acestor strategii se face în funcţie de [Oproiu 

Gabriela-Carmen, 2003]: 

 obiectivele operaţionale; 
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 natura conţinutului; 

 particularităţile elevilor; 

 competenţele cadrului didactic; 

 condiţii materiale din dotare; 

 timp disponibil. 

 5. Evaluarea instrumentelor şi probelor de evaluare. 

Instrumentele de evaluare sunt concepute la începutul activităţii didactice 

(lecţiei) şi servesc la măsurarea atingerii obiectivelor operaţionale. Evaluarea 

trebuie să fie centrată pe unitatea de învăţare, să fie în raport cu obiectivele 

prevăzute în programa şcolară şi să evidenţieze progresul înregistrat de elev 

în raport cu sine însuşi. 

 Pentru proiectarea unei lecţii, profesorul va elabora un proiect de 

lecţie a cărui structură orientativă este prezentat în cele ce urmează [C. 

Nitucă et T. Stanciu, 2006], [T. Stanciu & C. Nitucă,  2006]: 
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A. Date generale de identificare 

Unitatea şcolară____________________ 

Profesor__________________________ 

Disciplina_________________________ 

Clasa ______ Nr. ore / săptămână_____ 

Programa şcolară___________________ 

Anul şcolar__________ 

 
Proiect de lecţie 

 
Unitatea de învăţare:________________________________________ 

Lecţia: ___________________________________________________ 

Tipul lecţiei: ______________________________________________________  

Durata lecţiei: _____________ 

Locul de desfăşurare: _______________________________ 

Competenţa specifică: ___________________________________________ 

 

Obiective operaţionale. La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

O 1.  __________________________________________________________________ 

O 2. ___________________________________________________________________ 

 : 

O n. ___________________________________________________________________ 

Conţinutul activităţii de instruire 

Cod Arii de conţinut Sub-arii de conţinut 

C1   

C2   

...   

Cn   

Diagrama obiective-conţinuturi 

Obiective operaţionale / Conţinuturi C1 C2 ... Cn 

O1     

O2     
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...     

On     

Metode şi procedee de instruire__________________________________________ 

Mijloace de învăţământ: 

Cod Denumirea resurselor materiale 

  

  

B. Conţinutul ştiinţific al lecţiei 

_______________________________________________________________________ 

Bibliografie 

[1]  __________________________________________________________________________ 

C. Desfăşurarea lecţiei 

 

Evenimentele 

instruirii. 

Conţinut / 

Obiective 

T

i

m

p 

 

Activitatea 

profesorului 

Activitatea 

elevilor 

Strategie didactică 

E
v

a
lu

a
r
e
 

Metode de 

învăţământ 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

a 

activităţii 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
  

     

D. Evaluarea cunoştinţelor 

 

1. Forma de evaluare - proba de evaluare propriu-zisă 

 stabilirea tipului de test; 

 identificarea obiectivelor; 

 selectarea conţinuturilor ce urmează a fi evaluate; 

 construirea itemilor. 

2. Diagrama obiective / itemi; 

3. Etalonul de rezolvare şi punctajul pentru fiecare item (baremul de notare). 
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Proiect didactic 

 

Catedra tehnica 

MODULUL: Studiul Materialelor 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Materiale metalice 

Dr.ing. Alexandru Mihai 

An şcolar; 2011-2012                                          

CLASA: a IX - a 

OBIECTIVE:  

- înţelegerea implicaţiilor dezvoltării tehnologice asupra individului, societăţii, mediului; 

- dezvoltarea capacităţii de proiectare, executare, evaluare, utilizare şi valorificare a 

produselor; 

- valorificarea în comunicare a termenilor şi simbolurilor specifice tehnologiilor; 

- dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi a capacităţii de orientare profesională. 

 

CARACTERISTICI: - sarcina de lucru – scurtă; 

                                 - timp necesar rezolvării: 10 ore 

                                 - începe, se desfăşoară şi se termină în clasă; 

                                 - activitatea se desfăşoară pe grupe mixte de câte 5 elevi. 

ETAPELE INVESTIGAŢIEI: 
- formularea şi înţelegerea sarcinii de lucru; 

- proiectarea investigaţiei; 

- identificarea procedeelor de căutare a informaţiilor; 

- examinarea surselor de informare; 

- colectarea, analizarea şi organizarea datelor şi informaţiilor; 

- redactarea răspunsurilor şi a aplicaţiilor; 

- comunicarea rezultatelor. 

 

Etape de lucru: 

1. Se stabileşte componenţa grupelor. 

2. Se stabilesc sarcinile de lucru pe grupe. 

Grupa 1: Istoricul materialelor metalice 

Grupa 2: Proprietăţile materialelor metalice 

Grupa 3: Utilizările materialelor metalice 

Grupa 4: Tehnologii de obţinere a fontei şi a oţelului 

Grupa 5: Dezvoltarea creativităţii. Realizarea unui produs metalic care să corespundă 

               unei nevoi sociale sau personale şi a unui spot publicitar (afiş).  

3. Se stabilesc sarcinile fiecărui elev în cadrul grupei: 

 

Grupa1: Istoricul materialelor metalice 

 E1 – Se documentează cu privire la istoricul descoperirii metalelor, definiţii, 

clasificări 

 E2 – Identificarea primelor meserii care foloseau materialele metalice 
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 E3 – Prelucrarea tradiţională a metalelor şi aliajelor 

 E4 – Eseu: „Evoluţia în timp a metalelor‖ 

 E5 – Colecţie de imagini cu modul de prelucrare tradiţională a metalelor şi colecţie 

de mostre 

 

Grupa 2: Proprietăţile materialelor metalice 

 E1 – Prezintă proprietăţile fizice ale materialelor metalice 

 E2 – Prezintă proprietăţile mecanice ale materialelor metalice 

 E3 – Prezintă proprietăţile tehnologice ale materialelor metalice 

 E4 – Colecţionează imagini şi mostre 

 E5 – Testează unele proprietăţi ale materialelor metalice şi întocmeşte o fişă de 

                    observaţii 

 

Grupa 3: Utilizările materialelor metalice 

 E1 – Studiază domeniile de utilizare ale fierului şi ale aliajelor feroase 

 E2 - Studiază domeniile de utilizare ale metalelor neferoase şi ale aliajelor 

neferoase 

 E3 – Colecţionează mostre de materiale metalice şi le grupează pe domenii de 

                   utilizare (colecţie) 

 E4 – Descoperă utilizări ale materialelor metalice în şcoală şi împrejurimi 

 E5 – Vizitează magazine de profil, redactează liste de produse metalice şi 

întocmeşte fişe cu domeniile de utilizare a fiecărui produs; colecţie de imagini cu produse 

metalice 

 

Grupa 4: Tehnologii de obţinere a fontei şi a oţelului 

 E1 – Referat: „Metode clasice şi moderne de obţinere a fontei şi oţelului‖ 

 E2 – Execută schiţa furnalului 

 E3 – Execută schema de obţinere a oţelului şi a semifabricatelor din oţel 

 E4 – Colecţionează imagini cu semifabricate din fontă şi  oţel şi le grupează pe 

                     domenii de utilizare 

 E5 – Colecţionează curiozităţi din domeniul obţinerii fontei ţi oţelului şi explică 

termenii tehnici întâlniţi pe parcursul investigaţiei 

 

Grupa 5: Dezvoltarea creativităţii. Realizarea unui produs metalic care să corespundă  unei 

nevoi sociale sau personale şi a unui spot publicitar (afiş). 

E1 – Realizează schiţa produsului 

E2 -  Execută fişa tehnologică de obţinere a produsului 

E3 – Procură materialele necesare 

E4 – Realizează produsul 

E5 – Realizează afişul publicitar. Stabileşte preşul produsului 
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4. Investigaţia se va finaliza prin centralizarea datelor într-o mapă de lucru care va cuprinde: 

fişe de lucru, observaţii ale elevilor, referate, eseuri, colecţii de imagini, fotografii, 

diapozitive, mostre. Se va realiza o panoplie ce va cuprinde mostre de materiale metalice. 

 

 Pe parcursul desfăşurării activităţii se va urmări dezvoltarea caracteristicilor 

personale ale elevilor:  

- cooperarea 

- iniţiativa 

- creativitatea 

- perseverenţa 

- persistenţa 

- flexibilitatea şi deschiderea la idei noi 

 

 Evaluarea investigaţiei se face pe baza unei scheme de notare care va cuprinde 

măsurarea separată a următoarelor elemente: 

- strategia de rezolvare; 

- aplicarea cunoştinţelor, principiilor, regulilor; 

- acurateţea înregistrării şi prelucrării datelor; 

- claritatea argumentării şi forma prezentării; 

- produsul realizat; 

- atitudinea elevilor în faţa cerinţelor; 

- dezvoltarea unor deprinderi de lucru în grup/individual. 
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Proiect didactic 

 

Gr. Sc. “R. Cernatescu” Iasi 

Profesor: Burlica Lacramioara 

Disciplina:M2-Controlul si supravegherea calitatii apelor naturale 

Cls.:a XII-a A 

Tema unităţii de învătare: Determinarea indicatorilor chimici ai apelor naturale 

Subiectul lecţiei: Determinarea Mg
2+

 din apele naturale 

Data:23.03.2010 

Tipul lecţiei: de formare de priceperi si deprinderi practice 

Durata lecţiei :1 oră 

Locul de desfăsurare:laboratorul chimic 

     

COMPETENTA  SPECIFICA: Determina indicatorii regimului de mineralizare ai apelor 

naturale 

 

OBIECTIVELE  LECTIEI: 

la sfarsitul lecţiei elevii vor fi capabili să: 
 

O1- precizeze formele sub care se afla Mg
2+

 in apele naturale: 

O2-explice efectele negative pe care le produce prezenta Mg
2+  

in apa; 

O3-prezinte principiul metodei volumetrice de dozare a Mg
2+

 in apele naturale; 

O4-sa aleaga materialele si reactivii necesari desfasurarii lucrarii; 

O5-sa monteze instalatia de titrare ; 

O6-sa execute lucrarea practica; 

O7-sa centralizeze datele experimentale in tabelul de date; 

O8-sa calculeze continutul de Mg
2+

 din proba de apa; 

O9-sa interpreteze rezultatele analizei; 

 

II. RESURSE EDUCATIONALE 

II.1Conţinutul învătării: 

II.1.1.Câmpul de informaţii: 

 « Indrumător pentru lucrări în laboratorul de chimie,chimie analitică şi analize 

tehnice », I.Tomiţă şi V.Oni, Ed.Did.şi Ped.,Bucureşti,1977 ;  

 Auxiliar curricular «  Analiza apei », A.Buchman, M.Marincescu, Bucureşti, 2008. 

 

II.1.2. Elemente care au o contributie esentială la realizarea obiectivelor operationale: 

prezentarea unui material didactic adecvat şi suficient. 

 

II.2. Resurse psihologice 
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II.2.1. Capacitatea de invătare de care dispune clasa.In general elevii manifestă interes 

faţă de noile cunoştinţe, dar nu toţi au acceaşi capacitate de perceptie a cunoştinţelor 

transmise 

 

II. 2.2.Diagnosticul motivatiei. 

Interesul pentru însuşirea meseriei respective nu este aceleşi la toţi elevii. 

 

II.2.3.Motivaţie.Elevii trebuie să-şi însuşească tehnicile de lucru în laborator şi, în 

particular, principiul metodei de determinare a fierului din apă prin metoda volumetrică. 

 

II.3.Resurse folosite. 

 

II.3.1. Timpul afectat este suficient pentru realizarea procesului didactic. 

 

II.3.2.Spatiul de lucru este laboratorul chimic 

 

III. STRATEGIA DIDACTICA  
 

III.1.Metode folosite: 

-conversaţia euristică,  observarea dirijată, învătarea prin descoperire, experimentul, 

explicatia, expunerea,algoritmizarea. 

 

III.2.Materiale didactice:tablă,cretă, videoproiector,referate de lucru, fise de lucru 

-biurete, pâlnii, cilindri gradaţi, pipete, pahare Erlenmeyer, solutie complexon III 0,01 

M,solutie tampon(NH4Cl-NH3),indicator (eriocrom negru T),hartie indicatoare de PH 

 

III.3.Principii didactice folosite: 

 

-principiul însuşirii conştiente şi active; 

-principiul sistematizării şi continuităţii; 

-principiul accesibilitătii şi individualizării; 

-principiul legăturii cu practica; 

-principiul asigurării feed-back-ului; 

 

III.4.Scenariul activitătii didactice 

Instuctaj introductiv 

           Moment organizatoric: salutul, verificarea prezenţei, notarea absenţelor,verificarea 

ţinutei de lucru, pregătirea meterialelor,reactivilor,videoproiectorului pentru desfăşurarea în 

bune condiţii a lecţiei. 

           Captarea atentiei : Se face printr-o mică introducere.Profesorul enumeră,împreună cu 

elevii, proprietăţile chimice ale apei studiate până acum.El explică elevilor că, în apele 

naturale magneziul se gaseste sub forma de bicarbonati,cloruri si sulfati saruri care confera 
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dealtfel si duritate apei.Prezenta magneziului in apa produce acesteia un gust dezagreabil si 

are efect laxativ in organismul uman.           

Anunţarea subiectului şi a obiectivelor operaţionale:  

Profesorul va anunta şi va inscrie pe tablă subiectul şi obiectivele operationale ale lectiei 

noi. 

 

Determinarea Mg
2+

 din apele naturale  

 

1.Consideratii generale . 

2.Lucrare practica-Determinarea Mg
2+

 in apele naturale. 

3.Calcule chimice. 

         

Prezentarea continutului noii învăţări: 

Profesorul va prezenta elevilor la videoproiector  care este principiul metodei de 

determinare a Mg
2+

 din apele naturale.Pentru început, fiind vorba despre o metodă 

volumetrică de determinare a cantităţii  de
 
Mg

2+
 cere elevilor să enumere care sunt materiale 

necesare realizării unei titrări. 

Reactivii necesari vor fi menţionati de către profesor.Acesta, cu ajutorul elevilor, va descrie 

pe scurt modul de lucru şi va prezenta formulele de calcul pentru determinarea continutului 

de Mg
2+

,cerând elevilor să execute practic determinarea, respectând normele de securitate si 

sanatate in munca. 

Rezultatele obţinute de grupele de lucru vor fi trecute într-un tabel şi vor fi comparate cu 

cele din standarde.(concentratia maxim admisa din Standarde va fi prezentata la 

videoproiector) 

 

Instuctaj curent: 

-efectuarea instuctajului de PM şi PSI ; 

-împărţirea elevilor pe grupe de lucru; 

-efectuarea practică a lucrării de către elevi sub îndrumarea profesorului ; 

-profesorul va urmării şi îndruma elevii în sensul folosirii corecte a aparaturii, poziţiei 

corecte de lucru, respectarea normelor de PM , notarea şi interpretarea rezultatelor. 

 

 

Instructaj final: 
     In ultimele 10 minute ale orei de laborator, profesorul va cere încetarea lucrului, 

adunarea clasei de elevi şi realizează o analiză amănunţită a activităţii fiecărui elev. 

 

Asigurarea feed-back-ului se face atât prin fişe de lucru cât şi prin intrebări adresate 

elevilor. 

 

-Care este indicatorul folosit în cazul determinării Mg
2+

  din apele naturale ? 

-Care este virajul culorii indicatorului la punctul de echivalenta? 

-Care este concentraţia de Mg
2+

 în apă admisă conform standardelor ? 
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Notarea şi concluzii finale: -evaluarea se face oral, practic şi în scris pe tot parcursul 

efectuării lucrării practice. 

     Profesorul va  face aprecieri verbale ( apreciază, pozitiv sau negativ, atitudinea faţă de 

muncă a elevilor, modul de lucru în echipă, relaţia elev-elev sau elev-profesor ) apoi va nota 

elevii.  

     Se trece apoi , la curăţirea locului de muncă lecţia încheindu-se cu salutul adresat 

elevilor.  

   

Tema pentru acasa-profesorul va prezenta la videoproiector Diagrama Venn si va cere 

elevilor sa  puna in evidenta asemanarile si deosebirile existente intre dozarea magneziului 

si a calciului(studiata anterior).In acest sens se vor avea in vedere:principiul metodei,conditii 

de lucru,indicatori utilizati,titrant,instalatia de titrare. 

 

Diagrama obiective-continuturi 

 

Obiective 

/Continuturi 

C1 C2 C3 

O1 X   

O2 X   

O3 X   

O4  X  

O5  X  

O6  X  

O7   X 

O8   X 

O9   X 
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Nota:se prezinta referatul la videoproiector 

 

 

REFERATUL  LUCRARII 

 

Determinarea Mg
2+

 din apă 

 

Generalităţi 

Magneziul se găseşte în apă în general sub formă de sulfaţi şi în concentraţie mare imprimă 

apei un gust dezagreabil şi un efect laxativ. De asemenea el mai poate fi prezent în apă sub 

formă de cloruri şi bicarbonaţi. 

 

Scopul lucrării 

Determinarea cantităţii de Mg
2+

 dintr-o probă de apă 

 

Principiul metodei 
Ionii de Mg

2+
 au proprietatea de a forma combinaţii complexe stabile cu soluţia de 

complexon III (EDTA) la pH = 10. Sfârşitul reacţiei este arătat de indicatorul negru 

eriocrom T care virează de la roşu la albastru net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactivi şi ustensile 
- soluţie complexon III 0,01 M  

- soluţie tampon (NH4Cl + NH3)  

- negru eriocrom T  

- biuretă, pipetă, balon cotat, pahare Erlenmeyer, pahare Berzelius, cilindru gradat  

Înainte de titrare La finalul titrării 
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- hârtie indicatoare de pH 

 

Mod de lucru: 

- se iau 25 ml apă de analizat într-un pahar Erlenmeyer, se diluează cu apă distilată 

- se adaugă 1 ml soluţie tampon pentru a obţine pH = 10  

- se adaugă aproximativ 0,1 g negru eriocrom T 

- se titrează cu soluţie Ccomplexon III până la virajul culorii de la roşu la albastru 

persistent  

 

Calcul: 

mg Ca
2+

/ dm
3 
apă = 1000



p

CaCIIICIII

V

AcV
 

  

unde :   V1 = volumul de soluţie complexon III utilizat la titrare, ml 

   CCIII =  concentraţia soluţiei de complexon III,mol/l 

   AMg = masa atomică a magneziului    

  Vp = volumul probei de apă, ml 
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FISA  DE  LUCRU 

    

Cerinţe: 

 

- alegeti de pe masa de laborator materialele si reactivii necesari desfasurarii lucrarii; 

 

- montati instalatia de titrare complexonometrica; 

 

- umpleti biureta cu solutia de titrare dupa ce ati clatit-o cu aceasta solutie; 

 

- pipetati intr-un pahar Erlemnayer 25 ml proba de apa de analizat si diluati la 50 ml cu 

apa distilata; 

 

- adaugati solutie tampon pentru a crea PH-ul necesar desfasurarii reactiei; 

 

- adaugati indicatorul (un varf de spatula); 

 

- titrati cu solutie din biureta pana la virajul culorii ; 

 

- centralizati datele experimentale in tabel; 

 

- calculaţi cantitatea de ioni de magneziu din proba de apă; 

 

- comparaţi rezultatele obţinute cu valorile din standardele de calitate pentru apă; 

 

- interpretati rezultatul determinarii; 

-  

- respectaţi normele de protecţie a muncii; 

 

Nr. 

crt 

Provenienta  

probei de apa 

Volum  

apa,ml 

Volum 

complexon 

III,ml 

Continut 

Mg
2+

 

mg/litru 

CMA 

din 

standarde 

Observatii 

       

       

       

       

       

 

Nota: fisa se distribuie fiecarui elev in parte spre completare 
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Tema pentru acasa: 

 

Realizati Diagrama Venn pentru a pune in evidenta asemanarile si deosebirile existente intre 

dozarea calciului si magneziului in apele naturale. 

In acest sens aveti in vedere: principiul metodelor, conditiile de lucru, indicatori, titrant, 

instalatie de titrare 

 

Diagrama Venn:  Determinarea calciului şi magnezului din apă 

 

 

 

 

 

Determinar
ea Ca2+ 

deosebiri 

 A 
 S 
 E 
 M 
 Ă 
 N 
 Ă 
  R 
   I 
 
 
  i 
   
 

 

Determinar
ea Mg2-+ 

deosebiri 
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PROIECT  DIDACTIC 

 

Disciplina: M4 – Măsurări şi calcule tehnice 
Profilul: Tehnician chemist de laborator 

Profesor: ing. Cantea Valentina 

Clasa: a IX-a B 

Tema: Măsurarea marimilor fizice 

Lecţia: Măsurarea temperaturii 
Tipul lecţiei: mixtă 

Timpul acordat: 100 min 

 

Competenţe de referinţă : Măsurarea mărimilor tehnice 

Competenţe specifice: 

 Definirea marimilor fizice si a unitatilor de masura corespunzatoare 

 Alegerea instrumentului corespunzator marimii de masurat 

Competenţe derivate: 
CD 1 – Definirea marimii fizice ―temperatura‖; 

CD 2 – Identificarea unitatilor de masura ale temperaturii in Sistemul International si alte 

sisteme de unitati de masura 

CD 3 – Identificarea instrumentelor de masura pentru temperatura 

CD4 – Identificarea partilor componente ale termometrului de sticla  

CD5 – Identificarea scopului pentru care sunt utilizate termometrele 

Resurse procedurale:  

- conversaţia euristică 

- algoritmizarea 

- problematizarea 

- explicaţia 

- metoda ―cvintetului‖ 

Resurse materiale :  tabla, creta, planşe, marker, prezentare ppt, fise de lucru  

Desfăşurarea în timp a lecţiei: 

 Moment organizatoric – 2 min 

 Verificarea cunostintelor dobandite la lectia „Masurarea volumului‖ - 10 min 

 Legătura cu lecţia nouă – 3 min 

 Anunţarea titlului lecţiei noi şi scrierea lui pe tablă – 2 min 

 Organizarea clasei pentru lectie – 3 min. 

 Realizarea competenţelor derivate  propuse – 25 + 50 min 

 Sistematizarea şi fixarea noilor cunoştinţe – 4 min 

 Notarea elevilor şi concluzii finale – 1 min 
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Momentele 

lectiei 

 

Continutul 

lectiei 

 

Activitatea profesorului 

 

Activitatea 

elevilor 

Strategia didactica 

Resurse 

procedurale 

Resurse 

materiale 

1)Momentul 

organizatoric 

(2 min) 

-Se creeaza 

climatul adecvat 

invatarii; 

-Se capteaza 

atentia elevilor; 

-Se face prezenta; 

-Face prezenta si noteaza absentii; -Intra in atmosfera 

specifica; 

-Raspund la 

prezenta; 

-Conversatia 

euristica; 

-catalogul clasei 

2)Verificarea 

cunostintelor 

anterioare 

“Masurarea  

volumului” 

(10 min) 

 

 

 

-Se adreseaza 

intrebari despre 

volum: 

 

 

 

 

-Intreaba cum se defineste 

volumul; 

-Intreaba unitatea de masura a 

volumului (din SI si tolerate); 

-Identifica impreuna cu elevii 

principalele corpuri geometrice 

pentru care au invatat formulele de 

calcul al volumului; 

-Rezolva impreuna cu elevii o 

problema asemanatoare cu cea 

data ca tema pentru acasa 

-Raspund  

folosindu-si 

cunostintele din 

lectia trecuta 

-Conversatia 

euristica; 

Problematizarea 

Algoritmizarea  

 

-caiete, fise de 

lucru utilizate la 

lectia anterioara 

-probleme 

propuse de 

profesor 

-auxiliar 

curricular 
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3)Legatura cu 

lectia noua 

(3 min) 

 

-Se reamintesc 

marimile fizice 

fundamentale si 

unitatile lor de 

masura 

 

 

-Intreaba elevii care sunt marimile 

fizice fundamentale si unitatile de 

masura a acestora 

-Identifica marimile fizice 

fundamentale despre care s-a 

discutat si ajuta elevii sa enumere 

urmatoarele marimi  fizice  

fundamentale 

-Intreaba elevii daca este 

important sa cunoasca 

temperatura, cand, unde si de ce?  

-Raspund folosind 

cunostintele 

dobandite in 

lectiile anterioare, 

precum si la 

lectiile de Fizica si 

Chimie din 

gimnaziu 

 

 

Conversatia 

euristica 

Descoperirea 

 

 

 

-fise de lucru 

anterioare 

-caietul 

-portofoliul 

elevului 

4)Anuntarea 

titlului lectiei 

noi, scrierea lui 

pe 

tabla,anuntarea 

competentelor 

derivate 

propuse  

(2 min) 

-Se anunta 

tema:‖Masurarea 

temperaturii‖; 

-Se prezinta 

competentele 

derivate ce 

urmeaza a se 

forma 

 

-Anunta titlul lectiei si il noteaza 

pe tabla; 

-Noteaza pe table CD propuse sub 

forma subtitlurilor lectiei; 

 

-Noteaza titlul 

lectiei; 

Identifica 

algoritmul 

impreuna cu 

profesorul 

 

-Conversatia ; 

Algoritmizarea 

 

-tabla, creta 
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5)Organizarea 

clasei pentru 

lectie 

(3 min) 

Se organizeaza 

clasa in 5 grupe 

de 5 elevi 

Sunt impartite 

fisele  de lucru 

elevilor 

Imparte elevii in5 grupe de catre 5 

elevi 

Imparte elevilor fisele de lucru 

Explica cerintele din fisa de lucru 

Se deplaseaza in 

liniste la grupele la 

care au fost 

repartizati 

Citesc cu atentie 

cerintele fisei de 

lucru 

Intreaba profesorul 

daca au neclaritati 

Conversatia 

euristica 

Observarea 

Explicatia 

-Fise de lucru 

-mobilierul salii 

de clasa 

6)Realizarea 

competentelor 

derivate 

propuse 

(Comunicarea 

noilor 

cunostiinte) 

(25 + 50 min) 

-Se raspunde 

cerintelor din  

fisa de lucru  

-Se activizeaza 

clasa pentru lucru 

-Prezinta structura lectiei, 

respectiv subtitlurile 

lectiei:‖Masurarea temperaturii‖; 

-Problematizeaza partile 

component ale lectiei, facand 

conexiunea cu realitatile vietii 

-Defineste notiunea de 

temperatura si explica unitatile de 

masura folosite in sistem 

international si cele tolerate, 

facand legatura dintre ele prin 

-Completeaza fisa 

de lucru; 

-Asculta cu atentie 

explicatiile 

profesorului 

-Pune intrebari 

pentru clarificarea 

sarcinilor de lucru 

-Isi noteaza 

regulile 

―cvintetului‖ 

-Abordari 

interactive: 

Conversatia, 

Expunerea, 

Problematizarea 

Fise de lucru 

Metoda 

―cvintetului‖ 

-tabla, creta 

-bibliografia 

utilizata 

-fise de lucru 
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formule de calcul; 

-Identifica, impreuna cu elevii, 

instrumentele de masura a 

temperaturii 

-Identifica partile componente ale 

termometrului de sticla; 

-Identifica scopul pentru care sunt 

utilizate termometrele 

-Aplica metoda ―cvintetului‖: 

Explica in ce consta metoda: 

Crearea de 5 versuri respectandu-

se 5 reguli, in scopul de a se 

sintetiza continutul unei teme 

abordat 

Descrie metoda: 

- Primul vers – un singur cuvant 

ce denumeste subiectul 

- Al doilea vers – doua cuvinte 

care definesc caracteristicile 

subiectului 

-Lucreaza efectiv 

pentru realizarea 

―cvintetului‖ 

-Reprezentantii 

fiecarei grupe 

prezinta in fata 

colegilor 

―cvintetul‖ realizat 
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- Al treilea vers – trei cuvinte care 

exprima actiuni (verbe la 

gerunziu) 

- Al patrulea vers – patru cuvinte 

care exprima starea elevului 

fata de subiect 

- Al cincilea vers – un cuvant care 

arata insusirea esentiala a 

subiectului 

-Ofera explicatii suplimentare 

elevilor, daca este cazul 

-Anunta timpul de lucru (5 min) 

-Discuta, impreuna cu elevii, 

rezultatele activitatii fiecarei grupe 

-Cel mai reusit cvintet va fi 

apreciat si elevii grupei vor fi 

notati 

7)Fixarea si 

sistematizarea  

noilor 

-Se reiau câteva 

idei esentiale; 

-Se citeste 

-Intreaba definitia marimii fizice 

invatate, unitatile  de masura; 

-Raspunde intrebarilor adresate de 

-Raspund 

intrebarilor 

profesorului 

-Conversatia 

euristica; 

Problematizarea; 

-fisele de lucru 

completate 

-tabla, creta 
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cunostinte 

(4 min) 

―cvintetul‖ care 

exprima esenta 

lectiei; 

-Se exprima 

concluziile finale 

elevi; 

-Numeste  grupa de elevi  care a 

realizat cel mai reusit ―cvintet‖; 

-Adreseaza 

intrebari care ii 

ajuta in 

clarificarea noilor 

notiuni; 

-Realizeaza 

―cvintetul‖ 

-Colaboreaza 

pentru realizarea 

sarcinilor de lucru, 

in liniste 

-Prezinta 

rezultatele 

obtinute in fata 

colegilor 

-Fac aprecieri 

asupra rezultatelor 

colegilor 

-bibliografia 

8)Notarea 

elevilor si 

-Aprecierea 

generala si 

-Face aprecieri clasei si 

individuale cu privire la 

-Primesc 

aprecierile 

-Expunerea; 

Conversatia  

-catalogul 

clasei/catalogul 
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Bibliografie: 

 Mioara Teodorescu, Luminita Vladescu – Tehnica masurarii marimilor fizico-chimice si aparatura de laborator – EDP Bucuresti, 

1995; 

 Luminita Bertelean, Olivia Cosma s.a. – Pregatire de baza in chimie industrial- Editura Oscar Print, Bucuresti, 2000; 

 www.didactic.ro  

concluzii finale 

(1 min) 

 

individuala cu 

privire la 

participarea 

elevilor la lectie; 

-Trecerea notelor 

in catalogul 

clasei, cu 

justificarea lor; 

-Anuntarea  

temei pentru 

acasa 

participarea la lectie; 

-Noteaza elevii, justificandu-le 

nota; 

-Anunta tema pentru acasa: ―De 

invatat lectia <Masurarea 

temperaturii>‖ 

generale sau 

individuale, 

referitoare la 

prticiparea la 

lectie. 

personal al 

profesorului 

http://www.didactic.ro/
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Fișa de lucru 

 

1. Definiția temperaturii: 

2. Unități de măsură pentru temperatură: 

 In SI 

 Tolerate 

3. Transformări ale unităților de măsură pentru temperatură tolerate, în unități de 

măsură din SI, scări de temperatură 

 33 °C = ………………………K 

57 °F = ………………………..K 

437 K = ……………………….°C = …………………….°F 

 

4. Instrumente de măsură pentru temperatură: 

a. Denumire 

b. Clasificare 

c. Schița instrumentului de măsură                                                   

Schița unui termometru tubular cu scară gradată internă este prezentată în 

Fig. 1.:   

 

1 – rezervor cu lichid termometric (mercur, alcool) 

2 – tub de sticlă 

3 – fir capilar 

4 – scară gradată 

Firul capilar 3 e vidat și sudat la partea superioară. 

 

 

Fig. 1. Termometru tubular cu scară gradată internă 

d. Utilizări ale instrumentelor de măsură pentru temperatură 

e.  

 

5. Realizați un ―CVINTET‖ în care să surprindeți ceea ce am învățat despre 

termometre 

CVINTETUL este format din cinci versuri realizate după regulile: 

 Primul vers – un singur cuvânt ce denumește subiectul 

 Al doilea vers – două cuvinte care definesc caracteristicile subiectului 

 Al treilea vers – trei cuvinte care exprimă acțiuni (verbe la gerunziu) 

 Al patrulea vers – patru cuvinte care exprimă starea elevului față de subiect 

 Al cincilea vers – un cuvânt care arată însușirea esențială a subiectului 
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Notă: Prezenta ”fișă de lucru” se atașeaza la Portofoliul elevului. 

REZOLVAREA FIȘEI DE LUCRU 
1. Definiția temperaturii: 

Temperatura este mărimea fizică fundamentală care arată starea de 

încălzire/răciere a unui corp 

 

2. Unități de măsură pentru temperatură: 

În SI – gradul Kelvin ( K) 

Tolerate – gradul Celsius (°C), gradul Fahrenheit (°F), gradul Reaumur (°R) 

 

3. Transformări ale unităților de măsură pentru temperatură tolerate, în unități de 

măsură din SI, scări de temperatură 

 

33 °C = 273,15 + 33 = 303,15 K 

57 °F = 5/9( 57 + 459,67) = 287,04 K 

437 K = 437 – 273,15 = 163,85 °C = 9/5 x 437 – 459,67 = 326,93 °F 

 

4. Instrumente de măsură pentru temperatură: 

Denumire TERMOMETRE 

Clasificare  

Termometre din sticlă, cu lichid 

Termometre cu lamelă bimetalică 

Termometre manometrice 

 

Schița instrumentului de măsură                                                   

Schita unui termometru tubular cu scară gradată internă este:  

1 – rezervor cu lichid termometric (mercur, alcool) 

2 – tub de sticlă 

3 – fir capilar 

4 – scară gradată 

Firul capilar 3 e vidat si sudat la partea superioara. 

 

Fig. 1. Termometru tubular cu scară gradată internă 

 

Utilizări ale instrumentelor de măsura pentru temperatură 

Măsurarea temperaturii fluidelor in industrie 

Măsurarea temperaturii corpului uman 

Măsurarea temperaturii aerului, apei, solului 

Măsurarea temperaturii ca factor de microclimat; Etc. 
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5. Realizati un ―CVINTET‖ in care sa surprindeti ceea ce am invatat despre 

termometre.  

CVINTETUL este format din cinci versuri realizate dupa regulile: 

Primul vers – un singur cuvant ce denumeste subiectul 

Al doilea vers – doua cuvinte care definesc caracteristicile subiectului 

Al treilea vers – trei cuvinte care exprima actiuni (verbe la gerunziu) 

Al patrulea vers – patru cuvinte care exprima starea elevului fata de subiect 

Al cincilea vers – un cuvant care arata insusirea esentiala a subiectului 

 

Exemple de “cvintet”: 

TERMOMETRUL 

MIC, UTIL 

MĂSOARĂ CALDURĂ/FRIG, INDICĂ 

FOLOSITOR IN VIAȚA ZILNICĂ 

AVERTIZÂND 

TEMPERATURA 

FRIG, CALD 

INGHEȚÂND, ARZÂND, VERIFICÂND 

ÎMI DĂ MULTE FRISOANE 

CUNOSC 

 

GRADUL 

KELVIN, CELSIUS 

VARIIND, SCĂZÂND, CRESCÂND 

CUNOSCUT ÎN PROCESE TEHNOLOGICE 

IMPORTANT 

TERMOMETRUL 

STICLĂ, METAL 

INDICÂND, VĂZÂND, NOTÂND 

INDICĂ VALOAREA TEMPERATURII CORPULUI 

AVERTIZEAZĂ 

 

GRADUL 

SISTEMUL INTERNATIONAL 

INDICÂND, AVERTIZÂND, OBSERVÂND 

IMPORTANT ÎN CITIREA TEMPERATURII 

CONTROLEZ 

 

Notă: Prezenta ”Fișă de lucru” se atașeaza la Portofoliul elevului 
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Prof. ing. Cişman Amelia, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida‖, Iaşi,   

 

Fişă de lucru nr. 1 

Verificarea scalei unui releu electromagnetic de curent de tip RC-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Schemă electrică: 

 

  
 

 

Schema electrică 

 

Montaj realizat 

 

Realizaţi verificarea scalei unui releu electromagnetic RC-2 într-un 

laborator de încercări situat la agentul economic unde vă desfăşuraţi practica, 

completând următoarea fişa de lucru de mai jos. 

 

Cerinţe: 

- alegeţi şi specificaţi rolul aparatelor necesare 

- realizaţi montajul şi citiţi indicaţiile aparatelor 

- completaţi tabelul de date  

- formulaţi concluziile  

- respectaţi NTSM 
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2. Aparate necesare: 

 

Tip aparat Domeniu de măsură 

  

  

  

  

 

3. Mod de lucru: 

....................................................................................................................................................

......................................................................................................................................  

4. Date experimentale: 

Ir [A] 
0,8xIn 1xIn 1,2xIn 1,4xIn 1,6xIn 1,8xIn 2,8xIn 

       

Ia [A]        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt. ta [s] 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

ta mediu [s]  
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5. Concluzii:  

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... ..............

.................................................................................................................................................. 

 

Obs. Pentru rezolvarea acestei activităţi consultaţi Fişa de documentare nr. 3 

 

Atenţie! Acestă sarcină se realizează numai sub supravegherea maistrului 

instructor/tutorelui de practică. 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

Cişman Amelia, A u x i l i a r  C u r r i c u l a r ,  Clasa A XII-A, Modulul: Întreţinerea 

Instalaţiilor şi Echipamentelor Electrice, Domeniul:  Electric, Nivel: 3, Calificare: Tehnician 

în Instalaţii Electrice, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 2009. 

 

IR [A] ta [s] 

2  

3  

4  

5  
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Prof. ing. Cişman Amelia, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida‖, Iaşi,   

 
Fişă de lucru nr. 3 

Încercarea la mers în gol a transformatorului monofazat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Schema electrică: 

 

2. Nomenclator aparate: 

- sursă de curent alternativ monofazat 220 V; 

   - I – întreruptor bipolar; 

V1 

 A 

V2 

* W 

A 

X 

a 

x 

* 

Tr 
I 

ATR 8 

220V 

  c a 

 Realizaţi încercarea la mers în gol a unui transformator 

monofazat. 

Cerinţe: 

- selectaţi aparatele de măsură şi alegeţi domeniile de măsurare 

- realizaţi montajul şi citiţi indicaţiile aparatelor 

- calculaţi mărimile şi completaţi tabelul de date 

- formulaţi concluziile comparând datele obţinute cu cele din fişa tehnică 

a transformatorului 

- respectaţi NTSM 
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- autotransformator monofazat ATR 8; 

- V1 – voltmetru de c. a. ales pentru U1≤ 1,2U1n ; 

- V2 – voltmetru de c. a. ales pentru U2≤ 1,2U2n; 

- A – ampermetru de c. a. ales pentru I0≤ 0,10 I1n; 

- W – wattmetru electrodinamic; 

- Tr – transformator monofazat. 

 

3. Mod de experimentare: 

         Se realizează montajul şi se variază cursorul autotransformatorului până când în 

înfăşurarea primară se aplică tensiunea nominală. Se citesc curentul de mers în gol I0, 

puterea absorbită de înfăşurarea primară P10 şi tensiunea la bornele înfăşurării secundare 

U20.  

          

4. Tabel cu date: 

Mărimi măsurate Mărimi calculate 

nU1  

(V) 

20U  

(V) 

10P  

(W) 

0I  

(A) 

Tk  FeP  

(W) 

%0i  0cos  aI0  

(A) 

rI0  

(A) 

  

 

        

 

 

5.Concluzii:…………………………………………………………………………………....

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

6. Relaţii de calcul: 

La funcţionarea în gol, transformatorul absoarbe de la reţea o putere activă P10 

necesară acoperirii pierderilor în miezul magnetic PFe şi pierderilor în înfăşurări PCu 

.Pierderile în înfăşurări se pot neglija ţinînd cont de valorile curenţilor care le parcurg: 
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                                                            FePP 10                                                           

          Raportul de transformare al unui transformator este egal cu raportul tensiunilor 

electromotoare induse în înfăşurarea primară, respectiv secundară şi la mers în gol, devine: 

                                                      

20

1

2

1

U

U

E

E
kT                                                    

Curentul de mers în gol exprimat în procente din curentul primar nominal i0% , este dat de 

relaţia: 

                                                             100%
1

0

0

n
I

I
i                                                        

Componenta activă, respectiv cea reactivă a curentului de mers în gol, sunt date de 

relaţiile: 

                                                

n

a
U

P
I

1

10
0  ; 

2

0

2

00 ar III                                      

Factorul de putere la mers în gol va fi: 

01

10
0

IU

P

n

cos  

 

Atenţie ! Realizaţi această sarcină numai sub supravegherea maistrului instructor/ 

tutorelui de practică. 
 

 

 

 

Bibliografie: 

Cişman Amelia, A u x i l i a r  C u r r i c u l a r ,  Clasa A XII-A, Modulul: Întreţinerea 

Instalaţiilor şi Echipamentelor Electrice, Domeniul:  Electric, Nivel: 3, Calificare: Tehnician 

în Instalaţii Electrice, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 2009. 
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GRUP ŞCOLAR “RADU CERNĂTESCU” IAŞI 

Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală: 

Chimie industrială  

Modulul: M2. Controlul calităţii compuşilor chimici  

Profesor: Coşbuc Ersilia Daniela 

Clasa: a X-a  

Programa: aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr.4463/12.07.2010  

Nr.ore săptămână: 4  

 

Proiect de lecţie 

 

Unitatea de învăţare: ALCALIMETRIA 

Lecţia: Determinarea TNaOH  si F NaOH  unei sol. de conc. Aproximativ 0,1 n  

Tipul lecţiei: Lecţie de formare priceperi şi deprinderi practice 

Locul de desfăşurare: Laborator chimic 

 

Competenţe specifice:  

Efectuează analize conform procedurilor date: 

 utilizarea adecvată a limbajului de specialitate 

 identificarea ustensilelor de laborator 

 utilizarea instrumentelor şi aparatelor 

 asumarea responsabilităţii în alegerea corectă şi manevrarea corespunzătoare a 

ustensilelor şi aparatelor de laborator 

 utilizarea adecvată a limbajului de specialitate 

 respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă specifice laboratorului 

Verifică conformitatea calităţii produselor cu valorile prevăzute în 

standarde: 

- determinarea factorului de corecţie a soluţiilor de titrant 

- determinarea concentraţiei probei analizate prin metode volumetrice 

- prezentarea rezultatelor determinărilor experimentale 

 

Obiectivele lecţiei: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

O1: să enunţe principiul titrării în analiza cantitativă 

O2: să identifice substanţele etalon folosite pentru determinarea titrului şi factorului unei 

soluţii de NaOH 

O3: să identifice şi să ordoneze etapele de preparare a titrantului 

O4: să scrie reacţiile care stau la baza standardizării unei soluţii de NaOH 

O5: să enumere în ordinea desfăşurării lor etapele de lucru la standardizarea unei soluţii de 

NaOH 
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O6:  să determine practic volumul de NaOH consumat la punctul de echivalenţă (3 

determinări) 

O7:  să completeze tabelul de date experimentale 

O8:  să calculeze titrul şi factorul unei soluţii de NaOH aprox. 0,1 n 

O9: să interpreteze rezultatele analizei chimice 

 

Conţinutul activităţilor de instruire:  
 

Cod Arii de conţinut Sub-arii de conţinut 

C1 Consideraţii generale/ teoretice Principiul metodei 

Substanţe etalon 

Indicatori  

Reactii chimice 

Etape de lucru 

C2 Calcule chimice Titrul unei sol.aprox. 0,1 n NaOH 

Factorul unei soluţii aprox.0,1n NaOH 

C3 Lucrare practică Norme de protecţia muncii  

Fişă de lucru 

 

Diagrama obiective- conţinuturi 

 

Obiective/ 

Conţinuturi 

C1 C2 C3 

O1 X   

O2 X   

O3 X   

O4 X   

O5 X   

O6   X 

O7   X 

O8  X  

O9   X 

 

Resurse materiale:  

- Fişe de lucru 

- Fise de documentare 

- Fişă de autoevaluare 

- Calculator 
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- Videoproiector 

- Ustensile de laborator: biuretă, pâlnie, cleme, pahare Erlenmeyer, pară de cauciuc, 

pisetă, hârtie de filtru 

- Reactivi: acid oxalic, fenolftaleină, sol. NaOH aprox. O,1 n, apă distilată 

 

Resurse procedurale: 

- conversaţia euristică 

- exerciţiul 

- problematizarea 

- algoritmizare 

- învăţarea prin descoperire 

- exerciţiul practic 

 

Bibliografie: 

 Croitoru, V., Cismaş, R., Chimie analitică, manual pentru licee de chimie 

industrială, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995. 

 ***** Curriculum, clasa a X-a , liceu tehnologic, domeniul: Chimie Industrială, 

Bucureşti, 2009 

 Buchman, A., E., Marincescu, M., Auxiliar Curricular pentru clasa a XI-a, 

Domeniul: Chimie industrială, Modul:Analiză calitativă şi cantitativă, elaborat în cadrul 

CNDIPT-MEC, Bucureşti, 2006 

Resurse internet: 

 http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdoc

s/AcidBase 

 http://www.dartmouth.edu/~chemlab/techniques/titration.html 

 

 

 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/AcidBase
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://dbhs.wvusd.k12.ca.us/webdocs/AcidBase
http://www.dartmouth.edu/~chemlab/techniques/titration.html
http://www.dartmouth.edu/~chemlab/techniques/titration.html
http://www.dartmouth.edu/~chemlab/techniques/titration.html
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Desfăşurarea lecţiei: 
Evenimentele 

instruirii. 

Conţinut/ 

Obiective 

T
im

p
 

(m
in

) 

Activitatea 

profesorului 

Activitatea 

elevului 

Strategia didactică Evaluare 

Metode de 

învăţământ 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare a 

activităţii 

A.Instructaj 

introductiv 

1. Moment 

organizatoric: 

 

5 Notează absenţele în 

catalog şi solicită 

explicaţii privind 

motivul absentării 

Verifică echipamentul 

de protecţie a muncii 

specific activităţii în 

laborator 

Verifică materialul 

didactic: sticlărie, 

reactivi, PC, 

videoproiector, ecran 

Răspund la 

întrebările 

adresate de 

profesor, îşi 

însuşesc 

observaţiile şi 

recomandările 

primite 

Conversaţia 

euristică 

Catalog 

materialului 

didactic: sticlărie, 

reactivi, PC, 

videoproiector, 

ecran 

frontală  

2. 

Reactualizarea 

cunoştinţelor şi 

15 Adresează întrebări 

privind: 

- principiul  metodei 

- enunţă 

principiul 

metodei 

Conversaţia 

euristică 

 

Cretă 

Tablă 

Caiete de notiţe 

frontală orală 
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stabilirea 

ideilor ancoră 

pentru 

asimilarea 

noului conţinut 

volumetrice; 

- soluţii utilizate în 

volumetrie (soluţii 

aproximative, soluţii 

exacte) 

- legea echivalenţei 

- ustensile folosite 

pentru măsurarea 

exactă a volumelor 

- diferenţa dintre 

punctul de 

echivalenţă şi punctul 

final al titrării 

- titru, factor de 

corecţie 

volumetrice 

- defineşte şi 

explică diferenţa 

dintre soluţiile 

aproximative şi 

soluţiile exacte 

(standard, etalon) 

- enunţă legea 

echivalenţei 

- identifică 

ustensile pentru 

măsurarea exactă 

a volumelor 

- defineşte şi 

explică diferenţa 

dintre punctul de 

echivalenţă şi 

punctul final al 

titrării 

- defineşte titru şi 

exerciţiul 

 

învăţarea prin 

descoperire 

 

Biurete 

Cilindri gradaţi 

Pipete 

Baloane cotate 
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factorul de 

corecţie 

- scrie relaţiile de 

calcul pentru  

titru şi factor de 

corecţie 

3. Anunţarea 

rezultatelor 

preconizate ale 

învăţării 

5 Prezintă slide-uri cu 

rezultatele învăţării/ 

competenţe vizate 

 

Urmăresc 

prezentarea 

 

 

Conversaţia, 

explicaţia 

Calculator 

videoproiector 

  

4. Prezentarea 

euristică a 

conţinutului 

noii lecţii cu 

ajutorul 

elevilor 

25 Notează la tablă titlul 

lecţiei 

Prezintă slide-uri cu 

consideraţiile 

teoretice, etapele de 

pregătire ale biuretei, 

indicatori folosiţi în 

detetminările acido- 

bazice, etapele de 

pregătire ale 

Urmăresc 

prezentarea şi 

notează în caiete:  

-principiul 

metodei 

-substanţe etalon 

-reacţii chimice 

-etape de lucru 

- exersează 

etapele de 

Conversaţia 

euristică 

Învăţare prin 

descoperire 

Exerciţiul  

Algoritmiza-rea 

Problemati-

zarea 

Calculator 

Videoproiector 

Caiete de notiţe 

 

 

tabla 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

individuală 

orală 

INDRUMAR%20EDUCATIA%20CENTRATA%20PE%20ELEVSTUDENT/Material_prezentare_Rezultatele%20invatarii.ppt
INDRUMAR%20EDUCATIA%20CENTRATA%20PE%20ELEVSTUDENT/Material_prezentare_Alcalimetria.ppt
INDRUMAR%20EDUCATIA%20CENTRATA%20PE%20ELEVSTUDENT/pregatire_biureta.jpg
INDRUMAR%20EDUCATIA%20CENTRATA%20PE%20ELEVSTUDENT/pregatire_biureta.jpg
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instalaţiei de titrare 

 

Coordonează elevii 

pentru deducerea 

formulei de calcul a 

titrului şi factorului 

sol. NaOH aprox.0,1n 

pregătire a 

biuretei  

- studiază fişa de 

documentare şi 

identifică 

indicatorul folosit 

în analiză   

- exersează 

etapele de 

pregătire ale 

instalaţiei de 

titrare  

- exersează 

deducerea relaţiei 

de calcul a titrului 

şi factorului 

sol.NaOH aprox. 

0,1 n  

B. Instructajul 

curent 

60 Efectuează 

instructajul de P.M şi 

Pregătesc 

instalaţiile de 

Exerciţiul 

practic 

Fişe de lucru  

Ustensile de 

Lucru în 

echipă 

Fişe de 

observaţie 

INDRUMAR%20EDUCATIA%20CENTRATA%20PE%20ELEVSTUDENT/Fisa_documentare_Indicatori%20acido-bazici.doc
INDRUMAR%20EDUCATIA%20CENTRATA%20PE%20ELEVSTUDENT/Fisa_documentare_Indicatori%20acido-bazici.doc
INDRUMAR%20EDUCATIA%20CENTRATA%20PE%20ELEVSTUDENT/Fisa_documentare_Indicatori%20acido-bazici.doc
INDRUMAR%20EDUCATIA%20CENTRATA%20PE%20ELEVSTUDENT/Material_prezentare_Alcalimetria.ppt
INDRUMAR%20EDUCATIA%20CENTRATA%20PE%20ELEVSTUDENT/Material_prezentare_Alcalimetria.ppt
INDRUMAR%20EDUCATIA%20CENTRATA%20PE%20ELEVSTUDENT/Material_prezentare_Alcalimetria.ppt
INDRUMAR%20EDUCATIA%20CENTRATA%20PE%20ELEVSTUDENT/Material_prezentare_Alcalimetria.ppt
INDRUMAR%20EDUCATIA%20CENTRATA%20PE%20ELEVSTUDENT/Pregatire_instalatie.jpg
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P.S.I. specific lucrării 

de laborator 

Organizează grupele 

de elevi 

Distribuie fişe de 

lucru 

Urmăreşte şi îndrumă 

elevii în sensul 

folosirii corecte a 

aparaturii, poziţiei 

corecte de lucru, 

respectării normelor 

de P.M, completării 

fişelor de lucru  

titrare 

Efectuează 

lucrarea practică 

respectând 

sarcinile din fişa 

de lucru şi 

normele de 

sănătate şi 

securitate în 

muncă 

 

Învăţarea prin 

descoperire 

 

Lucru în echipă 

laborator: biuretă, 

pâlnie, cleme, 

pahare 

Erlenmeyer, pară 

de cauciuc, 

pisetă, hârtie de 

filtru 

Reactivi: acid 

oxalic, 

fenolftaleină, 

NaOH 0.1 n, apă 

distilată 

 

 

C. Instructajul 

final 

10 Verifică modul în 

care se realizează 

curăţenia la locul de 

muncă 

Notează elevii 

conform fişei de 

Realizează 

curăţenia la locul 

de muncă 

Completează fişa 

de lucru 

 

 

Exerciţiul 

problematizarea 

   

INDRUMAR%20EDUCATIA%20CENTRATA%20PE%20ELEVSTUDENT/Fisa_lucru_Alcalimetria.doc
INDRUMAR%20EDUCATIA%20CENTRATA%20PE%20ELEVSTUDENT/Fisa_lucru_Alcalimetria.doc
INDRUMAR%20EDUCATIA%20CENTRATA%20PE%20ELEVSTUDENT/Fisa_lucru_Alcalimetria.doc
INDRUMAR%20EDUCATIA%20CENTRATA%20PE%20ELEVSTUDENT/Viraj%20culoare.jpg
INDRUMAR%20EDUCATIA%20CENTRATA%20PE%20ELEVSTUDENT/Fisa_de_observatie.doc
INDRUMAR%20EDUCATIA%20CENTRATA%20PE%20ELEVSTUDENT/Fisa_de_observatie.doc
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observaţie  

Concluzii şi 

realizarea 

feed-back-ului 

20 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Realizează o analiză 

amănunţită a 

activităţii fiecărui 

elev, face observaţii şi 

recomandări   privind 

modul de completare 

a fişei de lucru 

Distribuie fişele de 

autoevaluare 

Reţin aprecierile, 

observaţiile şi 

recomandările 

 

 

 

 

 

Completează 

fişele de 

autoevaluare 

Conversaţia, 

explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

Caiete de notiţe 

 

 

 

 

 

 

 

Fişe de 

autoevaluare 

Frontală, 

individuală 

 

 

 

 

 

 

individuală 

Notarea 

fişelor de 

lucru 

Tema pentru 

acasă 

 Elevii primesc ca 

temă o fişă cu 2 

probleme de calcul a 

titrului şi factorului 

unei soluţii de NaOH  

     

 

 

INDRUMAR%20EDUCATIA%20CENTRATA%20PE%20ELEVSTUDENT/Fisa_autoevaluare_echipa.doc
INDRUMAR%20EDUCATIA%20CENTRATA%20PE%20ELEVSTUDENT/Fisa_autoevaluare_echipa.doc
INDRUMAR%20EDUCATIA%20CENTRATA%20PE%20ELEVSTUDENT/Fisa_autoevaluare_echipa.doc
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FIŞA  DE  LUCRU 

Tema lucrării: Determinarea TNaOH  si F NaOH  unei sol. de conc. aproximativa 0,1 n 

folosind acidul oxalic. 

Sarcini de lucru:  

1. Pregăteşte ustensilele necesare: pahare Berzelius şi Erlenmeyer, instalaţie de titrare, 

pipetă 

 

2. Alege sustanţele necesare experimentului: NaOH 0,1n, C2H2O4 0,1 n, apă distilată, 

fenolftaleina. 

 

3. Umple biureta cu soluţia de titrare, după ce ai clătit-o cu această soluţie. 

 

4. Într-un pahar Erlenmeyer pipetează 10 -15 ml soluţie etalon de acid oxalic. Notează 

volumul probei. 

 

5. Adaugă în probă 2-3 picături de fenolftaleina şi diluează proba cu 25 – 30 ml apă 

distilată. Titrează cu soluţia din biuretă până la virajul culorii indicatorului. 

 

6. Calculează valoarea Tr pentru soluţia de NaOH aprox. 0,1n după relaţia de calcul 

obţinută. 

 

7. Calculează valoarea factorului de corecţie pentru soluţia de NaOH aprox. 0,1n. 

 

8. Repetă determinarea pentru încă 2 probe. 

 

9. Dacă ai obţinut trei valori apropiate ale factorului de corecţie cuprinse între 0,9000 

– 1,1000 calculează media aritmetică a celor trei valori care va constitui factorul de corecţie 

al soluţiei de NaOH:  Fmediu = (F1+F2+F3) / 3  

 

10. Dacă nu ai obţinut valori apropiate repetă determinările până când obţii cele trei 

valori cu care vei calcula media aritmetică. 

 

11. Cu valorile obţinute completează tabelul:  

Nr. proba VH2C2O4 

( ml) 

VNaOH 

( ml) 

TrNaOH 

(g/ ml) 

FNaOH Fmediu NaoH 

1      

2     

 

12. Notează concluziile 
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Fişă de documentare. Indicatori acido-bazici 

 

 Indicatorii acido-bazici îşi modifică culoarea (sau o altă proprietate) în funcţie de 

valoarea pH-ului; 

 Domeniul de viraj al unui indicator acido-bazic este intervalul de pH în interiorul 

căruia se observă schimbarea culorii (sau a altei proprietăţi); 

 Alegerea corectă a indicatorilor se face astfel încât indicatorul să prezinte o 

schimbare sesizabilă la punctul de echivalenţă 

 Indicatorul se alege astfel încât  să se cunoască saltul de pH la echivalenţă şi pH-ul 

punctului de echivalenţă respectiv domeniul de viraj al indicatorului. 

 

 

Indicatori acido-bazici de culoare 

 

Indicator Schimbarea culorii 
Domeniul de viraj  

(pH) 
Mod de preparare 

 

Turnesol 

 

roşu - albastru 

 

5,5 – 8,3 

 

soluţie apoasă 0,1% 

 

Metiloranj 

 

roşu -  galben 

 

3,1 – 4,4 

 

soluţie apoasă 0,1% 

 

Fenolftaleină 

 

incolor – roşu(roz-

violet) 

 

8,2 - 10 

 

soluţie alcoolică 

0,1% 

 

Roşu de metil 

 

roşu -  galben 

 

4,4 – 6,2 

 

soluţie apoasă 0,1% 

Albastru de bromtimol galben - albastru 6,0 – 7,6 soluţie apoasă 0,1% 
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Grup Şcolar “Ştefan Procopiu”, Iaşi 

Aria curriculară “Tehnologii” 

Profesor: ing. Coteanu Lenuţa 

Plan de lecţie 

 

Clasa a XII-a C, Tehnician operator tehnică de calcul 

Disciplina: Electronică digitală 

Unitatea de învăţare/Tema: Memorii semiconductoare 

Lecţia: Tehnologii de realizare 

Tipul lecţiei: lecţie de predare-învăţare activă 

Durata : 100 minute 

Loc de desfăşurare: Laborator  

Competenţe specifice: 

CS 1.1. Identificarea principiilor de funcţionare specifice circuitelor logice secvenţiale. 

CS 1.2. Interpretarea datelor de catalog pentru circuite digitale sau secvenţiale. 

CS 3.1.  Corelarea tipurilor de memorie cu modul de funcţionare a microsistemului. 

CS 4.1. Estimarea performanţelor unui echipament de calcul în funcţie de caracteristicile 

tehnice. 

Obiective operaţionale urmărite : 

1.  Identificarea tipului de memorie, după principiul de funcţionare. 

2.  Explicarea principiului de funcţionare. 

3.  Diferenţierea modului de scriere  a datelor şi de citire a datelor. 

4.  Precizarea aplicaţiilor tehnice ale memoriilor: ROM, RAM, structuri logice 

programabile (PLA). 

5.  Identificarea pinilor circuitelor integrate, pe baza cataloagelor de componente . 

Metode şi procedee didactice :  explicaţia,  demonstraţia ilustrativă,  expunerea,  

observaţia dirijată,  harta conceptuală,  problematizarea.  

Mijloace didactice : planşe didactice, cataloage de componente, montaje experimentale, 

fişe de lucru.    

Forme de organizare a clasei:  activitate frontală, pe grupe şi individuală . 
Bibliografie: 

1. Auxiliare curriculare -   vet@tvet.ro    - Circuite cu componente electronice digitale 

2. Danilă, T.- Componente şi circuite electronice – Manual pentru clasa a XI-a şi a XII-a, Editura  

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993    

3. Dispozitive semiconductoare-catalogul I.P.R.S. –Băneasa, Bucureşti, 1979. 

4. Spânulescu, I.,- Dispozitive semiconductoare şi circuite integrate analogice,  Editura Victor, 

Bucureşti, 1998 

5. Creangă, E., Saimac, A.- Electronică industrială- Editura  Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

1981   

6. Chivu, A., Cosma, D.- Electronică analogică, Electronică digitală- Editura Arvens, 2005. 

mailto:vet@tvet.ro-
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Desfăşurarea lecţiei 

 

Evenimentele 

instruirii 

Timp 

(min) 

Activitatea de învăţare  

Evaluare 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

1. Secvenţa 

organizatorică 

 

2 Salutul, verificarea prezenţei, a mijloacelor 

didactice pregătite, a existenţei caietelor de notiţe, 

a instrumentelor de scris, a portofoliului  elevului. 

Verifică tema. 

Scurtă conversaţie de acomodare. 

Exerciţiu de încălzire. 

-răspund  solicitărilor profesorului: 

nominalizează absenţii, prezintă 

caietele şi portofoliile; 

- îşi însuşesc recomandările şi 

observaţiile primite. 

 

2. Captarea 

atenţiei elevilor 

3 Prezintă planul lecţiei, tipul activităţii şi modul de 

desfăşurare. 

Enumeră obiectivele de atins la sfârşitul lecţiei. 

- îşi concentrează atenţia asupra 

activităţii din clasă; 

- ascultă prezentarea profesorului; 

- îşi deschid caietele. 

 

3. Verificarea 

cunoştinţelor 

anterioare  

 

 

30 Se verifică tema: Tipuri de memorii 

semiconductoare: 

Se amintesc  noţiunile generale privind: 

- definirea memoriilor; 

-clasificarea; 

 structura generală; 

- se concentrează; 

- îşi notează în caiete; 

- formulează răspunsuri potrivite; 

- explică modul de organizare a 

memoriilor, 

- lucrează pe grupe de elevi la 

 

- verificări 

orale, 

-lucrare 

scrisă. 
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Se explică principiile de funcţionare ale 

memoriilor ROM,  RAM şi a structurilor logice 

programabile (PLA). 

Se consolidează noţiunile privind memoriile 

semiconductoare  cu ajutorul hărţilor conceptuale  

(Observaţia nr. 1). 

întocmirea hărţilor conceptuale.  

 

4. Predarea 

noilor cunoştinţe 

30 Anunţă titlul lecţiei noi : Tehnologii de realizare. 

Se dau spre analiză schemele electrice ale 

celulelor elementare de memorie, statice şi 

- ascultă şi devin interesaţi de noul 

subiect, 
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dinamice, realizate în următoarele tehnologii: 

-  în tehnologia  bipolară, TTL: 

 
-  în tehnologia  cu tranzistoare MOS (cu   canal  p 

sau cu canal n): 

 

 

 

- urmăresc cu atenţie explicaţiile date şi 

scriu pe caiete; 

 

 

 

 

- îşi însuşesc noile cunoştinţe şi 

intervin în desfăşurarea lecţiei; 

 

- elevii deduc funcţionarea circuitului 

integrat. 

- observare 

curentă, 
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- în tehnologia  cu tranzistoare MOS 

complementare; 

 
-  în tehnologia    cu patru tranzistoare MOS: 
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Se prezintă în continuare conţinutul ştiinţific al 

temei, referitor la :  

 - schema electrică; 

 - descrierea funcţionării memoriilor statice şi 

dinamice; 

 - explicarea modului de scriere a informaţiilor; 

 - explicarea modului de citire a informaţiilor; 

 - domenii de utilizare. 

 Prezentarea unor tipuri reprezentative de memorii 

integrate:  

- circuitul integrat 7481, ce reprezintă o memorie 

RAM de 16 biţi, 

- circuitul integrat 7489, ce reprezintă o memorie 
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RAM bipolar de 64 (16 x4) biţi, 

- circuitul integrat MMN 2102, ce reprezintă o 

memorie RAM  NMOS static de1024x1 bit, 

- circuitul integrat 7488, ce reprezintă o memorie 

ROM de 256 biţi. 

5. Fixarea 

cunoştinţelor 

25 - Repetarea ideilor principale despre tehnologiile 

de realizare a memoriilor. 

Se da spre studiere fişa de lucru. 

- reţin aprecierile, observaţiile şi 

recomandările; 

- îşi completează fişele personale 

 

- fişe de lucru. 

6. Evaluarea 5 Apreciază contribuţia elevilor pe toată durata 

lecţiei, formulând observaţii şi recomandări . 

La notare se tine cont de prestaţia şi răspunsurile 

fiecărui elev pe toata durata lecţiei şi evidenţiază 

elevii care au lucrat cel mai repede şi bine. 

-sunt atenţi; 

- se anunţă pentru completări; 

- notează observaţiile . 

-apreciază 

elevii prin 

note.  

7.Tema pentru 

acasă 

5 Dictează enunţul temei: “Întocmiţi harta 

conceptuală a tehnologiilor de realizare a 

memoriilor semiconductoare”.  

Se dau indicaţii privind întocmirea noilor hărţi 

conceptuale, realizate prin extensia hărţilor 

întocmite în clasă. 

- notează enunţul, 

- reţin precizările profesorului cu 

privire la întocmirea hărţilor 

conceptuale. 

 

 



 

 

   

 

 

 

  
       UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 
PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 

 2007-2013 
 OIPOSDRU UNIVERSITATEA TEHNICĂ 

“GHEORGHE ASACHI”                   
DIN IAŞI 

 
 

 

163 

 

 

 

 

 Observaţia nr. 1:  

Pentru consolidarea cunoştinţelor se poate folosi ―Harta conceptuală‖, realizată pe grupuri 

de elevi, parcurgând paşii următori:  

 

a) Se dau spre realizare hărţile conceptuale, cu tema ―Memorii‖.  

În anul 1977 psihopedagogul Joseph Novak  descrie pentru prima dată conceptul de hartă 

conceptuală ca fiind o tehnică de furnizare de informaţii, argumentare şi cunoaştere sub 

forma unei reprezentări vizuale. În acest sens, harta conceptuală poate fi definită ca fiind o 

tehnică, o schemă logică de reprezentare vizuală a structurilor informaţionale în care se 

descriu modul de interrelaţionare a conceptele dintr-un domeniu prin noduri şi trimiteri prin 

săgeţi. Nodurile corespund termenilor importanţi (conceptele), în timp ce trimiterile prin 

săgeţi exprimă relaţia dintre două concepte sau noduri. Indicaţia sau explicaţia de pe linia 

săgeţii relevă modul în care cele două concepte relaţionează, dar şi modul cum sunt legate 

între ele. 

 

b) Se formeaza trei grupe de către 6 elevi, în care se desemnează responsabilităţile: 

- doi secretari care sintetizează toate ideile grupului şi scriu rezolvările problemelor; 

-doi raportori care prezintă  produsul fiecărei echipe; 

-un observator ce evidenţiază aspectele neclare sau incorecte privind modul de scriere şi de 

prezentare a produselor din celelalte grupe; 

-un mediator ce răspunde eventualelor observaţii primite. 

 

Astfel, în cadrul grupei, toţi elevii primesc câte o misiune de care depinde întreaga 

echipă, se creează un climat de cooperare în cadrul grupului, dar în care fiecare răspunde 

pentru activitatea proprie. 

 Profesorului îi revine rolul de observator şi menţine implicarea elevilor faţă de 

temele discutate. Profesorul intervine când se fac greşeli de conţinut şi când nu se respectă 

regulile de grup. Sunt încurajate discuţiile dintre elevi, exprimarea directă, fără rezerve, 

împărtăşirea ideilor şi rezolvarea problemelor în comun. 

 

c) Interviu de grup, în urma căruia se discută rezolvarea sarcinei, iar răspunsurile 

considerate corecte de toţi membrii echipei sunt notate de secretari. 

d) Prezentarea produselor de către raportori. 

e) Afişarea produselor,  când observatorul  trece prin faţa fiecărui poster şi notează 

eventualele observaţii. 

f) Mediatorii dau răspunsuri la comentarii. 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

  
       UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 
PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 

 2007-2013 
 OIPOSDRU UNIVERSITATEA TEHNICĂ 

“GHEORGHE ASACHI”                   
DIN IAŞI 

 
 

 

164 

 

 

 

 

Produsul elevilor: 
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Fişă de lucru – Electronică digitală - clasa a XII-a 

I. Realizaţi o comparaţie între tehnologiile de realizare ale memoriilor semiconductoare statice, pornind de la schemele electrice 

date, din următoarele puncte de vedere: 

 Asemănări: structură, capacitate, mod de acces; 

 Deosebiri: comenzi,  timp de acces, putere electrică, cost. 

 

1. Schema electrică a unei celule 

tipice de memorie statică, realizată 

în tehnologia  bipolară, TTL 

 

2. Schema electrică a unei 

celule tipice de memorie 

statică, realizată cu tranzistoare 

MOS (cu   canal  p sau cu canal 

n). 

 

3. Schema electrică a unei 

celule tipice de memorie 

statică, realizată cu 

tranzistoare MOS 

complementare. 

 

4. Schema electrică a unei celule 

de memorie dinamică, cu patru 

tranzistoare MOS. 

 

 

II. Precizaţi care sunt principalele diferenţe  între memoriile statice şi cele dinamice, consultând şi schema electrică 4. 



 

 

   

 

 

 

  
       UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 
PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 

 2007-2013 
 OIPOSDRU UNIVERSITATEA TEHNICĂ 

“GHEORGHE ASACHI”                   
DIN IAŞI 

 
 

 

166 

 

 

 

 

III. Explicaţi modul de scriere a informaţiilor şi de citire a informaţiilor, specificând rolul condensatorului în cazul memoriilor 

dinamice. 

IV. Identificati pinii următoarelor circuite integrate: 

1.  Circuitul integrat 7481, ce reprezintă o memorie RAM de 16 biţi.            

 

 

W 0 –scrie „0‖ 

W 1 –scrie „1‖ 

0S  –citeşte „0‖ 

1S  – citeşte „1‖ 

5 

14 12 11 10 9 8 

  7 6 4 3 2 1 

13 

    

           7481 

                                        

4X       W 1       S 1      S 0      GND      W 0     4Y 
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2. Circuitul integrat 7489, ce reprezintă o memorie RAM bipolar de 64 (16 x4) biţi, 

 

 

Funcţionarea memoriei este permisă pentru 

0CE (CHIP ENABLE): 

- pentru 1WE (WRITE ENABLE) are loc citirea pe 

41 DD   

- pentru 0WE  se înscriu în memorie datele de la 

intrările I1- I4. 

- Memoria inversează datele   la citire. 

 

Mod CE WE In D 

CITEŞTE 0 1 X Date memorate 

SCRIE ―0‖ 0 0 0 1 

SCRIE ―1‖ 0 0 1 0 

NEACTIVAT 1 X X 1 
 

 

5 

16 14 13 12 

 
10 

  7 6 4 3 2 1 

15 

    

7489 

                                        

VCC       A1         A2        A 3       I4      4D           I3       3D      

0                   
9 

8 

11 

 A0    CE       WE      1I         1D        2I      2D       GND 

2Y     3Y 
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3. circuitul integrat MMN 2102, ce reprezintă o memorie RAM NMOS static de1024x1 bit, 

 

CE  -CHIP ENABLE 

R/W- READ/WRITE 

A0 – AN- ADDRESS INPUTS 

 

Mod CE R/W DIn DOut 

NEACTIVAT 1 X X HIGH 

Z 

SCRIE ―0‖ 0 0 0 0 

SCRIE ―1‖ 0 0 1 1 

CITEŞTE 0 1 X DOut 
 

5 

16 14 13 12 

 
10 

  7 6 4 3 2 1 

15 

    

2102 

9 

8 

11 

 A6         A5      R/W      A1        A2       A3       A4        A0     

                                        

 A7            A8        A9     CE   DATA      DATA  VDD   VSS      

                                             OUT         IN 
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Unitatea de învăţământ : GRUP SCOLAR  HOLBOCA IASI 

Profesor  gr. I, ing. Renata Dornescu 

Clasa: a XI-a a.c. 

Calificarea : mecanic auto 

Modulul : V – Construcția si funcționarea automobilului  

Unitatea de învăţare :Construcția şi funcţionarea motoarelor de automobile 

Data : 

Tipul lecţiei : mixtă 

An şcolar 2010-2011 

 

PLAN  DE  LECTIE 

 

Tema 2 : Construcţia şi funcţionarea motoarelor de automobil 

 

Lecţia : - Funcţionarea motoarelor cu ardere internă:   principiul funcţionării motoarelor cu 

ardere internă; funcţionarea motoarelor cu aprindere prin scânteie; 

 

COMPETENTE VIZATE: 29.15.Construcţia şi funcţionarea automobilului: 

29.15.1. Precizează rolul echipamentelor automobilului. 

29.15.2. Descrie construcţia echipamentelor automobilului. 

29.15.3. Descrie funcţionarea echipamentelor automobilului. 

 

 

BIBLIOGRAFIE : 

1. Manual  ― Automobile –cunoaştere, întreţinere, reparare ― sc. prof. an I,II,III , şofer 

mecanic autor  Gh. Frăţilă, s.a. Editura D.P.  Bucureşti  2002 

2. Manual  ― Tehnologia meseriei –mecanic auto ― cursuri de scurtă durată Proiect 

PHARE RICOP autor I. Crîşmaru; Renata Dornescu, Constantin Rotariu s.a.  

3. Manual   ― Instalaţii  si echipamente auto‖ pentru scoli prof. an I si II. Editura Didactică 

si Pedagogică RA Bucureşti 1998.Autor Stelian Samoilă s.a.  
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Nr. 

crt. 

Momentele 

lecţiei 

Timp Competent

e vizate 

Activităţi/conţinuturi Resurse 

procedurale 

Resurse 

materiale 

Forme de 

organizare 

Evaluare 

1. Moment 

organizatori

c 

2 

min 

UC29.15.: 

C29.15.1. 

C29.15.2. 

C29.15.3. 

- verificarea prezentei 

- organizarea clasei - 3 grupe si 

cere elevilor să pregătească pe 

bănci caietele de notiţe , 

manualele 

investigarea 

directă 

catalog 

laborator de 

info/clasa 

manuale 

caiete 

frontala orală 

2. Captarea 

atenţiei 

1 

min 

UC29.15.: 

C29.15.1. 

C29.15.2. 

C29.15.3  

- informează elevii despre temele 

ce vor fi discutate 

expunerea tabla frontala - 

3. Enunţarea 

competentel

or 

1 

min 

UC29.15.: 

C29.15.1. 

C29.15.2. 

C29.15.3  

- enunţarea competentelor 

 

Expunerea 

conversaţia 

tabla frontala orala 

4. Reactualizar

ea 

cunoştinţelor 

5 

min 

UC29.15.: 

C29.15.1. 

C29.15.2. 

- Definiţia şi rolul funcţional al 

motorului. 

- Clasificarea motoarelor cu ardere 

internă pentru   automobil. 

(elevii urmăresc planşele, 

metoda 

discuţiilor şi 

dezbaterilor, 

metoda 

problematizări

panoplii 

standuri 

didactice 

automobil 

motor 

frontala 

individual 

pe grupe 

orală 

practică 
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standurile, panopliile, filmele 

animate proiectate pe ecran si 

răspund pe grupe dovedind 

atingerea competentelor vizate in 

aceasta etapa) 

i, 

investigarea 

directă 

aplicaţii pe 

calculator 

piese de 

motor 

planşe 

manual 

softuri 

educaţionale 

proiector 

ecran 

calculator 

5. Sistematizar

e/completare 

(Prezentarea 

conţinutului) 

10 

min 

UC29.15.: 

C29.15.3. 

Funcţionarea  motoarelor cu 

ardere interna. 

funcţionarea  motoarelor cu 

aprindere prin scânteie; 

(profesorul prezintă elevilor noile 

conţinuturi, elevii participa activ, 

citind din manual cu voce tare 

funcţionarea motoarelor si cei 

patru timpi; urmăresc pe 

calculator filmele care ilustrează 

funcţionarea m.a.s. ; acţionează 

metoda 

discuţiilor şi 

dezbaterilor, 

metoda 

problematizări

i, 

investigarea 

directă, 

explorarea 

indirectă, 

exerciţiul, 

panoplii 

standuri 

didactice 

automobil 

motor 

piese de 

motor 

planşe 

manual 

softuri 

educaţionale 

frontala 

individual 

pe grupe 

orală 

practică 



 

 

   

 

 

 

  
       UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 
PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 

 2007-2013 
 OIPOSDRU UNIVERSITATEA TEHNICĂ 

“GHEORGHE ASACHI”                   
DIN IAŞI 

 
 

 

172 

 

 

 

 

standul mecanismului motor 

urmărind modul de funcţionare al 

acestuia; explica pe grupe cei 

patru timpi ai m.a.s.) 

studiul de caz, 

jocurile de 

simulare. 

aplicaţii pe 

calculator 

proiector  

6. Dirijarea 

învăţării 

15 

min 

UC29.15.: 

C29.15.3. 

- Elevii notează în caiete 

funcţionarea  motoarelor cu ardere 

internă şi funcţionarea  motoarelor 

cu aprindere prin scânteie. 

Reprezintă grafic în caiete cei 

patru timpi ai motoarelor cu 

ardere internă. 

- exerciţiu 

- munca 

independentă 

Manual 

Planşe 

Caiete 

Stand 

didactic 

individual 

grupe 

orală 

7. Asigurarea 

feed-back-

ului 

2 

min 

UC29.15.: 

C29.15.3. 

- prezentarea celor patru timpi ai 

m.a.s 

- conversaţia - individual orală 

8. Evaluarea 

performantei 

13 

min 

UC29.15.: 

C29.15.3. 

- rezolvarea testului - exerciţiu 

independent 

- test de 

evaluare 

individual scrisă 

9. Transferul 

cunoştinţelor 

1 

min 

UC29.15.: 

C29.15.3.  

- anunţarea temei pentru acasă: 

reprezentarea grafică în caiete a 

celor patru timpi ai m.a.s. 

- lucru 

independent 

- frontală orală 
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Unitatea de învăţământ: GRUP ŞCOLAR  HOLBOCA IAŞI 

Profesor gr. I, ing. Renata Dornescu 

Clasa: a X-a  Ciclul inferior al liceului Filiera tehnologică 

Domeniul de pregătire de bază : Mecanic 

Modulul: II – Tehnologii în mecanică de motoare 

Unitatea de învăţare: Tema 1 – Construcţia şi funcţionarea motoarelor termice 

Data: 31.10.2011 

Tipul lecţiei: Lecţie de recapitulare, sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor 

An şcolar 2011-2012 

 

 

 

PLAN  DE  LECŢIE 

Tema1: Construcţia şi funcţionarea motoarelor termice 

Lecţia: 1.5.Construcţia şi funcţionarea mecanismelor şi instalaţiilor motoarelor cu ardere internă: mecanismul motor; 

instalaţia de alimentare; mecanismul de distribuţie; instalaţia de aprindere; instalaţia de răcire; instalaţia de ungere; 

sistemul de pornire 
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COMPETENŢE VIZATE:  Construcţia şi funcţionarea motoarelor. Documentaţie tehnică. Asigurarea calităţii 
 

Nrcr

t 

Momentele 

lecţiei 

Tim

p 

Competen

ţe vizate 

Activităţi/conţinuturi Resurse 

procedurale 

Resurse 

materiale 

Forme de 

organizar

e 

Evaluar

e 

1. Moment 

organizatoric 

2 

min 

Construcţi

a şi 

funcţionar

ea 

motoarelo

r 

Document

aţie 

tehnică 

Asigurare

a calităţii 

-verificarea prezenţei 

-organizarea clasei în 7 grupe 

Profesorul cere elevilor să pregătească  

planşele anterior confecţionate în vederea 

prezentării lor în conformitate cu planul 

dat anterior. Împarte clasa în grupe  de   

elevi 

Elevii informează profesorul numele celor 

absenţi, se împart în grupe şi îşi ocupă 

locurile în bănci, îşi pregătesc materialele 

necesare executării sarcinilor de lucru 

investigarea 

directă 

conversaţia 

catalog 

laborator 

de 

info/clasă 

manuale 

caiete 

Frontală 

Pe echipe 

orală 

2. Captarea 

atenţiei 

1min ----  „ ----- - informarea  elevilor despre temele ce vor 

fi discutate. 

Profesorul informează elevii despre 

temele ce vor fi discutate; explică modul 

expunerea - frontală - 
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de desfăşurare a activităţii 

Elevii ascultă informaţiile profesorului . 

3. Enunţarea 

competenţelo

r 

1min ----  „ ----- - enunţarea competenţelor  vizate 

Profesorul enunţă competenţele vizate în 

lecţie şi le scrie pe tablă 

Elevii îşi notează în caiete competenţele 

enunate de profesor 

 

expunerea 

conversaţia 

tablă frontală orală 

4. Enunţarea 

subiectului 

lecţiei de 

recapitulare 

2 

min 

----  „ ----- -enuntarea subiectului lecţiei: 

Construcţia şi funcţionarea mecanismelor 

şi instalaţiilor motoarelor cu ardere 

internă: mecanismul motor; instalaţia de 

alimentare; mecanismul de distribuţie; 

instalaţia de aprindere; instalaţia de răcire; 

instalaţia de ungere; sistemul de pornire 

Profesorul enunţă subiectul lecţiei, 

amintind faptul că în orele anterioare 

elevii au lucrat pe grupe la confecţionarea 

unor planşe illustrative  pentru diferitele 

mecanisme şi instalaţii ale motorului de 

expunerea 

metoda 

discuţiilor şi 

dezbaterilor, 

metoda 

problematiz

ării, 

investigarea 

directă 

aplicaţii pe 

calculator 

standuri 

didactice 

automobil 

motor 

piese de 

motor 

planşe 

manual 

softuri 

educaţional

e 

proiector 

frontală orală 

practică 
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automobil, fiecare elev al grupei având 

sarcini precise în acest scop. În lecţia de zi 

fiecare grupă de elevi  îşi alege un 

reprezentant care va prezenta planşa , unul 

care va proiecta pe ecran filmul animat al 

mecanismului/instalaţiei şi unul care va 

aprecia prestaţia propriei grupe 

ecran 

calculator 

5. Recapitularea 

sistematizare 

şi consolidare 

a 

cunoştinţelor 

pe bază de 

plan 

35 ----  „ ----- -prezentarea planşelor/filmelor 

Profesorul urmăreşte expunerile grupelor 

de elevi 

şi încurajează elevii pe parcursul 

prezentării 

Elevii fiecărei grupe îşi prezintă planşă, 

filmuleţul şi-şi apreciază propria prestaţie 

pe parcursul a 5 minute : 

 

 

 

 

 

Prezentarea 

expunerea 

metoda 

discuţiilor şi 

dezbaterilor, 

metoda 

problematiz

ării, 

investigarea 

directă, 

explorarea 

indirectă, 

exerciţiul, 

----  „ ----- frontală 

individua

l 

pe grupe 

orală 

practică 
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Gr.1- mecanismul 

motor [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gr.2- mecanismul 

de distribuţie [2] 

 

 

 

 

studiul de 

caz, 

jocurile de 

simulare. 

aplicaţii pe 

calculator 

1
3 
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Gr.3- instalaţia de alimentare [3] 

la M.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

la M.A.C 
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Gr.4- instalaţia de aprindere [4] 

Bobina de inducţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bujia 
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Gr.5- instalaţia de răcire [5] 

Gr.6 - instalaţia de ungere [6] 
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Gr.7- sistemulde pornire [7] 

 

8. Analiza 

rezultatelor 

activităţii şi 

elaborarea 

concluziilor 

9 ----  „ ----- -analizarea activităţii 

Profesorul, ţinând cont de autoevaluarea 

fiecărei grupe, de interevaluare ( părerea 

celorlalţi elevi despre prestaţiile colegilor) 

şi de atingerea competenţelor vizate, pune 

note în catalog tuturor perticipantilor la 

prezentări. 

Elevii dezbat  eficacitatea metodei alese. 

metoda 

discuţiilor şi 

dezbaterilor, 

metoda 

problematiz

ării, 

investigarea 

directă 

studiul de 

caz 

---- ‚ ---- 

catalog 

Frontală 

Individua

l 

Orală 

Scrisă 
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Bibliografie: 

[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7] – Proiect PHARE RICOP cod  9904.03.1.1.2508,  2003, beneficiar 

Grup Şcolar Holboca Iaşi, coordonator proiect ing. Renata Dornescu, manual ―Tehnologia 

meseriei-Mecanic auto‖, autori: I. Crasmaru, Renata Dornescu, C. Rotariu, s.a. 

 

 

Concluzii : 

 

- Elevii sunt foarte entuziasmaţi de competiţia între grupe şi de faptul 

că desfăşoară alt tip de activităţi decât cele obişnuite la celelalte ore. 

- În funcţie de modul de manifestare şi de implicare pe parcursul 

pregătirii sarcinilor de lucru se face o selecţie între elevi, în sensul că cei mai 

interesaţi şi competitivi vor formă treptat, pe parcursul altor activităţi 

similare , grupe selectate pe nivele, cei mai dotaţi fiind ulterior aleşi să 

participe la concursuri pe meserii, sesiuni de comunicări, proiecte, etc. 

- Materialele realizate vor fi expuse în clasă/laborator/atelier, pentru a 

putea fi utilizate ca resurse materiale pentru alte activităţi. 
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Grup Scolar ,,Stefan Procopiu‖ Iasi 

Catedra de Cultura Tehnica 

Cadru didactic: Gologan Costel 

 

 

PROIECT DIDACTIC 

 

  

Data:  

Clasa: Clasa a XII-a A 

Obiectul: Actionari pneumatice in mecatronica 

Tema: Unitati pentru producerea aerului comprimat 

Subiectul: Reglare apresiunii aerului comprimat 

Tipul lectiei: Mixta 

Timp acordat: 100 minute 

Scopul temei: Familiarizarea elevului cu modalitatile de mentinere 

constanta a presiunii aerului comprimat 

 

 

Competente de cunoastere 

CS1 Caracterizeaza o solutie de mentinere constanta a presiuniii aerului 

comprimat 

CS2 Analizeaza documentatia tehnica a unui  sistem pneumatic 

 

Competente de executie 

  CS3 Identifica si prezinta elementele caracteristice ale circuitelor pneumatice 

  CS4 Intervine pentru diminuarea defectelor aparute in timpul exploatarii 

 

Competente  derivate  

  CD31 Prezinta principiul de functionare al reglarii prin deversare, 

izolare si interna 

  CD11 Identifica avantajele si dezavantajele fiecarei solutii constructive

  

  CD42 Identifica elementele care compun circuitul de reglare 

 

Metode si procedee didactice 

 

- expunerea 

- conversatia euristica 
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- problematizarea 

- demonstratia 

- observarea 

 

Mijloace de invatare 

 

- tabla de scris 

- compresor 

- alimentator 

- teste de evaluare 

 

 

Desfasurarea in timp a lectiei 

 

- Moment organizatoric 2 

- Discutarea cunostintelor achizitionate in lectiile anterioare 

 Compresoare volumice 

 Compresoare dinamice 

 

30 

 

- Anuntarea lectiei noi si inscrierea pe tabla a continuturilor urmarite 3 

- Organizarea situatiilor de invatare pentru  realizarea competentelor    

  derivate 

40 

- Sistematizarea si fixarea noilor cunostintelor 

  Aplicarea testului 

8 

15 

- Notarea si concluziile finale 2 
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Etapele  

lectiei 

Comp

etente 

deriv

ate 

Activitatea desfasurata Tim

p 

aco

rdat 

Metode  

folosite 

Material  

didactic De profesor De  elevi 

I. 

Organizarea 

clasei 

 -Verifica prezenta 

-Cere elevilor sa aiba pe banca caietele de 

notite manualele si celelalte elemente 

necesare bunului mers a lectiei  

-Verifica daca tabla este stearsa 

 

-Isi pregatesc caietele de 

notite 

2   

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Discutarea 

cunostintelor 

 Adreseaza clasei intrebari, asculta si 

completeaza raspunsurile elevilor 

1. Justificati   necesitatea comprimarii 

aerului  

2. Clasificati compresoarele 

3. Explicati cele doua principii de 

functionare 

4. Compresorul cu piston 

 

 

-Asculta precizarile si 

intrebarile  profesorului 

-Participa la dialogul 

initiat de profesor 

-Sunt atenti la 

completarile profesorului 

- Realieaza conexiuni intre 

cunostintele pe care le 

detin 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

Conversati

a  

euristica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compresor 

cu piston 
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achizitionate 

in lectiile 

anterioare 

 
 Constructie 

 Avantaje 

 Dezavantaje 

5. Compresorul cu palete 

 
 Constructie 

 Avantaje 

 Dezavantaje 

 

 

- Asculta si completeaza 

argumentarile colegilor 

 

 

Problemati

- 

zarea  

 

 

 

Demonstra

tia 

 

 

 

 

 

Explicatia 

 

 

. 

 

Videopr. 
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II. Discutarea 

cunostintelor 

achizitionate 

in lectiile 

anterioare 

 

 6. Compresorul cu lobi 

 
 Constructie 

 Avantaje 

 Dezavantaje 

7. Compresorul axial 

 
 Constructie 

 Avantaje 

-Asculta precizarile si 

intrebarile  profesorului 

 

 

-Participa la dialogul 

initiat de profesor 

 

 

-Sunt atenti la 

completarile profesorului 

 

 

- Realieaza conexiuni intre 

cunostintele pe care le 

detin 

 

 

- Asculta si completeaza 

argumentarile colegilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

Conversati

a  

euristica 

 

 

 

 

 

 

Problemati

- 

zarea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videopr. 
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 Dezavantaje 

8. Compresorul radial 

 
 Constructie 

 Avantaje 

 Dezavantaje 

 

 

 

Explicatia 

 

 

 

 

 

 

Demonstra

tia 

 

IV. Anuntarea 

lectiei noi si 

inscrierea pe 

tabla a 

obiectivelor 

lectiei 

  

Realizeaza legatura itre cunostintele 

anterioare si cele care vor fi comunicate 

Anunta si noteaza pe tabla titlul temei si 

lectiei noi 

Reglarea presiunii aerului comprimat 

Elevii noteaza in caiete 

titlul lectiei si obiectivele 

inscrise pe tabla 

 

 

3 

 

-Expune- 

rea 

 

Tabla 
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V. 

Organizarea 

sitatiilor de 

invatare 

pentru 

atingerea 

competentelor 

derivate 

propuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD42 

 

CD31 

 

 

 

 

 

 

Dintre modalitatile cele mai uzuale 

derealizarea a acestui obiectiv intalnim: 

 

1. Reglare prin deversare 

 
Identificarea elementelor componente 

Principiul de fnctionare 

In aval de compresor se monteaza o 

supapa de limitare a presiunii 

Efect 

     La orice tendinta de depasire a presiunii 

reglate 

 

 

 

 

 

 

Elevii urmaresc cu atentie 

precizarile profesorului 
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Conversati

a 

euristica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoproiec- 

tor 
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CD11 

 

 

     supapa  deverseaza in atmosfera 

surplusul de   aer 

Avantaje  

 Simpla 

 Eficienta  

 Sigura 

Dezavantaj 

 Compresorul functioneaza in 

permanenta  

    evacuind in atmosfera gazul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD42 

2. Reglarea interna 

 

 

 

 

Elevii urmaresc cu atentie 

precizarile profesorului 
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V. 

Organizarea 

sitatiilor de 

invatare 

pentru 

atingerea 

competentelor 

derivate 

propuse 

 

 

CD31 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD11 

 

Identificarea elementelor componente 

Principiul de functionare 

Metoda se bazeaza pe culegerea unei 

reactii de presiune din conducta de 

refulare 

Efect 

     La orice tendinta de depasire a presiunii 

reglate conducta comanda inchiderea unei 

supape  montata pe aspiratia 

compresorului.Astfel  

    compresorul nu mai livreaza aer in sistem 

pana la deschiderea acestei supape 

Avantaje  

 Simpla 

 Compacta 

Dezavantaj 

 Acces dificil la componente 

 

 

 

 

Formuleaza intrebari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completeaza raspunsurile 

colegilor 

 

 

 

 

 

40 

 

Conversati

a 

euristica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemati

zarea 

 

 

 

Videoproiec- 

tor 

 

 

 

 

 

 

 

3. Reglarea prin izolarea compresorului 

Elevii urmaresc cu atentie 

precizarile profesorului 
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V. 

Organizarea 

sitatiilor de 

invatare 

pentru 

atingerea 

competentelor 

derivate 

propuse 

 

 

 

 

 

 

CD42 

CD31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD11 

 

` 

Identificarea elementelor componente 

Principiul de fnctionare 

Metoda elimina dezavantajul reglarii 

interne, prin montarea in exterior a unui 

distribuitor cu doua cai normal inchis cu 

revenire cu arc, comandat de o reactie d 

epresiune culeasa de la vasul de stocare.  

Efect. La orice tendinta de depasire a 

presiunii reglate distribuitorul blocheaza 

admisia aerului in  compresor.      

Avantaje  

 Acces usor la componente 

 Gazul nu mai este evacuat in 

 

 

 

 

 

 

 

Formuleaza intrebari 

 

 

 

 

 

 

 

Completeaza raspunsurile 

colegilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

. 

 

 

 

 

Conversati

a 

euristica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoproiec- 

tor 
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atmosfera 

Dezavantaj 

 Compresorul functioneaza in 

permanenta 

zarea 

 

 

 

VI. Fixarea 

cunostintelor 

 Profesorul adreseaza intrebari clasei 

Concluzie  
Ce au in comun cele trei variante de reglare 

prezentate? 

Daca gazul folosit este potential periculos, 

care varianta de reglaj a presiunii este de 

preferat? Justificati raspunsul.  

Pun intrebari pentru 

clarificarea aspectelor 

ramase neintelese 

 

Noteaza pe caietele de 

notite aspectele 

considerate importante 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Problemati

zarea 

 

 

 

 

Videoproiec-

tor 

  Aplicarea testului de fixarea a cunostintelor 

Se imparte testul clasei  si se explica modul 

de completare 

Se discuta cu clasa variantele corecte de 

raspuns 

Citesc si completeaza 

testul 

15  Testul de 

fixare a 

cunostintelor 

VII. Notarea 

si concluziile 

finale  

 Profesorul apreciaza prin calificative 

raspunsurile elevilor, iar cele mai 

consistente vor fi notate in caietul personal 

 

Asculta precizarile si 

indicatiile profesorului 

 

2 
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Numele si prenumele………………………  

Data……………………. 

Clasa…………………….. 

 

 

 

TEST DE EVALUARE A CUNOSTINTELOR 

 

 In figurile urmatoare sunt prezentate diverse tipuri de compresoare 

 

 

 
    

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

 

  

Noteaza pe foaia de hartie literele corespunzatoare cerintelor de mai jos: 

 

 

1. Compresoare volumice  ……………………. 

 

 

2 Compresoare care furnizeaza in sistem presiune inalta………………. 

 

 

3 Compresoare   care furnizeaza in sistem presiune in mod 

continuu……………… 

 

 

4 Compresoare care pot fi usor reparate………………………. 
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5 Compresorul cu  palete………………………………………. 

 

 

NOTA  

 Pentru fiecare raspuns corect si complet  la itemii 1 – 4 se acorda  

2p 

 Itemul 5 primeste 1p 

 Pentru raspuns incorrect sau incomplet      0p 

 Se acorda un punct din oficiu 

 

 

 

 

BAREM DE CORECTARE 

 

 

1. A; B; C; 

2. A; B 

3. B; C; D; E;  

4. A; C; 

5. B; 
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Numele si prenumele………………………    

Data……………………. 

Clasa…………………….. 

 

TEST DE EVALUARE A CUNOSTINTELOR 

 

Cititi cu atentie enunturile si raspundeti la intrebari: 

 

I   Raspundeti cu A daca afirmatia urmatoare este adevarata si cu F daca este falsa:                 

1p 
 

 Principiul metodei de reglare interna consta in culegerea unei reactii de presiune 

din conducta  de refulare. 

 

 Completati spatiile libere: 

  

 

II  Montarea in avalul compresorului a unei supape de limitare a presiunii este 

specifica  metodei  de reglare  prin.....................................                                                                       

1p 
 

 

III.  Reglarea prin izolarea compresorului are ca dezavantaj ....................................                      

1p 
 

 

IV.  Realizati  prin sageti conexiuni intre elementele din coloana  A si cele din coloana 

B             3p 

 

 

A 

avantaje 
B 

metode de reglare 

1.  Simpla  a.  Prin deversare 

2.  Compacta b.  Interna 

3.  Acces usor la 

componente 

c.  Prin izolarea 

compresorului 

 

V.  In figurile de mai jos noteaza cu: 
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 1 – supapa de evacuare                                                                                                               

1p 
 2 – distribuitorul cu doua cai                                                                                                      

1p 
 3 – supapa de admisie                                                                                                                 

1p 
 

                                                 
 

 

NOTA  

 Pentru fiecare raspuns corect si complet se acorda 1p 

 Se acorda un punct din oficiu 
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BAREM DE CORECTARE 

 

I. A 

II. Deversare 

III. Acces dificil la componente 

IV. 1-a sau1-b 

2 –b 

3 -c 

  V  

.          . .   

MATRICEA DE SPECIFCATII 

 

 It I It II It III It IV It V 

CD 3.1 x x    

CD 1.1   x x  

CD 4.2     x 
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Proiect didactic 

 

Disciplina: Tehnologie generala mecanica (M2)  

Clasa: a IX
a  

C  

Data:  

Profesor: ing. Doina Hincu 

   Tema lecţiei:  Materiale metalice. Otelul 

Tipul lecţiei: lectie mixta 

Durata: 50 min 

Locul de desfăşurare: Cabinet de specialitate – deformari plastice 

 

Nivel initial:  

- materiale metalice, oteluri, fonte, aliaje 

- relatia structura-proprietati 

- simboluri 

Motivaţie:                  

- Permite identificarea aplicatiilor practice  si utilizarilor otelurilor şi 

produselor din otel, in viaţa de zi cu zi; 

- Dezvolta abilităţile de analiză, observare, investigaţie, interpretare 

- Formare de atitudini pozitive, dezvoltarea creativitatii, capacităţii de 

gândire şi comunicare 

Obiective de proces: 

o promovarea gândirii critice şi creative 

o favorizarea interacţiunii deschise şi responsabile 

o responsabilitate faţă de propriul proces de învăţare 

o dezvoltarea unui sistem de argumentare logică 

o sintetizarea ideilor provenite din surse multiple 

Obiective de conţinut: 

 să enumere metode de obţinere  şi utilizări ale clorului 

 să enumere proprietăţile  fizice, mecanice si tehnologice ale otelurilor 

 să clasifice otelurile dupa mai multe criterii 

 să scrie corect si sa identifice simbolurile otelurile 

 să identifice otelurile, olfactiv si/sau la microscop  

 să emită concluzii pe baza observaţiilor. 

Metode de instruire : 

 Ciorchine-brainstorming neliniar 

 Turul galeriei 

 Observaţia 
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 Dialogul 

 Demonstraţia 

 Explicaţia 

 Problematizarea  

 Experimentul de laborator 

 SINELG 

Mijloace didactice: 

 foi pentru ciorchine; fişe de lucru 

 calculator, videoproiector, Tabla  Smart 

 soft educaţional, Prezentare Power Point 

 videoclip si suport multimedia 

 microscop 

 reactivi 

 diferite materiale metalice (oteluri, fonte etc.) 

 

Evocare Realizarea sensului Reflecţia 

Ciorchine SINELG SINELG 

 

Desfăşurarea lecţiei 

1.Se scrie titlul lecţiei şi  se prezintă obiectivele de conţinut pe tabla Smart. 

2.Evocarea 

2.1.Prezentarea metodei Ciorchine 

2.2.Se scrie cuvântul cheie pe tablă(Otelul) 

2.3.Se scriu cuvinte sau sintagme care vin în minte legate de temă 

2.4.Pe măsura scrierii acestor cuvinte se trag linii între ideile care vin sau se leagă in vreun 

fel 

2.5.Se scriu atâtea idei până expiră timpul sau ideile.- 10 min 

 

Observaţie:Reguli pentru elevi 

a. Scrieţi tot ce vă trece prin minte. Nu faceţi  judecăţi în legătură cu gândurile care vă vin, 

notaţile doar pe hârtie 

b. Nu vă preocupaţi de ortografie, punctuaţie sau alte reguli ale textului scris 

c. Nu vă opriţi din scris până n-a trecut destul timp, astfel încât să iasă la iveală cât mai 

multe idei 

d. Lăsaţi să apară cât mai multe conexiuni. Nu limitaţi nici nr. ideilor, nici fluxul 

conexiunilor. 

 

2.6.Se formează echipe în fucţie în funcţie de numărul de elevi, dar nu mai mult de 6 elevi în 

echipă. Se realizează un ciorchine comun - 10 min 
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2.7. Fiecare echipă alege un raportor care va prezenta ciorchinele echipei şi va explica 

anumite conexiuni. 

2.8. Se desemnează ciorchinii „câştigători‖după următoarele criterii:cel mai apropiat de 

tema studiată, cu cele mai originale conexiuni, cu numărul cel mai mare de idei, cel mai 

hazliu.Aceşti ciorchini vor fi expuşi la afişier pentru un tur al galeriei. 

 

 3.Realizarea sensului 

Se aplică metoda SINELG - sistem interactiv de notare pentru eficientizarea lecturii şi 

gândirii - 10 min 

3.1. Etape: 

- Se distribuie materialul cu informaţii legate de temă. 

- Se prezintă imaginile video pe suportul multimedia: calculator, tabla Smart, 

videoproiector, sistem audio; 

- Se realizează identificarea otelurilor, olfactiva si/sau la microscop, dintre mai multe 

materiale metalice.     

3.2. Elevii  mai întâi citesc textul de pe fişă, urmăresc imaginile video apoi realizează 

identificarea otelurilor, olfactiva si/sau la microscop, dintre mai multe materiale metalice 

apoi fac adnotări pe marginea acestora folosind următoarele simboluri: 

 „* „   - ştiam 

„+ „    - nou 

„- „     - infirmă 

„? „    - neclar 

„? ?„  - vrem să mai ştim 

3.3. Se explică ceea ce este neclar, nou sau infirmă. 

 

4. Reflecţia: -are ca scop consolidarea noilor cunoştinţe şi schimbul de idei – 10 min 

Se realizează folosind tabelul SINELG 

 

Ştiam      „* „ Nou       „+ „ Infirmă     „- „ Neclar    „? „ Vrem să mai ştim 

     

 

5. Încheiere: 

    - emiterea de concluzii  pe baza activităţii desfăşurate 

    - prezentare Power Point şi ciorchine 

    - autoevaluare şi evaluare reciprocă – 10 min 

 

6. Extindere: 

 Tema: Cum putem aplica noţiunile studiate la tema „Fontele”  
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Grup scolar ―Stefan Procopiu‖ Iasi 

Catedra de cultura tehnica 

 

PROIECT DIDACTIC 

 

Cadru didactic : ing. Manea Romica  

Obiectul : Desen tehnic industrial 

Clasa :  a IX a A 

Data :  

Unitatea de invatare : Elemente de desen tehnic proiectiv 

Tema :  Sisteme de proiectie 

Durata : 50 minute 

Tip de lectie :  predare de noi cunostinte 

Scopul lectiei :  operarea cu termeni privind proiectiile 

 

Competente specifice 

 -identifica simbolurile ssi regulile folosite la realizarea desenelor tehnice 

Competente derivate 

 CD1 : Definirea proiectiei 

 CD 2 : Prezentarea sistemul de proiectie conic 

 CD 3 :  Prezentarea sistemul de proiectie cilindric 

 

Resurse materiale 

 Laborator de desen tehnic 

 Planse 

 Desene tehnice 

 Manual 

 Tabla 

 

Resurse procedurale 

 Observatia dirijata 

 Conversatia 

 Demonstratia 

 Activitati practice 

 

Desfasurarea in timp a lectiei 
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Etapele lectiei CD Activitatea desfasurata de Timp 

(min) 

Metode 

didactice 

Material 

didactic profesor elevi 

1. Moment organizatoric  - Verifica prezenta 

-cere elevilor sa aiba pe mese 

caietele si instrumentele necesare 

- anunta planul de lucru 

- isi pregatesc caietele, 

manualele si 

instrumentele necesara 

 

 

2 

- conversatia  

2.Prezentarea situatiei 

problema si formularea 

problemei 

 -explica ce este un sistem de 

proiectie 

- da exemple practice de proiectii 

- descopera problema 

ce trebuie rezolvata 

- noteaza in caiete 

 

5 

- explicatia 

- conversatia 

- fise 

-desenul pe 

table,  

manual 

3.Introducerea noului 

support notional 

CD1 

CD2 

CD3 

- defineste sistemul de proiectie 

- prezinta elementele unui sistem 

de proiectie 

- prezinta sistemul central- conic 

de proiectie 

- prezinta sistemul cilindric de 

proiectie, triedrul de proiectie  

- asculta explicatiile 

profesorului 

- adreseaza intrebari de 

de lamurire, noteaza in 

caiete, folosesc fisele 

de lucru, rezolva 

sarcinile primite 

 

 

 

 

38 

- explicatia 

-conversatia 

- observarea 

dirijata 

problematizarea 

- invatarea prin 

descoperire 

- fise 

- corpuri 

geometrice 

-desenul pe 

tabla 

-manual 

4. Fixarea si evaluarea 

cunostintelor, anuntarea 

temei pentru acasa 

CD1 

CD2 

CD3 

- adreseaza elevilor un set de 

intrebari cu privire la cele predate 

-raspund la intrebarile 

profesorului 

 

5 

-conversatia 

-observarea 

dirijata 
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COLEGIUL NAŢIONAL „ŞTEFAN CEL MARE” HÂRLĂU, IAŞI  

Profesor: Nedelcu Teodorescu Gabriela 

Obiectul: Educaţie tehnologică 

Clasa: a VI a  

Modulul: Materiale şi tehnologii 

 

Subiectul: Realizarea produselor din fibre şi fire textile 

 

Tipul lecţiei: Comunicare de noi cunoştinţe  

Locul de desfăşurare a lecţiei: Cabinetul de Informatică 

Resurse temporale: 50 minute 

Scop: Dobândirea de noi cunoştinţe privind realizarea produselor din fire şi  fibre textile. 

Competenţe derivate:  
CD1 – Definirea procesului tehnologic de obţinere a produselor din fire şi fibre; 

CD2 - Precizarea etapelor realizării unui produs din fibre şi fire textile; 

CD3 – Stabilirea rolului fiecărei operaţii tehnologice; 

CD4 - Identificarea utilajelor folosite pentru realizarea produselor;  

CD5 - Întocmirea fişei tehnologice a unui produs; 

CD6 - Utilizarea termenii specifici domeniului. 

 

B. STRATEGII DIDACTICE 

 Metode şi procedee: conversaţia euristică, observaţia dirijată, explicaţia, 

expunerea, dialogul, problematizarea, descoperirea cu ajutorul imaginilor;  

 Mijloace didactice:  

Material didactic: manuale, caiete, portofolii, planşe (P1, P2), prezentare PowerPoint.  

Mijloace tehnice: videoproiector, calculatoare, mostre de fibre, fire, ţesături, tricoturi, fişă 

de lucru, fişa pentru fixare a cunoştinţelor. 

 Forme de organizare: activitate frontală, individuală. 

 Metode de evaluare a performanţelor 

 Evaluare formativă, pe parcursul lecţiei, prin verificare orală şi prin aprecierea 

modului de îndeplinire a sarcinilor de lucru; 

 Evaluare sumativă, la sfârşitul lecţiei, prin ascultare şi rezolvarea fişei de lucru. 
BIBLIOGRAFIE 
1. Dima A, Mihăescu L, Purţuc D, Proiectări didactice şi lucrări practice pentru Educaţie tehnologică, clasele 

V – VIII, Editura ―Performantica‖, Iaşi, 2002. 

2. Gabriela Lichiardopol, Manual de Educaţie tehnologică, clasa a VI-a, Editura ―Aramis‖ 2005. 

3. Carmena Neamţu, Doina Sandu, Caietul elevului de Educaţie tehnologică, clasa a VI-a, Editura LVS 

Crepuscul, Ploieşti 2005. 

4. Marius Caraiman, Maria Vîlcu, Tehnologii de prelucrare a resurselor textile, pieilor şi blănurilor, Editura 
BIT, IAŞI, 2001 

5. www.didactic.ro 
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Etape de instruire/ 

timp 

CD 

Activitatea Strategii didactice Evaluare 

Profesorului Elevilor Metode 
Mijloace 

 

Forme 

de org. 

 

 

1.Moment 

organizatoric 

pregătirea clasei 

pentru activitate 

2 min 

 Asigură condiţiile necesare 

desfăşurării lecţiei, 

pregăteşte desfăşurarea 

activităţilor prin crearea 

condiţiilor şi a unei 

atmosfere favorabile 

studiului 

- anunţă activităţile ce 

urmează a se desfăşura. 

Se pregătesc pentru 

lecţie 

- răspund solicitărilor 

profesorului 

Conversaţia    

  Frontală 

 

 

2. Reactualiza-rea 

unor cunoştinţe 

privind materiile 

prime şi materialele 

textile 

10 min 

 Va reactualiza cunoştinţele 

referitoare la materiile prime 

şi materialele textile cu 

ajutorul unei prezentări 

PowerPoint şi prin adresarea 

de întrebări elevilor. 

- îşi concentrează 

atenţia asupra 

activităţii din clasă. 

- răspund la întrebări. 

- recunosc si definesc 

fibrele, firele, ţesăturile 

şi tricoturile. 

- clasifică succint 

 

Conversaţia  

Observarea 

dirijată 

 

 

 

Problematiza

 

 

 

Video 

proiector  

PC 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

Evaluare 

formativă   
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fibrele textile, dând 

exemple; 

- enumeră proprietăţile 

materialelor textile. 

rea  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicarea noilor 

cunoştinţe  

25 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD1 

 

 

CD2 

 

 

CD3 

 

Captează interesul elevilor 

pentru lecţia nouă. 

Anunţă titlul lecţiei şi 

obiectivele urmărite: 

Realizarea produselor din 

fibre şi fire textile. 

Prezintă rolul filaturilor 

pentru obţinerea firelor. 

Prezintă procesul tehnologic 

de obţinere a firelor. 

Defineşte fiecare operaţie 

tehnologică. 

Prezintă procesul tehnologic 

pentru obţinerea ţesăturilor, 

caracterizând fiecare 

operaţie tehnologică. 

- realizează legături 

între lecţia predată şi 

lecţiile anterioare 

- sunt atenţi la cele 

prezentate, urmăresc 

explicaţiile pe planşă 

şi pe calculator, 

notându-şi aspectele 

importante. 

- Elevii sunt atenţi la 

explicaţii, dar îşi şi 

notează. 

- Recunosc diferite 

mostre de ţesături şi 

tricot oferite de 

profesor. 

 

Explicaţia 

Descoperirea 

prin imagini 

Conversaţia 

Expunerea 

 

Explicaţia  

Observarea 

dirijată 

Conversaţia 

 

 

 

Explicaţia  

Observarea 

Videopro

-iector  

 

Calculato

r 

 

Planşa 1 

 

Planşa 2 

 

Mostre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală  

 

 

 

Frontală 

Individua

lă  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formativă 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

  
       UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 
PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 

 2007-2013 
 OIPOSDRU UNIVERSITATEA TEHNICĂ 

“GHEORGHE ASACHI”                   
DIN IAŞI 

 
 

 

207 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD4 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD5 

 

 

CD6 

Prezintă procesul tehnologic 

pentru obţinerea tricoturilor 

simple şi urzite. 

Studierea fişei tehnologice 

Denumirea produsului: 

CIUCURI (CANAFI) 
Caracterizarea produsului: 

obiect decorativ. 

Materiale folosite: fire de 

lână, bumbac sau mătase, 

carton. 

Schiţa produsului: Figura e 

şi etapele de realizare a lui. 

Operaţii tehnologice: 

Trasarea coroanei circulare 

(cercuri concentrice cu 

15mm) şi tăierea după 

contur (figura a); 

Înfăşurarea firelor pe carton, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studiază fişa 

tehnologică 

 

 

 

 

 

dirijată 

Conversaţia 

 

 

Problematiza

rea 

 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia  

Observarea 

dirijată 

Conversaţia 

 

 

 

 

Videopro

-iector  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formativă 
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(acoperind întreaga 

suprafaţă) (figura b); 

Tăierea firelor pe muchia 

cartonului (figura c); 

- Legarea  firelor  tăiate  prin 

strangerea  firului  de  

legătură (figura d) (se obţine 

ciucurele rotund ca  o sferă) 

(figura e); 

- Finisarea ciucurelui (prin 

aşezarea firelor  

cu mâna, astfel încât să fie 

uniform repartizate). 

Uneltele folosite: ac de cusut 

mare, compas, riglă, 

foarfece; 

Controlul tehnic de calitate: 

se verifică modul de legare a 

firelor, uniformitatea 

lungimii lor şi aspectul 
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produsului. 

Fixarea 

cunoştinţelor 

10 min 

 Distribuie fişele de lucru 

pentru fixarea cunoştinţelor, 

explicând toate aspectele 

necesare. 

Studiază şi rezolvă 

sarcinile din fişa de 

lucru. 

Conversaţia  fişa de 

lucru 
 Individual

ă 

 

Concluzii finale. 

Tema pentru acasă. 

3 min 

 Face aprecieri asupra lecţiei, 

evidenţiază elevii activi, 

acordă note, le motivează şi 

consultă clasa privind 

justeţea aprecierilor. 

Tema pentru acasă: 

Realizarea a doi ciucuri din 

fire textile. 

Elevii sunt atenţi la 

concluziile 

profesorului, îşi 

manifestă deschis şi 

liber opiniile. 

Explicaţia 

conversaţia 
 Frontală 

 

Se notează 

elevii 

activi. 
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Citiţi cu atenţie următoarele afirmaţii. Răspundeţi cu Adevărat (dacă consideraţi că 

afirmaţia este adevărată) sau Fals (dacă consideraţi că afirmaţia nu este adevărată). 

 

 

 

1. Materia primă utilizată pentru obţinerea 

ţesăturii este fibra. 

 

 

2. Ţesătura se obţine dintr-un singur sistem 

de fir. 

 

 

3. Firele de urzeală se găsesc în lungul 

ţesăturii. 

 

 

4. Transformarea firului în ochiuri se 

realizează prin urzire. 

 

 

5. Urzirea este operaţia specifică firelor de 

bătătură. 

 

 

6. Suveica are rolul de a transporta firul de 

bătătură. 

 

 

7. Ţeserea este operaţia care are ca rezultat 

obţinerea ţesăturii. 

 

 

8. Repasarea este operaţie de pregătire. 
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PROCESUL TEHNOLOGIC DE OBŢINERE 

A ŢESĂTURILOR

BOBINAREA FIRELOR

REUNIREA ŞI RĂSUCIREA

FIRELOR

URZIREA FIRELOR

ÎNCLEIEREA URZELILOR

NĂVĂDIREA URZELILOR

CANETAREA FIRELOR

ŢESEREA

FINISAREA ŢESĂTURII

PROCESUL TEHNOLOGIC DE OBŢINERE 

A TRICOTURILOR

RECEPŢIONAREA FIRELOR

BOBINAREA

TRICOTAREA

CONTROLARE ŞI REPASARE

FINISAREA

TRICOTURI 

SIMPLE

URZIREA

TRICOTAREA

CONTROLARE 

ŞI REPASARE

FINISAREA

TRICOTURI 

URZITE
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PROCESUL TEHNOLOGIC DE PRELUCRARE 

A FIBRELOR DIN BUMBAC

BATAJ

CARDARE

LAMINARE

FLAIER

MAŞINA DE FILAT 

CU INELE

Amestecare

Destrămare

Curăţire

Pătură

Destrămare

Curăţire

Eliminare fibre scurte
Bandă

Omogenizare

Paralelizare

Uniformizare

Subţiere (laminare)

Bandă

Dublare

Laminare

Torsionare

Înfăşurare

Semitort

Laminare finală

Torsionare

Înfăşurare
Fir

BOBINARE

AMESTECARE

CARDARE

PIEPTĂNARE

LAMINARE

TORSIONARE

BOBINARE FIRE

DESTRĂMARE

CURĂŢIRE DE

IMPURITĂŢI

OPERAŢII TEHNOLOGICE
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Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii din Iaşi 

Profesor: Ing. Punei Dana - Anişoara 

Disciplina: Circuite electrice 

Clasa: a XI-a  

Domeniul: Electronică automatizări 

Programa şcolară: aprobată prin Ordinul MECTS nr. 4857/ 31.08.2009 

Anul şcolar: 2011-2012 

 

PROIECT  DE  LECŢIE 

 

Unitatea de învăţare: Circuite electrice de curent alternativ 

Lecţia: Circuite RLC serie 

Tipul lecţiei: comunicare de noi cunoştinţe 

Durata lecţiei: 50 minute 

Locul de desfăşurare: laboratorul AEL 

Competenţa specifică: Realizează circuite electrice de curent alternativ 

Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili: 

O1: să descrie comportarea circuitului RLC serie, atunci când inductanţa L şi capacitatea 

C variază; 

O2: să traseze diagrama vectorială a tensiunilor pentru circuitul RLC serie, în ipoteza că 

circuitul se comportă inductiv, capacitiv sau rezistiv; 

O3:  să determine impedanţa şi defazajul circuitului RLC serie, utilizând triunghiul 

tensiunilor; 

O4:  să reprezinte triunghiul impedanţelor asociat circuitului RLC serie, plecând de la 

triunghiul tensiunilor;  

O5: să calculeze frecvenţa de rezonanţă a circuitului RLC serie, ştiind că la rezonanţă 

reactanţele sunt egale; 

O6:  să identifice caracteristicile circuitului la rezonanţă, utilizând graficul variaţiei 

impedanţei şi al defazajului cu frecvenţa. 

Conţinutul activităţilor de instruire: 

C1: Comportarea circuitului RLC serie în curent alternativ 

C2: Impedanţa şi defazajul circuitului RLC serie 

C3: Rezonanţa tensiunilor 

Metode şi procedee:simularea pe calculator, descoperirea dirijată, conversaţia, explicaţia, 

exerciţiul. 

Mijloace de învăţământ:  soft educaţional AEL, calculatoare, fişe de lucru, tabla, 

pixuri, caiete de notiţe 

Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală 

Evaluare: observarea curentă, evaluarea orală, chestionarul 
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BDesfăşurarea lecţiei: 

Evenimentele 

instruirii. 

 

Conţinuturi / 

Obiective  

T
im

p
 

Activitatea 

profesorului 
Activitatea elevilor 

Strategie didactică 

Evaluare Metode de 

învăţământ 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

a activităţii 

Secvenţa 

organizatorică 
2

‘ 

Face prezenţa elevilor, 

notează elevii absenţi 

în catalog. Face 

observaţii şi recoman-

dări, dacă este cazul. 

Răspund la întrebări, îşi însuşesc 

observaţiile şi recomandările 

primite. 

Conversaţia 
Catalog, 

pixuri 
Frontală - 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

anterioare 

4
‘
 

Cere clasei să 

definească impedanţa 

şi defazajul unui 

circuit de curent 

alternativ. 

Cere elevilor să 

descrie 

comportamentul în 

curent alternativ a unui 

rezistor ideal, a unei 

Definesc impedanţa circuitului 

ca fiind o mărime pozitivă egală 

cu raportul dintre valoarea 

efectivă a tensiunii şi valoarea 

efectivă a curentului: 0
I

U
Z . 

Definesc defazajul dintre 

tensiune şi curent ca fiind 

diferenţa dintre fazele tensiunii 

şi curentului. 

Conversaţia Tabla  
Frontală 

Individuală 

Evaluare 

orală 
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bobine ideale şi a unui 

condensator ideal. 

Solicită unui elev să 

scrie pe tablă valorile 

efective ale tensiunilor 

alternativ sinusoidale 

de la bornele 

rezistorului, bobinei 

ideale şi 

condensatorului ideal. 

Elevii răspund: în c.a. bobina 

ideală defazează curentul în 

urma tensiunii cu π/2 rad., iar 

condensatorul ideal defazează 

curentul înaintea tensiunii cu π/2 

rad. Rezistorul nu defazează 

curentul faţă de tensiune. 

Un elev scrie pe tablă valorile 

efective ale tensiunilor de la 

bornele elementelor ideale de 

circuit: 

RIU R  , LIU L  , 

C

I
U c


  

Transmiterea 

noilor 

cunoştinţe 

 

 

 

8
‘
 

Propune elevilor o 

nouă lecţie:  

„Circuite RLC serie” 

Scrie pe tablă titlul 

lecţiei şi prezintă 

obiectivele acesteia. 

Ascultă şi devin interesaţi de 

propunerea făcută. 

Primesc fişele de lucru şi sunt 

atenţi la explicaţiile oferite de 

profesor. 

Deschid calculatoarele, se 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 

Simularea 

pe 

Soft 

educaţional 

AEL 

 

Calculatoare 

 

Frontală 

Individuală 

Observare 

curentă 
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Dirijarea 

învăţării 

C1 – O1 , O2 

 

 

Împarte elevilor fişele 

de lucru şi explică 

modul de lucru. 

Invită elevii să 

deschidă calculatorul, 

să se conecteze la 

contul personal din 

cadrul aplicaţiei AEL şi 

să acceseze meniul 

„clasă virtuală‖.  

Selectează lecţia 

electronică „Circuite 

RLC serie‖ şi trimite 

elevilor prima unitate 

de conţinut. 

Invită elevii să 

experimenteze virtual 

şi să observe 

comportarea circuitului 

RLC serie în curent 

alternativ, în condiţiile 

conectează la contul personal 

din cadrul aplicaţiei AEL şi 

accesează meniul „clasă 

virtuală‖.  

Se conectează la lecţia „Circuite 

RLC serie‖. 

Urmăresc indicaţiile furnizate de 

către programul AEL şi 

realizează experimente virtuale. 

Variază, pe rând, valorile 

inductanţei şi capacităţii şi 

studiază formele de undă ale 

tensiunii la borne şi ale 

curentului din circuit (Fig. 1). 

Observă că, în funcţie de 

valorile alese pentru C şi L, 

curentul poate fi defazat în urma 

tensiunii , înaintea tensiunii sau 

poate fi în fază cu tensiunea. 

Reprezintă pe fişă triunghiul 

tensiunilor, pentru situaţiile în 

calculator 

 

Descoperi-

rea dirijată 

Fişe de 

lucru 
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în care se modifică 

valorile capacităţii şi 

inductanţei. 

Cere elevilor să traseze 

diagrama tensiunilor. 

care circuitul se comportă 

inductiv,  capacitiv sau rezistiv. 

(Fig. 2). 

Obţinerea 

performanţei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea  

feed-back-ului 

3
‘
 

Întreabă clasa cum se 

comportă circuitul RLC 

serie în c.a. atunci când 

se modifică valorile C, 

respectiv L? 

Întreabă elevii despre 

constatările făcute în 

situaţiile în care: 

- UL >UC ; 

- UL <UC; 

- UL =UC . 

Un elev este solicitat să 

deseneze pe tablă 

diagrama vectorială a 

tensiunilor pentru 

circuitul RLC serie 

Răspund la întrebări: 

- în funcţie de valorile 

convenabil alese pentru L şi C 

circuitul RLC serie se comportă 

inductiv, capacitiv sau rezistiv. 

- pentru UL > UC , curentul este 

defazat în urma tensiunii, deci 

φ>0; (circuitul are caracter 

inductiv). 

- pentru UL < UC , curentul este 

defazat înaintea tensiunii, deci 

φ<0; (circuitul are caracter 

capacitiv). 

- pentru UL = UC , curentul este 

în fază cu tensiunea şi φ=0 

(circuitul are caracter pur 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

Fişe de 

lucru 

 

Tabla 

Frontală 

Individuală 

Observare 

curentă 

Evaluare 

orală 



 

 

   

 

 

 

  
       UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 
PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 

 2007-2013 
 OIPOSDRU UNIVERSITATEA TEHNICĂ 

“GHEORGHE ASACHI”                   
DIN IAŞI 

 
 

 

218 

 

 

 

 

inductiv. 

Apreciază modul în 

care elevii au răspuns 

la întrebări şi 

corectează, dacă este 

cazul, răspunsurile 

greşite. 

rezistiv şi este la rezonanţă). 

Un elev desenează pe tablă 

diagrama vectorială a tensiunilor 

pentru un circuit RLC serie 

inductiv. 

 

Transmiterea 

noilor 

cunoştinţe 

 

 

 

 

Dirijarea 

învăţării 

C2 –  O3, O4 

 

8
‘
 

Cere elevilor să deducă 

expresia impedanţei Z 

a circuitului RLC serie, 

utilizând triunghiul 

tensiunilor. 

Explică elevilor că prin 

împărţirea la I a 

laturilor din triunghiul 

tensiunilor, se obţine 

triunghiul impedanţelor 

şi cere elevilor să 

observe cum se 

modifică acesta odată 

cu variaţia R, L sau C. 

Determină expresia impedanţei 

circuitului RLC serie, aplicând 

teorema lui Pitagora în 

triunghiul tensiunilor. 

Sunt atenţi la explicaţiile oferite 

de profesor şi reprezintă pe fişă 

triunghiul impedanţelor. 

Prin simulare, observă 

modificările care apar în 

triunghiul impedanţelor, odată 

cu variaţia R, L şi C. 

Utilizând triunghiul tensiunilor 

circuitului serie RLC, deduc 

defazajul dintre tensiune şi 

Explicaţia 

 

Descoperi-

rea dirijată 

 

Simularea 

 

Exerciţiul 

Soft 

educaţional 

AEL 

 

Calculatoare 

 

Fişe de 

lucru 

Frontală 

Individuală 

Observare 

curentă 
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Cere elevilor să 

determine expresia 

defazajului circuitului 

serie RLC, utilizând 

triunghiul tensiunilor. 

curent şi completează în fişa de 

lucru. 

 

Obţinerea 

performanţei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea 

feed-back-ului 

 

Doi elevi sunt solicitaţi 

să scrie pe tablă 

expresiile pentru 

impedanţa circuitului 

RLC serie şi defazajul 

dintre tensiune şi 

curent. 

Un alt elev este 

solicitat să reprezinte 

pe tablă triunghiul 

impedanţelor, pentru 

un circuit RLC serie 

inductiv. 

Confirmă şi apreciază 

răspunsurile elevilor. 

Corectează elevii, dacă 

Elevii solicitaţi scriu pe tablă: 

- Impedanţa circuitului RLC 

serie: 

 22

2

2 1
CL XXR

C
LR

I

U
Z 













- Defazajul dintre tensiune şi 

curent: 









R

C
L

U

UU
tg

R

CL 




1



















R

C
L

arctg 




1

- 

Triunghiul impedanţelor pentru 

Conversaţia 

Explicaţia 

Fişe de 

lucru 

Tabla 

Frontală 

Individuală 

Observare 

curentă 

Evaluare 

orală 
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este cazul. un circuit RLC serie inductiv: 

 
Ceilalţi elevi sunt atenţi la tablă 

şi îşi corectează, dacă este cazul, 

răspunsurile din fişa de lucru. 

Transmiterea 

noilor 

cunoştinţe 

 

 

 

Dirijarea 

învăţării 

C3 – O5 , O6 

 

8
‘
 

Invită elevii să 

modifice frecvenţa şi 

să observe graficul 

variaţiei impedanţei şi 

rectanţelor. 

Solicită elevilor să 

observe că există o 

anumită frecvenţă, 

numită de rezonanţă, 

pentru care cele două 

reactanţe devin egale. 

Precizează că la 

Observă că, modificând 

frecvenţa tensiunii sinusoidale 

de alimentare, se modifică 

reactanţele bobinei şi ale 

condensatorului (Fig. 3). 

Dacă frecvenţa creşte, reactanţa 

bobinei creşte şi a 

condensatorului scade, iar dacă 

frecvenţa se micşorează, cele 

două reactanţe se modifică în 

sens invers . 

Observă că există o anumită 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

 

Simularea 

pe 

calculator 

 

Descoperi-

rea dirijată 

Soft 

educaţional 

AEL 

 

Calculatoare 

 

Fişe de 

lucru 

Frontală 

Individuală 

Observare 

curentă 
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rezonanţă tensiunile la 

bornele bobinei şi 

condensatorului sunt 

egale, motiv pentru 

care rezonanţa serie se 

mai numeşte rezonanţă 

de tensiune. 

Cere elevilor să 

determine expresia 

frecvenţei de 

rezonanţă. 

Invită elevii să 

experimenteze şi să 

observe graficul 

variaţiei defazajului cu 

frecvenţa. 

frecvenţă pentru care reactanţele 

sunt egale, iar impedanţa 

circuitului este minimă . 

Reţin faptul că, la rezonanţă, 

reactanţele sunt egale. 

Determină expresia frecvenţei 

de rezonanţă. 

Din graficul variaţiei defazajului 

cu frecvenţa observă că pentru 

XL = XC  defazajul este nul   

(Fig. 4). 

Obţinerea 

performanţei 

 

 

 

3
‘
 

Adresează întrebări 

clasei: 

- Care este condiţia de 

rezonanţă a circuitului 

RLC serie? 

Clasa devine atentă şi încearcă 

să formuleze răspunsurile la 

întrebări: 

- Atunci când condiţia XL = XC 

este îndeplinită se spune că 

Conversaţia 

 

Explicaţia 

Fişe de 

lucru 

Tabla 

Individuală 

Frontală  

Observare 

curentă 

Evaluare 

orală 
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Asigurarea 

feed-back-ului 

- Care este relaţia de 

calcul a frecvenţei de 

rezonanţă? 

- Care sunt caracte-

risticile circuitului RLC 

serie la rezonanţă?  

 

Apreciază răspunsurile 

corecte.  

Dacă este cazul, 

prezintă explicaţii 

suplimentare. 

circuitul RLC serie se află în 

rezonanţă. 

- Frecvenţa de rezonanţă este: 

LC
f

2

1
0 

; 

- Caracteristicile circuitului RLC 

serie la rezonanţă sunt 

următoarele: impedanţa este 

minimă Z=R, deci intensitatea 

curentului este maximă; 

defazajul este nul; tensiunea şi 

curentul sunt în fază; tensiunile 

la bornele bobinei şi condensa-

torului au valori egale 

(rezonanţa tensiunilor). 

Îşi însuşesc aprecierile şi 

explicaţiile suplimentare. 

Fixarea şi 

consolidarea 

noilor 

cunoştinţe 

5
‘
 

Prin intermediul 

softului educaţional 

AEL, cere elevilor să 

rezolve două aplicaţii 

Rezolvă aplicaţiile (Fig. 5 – 6). 

Fiecare răspuns greşit generează 

un feed-back care îi conduce 

spre răspunsul corect. 

Simularea 

Exerciţiul 

Conversaţia 

Soft 

educaţional 

AEL 

Calculatoare 

Individuală 
Observare 

curentă 
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numerice simple.  

Concluzii şi 

aprecierea 

desfăşurării 

lecţiei 

2
‘
 

Formulează aprecieri, 

observaţii, şi 

recomandări.  

Aplică chestionare. 

Reţin aprecierile, observaţiile şi 

concluziile. Se deconectează de 

la contul personal din AEL şi 

închid calculatoarele. 

Completează chestionarele. 

Conversaţia  
Chestionare  

de evaluare 

Frontală 

Individuală 
- 

Prezentarea 

temei pentru 

acasă 

2
‘
 

Propune elevilor 

rezolvarea unei 

probleme. 

Notează în caiete problema de 

rezolvat şi reţin precizările 

profesorului. 

Explicaţia  

Conversaţia 

Caiete de 

notiţe 

Frontală 

Individuală 
- 

 

 

Bibliografie:  

 

[1] Frăţiloiu, G., Ţugulea, A., Electrotehnică şi electronică aplicată, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1997; 

[2] Hilohi, S., Hilohi, F., Ghinea, D., Electrotehnică aplicată, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2005. 
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Fig. 1. Studiul comportării circuitului RLC serie în curent alternative. 

 

 
 

Fig. 2. Triunghiul tensiunilor pentru circuitul RLC serie inductiv 
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Fig. 3. Studiul variaţiei impedanţei şi reactanţelor cu frecvenţa. 

 

 
 

Fig. 4. Studiul variaţiei defazajului cu frecvenţa. 
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Fig. 5. Aplicaţia 1. 

 

 
 

Fig. 6. Aplicaţia 2. 
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Grup scolar ―Radu Cernatescu‖ 

Ing.Gabriela Scrumeda 

Disciplina : MODULUL III: SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII                                                                                                                      

Clasa:a IX-a D 

 Tema lectiei: Materiale de întreţinere a igienei 

 Tipul lectiei:mixta(verificare-predare-fixare) 

Timp acordat:50 min. 

Proiect didactic 

 

Rezultate ale invatarii: 

Rezultatul învăţării 5: Aplică regulile de sănătate şi igienă individuală la locul de muncă 

 

Rezultate derivate ale invatarii 

RD1. Defineste urmatoarele notiuni: igiena corporală, igiena vestimentaţiei, igiena 

alimentaţiei 

RD.2  Evidentiaza modul de patrundere al microbilor in organism. 

RD 3 Enumera modalitatile de mentinere a curateniei corporale. 

RD 4  Interpretează notiunea de ,,reglare termica‖ a organismului 

Rd 5 Defineste  notiunile : intoxicaţii, toxiinfecţii alimentare, boli parazitare, dermatoze 

Rd 6 Intocmeste o lista cu cateva materiale igienico-sanitare uzuale. 

Rd 7 Enumera cateva beneficii ale alimentatiei de protectie. 

 

Resurse educationale: 

1.Continutul invatarii: 

 Campul de informatii: 

1. Culegere de acte normative dupa documente oficiale,ed. Meteor Press,Bucuresti 2008 

2. Indrumator de lucrari practice pentru protectia muncii,ed. Brumar,autor Mugur Paunescu 

 

2. Resurse psihologice: 

2.1 Capacitatea de invatare de care dispune clasa: 

In general,elevii clasei poseda cunostinte referitoare la protectia muncii ,dobandite in clasele 

mai mici dar nu toti  au aceeasi capacitate de perceptie a cunostintelor transmise. 

2.2 Diagnosticul motivatiei –Interesul pentru insusirea disciplinei studiate nu este acelasi la 

toti elevii. 

 

3.Resurse folosite: 

3.1 Timpul afectat:este suficient pentru realizarea procesului de verificare –predare-fixare. 

3.2 Spatiul de lucru -este sala de clasa. 

 

http://www.librarie.net/carti/122504/Indrumator-de-lucrari-practice-pentru-protectia-muncii-Mugur-Paunescu
http://www.librarie.net/autor/46854/mugur-paunescu


 

 

   

 

 

 

  
       UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI 
PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 

Instrumente Structurale 

 2007-2013 
 OIPOSDRU UNIVERSITATEA TEHNICĂ 

“GHEORGHE ASACHI”                   
DIN IAŞI 

 
 

 

228 

 

 

 

 

 

Strategia didactica: 

1 Metodele de instruire folosite: 

 conversatia euristica 

 observatia dirijata   

 explicatia 

 

2 Materiale didactice folosite: 

 creta alba si colorata 

 fise de lucru 

 

3 Principii didactice utilizate: 

 principiul insusirii constiente si active 

 principiul sistematizarii si continuitatii 

 principiul accesibilitatii si individualitatii 

 principiul legaturii teoriei cu practica  

 principiul asigurarii conexiunii inverse(a feed-back-ului) 

 

4 Scenariul activitatii didactice 

-Momentul organizatoric: 

salutul,notarea absentelor,verificarea materialului didactic,pregatirea clasei pentru 

desfasurarea in bune conditii a lectiei. 

-Verificarea cunostintelor: 

              *verificarea temei pentru acasa 

              *rezolvarea unei fise de lucru 

-Legatura cu lectia noua si captarea atentiei: 

   Se va face printr-o conversatie introductiva referitoare la produsele pentru igiena. 

-Comunicarea noilor cunostinte: 

     Aceasta etapa incepe odata cu anuntarea titlului lectiei noi :,, Materiale de întreţinere a 

igienei 

 

Profesorul anunta si scrie pe tabla planul dupa care se va desfasura lectia : 

1.materiale igienico sanitare,   

2.alimente de protecţie 

3.produse cosmetice,  

-Prezentarea continutului. 

Se realizeaza prin participarea elevilor la dialogul organizat si condus de profesor: 

se vor defini materialele igienico sanitare 
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-se vor puncta principalele categorii de angajati carora li se repartizeaza materialele igienico 

sanitare 

-se vor enumera cele mai utilizate materialele igienico sanitare 

-se va evidentia importanta alimentelor  de protecţie 

- se vor enumera cateva prevederi legale  

se vor enumera cateva indatoriri ale angajatilor 

se va evidentia importanta laptelui in detoxifiere 

- se vor enumera produsele igienico-cosmetice de uz general 

 

Profesorul va completa raspunsurile elevilor si va nota aspectele importante pe tabla. 

-Fixarea noilor cunostinte: 

Se realizeaza prin intrebari adresate elevilor. 

-Notarea si concluziile finale: 

  

Profesorul noteaza elevii dupa modul de participare la lectie si completeaza raspunsurile 

elevilor. 

-Tema pentru acasa: 

Intocmiti un referat cu tema  ,,Protectie si sanatate prin alimentatie‖. 
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Colegiul Tehnic de Electronica si Telecomunicatii Iasi 

Profesor: Ing. Serban Nadia Linodora 

Disciplina: Modul II – Circuite electrice 

Clasa: a IX-a E 

Anul scolar: 2011- 2012 

PROIECT DIDACTIC 

 

Unitatea de invatare:  Electrostatica 

Lectia: Condensatoare 

Tipul lectiei: comunicare de noi cunostinte 

Durata lectiei: 50 minute 

 

Competenta specifica: Precizeaza rolul elementelor pasive de circuit electric 

  

Continut tematic: 

C.1.Definirea elementului pasiv de circuit: condensator. 

C.2.Identificarea marimii caracteristice pentru un condensator. 

C.3.Explicarea unitatii de masura pentru capacitatea electrica a unui condensator. 

C.4.Identificarea elementelor componente ale unui condensator 

C.5.Explicarea modului de simbolizare a unui condensator 

C.6.Clasificarea condensatoarelor 

  

Obiective operationale: 

O.1.Sa identifice si sa defineasca condensatorul. 

O.2.Sa cunoasca marimea caracteristica  pentru un condensator 

O.3.Sa cunoasca unitatea de masura pentru capacitatea alectrica a unui condensator 

O.4. Sa explice semnificatiile simbolurilor pentru condensatoare. 

O.5.Sa enumere elementele componente ale unui condensator 

O.6.Sa clasifice condensatoarele 

  

Metode de invatare: 

- conversatia, explicatia, descrierea, studiu de caz, rezolvarea de exercitii si probleme, 

-  metoda Ciorchinelui sau Harta conceptuala, Brainstorming 

 

Mijloace de invatare: 

- planse in format A1 si A2 cu tipuri de componente, fise de lucru, tabla si creta, caiete 

notite, fise evaluare, marker, video-proiector, diverse tipuri de condensatoare  

 

Evaluare: Observare curenta, evaluare orala;  
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Evenimentele 

Instruirii 

Continuturi/ 

Obiective 

Timp 

(min) 

 

Activitatea profesorului 

 

Activitatea elevilor 

Strategia didactica  

Evaluare 
Metode de 

invatare 

Mijloace 

de 

invatare 

Forme de 

organizare 

a invatarii 

1.Secventa 

organizatorica 

2 Verifica prezenta elevilor, 

noteaza elevii absenti in 

catalogul clasei. 

Face observatii si recomandari 

daca trebuie. 

Verifica materialele pe care 

urmeaza sa le utilizeze in 

desfasurarea lectiei. 

Raspund la intrebarile 

adresate de profesor, isi 

insusesc cu atentie 

recomandarile. 

Sunt atenti la 

observatiile 

profesorului. 

Conver- 

satia 

Catalog, 

stilou 

 

 

 

 

 

Frontala - 

Transmiterea 

noilor 

conostinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Prezinta principalele continuturi 

ce urmeaza a fi prezentate si 

anume: Condensatoare 

Scrie titlul lectiei si obiectivele 

pe tabla si solicita elevilor sa 

noteze in caiete. 

Distribuie elevilor o fisa de 

lucru si solicita sa urmareasca si 

Retin principalele 

continuturi ce urmeaza 

sa fie studiate. 

 

Sunt atenti la 

precizarile profesorului 

si noteaza titlul lectiei. 

 

Descrie- 

rea 

 

Explica- 

tia 

 

 

 

Fise de 

lucru 

 

 

Tabla, 

creta 

 

 

Frontala 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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Dirijarea 

invatarii: 

 

 

 

 

C.1. – O.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

materialul de la videoproiector. 

 

 Solicita elevilor pentru un timp 

foarte scurt sa realizeze un 

brainstorming despre elementul 

de circuit numit Condensator. 

Apreciaza raspunsurile corecte, 

completeaza pe cele incomplete 

si corecteaza pe cele gresite. 

Prezinta definitia corecta si 

completa pe care elevii o vor 

nota in fisa de lucru in spatiile 

punctate. 

 

 

Explica marimea fizica ce 

caracterizeaza un condensator. 

 

 

Explica Unitatea de masura 

Receptioneaza  si pun 

in aplicare solicitarile 

profesorului. 

 

 Pe o foaie noteaza 

ideile care le au pe 

moment despre 

notiunile solicitate. 

Sunt atenti la 

precizarile profesorului. 

 

Noteaza in fisa de 

lucru, in spatiile 

punctate definitia. 

Sunt atenti la 

precizarile profesorului. 

Urmaresc materialul de 

la videoproiector si 

explicatiile 

profesorului. 

 

Demons 

tratia 

 

 

 

 

 

Brain 

storming 

 

 

Conver- 

satia 

 

 

 

 

 

Explica- 

 

Caiete 

notite 

 

Video 

pro- iector 

 

 

Fise de 

lucru 

 

 

 

 

 

Material 

pentru 

video pro- 

iector 

 

 

 

 

 

 

Frontala 

 

 

 

 

 

 

 

Indivi- 

duala 

 

 

 

 

Frontala 

Obser- 

vare 

curenta 

 

 

 

 

Evaluare 

orala 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orala 
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C.2.- O.2.  

 

 

 

C.3. – O.3. 

 

 

 

 

 

Obtinerea 

performantei. 

Asigurarea 

feed-back-

ului. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

5 

pentru capacitatea electrica. 

 

Solicita elevilor sa prezinte pe 

scurt definitia condensatorului, 

marimea caracteristica si 

unitatea de masura 

Face aprecieri si observatii  

 

 

Solicita elevilor sa realizeze 

transformarile pentru valorile 

indicate ca submultipli ai 

faradului si sa completeze in 

fisa de lucru aplicatia indicata. 

 

Explica simbolurile si 

constructia unui condensator cu 

materialele specifice. 

 

Imparte elevilor  cataloage de 

 

 

Enumera cum au inteles 

definitia, marimea 

caracteristica si unitatea 

de masura in fisa de 

lucru. 

 

Sunt atenti la 

precizarile profesorului. 

Urmaresc materialul de 

la videoproiector si 

explicatiile 

profesorului. 

 

Identifica simbolurile 

pentru condensatoare  si 

completeaza in fisa de 

lucru 

 

tia 

 

 

 

 

Conver- 

satia 

 

 

 

 

Explica- 

tia 

 

 

 

 

 

Expune- 

rea 

 

 

Fise de 

lucru 

 

 

Material 

pentru 

video pro- 

iector 

 

 

Fise de 

lucru 

 

 

Material 

pentru 

video pro- 

iector 

 

 

 

 

 

Indivi- 

duala 

 

 

 

 

Frontala 

 

 

 

Indivi- 

duala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orala 
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C.4. – O.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  C.5. – O.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

produse de automatizare cu 

exemple de condensatoare . 

Clasifica condensatoarele si 

solicita elevilor sa indice si sa 

explice modele concrete de 

utilizari ale condensatoarelor in 

practica. 

Face aprecieri si observatii. 

 

Realizeaza o sinteza a 

cunostintelor prezentate intr-un 

dialog cu clasa punctand 

elementele principale ale lectiei. 

Apreciaza raspunsurile corecte 

si complete , le incurajeaza pe 

cele incomplete si le corecteaza 

pe cele gresite. 

 

Prezinta elevilor un material la 

videoproiector cu diverse 

Sunt atenti la 

precizarile profesorului. 

 

 

Participa activ la lectie 

si raspund la intrebarile 

adresate de profesor. 

 

 

 

 

Sunt atenti la 

precizarile profesorului. 

Urmaresc materialul de 

la videoproiector si 

explicatiile 

profesorului. 

Explica pe baza 

cunostintelor invatate in 

lectia de zi datele 

 

 

 

Explica- 

tia 

 

 

 

Conver- 

satia 

 

 

 

Explica- 

tia 

 

 

 

 

Conver- 

 

Fise de 

lucru 

 

 

 

Material 

pentru 

video pro- 

iector 

 

 

Fise de 

lucru 

 

 

Catalog cu 

produse 

de 

automa- 

 

 

Frontala 

 

 

 

 

 

 

 

Frontala 

 

 

 

 

 

 

Frontala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orala 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 
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Obtinerea 

performantei. 

Asigurarea 

feed-back ului. 

 

 

 

 

 

 

Fixarea si 

consolidarea 

noilor 

cunostinte : 

 

 

 

Asigurarea 

feed-back ului 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

modele si utilizari ale 

condensatoarelor din circuitele 

electrice simple si complexe ale 

sistemelor de automatizare si 

solicita explicatii din partea 

elevilor unde au mai intalnit 

 

Formuleaza aprecieri si 

recomandari privind 

desfasurarea lectiei. 

Noteaza elevii activi, explicand 

nota, incurajeaza elevii care au 

raspuns mai putin. 

 

 

 

 

 

Solicita elevilor sa caute in 

diverse surse bibliografice 

solicitate. 

 

Sunt atenti la 

precizarile profesorului. 

Explica pe baza 

cunostintelor invatate in 

lectia de zi datele 

solicitate 

 

 

Realizeaza o notare 

paralela pentru colegii 

activi la lectie iar elevii 

care vor fi notati sunt 

incurajati sa-si acorde o 

nota. 

 

 

Sunt atenti la 

precizarile profesorului, 

satia 

 

 

 

 

Explica- 

tia 

 

 

 

Conver- 

satia 

 

Explica- 

tia 

 

 

Conver- 

satia 

 

zare 

 

 

Fise de 

lucru 

 

 

Material 

pentru 

video pro- 

iector 

 

Material 

pentru 

video pro- 

iector 

 

Fise de 

lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orala 
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Aprecierea 

desfasurarii 

lectiei si 

notarea 

elevilor activi 

 

Prezentarea 

temei  

3 

 

 

 

2 

material de minim o pagina 

despre un tip de condensator din 

cele enumerate la lectie. 

 

 

notand continutul 

temei, conditii de 

realizare si termenul de 

predare 

Explica- 

tia 

Descri- 

erea 

Caiete 

notite, fise 

de lucru, 

catalog 

 surse 

biblogra 

fice. 

Indivi- 

duala 

 

 

 

 

Frontala 

 

 

 

 

Obser- 

vare 

curenta 
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PROIECT DIDACTIC 
 

PROFESOR:  TANU COCUŢA 

OBIECTUL: Planificarea si organizarea productiei 

CLASA: a XII-a  Tehnician electromecanic 

DATA: Conform planificarii calendaristice 

TEMA:  Tipuri de productie si Metode de organizare a productiei de baza 

DURATA: 50 min  

TIPUL LECTIEI: Fixare si consolidare de cunostinte 

 

STRUCTURA MODULARA A TEMEI:  

 Recapitularea cunostintelor despre tipurile de productie si metodele de organizare 

a productiei de baza. 

 Completarea fiselor de lucru si rezolvarea de teste cu tematica anuntata. 

 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

        La sfarsitul lectiei elevii trbuie sa cunoasca: 

 cele trei tipuri de productie si caracteristicile acestora 

 metodele de organizare a productiei de baza 

 formele de organizare in flux (linii tehnologice in flux) 

 organizarea fabricarii produselor dupa metoda productiei individuale si de serie 

mica 

 

METODE DIDACTICE: 

 conversatia euristica 

 observatia dirijata 

 explicatia 

 problematizarea 

 lucrari practice (fise de lucru) 

 

MIJLOACE DE INVATARE 

 caiete 

 material didactic informativ 

 fise de lucru 

 teste 

 

FORME DE ORGANIZARE 

 frontala 

 individual 
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 pe grupe 

TEHNICI DE EVALUARE 

  Evaluare formativa prin: 

 observare dirijata 

 fise de lucru 

 teste 

 

DESFASURAREA IN TIMP A LECTIEI: 

 Momentul organizatoric (se face prezenta elevilor)                                                     

2
‘
                                                                                    

 Se scriu pe tabla titlul lectiei si planul de recapitulare                                                 

5
‘
                                     

 Realizarea obiectivelor operationale                                                    

   Reactualizarea cunostintelor tinand cont de planul de recapitulare                     

5
‘
 

 Completarea fiselor de lucru (clasa de elevi va fi impartita in grupe 

      de cate 2 elevi, fiecare grupa va primii cate o fisa de lucru)                              

25
‘
                                                                                                            

 Rezolvarea testelor (fiecare elev va rezolva un test in functie de 

      fisa de lucru completata anterior)                                                                       

10
‘
                                          

 Concluziile finale                                                                                                           

3
‘
 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 M. Dobre, M. Manjescu, 2006, Auxiliar curricular pentru ciclul superior al liceului, 

profil:Tehnic, nivelul de calificare:3. 

 

Plan de recapitulare 

 

1. Tipuri de productie ( caracteristici):   

 productie in serie 

 productie de masa 

 productie individuala(unicat) 

2. Metode de organizare a productiei de baza (caracteristici): 

 organizarea productiei in flux 

 organizarea productiei individuale si de serie mica 
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FISA DE LUCRU 1 

 

TIPURI DE PRODUCŢIE 

 

 

 

 

 

 

I Indicaţi caracteristicile procesului de producţie dacă într-o întreprindere volumul 

producţiei este: 

 

 

CARACTERISTICI 

 

Tipuri de productie 

   

Volumul producţiei  

1000 buc 

 

100 buc 

 

5  buc 

Nomenclatura 

producţiei 

 

foarte restrânsă 

 

restrânsă 

 

foarte largă 

Gradul de 

specializare a 

utilajelor 

   

Amplasarea 

utilajelor 

   

Respectabilitatea 

fabricaţiei 

   

Ritmicitatea 

producţiei 

   

Durata ciclului de 

producţie 

   

 

 

 

 

 

LUCREAZA CU COLEGUL  

Producţie 

de masă 
Producţie 

de serie 

Producţie 

individuală 
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REŢINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. Pentru enunţurile de mai jos (1,2,3,4) , alege răspunsul corect (a, b, c): 

1. Volumul producţiei mare sau foarte mare şi nomenclatura foarte 

redusă caracterizează: 

a. tipul de producţie de masă 

b. tipul de producţie de serie 

c. tipul de producţie individuală 

 

2. Durata ciclului de producţie este mare în cazul: 

a. tipului de producţie de masă 

b. tipului de producţie de serie 

c. tipului de producţie individuală 

 

3.  Amplasarea utilajelor în cazul producţiei de unicat se face: 

a. în concordanţă cu fluxul tehnologic 

b. în concordanţă cu mijloacele de transport folosite 

c. conform principiului grupelor omogene 

 

4. Tipul de producţie de masă se caracterizează: 

a. ritmicitate nedeterminată a producţiei 

b. nomenclatura producţiei foarte restrânsă 

c. durata ciclului de producţie mare. 

producţia de masă = producţia în care la fiecare loc de muncă se execută 

în mod continuu acelaşi produs, pe o perioadă lungă de timp. 

producţia de serie = producţia la care fabricarea produselor de un anumit 

tip se face într-un număr relativ mare de exemplare, executarea acestora 

se repetă după intervale de timp determinate, iar sortimentul fabricaţiei 

din întreprindere este mai restrâns. 

producţia individuală sau unicat = producţia la care fabricarea produselor 

de un anumit tip se face într-un singur exemplar sau în câteva exemplare, 

executarea acestora fie că nu se repetă sau se repetă la intervale de timp 

necunoscute, iar sortimentul fabricaţiei este foarte variat 

LUCREAZA CU COLEGUL  
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FISĂ DE LUCRU  2 

  

  

ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ÎN FLUX 

 

 

 

 

I Utilizând desenul de mai sus care indică organizarea producţiei în flux a unui produs, 

completaţi enunţurile de mai jos: 

 

Organizarea producţiei în…………  se caracterizează prin:  

 

- divizarea procesului tehnologic pe ……………………………..sub raportul volumului de 

muncă şi precizarea celei mai raţionale succesiuni a executării lor, 

 

- repartizarea executării unei operaţii sau a unui grup restrâns de operaţii pe 

…………………., 

 

- amplasarea locurilor de muncă în ordinea impusă de ……………………. executării 

operaţiilor tehnologice, 

 

- trecerea diferitelor materii prime, piese şi semifabricate de la un loc de muncă la altul în 

mod ………………………………cu ritm reglementat sau liber în raport cu gradul de 

sincronizare a executării operaţiilor tehnologice; 

 

- executarea …………………………..a operaţiilor la toate locurile de muncă în cadrul liniei 

de producţie în flux, 

 

- deplasarea materialelor, a pieselor, semifabricatelor sau produselor de la un loc de munca 

la altul …………………… adecvate, 

 

- executarea în cadrul formei de organizare a producţiei în flux a unui ……………… de 

produs sau piesă sau a mai multor produse asemănătoare din punct de vedere constructiv, 

tehnologic şi al materiilor prime utilizate. 

 

LUCREAZA CU COLEGUL  
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II Realizaţi o clasificare a formelor de producţie în flux pe linii tehnologice, utilizând 

schema de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Notează mai jos o idee (noţiune) care ţi s-a părut importantă la tema studiată 

Linii 

automate 

Benzi 

rulante 

 

 

Fără instalaţii de 
transport 

mecanizat 

Cu instalaţii de 
transport 

mecanizat 

 

Cu ritm reglementat 

Cu flux continuu 

 Linii multiobiect 

LINII TEHNOLOGIE 

(Producţia în flux) 
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TEST  1 

TIPURI DE PRODUCŢIE 

I Pentru enunţurile de mai jos (1,2,3,4),încercuieşte răspunsul corect (a,b,c)  

1. Volumul producţiei mare şi nomenclatura redusă caracterizează: 

a. tipul de producţie de masă; 

b. tipul de producţie de serie; 

c. tipul de producţie individuală. 

2. Durata ciclului de producţie este foarte mică în cazul: 

a. tipului de producţie de masă; 

b. tipului de producţie de serie; 

c. tipului de producţie individuală. 

3. Amplasarea utilajelor în cazul producţiei de unicat se face: 

a. în concordanţă cu fluxul tehnologic; 

b. în concordanţă cu mijloacele de transport folosite; 

c. conform principiului grupelor omogene. 

4.Tipul de producţie individuală se caracterizează: 

a. volumul producţiei forte mare; 

b. durata ciclului de producţie foarte mică; 

c. repetabilitatea fabricaţiei neregulată. 

II În coloana A sunt indicate principalele tipuri de producţie, iar în coloana B sunt 

indicate caracteristicile tipurilor de producţie. Realizaţi printr-o săgeată 

corespondenţa dintre tipurile de producţie din coloana A şi caracteristicile din coloana 

B. 

 Coloana A                                          Coloana B 

        1. tipul de producţie de masă   a. nomenclatura foarte restrânsă  

        2. tipul de producţie de serie          b. utilaje universale 

        3. tipul de producţie individuală      c. durata ciclului de producţie mică 

                                                               d. livrarea la baza de recepţie 

III. Completaţi enunţurile de mai jos astfel încât ele să devină corecte şi complete:  

1. Tipul de producţie de masă creează condiţii foarte bune pentru folosirea pe scară largă a 

proceselor de producţie …………… , cu efecte deosebite în ……………… eficienţei 

economice a întreprinderii. 

2. Prin ……………………… se înţelege o stare organizatorică şi funcţională a 

întreprinderii, determinată de nomenclatura produselor fabricate, volumul producţiei 

executate pe fiecare poziţie din nomenclatură, gradul de specializare a întreprinderii, 

secţiilor şi locurilor de muncă, modul de deplasare a diferitelor materii prime, materiale, 

semifabricate de la un loc de muncă la altul. 

LUCREAZA SINGUR 
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Storyboard – proiectul didactic al viitorului 

 

Profilul: Tehnic 

Domeniul/calificarea: Informatică/Tehnician infrastructură reţele de telecomunicaţii 

Modulul IX: Medii de comunicaţii 

Nr. ore/an, din care: T: 35; L: 35 

Clasa: Şcoală Postliceală, anul I 

Profesor: Trandafir Ghiţă 

 

Model de Storyboard 
Titlul proiectului: Medii de comunicaţii – cabluri cu perechi de 

conductoare torsadate, cabluri coaxiale, cabluri cu fibră optică 

C.S.10.1. Utilizează cabluri de telecomunicaţii 

Autor: Trandafir Ghiţă – CTETc, Iaşi Numele ecranului: Ecran 1 

Descrierea ecranului: 

Ecran in doua parti: 

 Partea stanga ce contine descrierea textuală a materialului teoretic 

 Partea dreaptă prezintă o imagine grafică si butonul Next 
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Descrierea interacţiunii: Interactivitate redusa. Dupa ce utilizatorul a citit textul descriptiv apasă butonul Next pentru a merge mai 

departe la Ecranul 2 

Prezentarea ecranului 

In aceasta activitate de invatare veti identifica tipurile de cabluri de cupru si fibre 

optice 

1.1. Medii de transmisie cu suport fizic (cabluri): 

1.1.1  cablul coaxial 

1.1.2 cabluri torsadate: UTP si STP 

1.1.3 fibra optica 

1.2. Medii de transmisie fara fir: 

1.2.1 transmisii radio 

1.2.2 transmisii prin microunde 

1.2.3 transmisii in infraroşu 
 

Next  

Textul necesar (O listă cu texte necesare) - Se prezinta clasificarea mediilor de transmisie 

Materialul audio necesar (O listă cu materiale audio necesare - Niciunul. 

Materialul video necesar (O listă cu materiale video necesare) - Niciunul. 

Grafice necesare (O listă cu grafice necesare) – Imagine cu exemple din prima categorie de cabluri 

Animaţii necesare (O listă cu animaţii necesare) – Niciuna 

Alte medii necesare (O listă cu alte elemente media necesare) - Butonul Next 
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Interacţiuni - DACĂ utilizatorul apasa butonul Next, Atunci merge la Ecran 2 

Autor: Trandafir Ghiţă – CTETc, Iaşi Numele ecranului: Ecran 2 

Descrierea ecranului: 

Ecran in doua părţi: 

 Partea stangă ce contine descrierea textuala a materialului teoretic 

 Partea dreaptă prezinta imagini si butoanele Next, Back 

Prezentarea ecranului 

2.1.a Cablul coaxial: 

- RG-58 

- RG-8 

 

 
Textul necesar - Se prezintă date constructive, caracteristicile tehnice, mufa 

BNC. 
Back  Next  

Grafice necesare - Imagine cu cablul coaxial si mufa BNC  

Material audio, video, animaţie – Niciunul  

Interacţiuni - DACĂ utilizatorul apasa butonul Next, Atunci merge la Ecran 3 

Autor: Trandafir Ghiţă – CTETc, Iaşi Numele ecranului: Ecran 3 
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Prezentarea ecranului 

2.1.b. Cablul torsadat: UTP si STP 

                  
Textul necesar - Se prezinta date constructive, caracteristicile tehnice, mufa RJ-

45 
Back  Next  

Grafice necesare (O listă cu grafice necesare) - Imagine cu cabluri torsadate si priza RJ-45 

Material audio, video, animaţie – Niciunul  

Interacţiuni - DACĂ utilizatorul apasa butonul Next, Atunci merge la Ecran 4 

Autor: Trandafir Ghiţă – CTETc, Iaşi Numele ecranului: Ecran 4 

Prezentarea ecranului Flash 1 Flash 2 
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2.1.c. Fibra optica 

 

 

Textul necesar - Se prezinta date constructive, caracteristicile tehnice, fibra 

optica monomod, fibra optica multimod, avantaje si dezavantaje fata de cablurile 

din cupru. 

Back  Next  

Grafice necesare (O listă cu grafice necesare) - Imagine cu fibra optica. 

Animaţii necesare - Doua animatii flash: fibra optica monomod (1) şi fibra optica multimod (2) 

Material audio, video – Niciunul 

Interacţiuni - DACĂ utilizatorul apasa butonul Next, Atunci merge la Ecran 5 

Autor: Trandafir Ghiţă – CTETc, Iaşi Numele ecranului: Ecran 5 

Prezentarea ecranului 

3. Standarde Ethernet (I.E.E.E. 802.3) 
Stand

ard 

Mediu 

fizic 

Latime 

banda 

Lung

ime 

Topol

ogie 
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segm

ent 

 

fizica 

10 

Base 

2 

Coaxia

l 

subtire 

10 

Mbps 

185 

m 
Bus 

10 

Base 

T 

UTP 5 
10 

Mbps 

100 

m 

Star/ 

Exten

ded 

Star 

100 

Base 

TX 

UTP 5 
100 

Mbps 

100 

m 
Star 

100 

Base 

FX 

Fibra 

multim

od 

100 

Mbps 

2000 

m 
Star 

1000 

Base 

T 

UTP 5 
1000 

Mbps 

100 

m 
Star 

 

Textul necesar - Se prezinta o aplicatie: Identificati pe baza standardului Ethernet Back  Test  
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tipul cablului, latime de banda, lungime segment. 

Grafice necesare (O listă cu grafice necesare) – Tabel cu caracteristicile standardelor Ethernet 

Animaţii necesare - Niciunul 

Material audio, video – Niciunul 

Interacţiuni - DACĂ utilizatorul apasa butonul Test, Atunci merge la Ecran 6 

Autor: Trandafir Ghiţă – CTETc, Iaşi Numele ecranului: Ecran 6 

Chestionar despre medii de transmisie cu suport 

fizic 

Prezentarea ecranului 

Test grila - ViewletBuilder 

Elevilor le sunt prezentate nouă întrebări, însotite 

de patru variante de răspuns fiecare 

Textul necesar (O listă cu texte necesare; titluri şi subtitluri) 

Materialul audio necesar (O listă cu materiale audio necesare; de ex. efecte de sunet) - Niciunul 

Materialul video necesar (O listă cu materiale video necesare; de ex. cadre cu fotografii) - Niciunul 

Animaţii necesare (O listă cu animaţii necesare; de ex. diagrame animate) - Niciuna 

Alte cerinţe de media (O listă cu alte elemente media necesare) 

Lista cu punctajul total obtinut de elev(rezultate valide, rezultate greşite). 
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Storyboard-ul este ―proiectul didactic‖ (schema) pe care profesorii trebuie să-l facă 

pentru a creea premisa conceperii unei lecţii online. Storyboard-ul este o prezentare vizuală 

care ne ajută să planificam o activitate de învăţare plasând-o într-un cadru logic.  

Un storyboard seamănă cu un plan de lecţie şi anume, stabileşte activităţile ce vor 

fi îndeplinite sub forma unei serii de paşi logici. Cu toate acestea, storyboard-urile diferă de 

planurile de lecţie pentru că se concentrează mai mult pe aspectele tehnice decât pe cele 

pedagogice ale activităţii de învăţare Pentru o activitate de învăţare simplă unde atât elevul 

cât şi profesorul vor fi prezenţi, storyboard-ul poate fi o organigramă sau un tabel care arată 

sucesiunea activităţii şi resursele necesare. 

Storyboard-urile reprezintă un pas important şi necesar în dezvoltarea multimedia. 

Dezvoltările multimedia sunt mai complexe şi necesită storyboard-uri care detaliază un text, 

imagini grafice, audio, video şi animaţie etc. necesare pentru fiecare ecran. Dezvoltările 

multimedia sunt de obicei interactive. Prin urmare, storyboard-ul trebuie de asemenea să 

includă detalii despre navigare (ex. unde elevul va fi condus dacă apasă un buton), şi detalii 

despre acţiuni care vor avea loc ca răspuns la intrările utilizatorului (ex. ce se va întâmpla 

dacă un elev introduce un răspuns corect, ce se va întâmpla dacă un elev introduce un 

răspuns incorect.) 

 

Bibliografie:  

1. Ivan Mykytyn – Note de curs, 2008;  

2. Bruce Hallberg – Reţele de calculatoare, 2006. 
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Disciplina: Utilizarea aplicatiilor de tip CAD 

Clasa: a XII-a A 

Data:  

Profesor: Biniuc Carmen 

Tema: Comenzi de editare CHAMFER, FILLET, EXPLODE, LENGHTEN, ALIGN. 

Tipul lecţiei: Lectie de predare( lectie bazata pe material demonstrativ si mijloace tehnice 

de instruire) 

Locul de desfăşurare: Cabinet de Mecanica 

 

COMPETENŢE CHEIE EUROPENE 

 competenţe digitale 

 competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologie 

UNITATEA DE COMPETENŢE 

       4.Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei 

COMPETENŢE INDIVIDUALE 

C1. Utilizează bara de instrumente destinata editarii 

C2. Organizează şi foloseste comenzile de editare 

 

COMPETENŢE SPECIFICE 

2. Identifica si utilizeaza elemente hard si soft pentru a realiza apkicatii 

3. Interpreteaza si modifica desene in 2D. 

 

CONŢINUTURI TEMATICE 

 Comenzi de editare 

- Comanda CHAMFER 

- Comanda FILLET 

- Comanda EXPLODE 

- Comanda LENGHTEN 

- Comanda ALIGN 

 

VALORI ŞI ATITUDINI 

 Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice tehnologiei informaţiei şi a 

comunicaţiilor 

 Exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de 

lucru 

 Conştientizarea impactului social, economic şi moral al utilizării calculatorului 

 Formarea obişnuinţelor de alegere corespunzătoare a aplicaţiilor în abordarea 

sarcinilor de lucru 

 Manifestarea unor atitudini favorabile faţă de ştiinţă şi de cunoaştere în general 
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 Manifestarea disponibilităţii de a evalua/ autoevalua activităţi practice 

 Manifestarea iniţiativei şi disponibilităţii de a aborda sarcini variate 

 Formarea capacităţii de a utiliza instrumente informatice 

 Înţelegerea impactului tehnologiilor informatice în societate precum şi a 

conexiunilor dintre tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor şi alte obiecte de 

studiu 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

 

 Principii didactice 

o principiul participării active şi conştiente; 

o principiul asigurării progresului gradat al performanţei; 

o principiul conexiunii inverse; 

 Metode de învăţământ 

o metode de comunicare orală: expunerea, conversaţia euristică, explicaţia, 

problematizarea; 

o metode de acţiune: exerciţiul, învăţarea prin descoperire; 

 Procedee de instruire 

o eplicaţia în etapa de comunicare; 

o învăţarea prin descoperire, rezolvare de probleme; 

o problematizarea prin crearea situaţiilor problemă; 

o conversaţia de consolidare în etapa de fixare a cunoştinţelor; 

 Forme de organizare: frontală, individuală, grupe; 

 Forme de dirijare a învăţării: dirijată de profesor sau independentă; 

 Resurse materiale: soft educaţional, caietul de notiţe, calculatorul, fişa de lucru 

 Metode de evaluare 

o evaluare formativă 

o observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea 

conceptelor, capacităţilor, atitudinilor faţă de o sarcină dată, a comunicării 

o fişă de lucru 

o autoevaluarea 

o notarea 

BIBLIOGRAFIE 

-Standard de pregatire profesionala-Anexa nr. 1 la OMEDC nr.3171/30.01.2006 

Curriculum scolar –Anexa nr. 2 la OMEDC nr. 3172/30.01.2006 

-Auxiliar curricular –Programul Phare TVET RO 2003/005-551.05.01-02 

-Manual Utilizarea aplicatiilor de tip CAD-Victor- Florin  Constantin.
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Nr 

crt 
Etapele lecţiei/ 

Timp 

C.S Conţinutul informaţional al lecţiei Strategia didacticǎ 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode şi 

procede 

Forme de 

organizare 

Resurse 

materiale 
1. Moment 

organizatoric 

(2 minute) 

 • Se consemnează absenţele 

• Verifică resurselor materiale 

• Se pregătesc pentru 

lecţie  

• Răspund la întrebări. 

conversaţia 

 

frontal  

2. Anunţarea 

subiectului şi a 

competenţelor 

specifice 

(3 minute) 

 • Anunţă titlul, competenţele şi 

modul de desfăşurare al lecţiei 

• Scriu pe caiete titlul 

lecţiei 

 

conversaţia 

 

frontal 

 

 

3.  Prezentarea 

cunoştinţelor 

23 minute) 

C1 

C2 
Profesorul face o prezentare a 

noţiunilor teoretice: 

 Comenzi de editare 

- Comanda CHAMFER 

- Comanda FILLET 

- Comanda EXPLODE 

- Comanda LENGHTEN 

- Comanda ALIGN 

Elevii notează la 

sugestia profesorului. 

 

conversaţia frontal calculator 

 

video-

proiector 

4 Deprinderea cu C1 - Profesorul explică modul de folosire ■ Elevii sunt atenţi, conversaţia frontal  
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utilizarea noilor 

noţiuni 

(5 minute) 

  a comenzilor de desenare 

- problematizează descrierea 

pun întrebări, răspund 

la întrebările 

profesorului 
5. Dezbatere 

(2 minute) 

 

 

 

 

C1 

C2 

Profesorul formeaza 3 grupe de elevi 

in functie de dificultati: 

■ se propune fiecarei grupe cate o 

fişa de lucru în care să se aplice 

noţiunile predate  

■ dă explicaţii elevilor privind 

rezolvarea sarcinilor de lucru 

■ discută aspecte din fişele de lucru 

(componenta fizică, logică, de date, 

umană, cadrul organizatoric) 

■ analizează cazul prezentat în fişa de 

lucru 

■ elevii completează 

fişa de lucru 

■ participă şi exprimă 

opinii despre cazul 

prezentat în fişa de 

lucru 

conversaţia frontal  

6. Efectuarea 

aplicaţiilor 

practice de 

către elevi 

(10 minute) 

 

 

 

 

C1 

C2 

■ se discută modalităţile de realizare 

a cerinţelor de pe fişa de lucru 

■ explică/ ajută elevii la realizarea 

sarcinii de lucru 

- profesorul poate interveni în munca 

■ elevii lucrează pe 

grupe şi urmăresc 

realizarea cerinţelor 

■ elevii colaborează în 

cadrul grupei pentru 

conversaţia 

 

frontal 

 

grupe 

 

individual 

calculator 

 

fişe de lucru 
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diferenţiată a elevilor şi cu alte 

cerinţe având procese elementare de 

creativitate.. 

- în activitatea de muncă 

independentă a elevilor, profesorul 

supraveghează şi sprijină elevii cu 

probleme şi îi stimulează pe cei 

performanţi 

realizarea cerinţelor 

■ solicită ajutor 

profesorului 

■ realizarea corectă a 

cerinţelor propuse în 

fişă de către primii 

elevi va fi prezentată 

colegilor şi notată 

■ elevii performanţi 

primesc ‖premiu‖ o 

nouă fişă de lucru 
7. Asigurarea 

transferului de 

informaţii  

(2 minute) 

 ■ îndrumă activitatea de corectare  

■ verifică finalizarea realizării fişei 

de lucru  

■ urmăresc explicaţiile, 

fac propuneri 

■ autoevaluare  

conversaţia 

explicaţia 

(exemple) 

frontal portofoliu 

electronic 

8. Analiza 

rezultatelor 

(2 minute, pe 

parcurs şi la 

sfârşitul orei) 

 ■ analiza se face odată cu discutarea 

modalităţii de realizare a sarcinilor 

propuse 

■ discutarea erorilor frecvente şi 

prezentarea soluţiilor de rezolvare 

■ elevii cu rezultate 

deosebite prezintă 

colegilor metoda de 

lucru 

conversaţia frontal   
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■ notează elevii 
9. Concluzii 

(1 minut) 

 ■ aprecieri individuale si colective 

asupra activităţii desfăşurate 

■ ascultă concluziile conversaţia frontal  
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PROIECT DE LECTIE 

 

A. Date generale de identificare  

 

Unitatea şcolara : Colegiul tehnic Gh. Asachi Iaşi  

Profesor :Botez Carmen 

Disciplina : Elemente de instalaţii  

Clasa a XI a , plan de invatamant aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3423/18.03.2009 

Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.:  Anexa nr.2 la OMECI NR. 

3172/30.01.2006 

Nr. ore pe saptamana : 2 ore  

Anul şcolar : 2011/ 2012 

Titlul lecţiei :  ALCĂTUIREA INSTALAŢIILOR INTERIOARE DE ÎNCĂLZIRE  

Scopul lecţiei :Însuşirea cunoştinţelor legate de instalaţiile de încălzire 

Tipul lecţiei : Mixta 

Durata lecţiei: 50 minute  

Locul de desfăşurare : laborator instalaţii    

Competenta specifica : C2  

Nota : C2 –Analizează alcătuirea si funcţionarea instalaţiilor    

Conţinutul activităţilor de instruire :  

 

Cod  Arii de conţinut  Subarii de conţinut  

C2.1  Elemente componente ale instalaţiei de încălzire  2.1.1  Definiţie .Fluide. Rol 

2.1.2 Elemente componente 

2.1.3 Schema de principiu  

2.1.4 Regimuri de curgere  

 

Obiective operaţionale : La finalul lecţiei elevii vor fi capabili sa : 

O1 : sa definească corect , pe baza notiţelor ,  elementele componente ale instalaţiilor de 

încălzire 

O2 : sa realizeze corect pe baza notiţelor schemele se principiu  

O3 :sa mentioneneze  , pe baza notiţelor ,rolul instalaţiilor de încălzire 

 

Diagrama obiective – conţinut : 

Obiective /conţinut  C2.1 

O1 x 

O2 x 

O3 x 
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Metode si procedee de instruire : Metoda Philips 6–6, explicaţia, conversaţia; 

demonstraţia colaborarea cooperarea  

Mijloace se invatamant de uz general : Poster , tabla , caiete de notiţe , pixuri , creioane , 

rigle; 

Mijloace de invatamant specifice : 

 

Autor   Denumirea  resursei de materiale   

St. Vintila  Manual  Instalaţii tehnico sanitare si de gaze  

Niculescu Instalaţii de încălzire centrala  

 

Evaluare : Observare curenta , evaluare orala  autoevaluare  ; 

 

B. Conţinutul ştiinţific  

 

C2.1 :Rol . – Asigura confortul termic in încăperi . 

           Fluide  

- apa calda 90/70  

- apa fierbinte >115 

- abur  

2.1.1 Alcătuire - circuit închis  tur – retur  

2.1.2 Elemente componente instalaţii interioare  

 Conducte de distribuţie  

 Coloane  

 Conducte de legătura  

 Armaturi  

 Sursa termica  

 Pompe de circulaţie  

 Elemente de siguranţa- supape , vas de expansiune   

Materiale  :   

- material tubular :Ţevi din otel  ,PPR,  pexal,  cupru; 

- materiale de etanşare - cânepa fuior , banda teflon , garnituri klingherit ;  
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Evenimentele 

Instruirii 

Conţinuturi 

Obiective 

Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode 

de 

Invatamant 

Mijloace 

de 

invatamant 

Forme de 

organizar

e 

Evaluare 

Moment 

organizatoric  

1 Profesorul  face prezenta elevilor; 

si  solicita elevilor sa - si pregătească 

caietele , pixuri , creioane , rigle.  

Răspund la întrebări 

, isi pregătesc cele 

necesare începerii 

orei ; 

Conversaţia  Catalog, 

Caiete , pix 

Poster 

Frontala   - 

Verificarea 

cunoştinţelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transmiterea 

15 Profesorul  grupează elevii in grupe de 

care 6 .Propune elevilor metoda de 

lucru : elevii primesc cate o planşa 

pentru poster  la fiecare grupa .Pe acea 

planşa elevii isi vor expune 

cunoştinţele acumulate formulate in 6 

idei principale .Fiecare membru al 

grupei va avea rolul sau bine stabilit : 

unul va scrie definiţia instalaţiei , altul 

va face schema , altul va preciza 

elementele componente , altul 

materialele ,sau modul de circulaţie a 

fluidelor in instalaţie .Fiecare poster 

va fi afişat in fata clasei iar liderul de 

grup va prezenta conţinutul acestuia 

.Elevii se vor  evalua reciproc 

.Profesorul  corectează si evaluează 

motivând si justificând nota . 

Profesorul  scrie pe tabla titlul noii 

lecţii:   prezintă obiectivele lecţiei. 

 Funcţionarea instalaţiilor de încălzire 

Elevii solicitaţi  vor 

răspunde. 

Voi solicita celorlalţi 

elevi sa corecteze 

răspunsurile daca e 

cazul . Voi  asculta 

corecţiile făcute si le 

voi aprecia . 

Conversaţia  Caiete 

Poster  

pe grupe   Evaluare 

orala  
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noilor 

conţinuturi 

 

prin curgere gravitaţionala  

Prezintă planşa cu schema instalaţiei 

de încălzire  

 

 

Dirijarea 

invatarii 

C4.1 - O1, 

 

 

C4.1 –O2 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin analogie cu instalaţia sanitara 

elevii vor deduce elementele 

componente colaborând si 

consultându-se intre membrii fiecărei 

grupe .Rezultatele se vor înscrie pe 

poster . 

 

S-a realizat captarea 

atenţiei. Elevii  isi 

notează cele 

prezentate. 

 

Elevii formulează 

propriile idei  , 

actualizandu- si 

cunoştinţele din 

lecţiile  anterioare. 

Elevii vor nota in 

caiete concluziile 

corecte  

 

 

 

 

Expunerea 

 

 

 

Colaborarea  

Analiza  

dezbatere  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caiete 

Pixuri 

Poster 

 

Caiete  

Tabla  

 

 

 

 

 

 

Frontala 

 

 

 

Pe grupe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orala, scrisa 

Observarea 

curenta  
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Dirijarea 

invatarii 

Asigurarea 

feed-back – ului 

 

 

 

 

15 

 Se vor expune cele 3,4 postere in fata 

clasei. 

Profesorul împreuna cu elevii vor 

analiza fiecare poster si îl vor corecta . 

Se va realiza un al poster cu 

informaţiile corectate  

Elevii vor nota pe caiete aceste 

informaţii.  

Elevii isi vor 

formula propriile  

opinii .  

 

Conversaţia  

euristica  

Analiza  

Dezbatere  

Caiete  

Postere 

Markere 

Pe grupe   Observaţia 

Curenta   

Secvenţa finala  4 Profesorul recapitulează lecţia 

aplicând întrebări prin sondaj , si 

prezintă tema pentru acasă . 

,,Instalaţii moderne de încălzire 

‚Referat‘‘ 

Elevii notaţi vor 

prezenta testele .  

Conversaţie  Frontal  Observaţia 

Curenta   
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Metode şi tehnici de cunoaştere a 

elevilor şi comunităţii 
 

            Formator:  Lect.dr.Smaranda Buju 
 

 

 I. Cunoaşterea personalităţii: Teorii ale personalităţii  

 

 Interpretarea unui comportament se poate realiza empiric, cu 

mai mult sau mai puţin „bun simţ‖, pricepere, inspiraţie, având sau nu la 

bază unul sau mai multe modele teoretice. Demersul de cunoaştere a 

elevului poate avansa în direcţia utilă pentru educaţie dacă are în vedere 

şi unele aspecte importante din teoriile personalităţii, cu valoarea şi 

limitele lor pentru cunoaşterea persoanei umane în general. Iată o 

prezentare succintă a principalelor teorii ale personalităţii: 

1.Teoriile tipologice (Hipocrate şi Galenus, Pavlov) oferă o imagine 

sumară, limitată asupra persoanei umane. Chiar dacă constatăm că 

putem încadra o persoană în zeci de tipuri/tipologii posibile nu 

înseamnă că surprindem ceea ce o face unică. Principalele limite a 

acestor teorii sunt: tipurile reprezintă aspecte parţiale ale personalităţii, 

cu accent pe cele psiho-morfologice, ignorând  aspectele socio-culturale; 

majoritatea tipologiilor sunt insuficiente pentru a-i încadra pe toţi 

oamenii, cei mai mulţi având însuşiri intermediare; tipologiile vizează 

structuri de trăsături, dar aspectul şi constanţa acestora sunt dependente 

de motivaţiei persoanei (Cosmovici A., Caluschi M., 1985, pp.28-31). 

2.Teoriile trăsăturilor (C.G.Yung,H.J. Eysenck, G.W. Allport, 

R.B.Catell) Viziunea generală asupra personalităţii din acestă 

perspectivă este că tipul de personalitate ca structură ce reuneşte 

indivizii pe baza unor asemănări este un descriptor prea general pentru 

surprinderea particularităţilor individuale. Deşi toate persoanele au o 

structură de personalitate comună, ele diferă prin manifestarea 
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trăsăturilor particulare, prin care persoanele „să nu fie plasate în mod 

rigid, în câteva categorii.‖
1
 (S. Hampson, 1988).Astfel s-a ajuns la 

impunerea noţiunilor de trăsătură şi factor de personalitate. Abordarea 

lui Allport şi Catell au influenţat puternic modul de înţelegere a 

personalităţii, existând diverse controverse asupra noţiunii de trăsătură 

în ceea ce priveşte valoarea ei explicativă şi predictivă pentru 

comportament. Termenul de trăsătură va descrie dimensiunea bazală a 

personalităţii cu o relativă stabilitate, indicând mai degrabă diferenţele 

interpersonale. Pentru Allport constructul teoretic de trăsătură 

realizează o descriere calitativă a personalităţii, fiind cea care explică 

cauza comportamentului individual. Definiţia lui Allport asupra 

personalităţii: „Personalitatea este organizarea dinamică a sistemului 

psiho-fizic care determină adaptarea unică a individului la mediu‖
2
 ne 

indică câteva note relevante pe care le amintim sumar fără a le dezvolta: 

personalitatea are aspectul unui sistem psiho-fizic cu o structură unitară, 

stabilă, consistentă şi dinamică (în care elementele sale se află într-o 

permanentă mişcare, procesualitate- evoluţie, dezvoltare şi flexibilitate); 

personalitatea prin ceea ce este ea, determină adaptarea individului la 

mediu; răspunsul adaptativ este unic şi cel mai important determinant 

sau motiv al constituirii personalităţii. Catell şi Eysenck vor surprinde în 

abordarea personalităţii măsura sau gradul în care o persoană posedă o 

anumită trăsătură, vizibilă în plan comportamental, propunând conceptul 

de factor de personalitate. Acesta va avea un grad de generalitate 

mediu fiind situat între tipul psihologic (categorie generală ce reuneşte 

indivizii pe baza asemănărilor) şi trăsătură (categorie psihologică care 

individualizează). Catell va realiza o serie de clasificări ai acestor factori 

de personalitate şi va evidenţia corelaţiile dintre ei, încercând o 

determinare multiplă a personalităţii dar şi una predictivă. Teoria şi 

                                                 
1
 S. Hampson, The Construction of Personality, Routledge, London, 1988, p. 61.  

2
 G.W. Allport, The Functonal Autonomy ao Motives, American Journal of 

Psychology, nr.50, p. 48. 
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metodologia lui de cercetare (chestionare şi inventare de personalitate, 

analiza factorială) va inspira alţi psihologi (Tupes şi Christal în 1961) 

care vor elabora instrumentul Big Five al personalităţii ce măsoară 5 

dimensiuni majore ale personalităţii, fiecare având trăsături specifice 

(extraversiune, agreabilitate, conştienciozitate, stabilitate emoţională, 

cultura). Principalele critici la aceaste teorii au fost: confuzia frecventă a 

noţinii de trăsătură a personalităţii cu adjectivele care caracterizează 

personalitatea; analiza factorială caută să desprindă trsăsturile de 

ambianţă, ceea ce constituie o forţare a realităţii (A.Cosmovici, 1992, 

p.16-24); teoriile trăsăturilor nu prezintă interacţiunea diferitelor aspecte 

psihologice a persoanei, nu exprimă influenţa mediului în formarea 

personalităţii, şi deşi se declară dinamice, par statice. (C.Hăvârneanu, 

2000, p.22). 

3.Teoriile comportamentului (Pavlov, E.L. Thorndike, Skinner, 

Tolman,C.L Hull,  G.A.Muller, E.Galantor, K.H.Prihrom) includ teorii 

behavioriste şi neobehavioriste ce consideră comportamentul ca fiind 

determinat de factori situaţionali şi folosesc pentru cunoaşterea acestuia 

metoda observaţiei şi testele de aptitudini.J.B Watson (1878-1958) a 

considerat că o psihologie ştiinţifică nu poate fi numită decât aceea care are 

ca obiect de studiu comportamentul, psihologia conştientului şi 

inconştientului fiind declarate neştiinţifice. Psihologul american a declarat 

că fenomenul de conştiinţă nu există, ci există doar acte comportamentale 

ce trebuiesc atent observate şi descrise obiectiv în termeni precum: stimul, 

răspuns, formarea, integrarea deprinderii.Cercetările asupra 

comportamentului animal au fost folosite pentru predicţia şi controlul 

comportamentului uman, Watson adoptând fără rezerve principiul 

evoluţionist. Imaginiile mentale, emoţiile, gândirea au fost reduse la 

comportamente observabile, chiar dacă observarea lor va fi mai dificilă. 

Fundamentele personalităţii, credea Watson se reduc la câteva reacţii 

înnăscute, instinctuale: frica, furia şi răspunsul sexual, celelalte emoţii fiind 

versiuni condiţionate ale acestor manifestări instinctuale, primare. În locul 

introspecţiei considerată de el metodă subiectivă, neştiinţifică a fost 
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acceptată ca fiind suficientă numai observaţia directă. Câteva critici la 

behaviorismul watsonian: studiul comportamentului ţine mai degrabă de 

biologie decât de psihologie în maniera în care îl tratează Watson 

(Titchner); observarea comportamentului este necesară,  dar şi aspectele 

interne, subiective, motivaţionale sunt la fel de importante; teoria lui 

Watson nu lasă nici o şansă voinţei libere, speranţelor şi idealurilor umane 

deoarece consideră că totul este strict determinat de evenimentele trecute. 

(McDougall). 

4.Teoriile psihanalitice şi neopsihanalitice (S.Freud, C.G. Yung, A 

Adler, E.Erikson). Concepţia lui Jung asupra înţelegerii personalităţii este 

una holistă ea referindu-se la totalitatea calităţilor şi capacităţilor personale, 

conştiente şi inconştiente, accentuând pe echilibrarea lor permanentă sau 

compensativă şi nu pe starea conflictuală dintre ele aşa cum o va prezenta 

S.Freud. Personalitatea ca un întreg integrează polarităţile existente în 

natura umană. Astfel că dezvoltarea normală a personalităţii va implica 

cunoaşterea şi reintegrarea potenţialităţilor inconştiente în Selful total, 

proces pe care Jung îl numeşte individuaţie. Ego-ul diferit de restul 

psihicului (Selful) are un potenţial de dezvoltare nu numai în conştient ci şi 

în inconştientul personal (ce conţine impulsuri, dorinţe, reprezentări şi 

experienţe uitate) şi inconştientul colectiv (care este o memorie latentă a 

experienţei acumulate de generaţiile trecute, sub forma emoţiilor şi 

imaginilor mentale, numite arhetipuri).Unul din arhetipurile principale ale 

lui Jung este cel de persona, având sensul de mască pe care şi-o pune un 

individ când vine în contact cu ceilalţi, facilitându-i comunicarea şi 

adaptarea. În urma eşuărilor adaptative apare alt arhetip, numit umbra, ce 

cuprinde aspectele întunecoase ale personalităţii de natură mai ales 

emoţională, greu controlabile, sursa diferitelor manifestări patologice. 

Sinele (Self-ul) devine cel mai important arhetip pentru Jung deoarce el 

conferă unitate şi stabilitate personalităţii (simbolul sinelui prezent în mai 

multe culturi fiind simbolul totalităţii) care vine nu numai din integrarea şi 

armonizarea aspectelor inconştiente (ca sedimente trecute) în conştient ci şi 
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din realizarea de sine, ca perspectivă de viitor pe care Jung nu o omite aşa 

cum o va face părintele său spiritual ( S. Freud).  

 A. Adler va conserva în concepţia sa despre personalitate 

constructele majore ale psihanalizei clasice (inconştient, importanţa 

experienţei trecute sau timpurii) dar va aduce şi elemente noi, cum ar fi 

rolul factorilor socio-culturali în dezvoltarea personalităţii, evidenţiind 

rolul influenţelor educative în formarea Eului, care stimulează tendinţa 

spre perfecţionare înţeleasă ca trecerea de la „un minus al situaţiei la o 

pozitivare a acesteia, de la sentimentul de inferioritate, la totalitate şi 

integrare socială‖.
3
( A.Adler, Cunoaşterea omului,1996,p. 37). Dar alături 

de cele două aspecte în care se concretizează influenţa socială asupra 

personalităţii: adaptarea (schimbarea parametrilor personali în funcţie de 

mediu) şi modelarea (schimbarea parametrilor mediului în funcţie de 

ecuaţia personală) Adler aşează şi concepţia persoanei despre propriul Eu, 

despre viaţă, relaţii şi societate, care toate definesc noţiunea de stil de 

viaţă. Acesta va da consistenţă şi unitate personalităţii, devenind un 

criteriu de clasificarea al lor (tipul dominant, dependent, evitant, social) 

ceea ce ne permite să afirmăm că la Adler dezvoltarea personalităţii va 

echivala cu formarea şi consolidarea unui stil de viaţă.  

 Pentru E.Erikson personalitatea umană va fi o construcţie în timp, cu 

desfăşurare stadială (8 stadii) ce conţin fiecare un conflict (între 

posibilităţile de moment ale persoanei şi solicitările mediului social 

restrâns) sau o criză de dezvoltare care devine un moment critic în evoluţia 

personalităţii. Karen Horney o altă descendentă a viziunii neopsihanalitice 

(alături de Adler, Erikson şi Fromm) va indică ca noţiune centrală în 

descrierea personalităţii conflictul de origine interpersonală (care este 

„efectul existenţei a două atitudini fundamentale contradictorii faţă de altă 

persoană‖)
4
 (K.Horney, Our Inner Conflicts: A Constructive Theory of 

                                                 
3
 A.Adler, Cunoaşterea omului, Ed. Trei, Bucureşti, 1996, 37. 

4
 K.Horney, Our Inner Conflicts: A Constructive Theory of Neurosis, Norton, 

U.S.A, p.41. 
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Neurosis, Norton, U.S.A, p.41.)ce este însoţit de sentimentul de anxietate şi 

ostilitate care favorizează personalitatea nevrotică. 

5. Teorii umaniste ale personalităţii. Considerată „a treia forţă‖ în 

psihologie perspectiva umanistă propune o întoarcere a atenţiei de la 

individul psihologic la persoana psihologică, pentru care dinamica 

personalităţii nu se identifică în exclusivitate cu dinamica conflictului 

(sexual, sau de altă natură), iar dezvoltarea personalităţii nu este echivalentă 

cu dezvolarea individuală a comportamentelor dobândite. Pornind de la 

conceptul de identitate experienţială propus de Maslow şi de la metodele 

non-directive de abordare a personalităţii sau „centrate pe persoană‖ 

(C.Rogers) viziunea umanistă aduce o restructurare notabilă asupra 

înţelegerii personalităţii prin aspecte ca: -înţelegerea şi valorificarea 

experienţei individuale (în legătură cu lumea, cu sine şi cu ceilalţi) ca sursă 

nu numai de dezvoltare a personalităţii ci şi de împlinire a potenţialului 

uman, a autorealizării; - minimalizarea determinismului social prin 

accentuarea importanţei voinţei şi a responsabilităţii personale; - utilizarea 

unei metodologii predominant subiective cu intenţia surprinderii unicităţii 

fiinţei umane. 

La A.Maslow ceea ce explică dinamica personalităţii sunt structurile 

motivaţionale care au un caracter stadial şi o dispunere ierarhică a 

trebuinţelor (biologice, de securitate, de afiliere, de stimă şi respect, de 

autorealizare). Dar concepţia lui despre personalitate se rezumă la descrierea 

personalităţii actualizate sau auto-realizate (sau mature ce integrează într-

un tot nivelurile motivaţionale amintite mai sus) printr-o serie de 

caracteristici intuite de autor: percepţie realistă (abilitatea de a evalua corect 

comportamentul unei persoane); acceptare de sine (conştientizarea 

abilităţilor proprii şi toleranţa limitelor); spontaneitate (însuşirea de a te 

manifesta natural, degajat, non-premeditat şi de  păstra contactul cu 

experienţa subiectivă); nevoia de intimitate (prin solititudine ); nevoia de 

autonomie, deschiderea către experienţe (pentru experimentarea unor noi 

perspective); capacitatea de relaţionare  interpersonală (comunicare 

emoţională şi empatică); conştiinţă morală, creativitate, rezistenţa la 
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enculturaţie (calitatea de a fi universal prin a împărtăşi valotile unei culturi 

dar a rămâne în acelaşi timp cu o doză de detaşare).
5
 (A.H.Maslow, 

Motivation and Personality, Harper & Row, U.S.A.,1987, p. 128-131). 

 Carl Rogers va sublinia ca şi Maslow rolul factorilor motivaţionali în 

dinamica şi dezvoltarea personalităţii accentuând pe capacitatea de auto-

determinare a fiinţei umane, prin ceea ce el numeşte tendinţă de actualizare 

sau de realizare (realistă a propriului eu care este forţa ce impulsionează 

creşterea şi maturizarea personalităţii). El este de părere că orice act uman 

nu este total nemotivat şi că persoana umană nu este un „recipient‖ care 

primeşte condiţionări în mod pasiv (cum susţineau behavioriştii) sau o 

marionetă în mâna unor forţe inconştiente (aşa cum explicau psihanaliştii) ci 

motivaţia sa fundamentală se manifestă spre dezvoltare personală sau auto-

împlinire.
6
( C.R. Rogers, On becoming e person, Houghton Mifflin, Boston, 

U.S.A, 1961, p. 353) Specificul persoanei umane, după Rogers este dat de 

unicitatea experienţei sale interioare, subiective ce nu poate fi cunoscută 

direct de altă persoană. Pentru a avea acces la personalitatea unui individ va 

trebui descoperit modul în care acesta îşi interpretează propria experienţă. 

Astfel că personalitatea se va forma şi dezvolta datorită capacităţii 

introspective naturale a omului spre autocunoaştere, autoanaliză şi 

autocontrol. Modul cum fiecare persoană va uza de aceste abilităţi 

introspective poate conduce nu numai la dezvoltarea potenţialului de 

autorealizare ci şi la configurarea unei personalităţi dezadaptate, delicvente 

sau incongruente care reflectă incapacitatea persoanei de autocunoaştere şi 

autoanaliză, de a-şi accepta propriile limite sau de a folosi adecvat spre 

creşterea sa personală ceea ce are ca dat natural (diferite însuşiri 

psihologice). Avem de a face la Rogers cu deplinul înţeles psihologic al 

noţiunii de persoană umană caracterizată prin libertatea de a se 

autodetermina, prin conştiinţa responsabilităţii şi nevoii de a comunica şi a 

                                                 
5
 A.H.Maslow, Motivation and Personality, Harper & Row, U.S.A.,1987, p. 128-131. 

6
 C.R. Rogers, On becoming e person, Houghton Mifflin, Boston, U.S.A, 1961, p. 

353. 
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se comunica. Iată caractersiticile persoanei actualizate: deschiderea în egală 

măsură către experienţa interioară şi exetrioară care va conduce la o 

percepţie realistă a eului şi a lumii evitând distorsiunile; încrederea în sine 

care echivalează cu o receptare sinceră a nevoilor, sentimentelor, emoţiilor, 

fără proiecţii idealiste; independenţa voinţei, ca şi capacitate de a lua 

hotărâri pe baza propriilor judecăţi; creativitatea manifestată prin 

flexibilitatea şi originalitatea gândirii, rezistenţa la absurd, toleranţa la 

ambiguitate, gândire divergentă. 

6. Teorii cognitiviste: Teoria lui G. Kelly complexă şi bine articulată 

este o combinaţie inedită între umanism şi cognitivism ce va susţine 

importanţa proceselor cognitive în dezvoltarea personalităţii simultan cu 

aspectele motivaţionale şi emoţionale. El consideră personalitatea într-o 

continuă autoconstrucţie sau reconstrucţie a lumii în funcţie de modul cum 

persoana percepe, înţelege, prezice şi interpretează lumea şi actele sale, 

propunând conceptul de construct personal.  Constructele personale se nasc 

în urma experienţelor repetate, fiind o ipoteză, o posibilă cale de construire 

a mediului social şi personal într-o manieră unică de interpretare, 

semnificare şi structurare. Nevoia de a realiza predicţii sau de a prevedea 

desfăşurarea şi efectele unui comportament va creşte odată cu experienţa de 

viaţă  şi va conduce la revizuirea sistemului de constructe (echivalente în 

psihologia cognitivă contemporană cu cea de categorie şi nu cu simpla 

etichetare verbală), care atunci când sunt incompatibile duc la inconsistenţe 

comportamentale.
7
 Persoana este liberă de a-şi construi propriul destin, 

propria lume interioară care este la fel de reală şi importantă ca lumea fizică, 

pe baza constructelor care au poziţie şi permeabilitate (deschiderea unui 

construct spre noi informaţii) diferită în structura personalităţii (constructe 

centrale şi periferice). Personalitatea se construieşte pornind de la ceea ce 

crede omul că este, de la credinţele sale care configurează constelaţii de 

constructe supuse într-o măsură mai mare sau mai mică schimbării. 

                                                 
7
 Irina Macsinga, Psihologia diferenţială a personalităţii, Editura Mirton, Timişoara, 

2003, p. 182. 
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Pretenţia psihologiei cognitive de a explica întregul comportament uman 

prin regulile formale ale procesării informaţiei va fi moderată de unele 

critici privind funcţionalismul, automatismul şi mecanicismul de care 

reprezentanţii acestui curent au dat dovadă atunci când au conceput viaţa 

psihică a omului ca o maşină extrem de sofisticată, supralicitând natura 

informaţională a proceselor psihice în explicarea personalităţii. 

 

Exerciţiul nr. 1  

Care din teoriile de personalitate de mai sus le aveţi ca punct de 

reper în cunoaşterea psihologică a elevilor d-vostră? Argumentaţi!(1/2 

pagină) 

 Exerciţiul nr. 2 

Lecturaţi fişa de mai jos şi evidenţiaţi: „limbajul de lemn” sau 

stereotipiile psihopedagogice, exagerările. Explicaţi. 

„Cunoasterea elevului reprezinta o activitate de investigare stiintifica 

a resurselor existente la nivelul personalitatii obiectului educatiei, 

activitate proiectata si realizata de subiectul educatiei in mod independent 

sau cu sprijinul unor factori specializati: profesori-consilieri,profesori-

logopezi,profesori-cercetatorietc.Acesta activitate urmareste realizarea 

urmatoarelor scopuri pedagogice: a) evidentierea nivelului de dezvoltare 

fizica, psihica si sociala a elevului, in raport cu standardele varstei 

psihologice si ale treptei scolare; b) evidentierea nivelului de cunostinte 

(informatii de baza - strategii de cunoastere- atitudini cognitive) dobandite 

in raport cu obiectivele generale si specifice ale treptei si ale disciplinelor 

scolare; c)evidentierea strategiilor de educatie/instruire adaptate. 

Cunoasterea elevului reprezinta premisa individualizarii depline a 

procesului de invatamant care presupune " actiunea de adaptare a 

activitatii didactice la particularitatile fiecarui obiect al educatiei". Aceasta 

actiune "asigura o dezvoltare integrala optima si o orientare eficienta a 
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aptitudinilor proprii, cu scopul integrarii creatoare in activitatea sociala". 

Conceptul operational de cunoastere a elevului delimiteaza principalele 

actiuni necesare pentru descifrarea formulei individuale a personalitatii 

care exprima contributia tuturor factorilor fizici, psihologici si sociali 

angajati in proiectarea eficienta a activitatii elevului, realizata in context 

scolar si extrascolar. 

Aceste actiuni vizeaza: a) selectionarea informatiilor semnificative pentru 

intelegerea personalitatii elevului ( raportul general-particular; ponderea 

anumitor variabile in raport cu altele, unitatea sistemului psihic); b) 

prelucrarea si interpretarea informatiilor in vederea stabilirii diagnozei 

pedagogice, centrata asupra potentialului pozitiv al personalitatii elevului; 

c) valorificarea informatiilor finale la nivelul unei prognoze pedagogice, 

centrata asupra evolutiei personalitatii elevului, angajata pe termen mediu 

si lung.‖ 

II. Metode de cunoaştere a personalităţii elevului 

 Principiile activitatii de cunoastere a elevului definesc o triada de 

cerinte functionale care angajeaza capacitatea de investigatie a 

profesorilor, in general, a profesorilor-diriginti, in mod special. Avem in 

vedere urmatoarele principii:                          

a.- principiul abordarii unitare a personalitatii elevului; b.- principiul 

anticiparii dezvoltarii personalitatii elevului, prin valorificarea permanenta 

a resurselor elevului; c.- principiul autodeterminarii personalitatii elevului 

prin dirijarea sistemului de relatii: sociale, şcolare, profesionale, 

personale. 

Metodologia cunoasterii elevului implica doua tipuri de investigatii 

care pot fi realizate de factori specializati sau nespecializaţi , responsabili 

in acest domeniu de activitate (profesori-consilieri, psihopedagogi scolari, 

profesori-diriginti, cadre didactice şi părinţi):  
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a. Investigatia longitudinală, care asigura acumularea cantitativa a 

observatiilor despre elev în activitatea didactica si extradidactica. Acest 

tip de investigatie consemneaza faptele pedagogice realizate de elev, in 

clasa, in afara clasei, in scoala, in afara scolii etc, cu scopul evidentierii: 

modificarilor intervenite in procesul de dezvoltare a personalitatii 

elevului; ritmului si intensitatii de manifestare a fenomenelor (fiziologice, 

psihologice, sociale etc.) studiate in legatura cu procesul de dezvoltare a 

personalitatii elevului. 

Pentru realizarea investigatiei longitudinale pot fi folosite mai multe 

metode: observatia, ancheta, chestionarul, biografia, autobiografia, analiza 

produselor activitatii, experimentul. Activarea acestora poate fi realizata 

prin procedee empirice (Jurnalul e-levului/clasei, consemnari factuale, 

observatii spontane etc.) si prin tehnici speciale (observatii dirijate, 

masuratori antropometrice, fise scolare, teste psihologice si socio-

logice/sociometrice etc). 

b. Investigatia transversală asigura interpretarea calitativa a 

observatiilor psiho-pedagogice acumultate anterior, interpretare realizabila 

la diferite intervale de timp pe baza unor criterii specifice ( 

I.Holban).Investigatia transversala reprezinta o forma de organizare a 

activitatii de cunoastere a elevului realizabila pe baza abordarii frontale a 

caracteristicilor personalitatii intr-un anumit moment al dezvoltarii 

acesteia. 

Investigatia transversala valorifica informatiile acumulate longitudinal 

orientandu-le in directia cunoasterii structurii personalitatii elevului. Acest 

tip de investigatie este aprofundata si intensificata la sfarsitul anul scolar 

si in mod special la finalul ciclului sau la finalul treptei de invatamant..In 

anumite situaiii-problema investigatia transversala implica folosirea 

testelor psihologice, aplicabile de specialistii de la centru! si de la 

cabineteie de asistenta psiho-pedagogica a elevilor, cadrelor didactice si 

parintilor. Caracteristicile specifice investigatiei transversale sunt evidente 

la nivelul diagnozei si prognozei pedagogice, determinate la finalul 
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activitatii de cunoastere psiho-pedagogica a elevului, respectiv la sfarsitul 

ciclului sau la sfarsitul treptei de invatamant. 

Diagnoza pedagogica implica, prin definitie, realizarea unei investigatii 

transversale. Ea valorifica tooate metodele angajate in cunoasterea 

elevului: observatia, convorbirea, chestionarul, analiza produselor 

activitatii, biografia, autobiografia, experimentul (natural). Stabilirea 

diagnozei psiho-pedagogice, presupune valorificarea informatiilor 

acumulate longitudinal, in cadrul fisei de observatie psihopedagogica a 

elevului, obiectivarea lor intr-o decizie manageriala exprimata printr-un 

calificativ sau printr-o caracterizare succinta. Sunt vizate astfel 

principalele capacitati psihologice semnificative pentru caracterizarea 

elevului intr-un anumit moment al dezvoltarii sale: spiritul de observatie, 

atentia, motivatia, memoria, gandirea- limbajul, temperamentul, 

aptitudinile generale si specifice, caracterul (aspecte consemnate în  

Caietul dirigintelui; Fisa scolara).Prognoza psiho-pedagogica implica 

valorificarea diagnozei in directia caracterizarii generale a elevului 

realizata prin: a) corelarea informatiilor (calificative, caracterizari succinte 

etc.) despre capacitatile psihologice semnificative la nivelul stnicturii de 

functionare a personalitatii elevului; b) aplicarea principiului accentuarii 

trasaturilor pozitive ale personalitatii in vederea eliminarii treptate a 

tendintelor/elementelor negative; c) orientarea scolara, profesionala si 

sociala a elevului la nivelul corelatiei optime dintre posibilitatile 

individuale si cerintele generale. 

Iată principalele metode ce pot fi folosite în cunoaşterea elevului: 

1.Anamneza; 2. Metoda autobiografică 3.Autocaracterizarea sau 

caracterizarea liberă ; 4.Convorbirea; 4. Metoda chestionarului; 5.Metoda 

sociometrică; 6.Experimentului natural.7.Fişa şcolară sau 

psihopedagogică; 8. Caietul dirigintelui. 

II.1  Observaţia constă în urmărirea atentă şi sistematică a 

comportamentului unei persoane cu scopul de a sesiza aspectele sale 

caracteristice. Este uşor de aplicat şi se poate realiza sistematic sau 
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spontan.Principalele aspecte care se vor avea în vedere şi care pot fi 

considerate dezavantaje sunt: 

a. Caracterul subiectiv dat de limitele percepţiei observatorului 

derivate din selectivitatea atenţiei, tendinţa de a observa mai uşor doar 

ceea ce este contrastant, de a fi influenţat de  informaţiile anterioare 

despre subiect; tendiţa observatorului de a categoriza sau interpreta 

imediat aspectele observate pornind de la experienţa personală, de a da 

conotaţii sau semnificaţii personale faptelor observate; tendinţa 

observatorului de identificare cu persoana observată şi de a selecta acele 

aspecte comportamentele care se subscriu unei teorii sau ipoteze iniţiale a 

observatorului (tendiţa observatorului de a observa în special 

comportamentele aşteptate). 

   b. Modificarea comportamentului elevului observat în situaţia în 

care aceasta conştientizează faptul că este observat. 

   c. Nevoia de timp: este posibil ca un comportament ce se doreşte a 

fi observat să nu apară imediat, şi să fie necesar ca observatorul să aştepte 

răbdător apariţia acestuia. 

 

Condiţii necesare pentru o bună desfăşurare a observaţiei: 

 Observarea trebuie să aibă un caracter selectiv:comportamentul 

vizat trebuie să fie unul bine precizat, operaţionalizat. 

                              De exemplu, pentru a observa dacă un elev este 

sau nu sociabil am enumerta principalele comportamente care 

caracterizează sociabilitatea: comunică, participă cu plăcere la activităţi de 

grup, se implică activ în sarcini şcolare ce presupun relaţionarea, îi ajută 

din proprie iniţiativă pe ceilalţi etc. 

 Stabilirea unui plan de observare; 

 Elevul trebuie observat o perioadă mai mare de timp şi în situaţii  cât 

mai diferite; 

 Notarea cât mai rapidă, imediată a informaţiilor; 

 Observarea curentă trebuie să fie separată de interpretarea psihologică 

a comportamentelor; 
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 Observarea trebuie realizată cât mai discret; 

 Toate aceste condiţii pot fi concretizate prin realizarea unei grile de 

observaţie. Iată un exemplu de grilă de observaţie care poate fi alcătuită de 

cadrul didactic: 

 

Exerciţiul nr.3 

 Elaboraţi o fişă de observaţie a unui elev alegând un 

comportament/aspect pe care îl doriţi. Interpretaţi datele 

obţinute prin observaţie (timp de minim 14 zile) şi enumeraţi 

dificultăţile întâmpinate. 

   

II.2  Metoda biografică (anamneza) 

 

Comportamente/ 

Timp 

 

Luni 

Ora 

Pauză 

Marţi 

Ora 

Pauză 

Miercuri 

Ora 

Pauză 

Joi 

Ora 

Pauză 

Vineri 

Ora 

Pauză 

Interpretarea 

Comunică       

Participă cu 

plăcere la 

activităţi de grup 

      

Se implică activ 

în sarcini şcolare 

ce presupun 

relaţionarea 

      

Îi ajută din 

proprie iniţiativă 

pe ceilalţi 
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        Întrucât nu întotdeuna utilizarea observaţiei ne permite să accedem 

la explicaţii realiste ale comportamentului elevului, de cele mai 

multe ori istoria acestuia ne poate confirma sau infirma anumite 

ipopteze pe care le facem atunci când interpretăm datele 

observaţiei. În acest sens se întîmplă să recurgem la date 

suplimentare care pot completa tabloul observaţiilor venind din 

diferite surse: analiza unor documente (documente şcolare, fişe 

medicale etc.), analiza produselor activităţii elevului (caiete de 

teme, compuneri, jurnale, scrisori, desene, produse realizate în 

cadrul activităţilor practice etc.), anliza cursului vieţii (prin 

povestirea de către elev a întregii sale vieţi), analiza unor 

microunităţi biografice (descrierea activităţilor  unei zile de şcoală, 

a unei zile libere sau a unei zile de vacanţă). Pot fi utile şi datele pe 

care le obţinem de la alte persoane care cunosc foarte bine elevul. 

Metoda biografică presupune analiza sistematică a datelor privind 

trecutul unei persoane şi a modului ei actual de existenţă. Această 

metodă nu trebuie redusă doar la culegerea de informaţii, întrucât 

sursele menţionate mai sus pot da doar informaţii parţiale. 

Specificul metodei biografice constă în modul de sistematizare şi 

interpretare ştiinţifică a datelor. Dar care sunt criteriile conform 

cărora o interpretare a datelor este validă? Psihologul Gordon 

Allport oferă în acest sens câteva teste sau criterii pe baza cărora ne 

putem asigura de validitatea interpretăriilor date:   

1. forţa predictivă (o interpretare este validă dacă poate fundamenta 

predicţii cu privire la evoluţia viitoare a elevului); 

2. acordul social (o interpretare este validă dacă mai mulţi profesori 

ajung la aceeaşi explicaţie); 

3. coerenţa internă (contradicţiile logice ale unei interpretări ridică 

suspiciunea de nevaliditate). 

Dacă sunt respectate aceste condiţii de obiectivitate a interpretării datelor, 

metoda biografică devine o metodă ce poate reprezenta o resursă 

foarte bogată de informaţii necesare în cunoaşterea elevului. 
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II.3 Metoda chestionarului se bazează pe formularea unor întrebări la 

care elevii urmează să răspundă verbal sau scris. Formularea 

întrebărilor este predată de stabilirea de către diriginte a 

obiectivelor pe care le urmăreşte, ce intenţionează să obţină în urma 

prelucrării răspunsurilor. Modul în care sunt formulate şi organizate 

întrebările au rolul de a determina obţinerea unor răspunsuri fidele, 

sincere, complete. Aria de fenomene pe care le are în vedere 

chestionarul poate fi delimitată pe baza constatărilor ce au rezultat 

în urma aplicării celorlalte metode. 

II.4 Metoda scalelor de opinii şi atitudini (scale de apreciere) se 

caracterizează prin, posibilitatea elevilor de a exprima opiniile sau 

părerile în legătură cu fenomenele supuse cunoaşterii diferenţiat sub 

aspectul intensităţii. Răspunsurile sunt ordonate sub formă 

ascendentă sau descendentă în funcţie de intensitatea, fermitatea 

sau numărului de subiect incluşi care ar corespunde opiniei sau 

aprecierii celui ce răspunde.  

II.5 Metoda aprecierii obiective a personalităţii urmăreşte aprecierea 

făcută de elevi asupra diferitelor componente ale personalităţii 

propriilor colegi (atitudini, inteligenţă, caracter, temperament, 

calităţi individuale ale proceselor psihice). 

Este un instrument util pentru cunoaşterea modului în care normele 

morale sunt asimilate şi integrate în viaţa internă a colectivului, 

jalonând activitatea şi comportamentul elevilor, contribuind la 

educarea simţului responsabilităţii în formularea unor judecăţi de 

valoare cu privire la calităţile moral-volitive ale colegilor 

(atitudinea faţă de învăţătură, cinstea, sinceritatea, spiritul 

organizatoric, colegialitatea, disciplina, ambiţia, respectul). 

De asemenea elevii pot fi solicitaţi să se autoaprecieze cât mai obiectiv 

astfel putându-se face o comparaţie între rezultatele aprecierii de 

către colegi, aprecierii de către diriginte a fiecărui elev şi ale 
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autoaprecierii, dirigintele având posibilitatea de a confrunta propria 

sa apreciere cu cea a colectivului şi cu aprecierea elevului. 

Metoda aprecierii obiective este eficientă pentru că ajută dirigintele în 

surprinderea atmosferei morale ce există în colectivul respectiv, în 

cunoaşterea locului pe care elevul îl ocupă în ierarhia morală a 

colectivului pentru fiecare însuşire în parte, a fluctuaţiilor de la o 

însuşire la alta în ansamblul celorlalte şi pentru că stimulează 

procesul cunoaşterii reciproce între elevi. 

II.6 Metoda experimentului acţional-ameliorativ presupun introducerea 

unor modificări care să determine un alt mod de desfăşurare 

ulterioară a fenomenelor. Modificările introduse decurg în mod 

riguros din ceea ce s-a întâmplat până în acel moment în colectiv. 

Aceste modificări conduse şi controlate acţionează împreună cu 

celelalte influenţe mai puţin determinate. Caracteristica 

experimentului acţional-ameliorativ este aceea că presupune o 

dublă determinare-retroactivă şi proactivă, asigurând 

interdependenţa dintre toate cele trei componente, cunoaştere-

acţiune-rezultat. 

 

III. Cunoaşterea colectivului de elevi 

 În ultima vreme cercetarile sociologice se orienteaza tot mai mult 

spre microsocial si mai ales asupra grupului mic. Aceasta se 

datoreaza în primul rînd specificului organizarii activitatilor umane 

care se concentreaza tot mai mult spre grupul restrâns (echipa 

sportiva, colectiv de munca, clasa de elevi etc.) din  diverse 

domenii. Tehnicile si metodele de cunoastere a grupului mic au 

valoare educativă, preventivă şi de intervenţie la acest nivel în cazul 

apariţiei unor fenomene deviante.  

Cunoaşterea clasei de elevi nu este scop în sine ci este mai degrabă o 

modalitate pentru atingerea unor obiective mult mai 

cuprinzătoare a căror finalitate este eficentizarea 
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activităţii didactice.Printr-o bună cunoaştere a clasei de elevi 

putem să ne dimensionam activităţile astfel încât intervenţiile de 

natură didactică şi educaţională să îşi atingă scopul. I. Nicola, 

1 9 78 sintetizeaza urmatoarele obiective ale cunoaşterii colectivului 

de elevi: 

 Descrierea si relevarea particularităţilor structurale ale clasei de 

elevi. Astfel este posibil să identificam structura formală şi 

structura informală a clasei, prin analizarea microgrupurilor, a 

modalitatilor de interactiune, a persoanelor marginale şi a 

modalităţii în care acestea se raportează la fiecare dintre subgrupe.. 

 Cunoaşterea relaţiilor dintre liderii formali şi liderii informali, ceea 

ce ar permite o aprofundare a modalităţii de organizare internă a 

clasei, de ierahizare şi chiar de identificare a unei ierarhii 

axiologice. 

 Detectarea normelor, valorilor şi regulilor care tind să determine 

viaţa internă a colectivului de elevi, identificându-se asfel motorul 

coeziunii grupale. Forma structurală este partea vazută a 

interrelaţiilor dar acestea sunt susţinute de o serie importanta de 

valori, reguli şi norme formale sau informale, care adună şi 

focalizează grupurile. 

 Identificarea problemelor privind coeziunea colectivului de elevi, 

probleme care pot destabiliza grupul şi crea probleme greu 

soluţionabile. 

 Identificarea legităţilor colective rezultate prin interacţiunile dintre 

personalităţile individuale şi personalitatea de grup a colectivului. 

Marginalizarea anumitor persoane sau dimpotriva posilbilitatea 

altora de a coagula în jurul lor microgrupuri sunt piedici în 

formarea unui grup unit, cu un grad de coeziune ridicat. 
 

III.1 Particularităţile clasei/colectivului de elevi ca grup social 

 Unul din grupurile cele mai semnificative din viaţa copilului este 

clasa de elevi, care se perpetuează de-a lungul mai multor ani (8-
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10-12 ani) având o imensă influenţă asupra membrilor săi prin care 

aceştia îşi satisfac nevoia de afiliere, de participare, de cunoaştere, 

comunicare, de protecţie şi securitate. 

Clasa de elevi este: 

1. Un grup de muncă specific, compus dintrun număr de membrii 

egali (elevii) şi dintr-un animator (profesorul), ale căror raporturi 

sunt reglementate de tipul sarcinii (Necula, 1983, p.105). 

2. Un grup formal constituit pe baza de reglementări şcolare, prin 

distribuirea unor roluri diferite educatorilor şi educaţilor; 

3. Este un grup mic prin numărul membrilor (25-30); 

4. Este un grup educaţional prin natura scopurilor, un grup de formare, 

de modelare a unor capacităţi şi trăsături de personalitate, de 

învăţare a unor comportamente, de însuşire a cunoştinţelor şi a 

abilităţilor. 

5. Posedă toate caracteristicile generale ale unui grup primar: 

 Membrii sunt în interacţiune directă (elev-elev, elev-profesor, elev-

grup,grup-grup), faţă în faţă, atunci când comunică, stabilesc relaţii 

ierarhice, preferenţiale; 

 Acţiunea care se desfăşoară în clasa de elevi este susţinută de 

scopuri şi motive care conduc la progresul grupului. Fiind un grup 

formal, scopurile clasei şcolare sunt prescrise de persoane 

exterioare grupului şi vizează procesul de instrucţie şi educaţie. Dar 

acest fapt nu anulează scopurile individuale care trebuiesc 

armonizate şi intgrate cu cele formale. 

 Grupul are o structură ce reprezintă o reţea de roluri şi statusuri. 

Statusul defineşte locul pe care îl ocupă un indivivid într-un sistem 

la un moment dat sau poziţia sa socială într-o ierarhie dată. Rolul 

este aspectul dinamic al statusului, totalitatea conduitelor adoptate 

din perspectiva deţinerii unui status. Are o structură organizată, 

impusă, ce investeşte membrii cu diferite roluri pentru atingerea 

obiectivelor şcolare şi rezolvarea diferitelor sarcini propuse. Liderul 
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clasei se distinge prin autoritate şi capacitatea de a-i stimula pe 

ceilalţi. Ca lider oficial, profesorul trebuie să respecte cerinţele 

grupului, să cunoască tensiunile existente în grup, precum şi 

cazurile de deviere de la normele de grup.  Structura informală 

(neoficială, liber consimţită) bazată pe relaţii de simpatie, antipatie, 

indiferenţă pot influenţa coeziunea şi productivitatea grupului 

şcolar sau pot acţiona pentru a proteja membrii grupului contra 

practicilor autoritare ale liderilor formali. Apar lideri informali 

(persoane preferate) care concură într-un fel cu cei formali de aceea 

profesorul trebuie să cunoască dacă calităţile celor doi converg sau 

diferă şi dacă ifluenţele exercitate de ei asupra grupului sunt 

benefice. 

 Există un sistem de norme cu rol reglator ce determină coeziunea şi 

unitatea în  clasa de elevi, iar grupul la rândul său exercită presiuni 

asupra membrilor pentru respectarea lui. În felul acesta se ajunge la 

o standardizare şi uniformizare  a comportamentelor. Grupul şcolar 

cuprinde două categorii de norme: norme explicite (care 

reglementează activitatea de învăţare a elevilor, decurgând din 

specificul instituţiilor şcolare ca instituţii de instruire şi educaţie) şi 

norme implicite (care iau naştere din interacţiunea membrilor, sunt 

o emanaţie a grupului, un fel de rezumat al experienţelor colective 

ale elevilor ). Neconcordanţa dintre cele două seturi de norme 

conduce la conflicte normative, deteriorarea climatului din grup, 

agresivitate sau devianţă normativă. 

 Grupul şcolar se defineşte printr-un anumit grad de coeziune, care 

este rezultatul tuturor forţelor care îi determină pe indivizi să 

rămână în grup, conferind unitate şi rezistenţă la destructurare 

grupului. Grupurile cu un nivel de coeziune scăzut pot fi doar cu 

indulgenţă numite grupuri. Sursele coeziunii pot fi: atracţia 

interpersonală, măsura ăn care membrii grupului se simpatizează 

unii pe alţii, climatul de încredere mutuală, consensul cognitiv şi 



   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
MINISTERUL 

MUNCII, 

FAMILIEI 
ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente 

Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 
„GHEORGHE 
ASACHI” DIN 

IAŞI 

                                                                                       

 283 

afectiv al membrilor, succesul şi satisfacţiile generale ăn viaţa de 

grup, cooperarea în cadrul grupului, măsura în care grupul satisface 

aspiraţiile membrilor săi. Iată câteva sugestii pentru profesor în 

vederea măririi  coeziunii grupului şcolar:- să ofere elevilor mai 

multe situaţii de cunoaştere; - să practice un stil de conducere 

democratic; -să stimuleze iniţiativa elevilor în a-şi organiza singuri 

activităţile;- să organizeze activităţi de învăţare bazate pe 

cooperare; să presteze evaluări nu nmai a prestaţiilor individuale ci 

şi ale grupului în ansamblu. 

 S. Makarenko prin studiile sale desprinde doua coordonate ale 

unui colectiv de elevi:  prezenţa scopului si caracterul său de 

organizare socială.  

Definind colectivul de elevi prin analogie cu grupul social se 

recunoaşte necesitatea circumscrierii caracteristicilor proprii 

colectivului pentru a-l diferenţia de alte grupuri sociale. Luând în 

considerare notele definitorii ale grupului mic se pot preciza 

sensul psihosocial si pedagogic dobândite prin raportarea lor la 

colectivul de elevi: 

 Structura colectivului de elevi este generata de interrelatiile 

existente între membri ei. Aceste interrelatii se pot structura în 

functie de interdependenta rolurilor si statusurilor, astfel încât 

putem distinge doua structuri fundamentale: o structura formala si 

o structura informala. Prima, structura formală apare ca rezultat al 

investirii oficiale a elevilor cu diferite roluri (sef de grupa, sef de 

clasa etc.) în vederea atingerii unor obiective comune. Structura 

formala este un rezultat al unificarii acestor relatii formale într-un 

tot unitar. Forma si continut ei sunt determinate de autoritatea si 

modul în care se iau deciziile si se îndeplinesc sarcinile. Prezenta 

dirigintelui, ca lider formal adult imprimă un anumit specific 

reţelei relaţionale a structurii formale, atât pe orizontala cât şi pe 

verticală. Liderul formal şi cel informal manifestă mai multe 

funcţii printre care asigurarea condiţiilor în vederea atingerii 
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scopurilor sau acţiuni îndreptate în vederea menţinerii coeziunii 

grupului. Structura informala se caracterizează prin aceea ca 

interactiunea dintre membri grupului de elevi nu este impusă sau 

reglementată din exterior, ea fiind rezultatul firesc, natural si 

spontan al relaţiilor intersubiective, psihologice ce se stabilesc 

între elevi. Acestea sunt relatii interpersonale între personaliţăti 

diferite, care se influenţează reciproc, prin care elevii se percep, 

comunică, actionează şi reacţionează. Structura informala are un 

caracter afectiv, simpatetic, bazat pe legături sociometrice de 

simpatie, antipatie si indiferenta între membri sai. Putem spune ca 

este vorba de "expansiunea afectiva" (atitudinea elevului fata de 

ceilalti colegi), dar în acelasi timp si de "incluziunea afectiva" 

(atitudinea clasei faţă de elev). Cele doua laturi constituie un tot 

indisolubil, una neputând exista fără cealaltă. Conexiunea 

complexă dintre ele conduce la o interinfluentare reciprocă, 

expansiunea fiind predominat individuală iar incluziunea 

predominat socială, ambele având un caracter psihosocial. În 

funcţie de aceste relaţii informale apar aşa zişii lideri 

informali/persoane preferate. Dacă liderii formali se impun mai 

ales în virtutea rolului şi funcţiei pe care le deţin, liderii informali 

se impun în virtutea unor calitati personale apreciate de colegii lor. 

Cele două tipuri de structuri, formală şi informală specifice 

colectivului de elevi se afla într-o strânsa interdependentă. 

Structura informala se cristalizeaza dupa un anumit timp şi are o 

dinamică si dezvoltare proprie şi continuuă.  
 

Exerciţiul nr. 4 

Aplicaţi termenii de “coeziune” şi ”dinamică” la 
colectivul de elevi la care sunteti diriginte. Caracterizaţi 
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empiric clasa de elevi din perspectiva celor două noţiuni şi 
comparaţi cu alte colective (1/2 pagini). 

III.3 Metode şi tehnici de cunoaştere a colectivului de elevi 

 

  Cunoasterea colectivului de elevi nu presupune doar cunoasterea 

personalităţii membrilor lui, ci surprinderea acelor caracteristici 

prin care se defineste ca un tot, ca o unitate de sine stătătoare, ca 

un grup social. Putem spune ca identificarea unor trăsături 

personale ne ofera posibilitatea să întelegem mai bine semnificatia 

rolurilor pe care le joacă elevii, iar prin intermediul acestora sa 

cunoaştem modul de interacţiune, care declanşează şi determină 

caracteristicile colectivului. Cunoasterea poate parcurge si drumul 

invers, de la trăsăturile definitorii ale colectivului, prin intermediul 

comportamentelor ce rezulta din exercitarea rolurilor, la condiţiile 

interne si particularităţile psihologice ale membrilor sai. În acest al 

doilea sens, putem spune ca tehnicile sociometrice asigură o 

cunoaştere amanunţită mai ales a structurii informale/afective a 

colectivului şi indirect a caracteristicilor de personalitate a 

elevilor. Cunoscând sintalitatea grupului (modul cum 

interacţionează personalitatea fiecăruia dintre elevi cu a celorlalţi) 

vom putea face diverse aprecieri cu privire la unele componente 

ale personalitatii, si invers, cunoscând personalitatea indivizilor 

din care este format colectivul, vom putea interpreta unele 

manifestari ale sintalităţii.  

Cunoaşterea dinamicii colectivului reclamă un studiu longitudinal 

şi folosirea unor metode corespunzatoare. Un astfel de studiu ne 

indica nu numai tendinta generala de evolutie a colectivului, ci si 

principalele momente critice ale acestei evoluţii.  

 

III.1. Observaţia sistemică presupune urmărirea şi consemnarea, 

după un plan dinainte elaborat, a manifestărilor grupului în diferite 
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situaţii sociale, cu scopul cunoaşterii particularităţilor acestuia. Ca 

şi în alte domenii, metoda observaţiei se poate aplica în o 

multitudine de forme (de exemplu, observaţie directă/indirectă) şi 

trebuie să satisfacă aceleaşi cerinţe generale (de exemplu, existenţa 

unui plan de observaţie; existenţa unui sistem de înregistrare exactă 

a datelor; stabilirea unor procedee de verificare a informaţiilor, 

evidenţa surselor de eroare şi de distorsionare subiectivă). O tehnică 

specifică de observare este aceea a comunicării dintre membrii unui 

grup şi a interacţiunilor dintre ei, cunoscută sub numele de ―analiza 

interacţiunilor‖. Tehnica a fost concepută de psihosociologul 

american Robert Bales şi urmăreşte a facilita culegerea unor 

informaţii pertinente privitoare la: conţinutul predominant al 

comunicării dintre membrii grupului (de exemplu, schimb 

deinformaţii, opinii, sugestii); orientarea şi tipologia interacţiunilor 

dintre aceştia (de exemplu, grup centrat pe rezolvarea 

sarcinilor/grup centrat pe preocupări socio-afective); sensul 

dominant de acţiune al participanţilor (de exemplu, 

emitere/solicitare de informaţii,opinii, sugestii etc.) Specificul 

acestei tehnici constă în observarea derulării interacţiunii dintre 

membrii unui grup de discuţie, în situaţiile în care se analizează, se 

deliberează, se decide modul de rezolvare a unei probleme. 

Situaţiile si fenomenele asupra carora se concentreaza observatia 

pot fi: a) manifestări ale sintalităţii (modul în care se exprimă 

opinia colectivului în diverse situaţii, conduita colectivului, 

conduita subgrupurilor din cadrul colectivului, participarea 

membrilor la discutarea anumitor probleme, modul în care se iau 

diverse decizii, constatări în legatură cu coeziunea grupului); b) 

manifestari psihosociale (autoritatea şi influenţa liderilor formali, 

comportamentul liderilor informali, modul în care elevii îşi exercita 

influenţa între ceilalţi. 

 

III.2. Metoda chestionarului este una din cele mai raspândite 



   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
MINISTERUL 

MUNCII, 

FAMILIEI 
ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente 

Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 
„GHEORGHE 
ASACHI” DIN 

IAŞI 

                                                                                       

 287 

metode în cercetarea socială şi psihologică. Specificul său consta 

în faptul că se bazează pe formularea unor întrebări la care 

subiecţii anchetaţi urmează să raspundă verbal sau în scris. 

  

III.3 Metoda experimentului este expresia concludenta a 

interdependentei dintre cunoaştere şi acţiune. Această metodă 

presupune stabilirea unei relaţii cauzale între variabila 

independentă şi cea dependentă. Se impune un control riguros din 

partea cercetatorului asupra tuturor componentelor situaţiei 

experimentale, astfel încât relaţia dintre variabile şi modificarea 

fenomenelor să fie foarte bine cunoscută şi manipulată.  

 

III.4. Metoda scărilor de opinii şi atitudini (scări/scale de 

apreciere) se caracterizeaza prin aceea ca introduce anumite 

diferentieri în raspunsurile subiecţilor, după intensitatea cu care-şi 

exprima opiniile în legatură cu diferite fenomene.  

 

III.5. Tehnica sociometrică 

 Iniţiatorul sociometriei este sociologul american J. L. Moreno care 

susţinea că sociometria se ocupa doar de o parte a realităţii sociale, 

si anume de relaţiile interpersonale, acordând o importanţă 

deosebită aspectelor cantitative si calitative ale acestora. Se 

identifică relaţiile simpatetice care se bazează pe atracţii şi 

respingeri între membrii colectivului, folosindu-se anumite 

formule şi calcule matematice. Tehnicile sau metodele 

sociometrice reprezinta un ansamblu de instrumente si procedee 

destinate să înregistreze şi să măsoare configuraţia şi intensitatea 

relaţiilor interpersonale din interiorul grupului şcolar. Sub această 

denumire sunt incluse atât instrumentele de culegere a materialului 

faptic, cât şi cele de prelucrare, interpretare sau prezentare a 

materialului respectiv. Studiul sociometric are o tripla orientare: a. 

cunoasterea de catre diriginte a afinitaţilor exprimate de membri 
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grupului şi implicit a relatiilor din cadrul colectivului;b. o 

cunoaştere de catre elevi a poziţiei lor în grup; c. îmbunătăţirea 

relaţiilor şi a climatului psihosocial a grupului scolar prin 

intervenţii psihopedagogice. Prin testul sociometric se pot 

determina: -poziţia, statutul unui elev în câmpul relatiilor 

interpersonale (lider, popular, izolat, ignorat, respins, marginalizat, 

victimă, agresor, incitator la conflicte, mediator,  etc.); - structura 

psihologică globala a grupului şi a subgrupurilor din cadrul sau; 

diversele centre de influenta; perceptia grupului faţă de un anumit 

membru; -coeziunea de grup, etc.  

 Uşor de administrat şi prelucrat, oferind foarte multe date asupra 

microgrupului cercetat, testul sociometric poate crea uşor iluzia 

instrumentului "ideal". Există anumite limite a instrumentului de 

care trebuie să se ţină seama:  

- acesta nu epuizează totalitatea relaţiilor interpersonale, 

ceea ce implica în mod obligatoriu corelarea lui cu alte metode si 

tehnici de cercetare (chestionare; scale de apreciere ce privesc 

orientarea valorică şi motivaţională;  

- pentru asigurarea succesului cercetarii trebuie creata o 

atitudine favorabilă a subiecţilor faţă de test;  

Testul sociometric ofera doar materialul brut în legatură cu 

aspectele relaţionale ale elevului şi ale grupului. Ulterior acest 

material se va prelucra si numai pe baza celor rezultate vom putea 

cunoaşte aceste aspecte. Toate aprecierile, interpretarile si 

rezultatele obtinute în urma prelucrării sunt dependente de 

fidelitatea datelor oferite de test. Fidelitatea depinde de sinceritatea 

raspunsurilor la întrebările testului, sinceritate care la rândul ei 

este determinata de felul în care a fost întocmit testul şi de modul 

în care a fost aplicat. Testul sociometric constă în formularea unor 

întrebari prin intermediul cărora se solicită fiecărui elev să-si 

exprime simpatiile şi antipatiile faţă de ceilalţi colegi ai săi.(De 

exemplu, la 3 întrebări trebuie să indice pentru fiecare câte 3 
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colegi). Foarte important este ca întrebarile să aibă la bază criterii 

atent alese, care să fie în concordanţă cu interesele, preocupările şi 

aspiraţiile tuturor elevilor, dar şi cu interesele cercetarii. Este 

necesar sa li se ofere elevilor suficiente motive pentru a răspunde 

cât mai sincer. Aceste întrebari pot avea ca referinţă diverse 

aspecte sau domenii de interes: petrecerea timpului liber, 

participarea la sarcini profesionale, cooperarea în cadrul echipei 

sportive etc. Alegerea realizată ar putea fi motivată de către elevi 

pentru a asigura pertinenţa şi obiectivitatea rezultatelor. 

Testul sociometric se poate folosi într-o cercetare 

transversala (de la un semestru la altul sau de la un an la altul) 

pentru a surprinde evoluţia relaţiilor colectivului. Astfel testul 

urmează a fi administrat periodic, iar rezultatele obţinute sa fie 

comparate între ele. Reluarea testului la intervale prea scurte îi 

diminuează eficacitatea, subiecţii orientându-se mai mult după 

răspunsurile anterioare iar la intervale prea mari riscăm să pierdem 

din vedere dependenţa strictă dintre fenomene pe care le urmărim.  

 

Etape ale aplicării testului sociometric: 

 

a) membrii grupului primesc motivări şi li se explică scopul 

cercetarii: 

- fiecare îşi va cunoaşte mai bine locul în grup; în repartizarea 

anumitor sarcini se va ţine cont şi de preferinţele interpersonale; se 

va ţine cont de relaţiile sociopreferenţiale şi în structura formală a 

grupului; 

b) se asigură elevii de caracterul confidenţial al răspunsurilor 

la  întrebări; 

c) se distribuie membrilor grupului formularele cu întrebări şi se 

explică clar modul de completare; 

d) se precizeaza caracteristicile situatiei: grupul în cadrul căruia se 

fac alegerile şi respingerile; sensul fiecarei întrebari; limitarea la 
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un anumit număr de răspunsuri ( se recomanda 3 sau 5 raspunsuri 

în functie de marimea grupului); se precizează faptul că ordinea 

preferinţelor este o ordine valorică, cel de pe locul întâi sa fie cel 

mai preferat, iar urmatorii în ordine descrescătoare; nu se impune 

o limita de timp pentru  completare.  

e) se colectează raspunsurile.  
 

 Matricea sociometrică 

   Datele testului sociometric sunt înregistrate într-un tabel cu 

două intrări, unde atât pe verticală cât şi pe orizontală sunt trecuţi 

elevii din colectivul respectiv. Pe verticala se trec punctele 

atribuite din alegerile/respingerile colegilor nominalizaţi, iar pe 

orizontala perceptiile pozitive şi negative atribuite de asemenea 

colegilor. Matricea sociometrica este mai mult un instrument 

tehnic decât unul de cunoastere. Ea faciliteaza descoperirea şi 

ordonarea datelor brute pe care ni le ofera testul şi asigură 

condiţiile necesare pentru manipularea şi prelucrarea lor. Pe 

verticala se trec în ordine, corespunzător fiecarui elev, cu culoare 

rosie +3, +2, +1 puncte în dreptul colegilor aleşi, preferati, iar cu 

culoare albastra - 3, - 2, - 1 puncte în dreptul colegilor respinşi, 

nominalizaţi la întrebarea a doua. Pe orizontală se trec percepţiile 

pozitive reprezentate prin cercuri roşii şi percepţiile negative 

reprezentate prin cercuri albastre. Mai apoi în capetele de tabel ale 

matricii sociometrice se calculează suma punctelor obţinute din 

alegeri şi respingeri şi suma percepţiilor pozitive/negative. Primul 

coleg ales la prima întrebare primeşte +3 puncte, al doilea +2 

puncte, iar al treilea +1 punct. Primul coleg nominalizat la 

întrebarea a doua primeşte - 3 puncte, al doilea - 2 puncte, iar al 

treilea - 1 punct. Toţi cei trei nominalizaţi la întrebarea a treia 

primesc nediferenţiat un cerc roşu, iar cei trei nominalizaţi la 

întrebarea a patra primesc de asemenea nediferenţiat un cerc 

albastru. 
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Indici sociometrici  
 Pe baza datelor brute rezultate din testul sociometric si trecute în 

matrice se pot calcula o mulţime de indici sociometrici. Prezentăm 

mai jos câţiva din cei mai importanti indici sociometrici: 

a) indicele statusului sociometric arata pozitia ocupata de o 

persoana în cadrul grupului si se calculeaza dupa formula: 

I=n / (N- 1), unde n = numarul alegerilor primite de respectiva 

persoana şi N = numărul membrilor grupului; 

 b) indicele expansivităţii sociometrice permite determinarea 

cantitativă a orientarii individului spre membrii grupului prin 

luarea în calcul atât a expansivităţii pozitive cât şi a expansivităţii 

negative: 

I = (E+) + (E-) = [(n+) / (N- 1)] + [(n-) / (N- 1)] 

unde (n+) = numar de alegeri emise; (n-) = numar de respingeri 

emise; N = numarul membrilor grupului 

Acest indice măsoară şi gradul de integrare a individului în grup: 

cu cât valoarea e mai mare cu atât individul e mai bine integrat în 

grup.  

c) indicele sensibilităţii raţionale exprimă capacitatea individului 

de a-şi evalua propria sa pozitie în grup; exprimă acurateţea 

percepţiei relaţiilor sociometrice cu privire la propria persoană.  

I = Aa / Ap unde Aa = numarul aşteptărilor de a fi ales; Ap = 

numarul alegerilor primite. În cazul în care dorim să măsurăm 

acest indice trebuie să solicităm elevilor să exprime aşteptările lor 

în legătură cu numărul alegerilor pe care le vor primi 

d) indicele asocierii persoanelor în cadrul grupului se calculeaza 

dupa formula: 

I = n / [ k(N- 1)/2 ] unde n = numarul relatiilor simetrice; N = 

numarul membrilor grupului; k = numarul alegerilor permise 

Cu cât valoarea indicelui asocierii este mai mare cu atât relaţiile în 

grup sunt mai bune. 
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e) indicele coerentei grupului exprimă calitatea relaţiilor 

sociometrice la nivelul grupului. Cu cât valoarea indicelui este mai 

mare, cu atât grupul este mai coeziv.  

I = R×q / U×p unde R = numarul alegerilor reciproce;U = numarul 

alegerilor unilaterale; p = k / (N- 1), q = 1 – p; k = numarul 

alegerilor permise ; N = numarul membrilor grupului. 

 

 Sociograma 
  Pe baza datelor cuprinse în matricea sociometrică putem 

întocmi sociograma care ne prezinta sub forma grafică relaţiile 

interpersonale din interiorul colectivului, locul fiecarui elev în 

grup şi diverse tipuri de reţele interpersonale. Aceste reţele se 

cuantifică în sociogramă prin diferite simboluri grafice. Există 

două categorii de sociograme: individuale şi colective. Primele nu 

sunt altceva decât un extras din sociograma colectiva şi prezintă 

situaţia unui elev aşa cum rezultă ea din totalitatea relaţiilor cu 

ceilalţi colegi. O sociogramă se poate prezenta sub forma 

moleculară (asemeni legăturilor dintre molecule) sau sub formă 

de"ţintă" (relaţiile sunt prezentate în cadrul unui număr de cercuri 

concentrice). Numărul cercurilor din care e formată "ţinta" poate fi 

mai mic sau mai mare în funcţie de numărul elevilor din clasă sau 

în funcţie de distanţa sociometrică dintre elevi. Este recomandat 

un număr de cercuri impar astfel încât cercul de nivel mediu (de 

ex. cercul 4 din 7) este nivelul corespunzator statutului sociometric 

nul. Cercurile din interior corespund nivelului de integrare, în care 

se află elevii cu punctajul total pozitiv, iar cercurile din exterior 

corespund nivelului de "neintegrare", în care se afla elevii cu 

punctaj total negativ. Liderul informal al grupului (cu punctajul cel 

mai mare) este asezat în centrul cercului nr. 1(cerc numerotat 

astfel de la interior spre exterior). Cu cât un elev are un punctaj 

mai mic cu atât se departează mai mult de centrul cercului nr.1 sau 

chiar de grup. 
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  Sociograma colectivă ne oferă posibilitatea cunoaşterii 

structurii preferenţiale ce se stabileste în interiorul colectivului, 

indicându-se în mod grafic cine cu cine relaţioneaza din punctul de 

vedere al afinităţilor. Pe grafic alegerile sunt reprezentate printr-o 

sageată roşie, iar respingerile printr-o sageata albastra. Relaţiile 

reciproce ne apar ca o săgeată dublă în culoarea corespunzătoare. 

Se pot realiza analize multiple si foarte complexe, cât şi aprecieri 

calitative diverse în funcţie de: numarul alegerilor/respingerilor, 

subgrupurile care se formează, statutul sociometric al elevilor ce 

fac parte dintr-un subgrup sau altul, distanţa dintre ei, etc.  

   Dacă un elev trimite alegeri spre colegi cu statut 

sociometric mare are alta semnificatie decât un altul care trimite 

alegeri spre un coleg cu un statut sociometric mai mic. Putem sa 

atribuim unui lider o semnificatie pozitiva sau una negativă în 

raport cu poziţia subgrupului din din care face parte în cadrul 

colectivului de elevi. 

 

Prezentarea sociogramei se poate face în fata clasei (punctând 

pe aspectele generale) dar şi individual (punctând aspectele 

particulare ale elevului). Este recomandat a se scoate în evidenţă 

partea pozitivă a concluziilor astfel încât să îmbunătăţim climatul 

psihosocial, să îmbunătăţim relaţiile dintre elevi. Se recomandă 

sensibilizarea fiecărui elev asupra rolului şi poziţiei sale în grup 

precum şi consilierea acestora pentru a diminua conflictele, 

atitudinile şi sentimentele negative, comportamentele de 

marginalizare, auto-marginalizare şi indiferenţă. 
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Anexa 1 

Testul sociometric-Model 
 

1. Dacă ar trebui să reprezinţi clasa la un concurs important ce 

colegi ai alege ? De ce? 

1. 1.............  

1. 2.............  

1. 3.............  

2. Daca ar trebui să reprezinţi clasa la un concurs important ce 

colegi nu ai alege ? De ce? 

2. 1.............  

2. 2.............  

2. 3.............  

3. Cine crezi că te-a ales, că te-a nominalizat la prima întrebare? De 

ce? 

3. 1.............  

3. 2.............  

3. 3.............  

4. Cine crezi ca te-a respins, că te-a nominalizat la a doua întrebare? 

De ce? 

4. 1.............  

4. 2.............  

4. 3.............  
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Fişă de lucru nr. 1 

Aspecte nagative ce pot interveni în aplicarea metodelor de 

cunoaştere a elevilor: 

Pentru metoda observaţiei: 

- neprecizarea comportamentului vizat  

- nestabilirea unui plan de observare; 

- notarea informatiilor dupa o perioada mai lunga de timp de la 

observatia, ceea ce duce la trecerea cu vederea peste anumite 

informatii importante; 

- observarea nu este realizata discret iar elevul dandu-si seama de 

acest lucru devine rigid si retras; 
 

Pentru metoda convorbirii: 
- nerespectarea conditiilor prielnice unei convorbiri eficiente : 

- un climat incordat si nesigur; 

- necastigarea increderii elevului sau pierderea interesului din 

partea acestuia pe parcursul convorbirii; 

- formularea unor intrebari mai putin clare ceea ce duce la rapunsuri 

neclare sau evazive; 

Pentru metoda chestionarului: 

- formularea intrebarilor, pozitionarea lor in chestionar sau 

interviu si interpretarea raspunsurilor / rezultatelor. (intrebari 

neclare, pozitionate incorect si ilogic, raspunsuri interpretate gresit). 

Pentru metoda anamnezei:  

- un alt aspect ce poate influenta negativ cunoasterea 

psihologica a elevului este o analiza sistematica gresita a datelor 

privind trecutul persoanei sau modul actual al acesteia de existenta. 

De asemeni, nevalidarea datelor si neinterpretarea lor pe baza unor 

criterii stiintifice poate influenta cunoasterea psihologica a elevilor, 

in cadrul metodei biografice. 
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ETICA APLICATĂ ÎN CÂMPUL 

PRE/UNIVERSITAR 
Formator:   Asist.univ.dr. Magdalena 

IORGA 
 

    

OBIECTIVE FINALE DE PERFORMANŢĂ:  
 Să delimiteze corect spectrul semantic al Eticii şi Deontologiei 

profesionale, 

 Să identifice valorile şi principiile etice şi să descopere funcţia 

acestora în orientarea, evaluarea şi acţiunea performantă pe plan 

profesional, 

 Să probeze capacitatea de a isntrumenta conţinutul teoretic al 

disciplinei şi, în mod particular, conţinutul codurilor de etică în raport cu 

cazuistica, 

 Să înţeleagă importanţa teoretică şi practică a viziunii etice în 

asigurarea progresului social şi individual, 

 Să îşi formeze conştiinţa apartenenţei la un corpus profesional. 

 

Imaginea filosofilor, scriitorilor sau analiştilor de orice gen din 

România, atunci când urmăresc acelaşi subiect – valorile morale ale 

românilor – este foarte diferită. Ea porneşte de la pesimismul şi „lipsa 

speranţei‖ în existenţa valorilor morale până la optimismul viziunii asupra 

transformărilor morale în societatea contemporană. Unii autori constată un 

sindrom al „devirusării‖ morale a României, ţară care este virusată „nu 

doar fizic şi psihic, ci şi politic‖
8
, şi care are nevoie de „scalpelul unui 

                                                 
8
 Ruxandra Cesereanu, Năravuri româneşti. Texte de atitudine, Editura Polirom, 

Iaşi, 2007, p. 92 
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chirurg etic‖. România argotică şi coruptă de azi nu poate fi salvată 

neapărat prin cultură, ci prin sensuri morale. „În ce mă priveşte, susţine 

Ruxandra Cesăreanu, într-o investigaţie asupra năravurilor româneşti, nu 

caut să mai găsesc o estetică românească, ci o etică. Cearta intelectualilor 

(atunci când are loc aşa ceva) mi se pare desuetă: intelectualii au înţepenit 

în ideile lor fixe şi în bătăliile lor conceptuale. Mă interesează, în schimb, 

cruciada interioară a românilor. În caz că ea mai este posibilă şi nu a pierit 

de tot. Nu ştiu ce va aduce viitorul, şi nu pot să profeţesc nimic‖.
9
 

Putem afirma că, pe lângă importanţa existenţei în sine a valorilor 

enumerate mai sus, această „criză a valorilor morale‖ are cauze multiple, 

printre care identificăm trei ca fiind cele mai evidente: în primul rând,  

societatea însăşi nu generează valori morale, în lipsa unor repere 

axiologice; în al doilea rând, formatorii de valori morale (societatea, 

educatorul, familia, instituţiile, media etc) nu îşi îndeplinesc rolul sau 

există o anumită neconcordanţă între valorile promovate de către aceştia; 

şi nu în ultimul rând, identificăm lipsa unor politici şi strategii 

educaţionale de formare a profilului moral al tinerilor. 

În aceste circumstanţe, în care valorile sunt create de om şi, la rândul 

său, omul se creează prin valori, importanţa educaţiei în formarea 

valorilor morale conturează un cerc vicios. Cine este responsabil de 

transferul valorilor, de crearea lor, de transformarea lor şi adaptarea la 

schimbările sociale şi istorice şi cum reacţionează indivizii sau grupurile 

de indivizi atunci când valorile interiorizate sunt ameninţate? Cadrul 

didactic, ca actor în câmpul universitar, are rolul de a tria, de a filtra aceste 

valori etice şi morale. Mai mult decât atât, instituţia este responsabilă în 

mod direct de ceea ce se întâmplă cu „produsele‖ sale. „Obiectivul ei nu 

este numai de a căuta adevărul, ci de a-l gestiona corect şi de a-l feri de 

materializări distructive sau aberante. Emiţătorul unei teorii, al unei idei, 

devine copărtaş la procesul valorificării muncii sale şi este pasibil de fi 

responsabil de consecinţele emisiunii sale ideatice. Deontologia 

                                                 
9
 Ibidem, p. 231 
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universitară este mai mult decât necesară. Cercetătorul universitar îşi va 

impune singur reguli privitoare la limitele şi reverberaţiile în timp sau 

spaţiu ale demersurilor sale‖.
10

  

Profesorul nu este numai „o arhivă vie‖; el este cel care trebuie să 

comunice rezultatele propriilor cercetări şi să îi ajute pe studenţi să 

dobândească arta de a descoperi. El trebuie să fie un adevărat actor pe 

scena educaţiei. „Statutul actorilor din spaţiul universitar diferă foarte 

mult de cel al actorilor din învăţământul preuniversitar. Elevii sunt mult 

mai dependenţi de autoritatea profesorală, pe când studenţii ajung la o 

autonomie mult mai pronunţată. Autoritatea nu mai constituie monopolul 

profesorilor, ci este acaparată, în parte, şi de candidaţii la formare‖. 

Studentul este subiectul propriei deveniri, contribuind de unul singur la 

progresul personal, autoperfecţionându-se într-un mod conştient şi 

voluntar. Ceea ce lipseşte, totuşi, remarcă autorii români, este bucuria de a 

învăţa, gustarea din plin a momentelor privilegiate specifice acestei vârste. 

Universitatea nu are doar rolul de a forma elite care conducă societatea 

spre emancipare, „ci să furnizeze sistemului social actori capabili să 

răspundă satisfăcător la tot felul de angajamente. Universitatea va favoriza 

întâlnirea dintre ştiinţă, artă, filosofie, a tuturor componentelor culturale, 

astfel încât absolvenţii acesteia să nu fie formaţi unidirecţional, adică 

numai în domeniul de activitate al profesiei, ci şi în planul mai larg al 

competenţelor culturale şi relaţionale, fără de care specializarea îngustă nu 

se poate justifica sau împlini.  Avem nevoie nu de genii, de „bestii 

exacte‖, cum spune Constantin Cucoş, ci de oameni armonioşi din punct 

de vedere psihocomportamental şi moral, care sunt capabili de 

responsabilităţile cele mai înalte. 

 Conform Raportului UNESCO a Comisiei Europene a Educaţiei 

pentru Secolul XXI
11

 educaţia în învăţământul superior, se sprijină pe 

                                                 
10

 Ibidem, pp. 25-26 
11

 Raport UNESCO al Comisiei Europene a Educaţiei pentru Secolul XXI, 1996, 

pp.  91-104 
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patru fundamente şi direcţii de acţiune: a învăţa să ştii, să cunoşti 

realitatea trecută, prezentă sau virtuală; a învăţa să înveţi permanent, să-ţi 

apropii în mod autonom valorile culturale ce există la un moment dat; a 

învăţa să faci, a învăţa să  acţionezi ajungând la o competenţă pragmatică 

într-un anumit orizont de activitate; a învăţa să faci faţă diverselor şi 

complexelor situaţii sociale în care tinzi să te integrezi; a învăţa să trăieşti 

laolaltă, să fii permisiv şi atent faţă de celălalt, să percepi optim alteritatea 

şi să devii solidar cu ea în funcţie de circumstanţe; a realiza proiecte în 

comun şi a fi gata de a gestiona eventualele conflicte în respectul valorilor 

pluralismului, al înţelegerii mutuale şi al păcii; a învăţa să fii, să-ţi pui în 

valoare personalitatea, să devii capabil de judecată proprie, responsabilă, 

să te creezi necontenit, să trăieşti valorile, să le răspândeşti şi să le 

amplifici prin propriile acte. 

 

 Clasificarea problematicii etice universitare 

Problematica etică în cadrul universitar este foarte diversă, ea 

referindu-se la funcţionarea sistemului universitar (didactic sau 

nedidactic), problematica legată de cadrul academic (relaţii intercolegiale, 

responsabilitate, integritate, plagiat, relaţii intercolegiale şi cu studenţii) 

evaluare, cercetarea academică, comportamente specifice campusului 

universitar, relaţiile la nivelul masei de studenţi, codul etic universitar. În 

funcţie de grupul ţintă şi problematica acestuia, putem alcătui două tipuri 

de clasificări. 

I. O primă clasificare a problematicii eticii la nivel academic ar putea 

conţine următoarele categorii: 

a) Etica activităţii didactice: urmăreşte conduite legate de: autonomia 

universitară, responsabilitatea personală, responsabilitatea socială, 

onestitatea academică, integritatea academică, plagiatul, complianţa, 

obligaţiile morale ale profesorilor, obligaţiile morale ale studenţilor, 

corectitudinea relaţiilor dintre parteneri, discriminarea (diferitele forme 

ale discriminării, hărţuirea, evaluarea didactică. Cercetările asupra acestor 

aspecte diferă, în studiile diverşilor cercetări, evidenţiindu-se diferenţe 
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legate de tipologia instituţiei, sistemul de educaţie, specialităţile 

facultăţilor, modalitatea de abordare culturală a profesiei etc. 

b) Etica activităţii de cercetare urmăreşte conduite legate de : utilizarea 

subiecţilor umani,  utilizarea animalelor în studii, autoritatea responsabilă, 

responsabilitatea profesională, raţionamentul moral în cercetare, 

furnizarea adevărul în comunicarea intenţiei studiului (consimţământul 

informat), studenţii ca subiecţi de cercetare, utilizarea datelor cercetării, 

manipularea statistică a datelor, mediatizarea datelor (subiecţilor şi a 

cercetării), respectarea criteriilor în cercetare (confidenţialitatea datelor, 

consimţământul informat, complianţa, etc), greşeli şi erori în cercetare, 

conflictul de interese, evaluarea ponderei contribuţiilor personale în 

cercetare. 

II. O altă clasificare ar putea cuprinde: 

- Studiul eticii la nivelul persoanei (studentului), 

- Studiul eticii la nivelul personalului (profesorului). 

- Studiul eticii instituţiei academice, 

- Studiul eticii cercetării şi a relaţiilor de partenriate în cercetare cu 

terţi. 

 

Identificarea problemelor etice universitare în cercetări 

internaţionale 

   

Cercetarea eticii academice în studiile internaţionale dovedeşte o 

orientare accentuată asupra a două direcţii: formarea comportamentului 

moral al studentului (ca desăvârşire a personalităţii individuale dar şi ca 

ideal profesional) şi etica cercetării. Prima direcţie vizează noua generaţie, 

cea supusă influenţelor educative din mediul social şi universitar, în timp 

ce a doua se orientează către activitatea de cercetare atât a cadrelor 

didactice, cât şi a studenţilor implicaţi.  

Motivaţia pentru care autorii diverselor studii care s-au orientat către 

analiza comportamentului moral au pus în centrul atenţiei onestitatea 

academică şi au vizat comportamentul studenţilor şi al profesorilor în 
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principal, mai mult decât a eticii cercetării, rezultă din cercetările asupra 

moralităţii şi a comportamentului moral. 

Numeroasele studii care au urmărit problematica eticii la nivel 

academic au evidenţiat faptu că, în ultimii cincizeci de ani, cel puţin la 

nivelul comportamentului moral al studenţilor, a include un student în 

categoria de „student deviant‖ înseamnă că acesta nu face parte dintre cei 

care au fost incluşi sau care s-au autoinclus, cel puţin o dată, pe parcursul 

anilor de studiu academici, într-un comportament de greşeală academică. 

(Hollinger&Laza-Kaduce, 1996, citat de R.Cummings). 

Studiul lui Bowers (1964),  realizat pe un eşantion de pentre 5000 de 

studenţi din 99 de instiituţii de învăţămând superior, a scos la iveală faptul 

că trei din patru studenţi au admis  că au practicat diferite forme de 

înşelăciune academică cum ar fi: plagiatul, a copia de la un alt student 

răspunsurile în timpul examenului, inserarea de notiţe în timpul 

examenelor scrise, colaborarea cu alţi studenţi în efectuarea unor teme, 

atât timp cât acest lucru le-a fost interzis de către profesor, sau minţirea 

profesorului cu privire la motivaţia întârzierii în predarea lucrării. 

Un alt studiu realizat de cercetătorii McCabe şi Trevino în 1993 

menţionează că investigarea unui lot de 6000 de studenţi din 31 de 

campusuri universitare a dat rezultate asemănătoare studiului lui Bowers. 

Doi din trei subiecţi investigaţi au recunoscut faptul că au fost implicaţi şi 

au practicat comportamente îndoielnice în timpul anilor de facultate 

parcurşi până la momentul studiului.  

Alte studii mai recente demonstrează că procentele în ceea ce priveşte 

lipsa de onestitate academică se menţin până la un nivel de peste 70%. 

(vezi studiile lui: Chidley, 1997; Hollinger&Lanza-Kaduce, 1996; Lupton, 

Chapman&Weiss, 2000; Tang&Zuo, 1997; Thorpe, Pittenger&Reed, 

1999)
12

. 

                                                 
12

Rhoda Cummings, D.Cleborne Maddux, Steve Harlow, Lynn Dyas, „Academic 

missconduct in undergraduate teacher education students and its relationship to their 

principal moral reasoning‖, Journal of Instructional Psychology, Dec.2002  
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Conform teoriei lui Kohlberg, abilitatea unei persoane de a soluţiona 

probleme etice face parte dintrun proces evolutiv care se desfăşoară pe 

parcursul întregii vieţi, şi care parcurge câteva etape. Abilitatea aceasta nu 

se dobândeşte într-o perioadă scurtă de timp. Aşa cum există stadii în 

creşterea şi dezvoltarea somatică, tot astfel, comportamentul moral, 

parcurge stadii de maturizare. 

Un astfel de raţionament, întărit de altfel de mai mulţi gânditori şi 

cercetători, ne duce la concluzia că etica poate fi predată iar 

comportamentul moral poate fi învăţat. Conform lui Socrate, etica ne 

spune ce trebuie să facem iar cunoaşterea binelui poate fi învăţată 
13

. 

Majoritatea studiilor psihologilor confirmă teoria lui Socrate.  

James Rest rezumă principalele concluzii astfel: 

 între 20 şi 30 de ani, tinerii adulţi trec prin modificări dramatice şi 

spectaculoase ale strategiilor prin care caută să soluţioneze problemele lor 

legate de etică, 

 aceste modificări sunt legate de anumite schimbări de percepţie 

socială şi de roluri sociale pe care şi le asumă indivizii, 

 amploarea acestor modificări este asociată cu durata şi nivelul de 

şcolarizare, 

 încercările educaţionale de a spori acuitatea sesizării problemelor 

morale şi maturitatea judecăţii etice au avut rezultate măsurabile.
14

 

Literatura de specialitate menţionează câteva aspecte importante, 

precum : 

- demonstrarea importanţei mediului, caracteristicilor de 

personalitate şi a angajamentul moral în conturarea portretului etic 

(Barnett&Dalton, 1981), 

- evidenţierea faptului că, în maturizarea comportamentului etic, sunt 

importante politicile de disciplină şi suportul facultăţii (Kibler, 1993), 

                                                 
13

 Dan Crăciun, Vasile Morar, Vasile Macoviciuc, op.cit p. 94. 
14

 Idem, p. 95 
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- identificarea a cinci arii de manifestare a comportamentului lipsit 

de etică: trişarea la teste şi teme; utilizarea neadecvată a resurselor; 

cvasigreşeala, manipularea subtilă şi manipularea grosolană 

(Ferrel&Daniel, 1995), 

- demonstrarea importanţei nivelului de maturitate al studentului, în 

legătură cu nivelul comportamentului etic (Diekhoff&LaBeff, 1996), 

- identificarea comportamentului de dezaprobare colegială ca cel mai 

puternic factor ce influenţează evitarea recurgerii la comportamente şi 

acţiuni lipsite de etică (McCabe/&Trevino, 1997), 

- practicarea comportamentelor etice asimilat pe parcursul anilor de 

studiu sau participarea indirectă la acestea şi mai târziu, în cariera 

profesională  (într-un studiu ce a inclus studenţi din anul 2 şi 3 s-a 

demonstrat că studenţii care au participat sau au observat comportamente 

şi situaţii lipsite de etică vor adopta acest comportament mai târziu  - 

Werner&Heiberger, 2000), 

- propunerea a trei factori importanţi în parcurgerea nivelurilor de 

maturizare morală, factorii: psihologici, demografici şi situaţionali 

(Hardin&Carpenter în 2001). 

Alte studii referitoare la cercetarea problematicii eticii universitare vor 

fi menţionate în capitolele următoare ale tezei de faţă.  

 

Etica universitară din România după Declaraţia de la Bologna 

 

Un pas important în schimbările din educaţia academică a fost făcut 

prin Declaraţia de la Bologna (1999). Nu analizăm aici etica  universitară 

preaderării la Uniunea Europeană, ci ne rezumăm de a puncta căteva 

criterii consecutive acestui act important, având scopuri bine determinate : 

1. adoptarea unui sistem de diplome uşor de comparat; 

2. adoptarea unui sistem de învăţământ bazat pe două cicluri de studii 

(licenţă, postlicenţă); 

3. stabilirea unui sistem de credite pentru a putea realiza extinderea 

mobilităţii studenţilor (ECTS); 
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4. promovarea mobilităţii studenţilor, profesorillor, cercetătorilor şi 

personalului administrativ prin depăşirea obstacolelor care împiedica 

libera circulaţie; 

5. promovarea dimensiunilor europene necesare pentru învăţământul 

superior (dezvoltare curriculară, cooperare inter-instituţională, programe 

de mobilităţi, programe integrate de studiu, pregătire şi cercetare). 

Drumul de la Declaraţia de la Bologna la societatea academică actuală 

este punctată de C. Lorenz în articolul său din Sociologia Internationalis 

(44/2006) unde autorul remarcă faptul că, deşi Declaraţia de la Bologna 

din 19 iunie 1999 se întinde pe o pagină şi jumătate, însemnătatea ei este 

remarcabilă, la nivelul transformărilor europene din aria educaţiei 

academice. Amprenta ei asupra peisajului european este văzut ca fiind „în 

general, enorm‖ asupra ţărilor Europei unite, care au adoptat un sistem 

educaţional bazat pe modelul anglo-saxon. Declaraţia de la Bologna este 

văzută ca fiind începutul unei noi faze în istoria integrării europene. 

C.Lorenz subliniază faptul că asupra educaţiei se repercutează o serie 

de implicaţii, la nivel european, în ceea ce priveşte globalizarea şi 

economia. Universităţile devin întreprinderi economice iar reprezentanţii 

ei, anteprenori. Studiul său vizând impactul modelului impus tuturor 

ţărilor care au adoptat Declaraţia de la Bologna asupra Olandei şi care, în 

viziunea sa, aduce prejudicii controlului democratic asupra educaţiei 

academice, doreşte să atragă atenţia asupra „a ceea ce se va întâmpla cu 

celelalte ţări europene atunci când politicile de la Bologna vor fi puse în 

practică.‖
15

 Articolul scoate în evidenţă următoarele aspecte: a) 

reprezentarea educaţiei academice ca un produs ca oricare altul; b) 

reprezentarea instituţiilor academice de educaţie ca „întreprinderi‖ ca 

oricare altele, adaptate obedienţei pe scala economică; c) transformarea 

                                                 
15

 Chris Lorenz, „Will the universities survive the European integration? Higher 

education policies in the EU and in the Netherlands before and after the Bologna 

Declaration, Sociologia internationalis, nr.44/2006 
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tuturor notiunilor de calitate academică  în indicatori cuantificabili de 

ieşire; d) importanţa centrală a mecanismelor de control managerial. 

În cartea sa Educaţia în tranziţie, analizând situaţia învăţământului 

românesc înainte de reformele europene, Andrei Marga atrăgea atenţia 

asupra dificultăţilor existenţe în instituţiile de învăţământ, dificultăţi 

surprinse în Agenda 2000 a Comisiei Europene în legătură cu solicitarea 

României de a adera la Comunitatea Europeană. „Marea dificultate în 

calea reformei este nivelul scăzut al fondurilor alocate de Guvern pentru 

întreţinerea şi îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, cumpărarea de 

noi materiale şi echipamente şi plata unor salarii atractive cadrelor 

didactice. Alte riscuri majore care pot afecta succesul reformei sunt 

capacitatea instituţională slabă a Ministerului Învăţământului în privinţa 

implementării reformelor şi rezistenţa la schimbare manifestată la nivel 

naţional şi local.‖
16

 

Evaluând contextul „citadelei universitare‖ în această abordare 

deschisă spre diversitate şi multiculturalitate, „îndemnată cu insistenţă să 

iasă din carapacea în care i se reproşa că s-a închis‖, universitatea s-a 

orientat către parteneri. Dar, aşa cum menţionează Gilles Ferreol, „poate 

că şi-a pierdut sufletul‖.
17

 

În ceea ce priveşte impactul acestui important acord asupra 

învăţământului universitar românesc, începând cu 1999, analiza 

problemelor educaţiei academice şi transformările perioadei de tranziţie 

au determinat ca vocile intelectualităţii din ţara noastră să răsune diferit. 

Adoptarea unui astfel de acord aduce nenumărate beneficii educaţiei 

academice prin restructurarea studiilor, sistemul creditelor transferabile, 

sporirea mobilităţilor studenţeşti şi profesorale precum şi asigurarea 

calităţii si promovarea dimensiunii europene a pregătirii universitare. 

                                                 
16

 Andrei Marga , Educaţia în tranziţie, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1999, p. 17 
17

 Gilles Ferreol, „Educaţie morală republicană‖, în Educaţie şi valori. Valori 

educaţionale româneşti în context european, Editura Spiru Haret, Iaşi, 1997, p. 127 



   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
MINISTERUL 

MUNCII, 

FAMILIEI 
ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente 

Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 
„GHEORGHE 
ASACHI” DIN 

IAŞI 

                                                                                       

 307 

Pe de altă parte însă, Declaraţia de la Bologna a suscitat 

câteva îngrijorări. Unele dintre ele se referă la dispariţia diferenţelor dintre 

sistemele naţionale de învăţământ superior va duce la invazia de 

specialişti dinspre ţările dezvoltate ; altele vizează restructurarea studiilor 

universitare va duce la scăderea calităţii pregătirii; de asemenea, este 

posibil ca formarea „ariei învăţământului superior european‖ să afecteze 

originalitatea sistemelor. 

Aşa cum menţionează Andrei Marga, în România au apărut, pe de o 

parte,  numeroase avantaje: oportunităţile pentru mobilităţi au crescut, 

diferenţele dintre centre şi periferii s-au atenuat şi dimensiunea europeană 

a universităţilor s-a întărit. Autorul identifică şi câteva neajunsuri rezultate 

din situaţia însăşi a universităţilor europene: globalizarea este percepută 

mai mult ca stimulent la uniformizare decât ca obligaţie de a inova, 

legătura dintre cunoaştere şi viziune este redusă, deschiderea sistemelor 

naţionale pentru competiţie este limitată, relaţia dintre cercetare şi 

învăţământ este prea slabă, politicile pe termen scurt şi cele pe termen 

lung nu sunt legate şi a rămas modesta capacitate de reformă din 

universităţi, iar răspunsul acestora la piaţa globală bazată pe cunoaştere 

este prea încet. 

Identificarea problematicii subliniate de autor continuă
18

: 

1. problemele actuale ale învăţământului superior: consemnarea 

Băncii Mondiale că 90% din studenţii României vor să plece din ţară;  

2. includerea învăţământului, în Raportul Comisiei Europene, pe lista 

corupţiei;  

3. recentul semnal de alarmă al comisarului european pentru educaţie 

privind "calitatea problematică" a învăţământului românesc; 

4. legea pentru universitari ar trebui schimbată în sensul unei corecte 

interpretări a Declaraţiei de la Bologna şi a modificării sistemului de 

finanţare per student. Acesta din urmă a dus la o scădere constantă a 

                                                 
18

 Andrei Marga, „Metodologia de evaluare a universităţilor, un eşec‖,  2006. 
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calităţii în învăţământul superior, universităţile fiind preocupate mai mult 

să-şi conserve numărul de studenţi. 

Politizarea învăţământului românesc a determinat însă ca reformele 

consecutive aplicării Declaraţiei de la Bologna să fie în mod eronat 

aplicate pentru spaţiul mioritic. O amplă dispută a creat reducerea anilor 

de studiu de la Facultăţile de Teologie tot la trei ani, Declaraţia de la 

Bologna fiind astfel aplicată integral, fără a fi nuanţată în funcţie de 

necesităţile de studiu ale diferitelor facultăţi.
19

 

Mulţi factori pot să influenţeze dezvoltarea conştiinţei morale, până la 

atingerea stadiilor superioare. Kohlberg a menţionat, în urma studiilor 

sale, că raţionamentul moral este influenţat de educaţie. Experimentele 

sale au dovedit că subiecţii supuşi cursurilor de etică au avut tendinţa de 

parcurge mai rapid stadiile competenţelor morale. 

Aşa cum afirma Kohlberg, abilitatea unei persoane de a rezolva 

problemele morale nu se dobândeşte deodată. Aşa cum există stadii de 

dezvoltare somatică, psihică şi intelectuală, aşa şi gândirea etică este 

stadială. Putem afirma, dacă luăm în considerare stadiile de evoluţie a 

individului, gândirea etică se maturizează abia după ce nivelul gândirii 

intelectual-logice îşi atinge apogeul (vârsta de 18 ani). Numeroase studii 

                                                 
19

 Andrei Marga: „această aplicare a început în 2000 (cu ordonanţte de Guvern 

privind organizarea studiilor de Master, asigurarea calităţii, formaţiunile de studiu în 

limbi străine, formarea continuă etc) dar Ministrul Educaţiei din 2001 a abrogat 

măsurile din nepricepere. Acelaşi ministru a trecut prin Parlament Legea 288/2004 

(...) fără dezbatere publică. Legea nu numai că a centralizat deciziile dar a dus la 

aplicări mecanice şi soluţii greşite (precum, de exemplu, studiile teologice de trei ani) 

care au slăbit studiile universitare, în loc să le diferenţieze şi consolideze (...) O altă 

hotărâre de Guvern (567 din 2005) a afectat grav studiile doctorale, reducând 

efectivul de locuri, introducând taxe întâmplătoare, dizolvând pregătire doctorală într-

o pregătire de rutină, birocratizând aceste studii – toate măsurile ducând, între altele, 

la masiva emigrare a candidaţilor de vârf. Studiile de Master, prin hotărârea din 2006, 

sunt considerate greşit drept simpla prelungire a studiilor. În 2005-2007 Ministrul 

Educaţiei a irosit toate oportunităţile de a pune universităţile din România pe direcţia 

diferenţierii şi competitivităţii.‖ 
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recente arată că stadialitatea morală se maturizează între vârsta de 20-30 

de ani, când tinerii trec prin situaţii şi evenimente prin care se caută 

strategii de rezolvare a problemelor, conflictelor şi propriilor dileme.  

Aşa cum menţionează Vasile Morar. în lucrarea citată anterior, „aceste 

modificări sunt legate de anumite modificări de percepţie socială şi de 

roluri sociale pe care şi le asumă indivizii‖. Amploarea acestor modificări 

concordă cu durata şi nivelul de şcolarizare. 

Un număr important de studii citate de Ray & Montgomery (Colby, 

Kohlberg, Gibbs & Lieberman, 1983a; Colby, Kohlberg, Gibbs, Candee, 

Speicher-Dubin, Kaufman, Hewer & Powder, 1983b; Kohlberg, 1969; 

Rest, 1983) demonstrează că există o relaţie direct proporţională între 

dezvoltarea caracterului la indivizi şi participarea lor la o formă de 

„educaţie pentru caracter‖ (termen introdus în SUA, Bill Clinton, 1994).  

A avea caracter, susţine Carmen Cozma, „înseamnă a demonstra 

integritate, principialitate, înălţime morală; a proba facultatea de raportare 

la Adevăr şi la Bine, a arăta şi a determina respect, a demonstra simţul 

datoriei, a avea conştiinţa importanţei atingerii echilibrului, a intrării în 

ordine; a dovedi libertate şi responsabilitate, şi, prin acestea, a dobândi 

demnitate; a face onoare numelui de 'om'. Şi, aşa cum putem lesne 

constata, o societate care dispune de cât mai mulţi 'oameni de caracter' îşi 

află, prin aceştia, motorul dezvoltării şi afirmării plenare.‖
20

 

Se pare că influenţa educaţiei este mai importantă decât clasa socială şi 

genul. Dezvoltarea caracterului provine din intervenţia eforturilor 

educaţiei bine ţintite şi elaborate dar şi indirect, prin diferite moduri de 

socializare, ori prin utilizarea structurilor şi regulilor, ceea ce dă 

sistemului educaţional un mare potenţial pentru studenţi dar şi pentru 

                                                 
20

 Carmen Cozma, Etica şi deontologia asistenţei sociale, Editura Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2005, p. 40 
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societate, în general.
21

 Educaţia academică este responsabilă de până la 

50% din creşterea coeficientului de raţionament moral, mai mult decât ar 

fi atribuit vârstei.  

Eric Roberts, citat de Scotty McLennan, spune că „ideea unei 

universităţi nu este de a transmite direct cunoştinţe, ci să ajute studenţii să-

şi dezvolte capacitatea intelectuală  - nu numai pentru propria carieră, dar 

şi pentru a lua parte în familie şi în corpul politic‖
22

, să-şi dezvolte 

gândirea critică şi să scape de prejudecăţi. Autorul consideră că studenţii 

trebuie să cunoască codurile profesionale universal aplicabile, şi de 

asemenea, să ştie să le aplice. „Trebuie să luăm în considerare obligaţiile 

profesiilor liberale, chiar şi în cadrul instituţiilor mari de cercetare, pentru 

a ajuta studenţii să-şi găsească esenţa şi scopul vieţii adulte‖. Pritchard 

(1988), citat de Ray&Montgomery, consideră că educaţia pentru caracter 

necesită transmiterea valorilor subiective, deşi este dificil de a determina 

care valori sunt potrivite să fie împărtăşite şi mai ales cum anume ar trebui 

realizată această transmitere.
23

 

În articolul „Views in Higher Education toward methods and Approaches 

for Character Development of College Students‖, cercetătorii Chris Ray şi 

Diane Montgomery au ca scop utilizarea unei metode unice de a măsura 

părerile subiective ale studenţilor, profesorilor şi personalului universitar 

asupra educaţiei pentru caracter ideale şi curente. Autorii găsesc trei 

categorii distincte: învăţarea formală, învăţarea judicioasă şi învăţarea 

ghidată. 

- învăţare formală - subiecţii care se încadrează în categoria învăţării 

formale sunt aceia care îşi petrec de obicei timpul în cadrul clasei, a 

grupei, şi consideră că dezvoltarea caracterului de realizează în acest 

                                                 
21

 Chris Ray, Diane Montgomery, „Views in Higher Education toward methods and 

approches for character development of college students‖, Journal of 

College&Character, vol.VII, no.5, June 2006, p. 1 
22

 Scotty McLennan, op.cit, p. 1 
23

 Chris Ray, Diane Montgomery, op.cit., p. 2 
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cadru formal, ca urmare a experienţelor imediate; datele statistice ale 

studiului demostrează că aceştia valorizează interacţiunea profesor-student 

ca fiind definitorie pentru dezvoltarea caracterului şi consideră puţin 

important contactele extra-curriculare. Subiecţii care intră în categoria 

învăţării formale apreciază deopotrivă cunoştinţele furnizate de membrii 

facultăţii dar şi discuţiile etice din cadrul orelor de curs; 

- învăţarea judicioasă - indivizii care se încadrează în aria învăţării 

judicioase sunt cei care valorizeză învăţarea prin experimentarea 

situaţiilor. Ei apreciază rolul modelelor şi al altor indivizi care îi pot 

orienta în cadrul procesului disciplinei, adică cei care îi determină să 

conştientizeze implicarea regulilor universităţii. „Este important de notat 

că, în timp ce o persoană adoptă acest punct teoretic de vedere, manifestă 

implicare directă în procesul disciplinei,  adică are un contact direct cu 

titularul disciplinei şi, în acelaşi timp, apreciază ca insuficiente eforturile 

pasive legate de politicile universitare în formarea caracterului.‖
24

 Sunt cei 

care valorizează activităţile extracurriculare; 

- învăţarea ghidată – cei care fac parte din această categorie pun 

accent pe rolul modelelor şi a mentoratului ca fiind importante în educaţia 

pentru caracter. Se promovează interacţiunea cu ceilalţi (consilieri 

academici, supervizori sau colegi). Se valorizeză mai puţin activitatea din 

clasă şi mai mult cea din câmpul universitar, ca şi implicare în activităţile 

din mediul academic (de exemplu participarea în comitete).  

Rezultatele cercetării lui Ray şi Montgomery indică faptul că 

personalul universitar, studenţii şi profesorii consideră că educarea 

caracterului apare în forme diferite în cadrul academic, şi modelul potrivit 

poate să aibă un impact definitoriu asupra studenţilor. Subiecţii care au 

apreciat învăţarea formală sunt adepţii învăţării în clasă a valorilor morale, 

cei care se consideră că contactele extracurriculare şi implicarea activă în 

cadrul procesului educaţional sunt adepţii învăţării judicioase, iar cei 

încadraţi în categoria învăţării ghidate consideră că mentoratul sau 

                                                 
24

 Ibidem, p. 10 
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modelul autorităţii sunt cele care direcţionează studenţii în direcţia 

potrivită. 

Studiul este important deoarece permite cadrelor didactice să adopte şi 

să aplice metodele potrivite în funcţie de stilul studenţilor şi să furnizeze 

noi direcţii de abordare a educaţiei morale în câmpul universitar. O astfel 

de disciplină în cadrul curriculei universitare pentru toate tipurile  de 

studenţi ar beneficia de funcţiile principale ale disciplinei, aşa cum susţine 

Carmen Cozma: „cognitivă, explicativă, comprehensivă, evaluativă, 

normativă, practic-ameliorativă; nu în ultimul rînd, funcţia formativă, 

recunoscînd adevărul că împlinirea profesională este un factor important 

al dezvoltării personale, al autodesăvîrşirii.‖
25

 

 

Etica profesiei didactice. Valori şi principii  

 

Fiecare profesie are, sau poate avea, propria ei etică. „Rolul eticii este 

să ajute oamenii şi instituţiile să decidă ce este mai bine să facă, pe ce 

criterii să aleagă şi care le sunt motivaţiile morale în acţiunile lor.‖
26

 Aşa 

cum menţionează Mihaela Miroiu, în timp ce etica presupune mai multă 

detaşare, explorare şi acceptarea modurilor de viaţă alternative, morala se 

bazează mai degrabă pe o componentă emoţională. „răspunsurile la 

problemele morale le putem afla şi din morala comună‖, din standarele 

comunităţii în care trăim la un moment dat, fără ca această morală să fie 

supusă reflecţiei şi judecăţii personale. Acceptarea unei etici necesită în 

fapt renunţarea la morala privată şi luarea în considerare a diverselor 

alternative; judecarea „din perspectiva acestor principii ce ar trebui să facă 

o persoană, inclusiv noi înşine, într-o situaţie particulară‖. Etica se 

bazează pe o componentă raţională, căutând evidenţe obiective referitor la 

principiile morale. 

                                                 
25

Carmen Cozma, op.cit, p 21 
26

 Mihaela Miroiu, Gabriela Blebea Nicolae, Introducere în etica profesională, 

Editura TREI, 2001, p. 13 
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Probleme principale ale moralei sunt următoarele: ce ar trebui să facem 

(ce ar fi bine, drept, corect, onest), cum ar trebui să-i judecăm pe alţii şi pe 

noi înşine, cum ar trebui să-i tratăm pe alţii şi să admite să fim trataţi de 

ceilalţi, ce scopuri sunt demne de a fi urmate în viaţă, care este cel mai 

bun mod de viaţă, ce fel de persoană ar trebui să fiu. 

Orice morală se bazează pe componenta normativă. Normele pot fi 

formulate ca imperativ categoric (ceea ce este obligatoriu să facem sau de 

la ceea ce este obligatoriu să ne abţinem) sau imperativ ipotetic (ceea ce ar 

trebui, sau a fi dezirabil să facem sau de la ce să ne  

abţinem). O normă poate să conţină: interdicţii, permisiuni,obligaţii. 

Societăţile moderne sunt, în general, societăţi profesionale. O profesie 

este o ocupaţie pe care o au mai multe persoane organizate voluntar să îşi 

câştige existenţa prin slujirea directă a unui anumit ideal într-un mod 

moral permisibil, dincolo de ceea ce le cere nemijlocit legea, piaţa şi 

morala comună.  

Sub formă organizaţională, o profesie cuprinde: corp central de control 

care să asigure standardul de performanţă al membrilor individuali, un cod 

de conduită, un management atent al cunoaşterii în ceea ce priveşte 

competenţa care formează fundamentul activităţilor profesiei repsective, 

controlul efectivului selectarea şi instruirea noilor veniţi. Orientarea în 

muncă a profesioniştilor „atrage după sine preocuparea exclusivă pentru 

îndeplinirea recompenselor intrinseci ale unei sarcini, fiind asociată în 

mod tipic cu servicii personale implicând confidenţialitate şi încredere, 

precum în medicină, educaţie, religie şi drept.‖
27

 

Caracteristicile ideale ale profesiilor
28

 sunt considerate a fi: o 

cunoaştere a teoriilor domeniului, respectiv o pregătire consistentă şi 

îndelungată; stabilirea, de către corpul profesional, a unor standarde de 

iniţiere, menţinere şi avansare a unei persoane în competenţa profesională; 

eliminarea din comunitatea profesională, cu retragerea dreptului de 

                                                 
27

 Gordon Marshall, op.cit, p. 57 
28

 Mihaela Miroiu, Gabriela Blebea Nicolae, op.cit, p. 51 
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practică, în cazul unor delicte profesionale, reprezintă cea mai dură 

măsură de pedepsire; practica profesională este legitimată de către 

comunitatea care beneficiază de rezultatele ei, astfel încât rolul profesiei 

este să ducă la satisfacerea unor nevoi sociale;  membrii unui grup 

profesional sunt legaţi printr-un cod etic prin care se stipulează, între 

scopurile centrale, şi cel al slujirii altruiste a societăţii; aceştia trebuie să 

aibă relaţii colegiale iar comportamentul fiecărui membru este monitorizat 

colegial iar în cazuri de haos şi catastrofă, membrii unei profesii trebuie să 

fie pregătiţi să se sacrifice, inclusiv să şi rişte viaţa. 

Există ocupaţii cărora li se contestă statutul de profesii, tocmai datorită 

faptului că nu au un cod etic care să conţină valori morale direct implicate 

în exercitarea profesiei (afaceri,  

inginerie). În ultimile decenii însă s-a conturat o pregătire universitară 

direct axată pe afaceri (studii de business) inclusiv în România. 

Aşa cum am subliniat anterior, profesiile necesită un cod etic. Pentru ca 

aceste coduri să aibă autoritate morală ele impun acordul membrilor. 

Acest consimţământ este cerut la intrarea în profesie iar în cazul în care 

acest cod este încălcat, se recurge la excluderea persoanei din breaslă. 

In ceea ce priveşte virtutea şi valorile profesionale, acestea îţi au 

originea în etica virtuţii, venită din tradiţia aristotelică. Sintetizând câteva 

dintre valorile profesionale, enumerăm:
29

 pentru jurist, valoarea dreptăţii, 

pentru medic sănătatea, pentru educator dezvoltarea personalităţii. 

Valoarea în profesia de psiholog este dată de autonomie, pentru asistentul 

social ea este bunăstarea, în timp ce pentru contabil este corectitudinea. 

Mai menţionăm două dintre profesii şi valorile atribuite: pentru politician 

democraţia şi pentru jurnalist,  onestitatea informării. 

Aceste valori profesionale sunt considerate a fi obiective, astfel încât, 

de la fiecare profesionist este aşteptată atingerea acestora. Unele profesii 

depind însă în mare măsură de regimurile politice pe perioada cărora se 

desfăşoară. Putem aici aminti situaţia medicilor în perioada comunistă 

                                                 
29

 Dan Crăciun, Vasile Morar, Vasile Macoviciuc,  op.cit. p. 43 
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(atunci când erau obligaţi să denunţe un avort). Precum susţine C.Cucoş, 

educaţia este o sursă de manipulare, iar cadrele didactice sunt 

instrumentele acestor manipulări. Există cazuri în care profesorii 

manipulează din interes personal, şi nu impus din afară; este cazul 

exprimării libere a opiniilor politice sau religioase în scopul de a crea 

prozeliţi. 

Chiar şi în practica curentă a ţărilor cu regimuri democratice există 

dileme ce ţin de etica profesională: un avocat „îşi apără clientul chiar şi 

împotrivă ideii de dreptate, iar în terapia psihologică, psihoterapeuţii îi pot 

face pe pacienţi mai dependenţi de ei‖ şi de a-i ajuta să devină autonomi.  

Ca principii fundamentale ale eticii, amintim:  

1.  principiul egalităţii în faţa normelor. Faptul că egalitatea face 

referire la aspectele etice, nu se referă la egalitatea între oameni din punct 

de vedere intelectual sau biologic, ci la egalitatea lor în faţa principiilor şi 

normelor morale, la egalitatea lor în faţa legii. Pentru aceasta este necesar 

ca normele şi principiile morale să fie înţelese, accesibile şi practicabile, 

indiferent de gradul de educaţie al persoanei, însă condiţionând ca 

persoana să aibă discernământ, deoarece discernământul reprezintă 

condiţia autonomiei persoanei, a libertăţii şi responsabilităţii. Aşa cum 

menţionează Mihaela Miroiu, conţinutul moralei vizează dilemele de zi cu 

zi. 

2.principiul clarităţii şi clarificării. Etica nu invocă adevăruri absolute,  

ci se referă la poziţii diferite faţă de problemele de alegere morală, aşa 

cum sunt ele applicate în cea mai mare parte, neţinând cont de rasă, 

religie, status etc. Oamenii pot să adopte piziţii faţă de o problemă morală 

şi să acţioneze în consecinţă. Dacă un medic genetician este împotriva 

clonării, el poate să aleagă să nu lucreze în acest domeniu. 

3.principiul universalităţii şi relativismului. Principiul universalităţii 

presupune aplicabilitatea normelor morale oricui, oricând şi oriunde. Ele 

trebuie să aibă un caracter absolut şi obiectiv, să nu depindă de credinţe, 

sentimente, obiceiuri particulare, nici de voinţa cuiva aflat în poziţie de 

putere normativă.  



   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
MINISTERUL 

MUNCII, 

FAMILIEI 
ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente 

Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 
„GHEORGHE 
ASACHI” DIN 

IAŞI 

                                                                                       

 316 

Problemele din care se derivă relativismul şi absolutismul, 

obiectivismul şi subiectivismul sunt de tipul următor: Cine sunt eu să-i 

judec pe alţii? Ce îmi dă mie dreptul să impun propriile standarde altor 

oameni? Ce le dă dreptul altor oameni să-mi impună principiile lor despre 

bine şi rău, dreptate sau nedreptate? – aceste întrebări vizând legitimitatea 

normatorului, şi Oamenii sunt făcuţi pentru principii şi reguli sau regulile 

pentru oameni? – această întrebare vizează legitimitatea normei. 

Relativismul susţine faptul că nu există standarde absolute, universale, 

ele fiind diferite în funcţie de perioada istorică, de tipul de comunitate. În 

acest caz, pentru a fi considerată morală, o persoană trebuie să se supună 

codului comunităţii în care trăieşte – fapt de asemenea contestat, deoarece 

sclavia, exterminarea rasială nazistă, sexismul, eugenia spartană, arderea 

văduvelor în India sau cliteredectomia în Africa promovate de codurile 

morale ale comunităţilor respective nu pot fi considerate morale în mod 

absolut. 

Standarde absolute morale pot fi considerate cele promovate de religii 

dar, şi aici, diversele religii au în centrul lor valori centrale diferite: 

creştinismul promovează iubirea, iudaismul dreptatea, islamismul 

supunerea, în timp ce budhismul promovează eliminarea suferinţei. În 

eticile moderne, exemplele se pot referi la datoria raţională a 

kantianismului sau fericirea din utilitarism. Tocmai această pluralitate de 

opinii face ca etica să aibă o componentă reflectiv-critică foarte 

importantă. „Morala nu este făcută pentru eroi şi sfinţi, nici pentru genii, 

ci pentru oamenii obişnuiţi. Această nu înseamnă că eroii, sfinţii şi geniile 

nu trebuie să se supună normelor morale, ci subliniază faptul că morala 

este regula, nu excepţia.‖
30

 

Etica consecinţelor (utilitarismul) prevede că trebuie luată acea decizie 

care duce la rezultatele cele mai bune, care produce cea mai mare cantitate 

de fericire pentru un număr mare de oameni. Etica datoriilor şi drepturilor 

promovează deciziile luate fără a justifica mijloacele.  

                                                 
30

 Mihaela Miroiu, Mihaela; Gabriela Blebea Nicolae, op.cit., p. 15 



   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
MINISTERUL 

MUNCII, 

FAMILIEI 
ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente 

Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 
„GHEORGHE 
ASACHI” DIN 

IAŞI 

                                                                                       

 317 

Societăţile moderne şi postmoderne au ieşit de sub tutela religiei. Mai 

mult decât atât, co-existenţa mai multor religii în acelaşi spaţiu, au 

determinat apariţiei necesităţii impunerii unor coduri etice particlularizate, 

astfel încât activitatea instituţiilor şi organizaţiilor să nu fie influenţate de 

principiile şi obişnuinţele morale ale fiecărui individ. Morala religioasă 

este o opţiune personală ce nu poate funcţiona ca atare în profesii, viaţă 

politică, organizaţii neguvernamentale cu caracter laic, în administraţie. 

În viziune autoarei, etica pentru viaţa publică implică: definirea 

raţională a criteriilor de evaluare morală (instituţii, legi etc) 

comportamentul profesional sau cel cetăţenesc; evaluarea dreptăţii legilor; 

relevarea modurilor în care instituţiile şi organizaţiile pot să faciliteze 

libertatea şi împlinirea persoanelor. 

Principiile etice ale profesiei didactice în mediul academic conform 

Society of Teaching and Learning in Higher Education descriu următoarea 

problematică: 

Principiul 1 – competenţa: profesorul este responsabil de a asimila şi a 

menţine  

competenţa nu numai în aria de interes dar şi în ariile relevante 

obiectivelor şi scopurilor cursului. Profesorul este obligat să fie informat 

permanent despre noutăţile apărute în domeniul lui de cercetare şi 

competenţă. Principiul este încălcat atunci când profesorul face dovada că 

este insuficient pregătit, când nu poate interpreta date relevante le studiilor 

şi cercetărilor din domeniu, sau atunci când profesorul prezintă subiecte 

care îl preocupă (în general sau în acel moment), 

Principul 2 – competenţa pedagogică: un profesor competent în 

pedagogie comunică studenţilor obiectivele cursului, este conştient de 

alternative în metodele de predare, aplică strategii diverse şi selectează 

metode de instrucţie în acord cu domeniul de cercetare; principiul este 

încălcat atunci când se utilizează metode care sunt incongruente cu 

specificul cursului, şi atunci când nu li se dă studenţilor oportunitatea de 

practica sau a învăţa abilităţi ce sunt incluse în structura cursului, 
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Principiul 3 – a furniza subiecte interesante: profesorul trebuie să ştie 

atunci când un subiect este de interes pentru populaţia de studenţi la care 

predă. El trebuie să identifice subiecte şi să le prezinte atât din perspectiva 

altor cercetători cât şi din perspectivă personală. Pentru a menţine un 

echilibru, profesorul trebuie să înlesnească participarea studenţilor la 

discuţii deschise şi la exprimarea diverselor opinii.  

Principiul 4 - dezvoltarea studentului: sarcina principală a profesorului 

este să stimuleze şi să contribuie la dezoltarea intelectuală a studentului, 

cel puţin în legătură cu aria de predare a profesorului. Profesorul trebuie 

să proiecteze cursul astfel încât studentul să poată să-şi manifeste 

autonomia şi independenţa gândirii, să trateze studenţii cu respect şi 

demnitate. Profesorul trebuie să ţină cont de particularităţile şi cerinţele 

studenţilor, ca persoane individuale, dar să gândească decizii care nu aduc 

prejudicii majorităţii sau minorităţii studenţeşti, 

Principiul 5 – relaţia duală cu studenţii: pentru  evita conflictul de 

interese, profesorul nu trebuie să intre într-o relaţie duală cu studenţii şi să 

nu practice favoritisme. Principiul se referă la faptul că este de 

responsabilitatea profesorului ca relaţia să se focuseze pe obiective 

pedagogice şi cerinţe academice. Relaţiile sexuale, relaţiile de familie sau 

prieteni, pacienţi sau clienţi, acceptarea de cadouri, mita, exploatarea sau 

compromiterea standardelor academice sunt exemple de modalităţi de 

dezvoltare a relaţiilor duale cu studenţii, 

Principiul 6 – confidenţialitatea: notele studenţilor, înregistrările, 

comunicările private, conversaţiile trebuie să constituie materiale 

confidenţiale şi să fie publice doar în cazul în care studentul îşi dă acordul 

sau pentru un scop legitim, dacă se consideră că acest fapt ar fi în 

beneficiul acestuia. Relaţia tebuie să fie precum cele medic-pacient sau 

avocat-client. Încălcarea acestui principiu se poate realiza în cazul în care 

notele sunt făcute publice, notiţele profesorului asupra studentului nu se 

ţin secrete, etc, 

Principiul 7 – respectul colegial: profesorul trebuie să respecte 

demnitatea colegilor de breaslă şi să coopereze cu aceştia în scopuri 
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benefice pentru studenţi. Divergenţele între colegi trebuie să fie supuse 

confidenţialităţii. Un exemplu de încălcare a acestui principiu este atunci 

când profesorul dezvoltă discuţii cu studenţii sau cu colegii din academie 

despre un alt coleg, 

Principiul 8 – evaluarea validă a studenţilor: responsabil de achiziţiile 

intelectuale şi practice ale studenţilor care se pregătesc pentru o profesie, 

cadrul didactic trebuie să fie deschis, congruent şi obiectiv. Studentul 

trebuie să primească un feedback corect nivelului său de pregătire şi 

implicare în activităţi. Un exemplu de încălcare a acestui principiu poate fi 

constituit de incapacitatea de a asigura studentului posibilitatea de a proba 

achiziţiile şi abilităţile sale din domeniul respectiv, 

Principiul 9 – respectul pentru instituţie: profesorul trebuie să respecte 

scopurile educaţionale ale instituţiei din care face parte, politicile 

educaţionale şi standardele academice. Profesorul trebuie să acopere atât 

interesele studentului cât şi ale universităţii tutelare. Exemple de încălcare 

a acestui principiu sunt: încadrarea în activităţi extrauniversitare care aduc 

prejudicii instituţiei, ignorarea regulilor, greşeli academice. 

 

Principiile  Integrităţii  academice  

În studiul său asupra codurilor etice universitare şi în încercarea de a 

furniza mediului academic din România un punct de plecare pentru a 

elabora ghiduri etice adaptate specificului  

fiecărei universităţi în parte, Mihaela Miroiu propune în „Codurile 

instituţionale de etică universitară‖ următorii termeni ca definitorii pentru 

codurile etice universitare: libertate academică, competenţă, integritte 

morală, corectitudine intelectuală şi onestitate, colegialitatea, loialitatea, 

responsabilitatea, transparenţa, respectul şi toleranţa. 

Libertatea academică se referă la dreptul oricărui membru al 

comunităţii academice de a-şi exprima deschis opiniile ştiinţifice şi 

profesionale în cadrul cursurilor, seminariilor, conferinţelor, dezbaterilor 

dar şi în cadrul lucrărilor elaborate, susţinute sau publicate. Este încurajată 
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abordarea critică, parteneriatul intelectual şi cooperarea, indiferent de 

opiniile politice sau convingerile religioase.  

Competenţa presupune cultivarea unui mediu propice pentru 

competenţă şi competitivitate. Universitatea susţine dezvoltarea de 

programe academice înalte, capabile să conducă la evoluţia cunoaşterii, la 

formarea specialiştilor de vârf şi creşterea prestigiului în cercetare. Fiecare 

membru al comunităţii academice îşi asumă, la nivelul său, răspunderea 

pentru calitatea procesului educaţional.  

Prin integritate morală se înţelege că fiecare membru al comunităţii 

academice este dator să se preocupe de evitarea oricăror situaţii 

susceptibile să creeze îndoieli, cu privire la integritatea sa în primul rând a 

conflictelor de interese. 

Corectitudinea intelectuală şi onestitatea urmăreşte respectarea de către 

studenţi, profesori şi personalul administrativ a dreptul la proprietatea 

intelectuală. Toţi cei care au participat la diferite stadii ale cercetării şi ale 

căror rezultate devin publice trebuie menţionaţi, în scopul recunoaşterii 

spiritului onestităţii profesionale. Lipsa de onestitate academică se 

manifestă prin plagiat, copiat la examene şi concursuri, înşelare, 

falsificarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice. 

Colegialitatea presupune colaborarea studenţilor, profesorilor şi 

personalului administrativ în spirit de colegialitate şi respect reciproc. 

Loialitatea înseamnă obligaţia fiecărui membru al comunităţii 

academice de a acţiona în interesul universităţii, de a susţine obiectivele, 

strategiile şi politicile acesteia, în scopul realizării misiunii şi creşterii 

competitivităţii ei. 

Responsabilitatea cere ca membrii comunităţii academice să evite să-şi  

provoace rău unul altuia şi să aibă un comportament respectuos, să 

protejeze drepturile celorlalţi şi să respecte diversitatea culturală şi de 

experienţă. Persoanele cu funcţii de conducere  au datoria de a crea 

condiţiile necesare exercitării drepturilor celor aflaţi în subordine lor, dar 

şi de a cere acestora de a nu denigra propria instituţie universitară. 
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Transparenţa presupune accesul la informaţii în ceea ce priveşte 

admiterea, evaluare, angajarea şi promovarea, cât şi în privinţa surselor de 

finanţare sau de cercetare şi criterii după care se iau deciziile 

instituţionale.  

Respect şi toleranţă impun respectarea demnităţii fiecărui într-un climat 

liber, în care sunt excluse orice manifestare de umilire, dispreţ, hărţuire, 

exploatare, ameninţare sau intimidare. 

Concepte centrale în etica profesională 

1. Autonomia 

Analizând semnificaţia termenului de autonomie, aşa cum este el 

utilizat în diverse ştiinţe, îi găsim mai multe semnificaţii
31

:  

 în psihologie, se referă la menţinerea integrităţii Sinelui, în sensul 

că individul este foarte conformist,  

 în filosofia kantiană, termenul desemnează doctrina potrivit căreia 

omul îşi poartă în sine însuşi principiul călăuzitor,  

 în ştiinţe politice, se referă la puterea de autoguvernare,  

 în sociologie, termenul este utilizat în „contexte în care autorul are 

în minte un actor social raţional, autodeterminat, care nu este supus 

vreunei forme de determinism, ci îşi manifestă propriile scopuri sau 

interese.  

Lipsa de autonomie la locul de muncă este corelată cu mortalitatea şi 

morbiditatea – vezi studiile Whitehall – în sensul că există o corelaţie 

între funcţia înaltă şi lipsa îmbolnăvirii şi riscul scăzut de moarte 

provenită în condiţii variate de patologie. „cei care lucrează în posturi 

înalte din administraţie se bucură de rate înalte ale lipsei 

îmbolnăvirilor, au o mai mică probabilitate de îmbolnăvire şi riscuri 

mai mici de moarte‖ decât cei angajaţi în activităţi de rutină. Studii 

comparative internaţionale întreprinse de Melvin Kohn (1990) au 

demonstrat că „în mare parte, în termenii unor relaţii strânse între 

stratificarea socială şi condiţiile de lucru care facilitează sau restrâng 

                                                 
31

 Gordon Marshall, op.cit., pp. 57-58 
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exerciţiul conducerii ocupaţionale‖, adică autonomia la locul de muncă, 

formează „legătura explicativă crucială dintre structura socială şi 

personalitate. 

Autonomia personală este „ o presupoziţie de bază în privinţa deciziilor 

de natură etică.‖ Ea semnifică posiblitatea de a decide asupra drumului pe 

care îl iau alegrile noastre, ţinând cont de discenrământ, interese şi binele 

ca valoare. 

Autonomia se referă la gradele de libertate pe care le avem, de a nu fi 

constrânşi (libertate negativă) şi de libertatea de a alege în acţiune 

(libertate pozitivă) şi ea presupune: 

- eliberarea sau libertatea faţă de constrângeri. Există două limite 

evidente în participarea la acţiuni: legea şi limitele personale, fie ele 

intlectuale sau fizice. Persoana este autonomă într-o comunitate dacă 

aceasta îi respectă liberul arbitru. 

- libertatea de a alege. Există situaţii în care libertatea de a alege este 

condiţionată de factori precum: sărăcie, deficienţele intelectuale sau fizice 

etc. 

- informaţia şi rezonabilitatea alegerii (alegerea în cunoştinţă de 

cauză).Limita este dată de existenţa unui minim de informaţii: 

identificarea obiectivelor valoroase, capacitatea de adaptare la schimbări, 

priorităţi, scopuri şi mijloace. Autonomia poate fi subminată de lipsa 

informaţiilor necesare, manipulare, incapacitatea personală, şanse reduse 

la educaţie, starea fizică (boală, suferinţă). 

- recunoaşterea faptului că orice persoană este moral valoroasă. 

Respectarea acestei condiţii dă o dimensiune etică autonomiei. Înseamnă 

respectarea propriei autonomia dar şi a celorlalţi, manifestând respect şi 

dând egalitate de şanse morale tuturor. 

Principii de restrâng autonomia: 

1. Principiul paternalismului se referă la faptul că există situaţii în care 

unei persoane trebuie să:  



   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
MINISTERUL 

MUNCII, 

FAMILIEI 
ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente 

Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 
„GHEORGHE 
ASACHI” DIN 

IAŞI 

                                                                                       

 323 

a) i se restrângă autonomia (de exemplu, prevenirea suicidului); b) i se 

constrângă autonomia (studii obligatorii, plata impozitelor, purtarea 

centurii de siguranţă, comportamente decente în spaţiul public etc). 

2. Principiul lezării: Restrângerea libertăţii în cazul în care aceasta ar 

putea să aducă prejudicii celorlalţi (practicarea unei profesii fără a avea 

licenţă, controale medicale şi psihologice obligatorii pentru cadrele 

didactice din învăţământ sau pentru acele categorii profesionale de care 

depind vieţile oamenilor: medici, piloţi, poliţişti etc). 

3. Principiul ofensei: autonomia poate fi supusă restriciţiilor în cazul în 

care ea aduce ofense publice (produce ruşine, jignire). Este vorba de 

comportamente antipersonale, antisociale, indecente. Acest principiu este 

foarte controversat, pentru că manifestarea persoanei în public poate fi 

evaluată din diferite puncte de vedere: credinţe personale, culturale, 

religioase. Ceea ce ar putea fi considerat ruşinos sau jignitor într-o religie 

sau într-o cultură, poate fi evaluat ca a fi în normă, într-o altă cultură. De 

exemplu, unele comunităţi musulmane impun purtarea vălului pentru 

fetele care merg la şcoală, lipsa acestuia fiind considerat a încălca regulile 

şi a aduce ofense familiei sau comunităţii. De asemenea dezgolirea unei 

părţi a trupului (fie ea şi partea inferioară a picioarelor sau chiar a ochilor) 

contravine regulilor şi comportamentului normal acceptat în unele ţări 

arabe. Astfel de cazuri apar frecvent în analizele de etică ce ating subiecte 

religioase. 

4. Principiul bunăstării generale are în vedere binele public. Conform 

acestuia, fiecare persoană trebuie să dea o parte din veniturile sale în 

cadrul politicilor de asistare sau către domenii non-profit (artă). Aplicarea 

acestui principiu depinde de politicile de guvernare. 

5. Principiul moralismului legal. Principiul ţine cont de faptul că legile 

morale pot fi întărite şi promovate de lege. Morala nu se confundă cu 

legea, sau cu actele legale, dar ea poate fi susţinută prin acestea (legea 

avorturilor, a comunităţilor de homosexuali, a incestului etc.) 

Cele două concepte, libertate academică şi autonomie universitară, se 

conturează, cel mai adesea, în funcţie de interpretările socliale şi politice 
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pe care le primesc din contextul în care este privit învăţământul 

universitar. 

O analiză a libertăţii academice şi a autonomiei (personale sau 

profesionale, dar şi universitare, dacă luăm în considerare atât cadrul 

didactic cât şi instituţia) ar putea constitui subiectul unei cercetări extrem 

de laborioase. Menţionăm doar, pentru a da o imagine sumară a perioadei 

comuniste în raport cu cadrul actual al vieţii academice româneşti, câteva 

dintre îngrădirile pe care sistemul politic le-a impus mediului universitar 

din România, înainte de 1989. O analiză amănunţită ar scoate în evidenţă 

atât caracteristicile la nivelul populaţiei de studenţi, al cadrelor didactice, 

al instituţiei universitare şi chiar al sistemului de valori promovate de toţi 

aceşti actori ai câmpului universitar. Ne limităm doar a aminti: legăturile 

academice cu alte universităţi din străinătate au fost reduse sau chiar 

întrerupte, un număr important de cadre didactice universitare au părăsit 

ţara, dovedindu-se valori autentice în ţările în care s-au stabilit, cadrele 

didactice pe disciplinele socio-umane au fost „direcţionate‖ pentru a preda 

alte discipline decât filosofie sau psihologie, unele profile ale facultăţilor 

au fost eliminate, sau chiar facultăţi (vezi soarta Facultăţii de Psihologie), 

promovările la gradul de conferenţiar sau profesor au fost făcute pe criterii 

politice, recrutarea de „colaboratori‖ pentru a ţine în frâu acei profesori 

care educau studenţii în spiritul valorilor autentice, dezrădăcinarea 

studenţimii absolvente prin repartiţii naţionale, controlul exagerat asupra 

culturii tinerilor pe parcursul anilor academici, prin îndoctrinare şi acces 

limitat la cărţi şi studii de specialitate, centralizarea exagerată exprimată 

prin: planuri, manuale, programe unice, anomalii ideologizante ale 

conţinuturilor (inclusiv cele tehnice şi ştiinţifice), imixtiuni în sfera 

deciziilor privind competenţele profesionale, validarea hotărârilor, cu 

specific universitar, la nivele foarte înalte, ale conducerii statului. 
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MODELAREA COGNITIV-COMPORTAMENTALĂ A 

PERSONALITĂŢII 
 

 Formator: Conf. Dr. Elena Tiron 
 

TERMINOLOGIE 

MODELARE 

 Termenul de modelare este folosit în dezbaterea acestei teme cu 

sensul de formare, corectare,dirijare a personalităţii pe baza unui 

model.Teoriile cele mai adecvate care dezvoltă noţiunea de modelare a 

personalităţii sunt cele socio-cognitive reprezentate de Albert Bandura 

 

COGNIŢIE ŞI COMPORTAMENT 

 

• Termenul cogniţie se referă la idei, semnificaţii, credinte, 

gânduri, inferenţe, expectaţii, atribuiri.Nucleul teoriilor şi terapiilor 

cognitive asupra personalităţii este principiul potrivit căruia cogniţiile 

mediază comportamentul, inclusiv manifetările emoţionale şi constiutie 

obiectivul major al schimbării personalităţii. 

• Termenul de comportament indică acţiuni, activităţi, 

componente exterioare ale conduitei care pot fi atât adaptative cât şi mal-

adaptative şi care pot fi supuse modificării comportamentale  

 

Exercitiul 1 

 

• Elaborati o lista cu 10 idei, credinte,atribuiri negative ale 

elevilor despre profesori 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 
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......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.......          

 

•            Elaborati o lista cu 10 idei, credinte,atribuiri negative ale 

profesorilor despre elevi 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

....... 

.............................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

......... 

 

MODELUL SOCIO-COGNITIV-  BANDURA 

 

• Abordarea socio-cognitivă fundamentată de A.Bandura are 

la bază ideea conform căreia comportamentul este determinat de trei 

sisteme independente care interacţionează între ele –evenimentele stimul 

externe, întărirea externă şi procesele cognitive mediatoare. 

• Credinţele subiectului privitoare la capacitatea sa de a 

realiza un anumit comportament au fost conceptualizate de Bandura sub 

denumirea de auto-eficienţă, element central al modelului referitor la 

autoreglare şi autocontrol realizat de acesta. 
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• A.Bandura consideră că autocontrolul implică trei stadii 

importante: 

•               -auto-observarea, 

•                -auto-evaluarea, 

•                 -auto-întărirea 

• Modelul socio-cognitiv a stimulat multe cercetări în 

domeniul învăţării şi al schimbării comportamentale în care constructele 

cognitive au fost abordate explicit. 

 

 

TERAPIA COGNITIV-COMPORTAMENTALĂ 

 

• Terapia cognitivă este după cum consideră A.Beck  sinteza 

unor aspecte ale psihanalizei şi terapiei comportamentale. Influenţa 

psihanalizei se exprimă prin accentul pus pe identificarea temelor 

importante şi latente ale gândirii subiectului (schemele cognitive) 

precum şi prin evidenţierea inter-relaţiilor subtile între gândire, sentiment 

şi comportament. Influenţa terapiei comportamentale se regăseşte în 

structura mai sistematică  a interviului terapeutic, în definirea scopurilor şi 

proceselor care permit atingerea scopurilor, în operaţionalizarea tehnicilor 

terapeutice şi ale  evaluării. 

 

TERAPIA COGNITIVA 

• Terapia cognitivă s-a dezvoltat îndeosebi datorită 

cercetărilor asupra depresiei realizate de A.Beck începând cu anul 

1959.Terapia cognitivă se bazează pe o teorie a personalităţii care afirmă 

că felul în care cineva gândeşte determină în mare măsură felul în 

care simte şi se comportă. În terapia cognitiv-comportmentală terapeutul 

are un rol mai activ şi mai directiv, rol care implică în mare măsură 

procese precum orientarea, ghidarea, colaborarea, parteneriatul  
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Exercitiul 2 

• Identificati consecintele comportamentale ale primelor 5 idei, 

credinte, atribuiri negative ale elevilor despre profesori 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

• Identificati consecintele comportamentale ale primelor 5 

idei, credinte, atribuiri negative ale profesorilor despre elevi 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

 

MODEL DE TIP EDUCATIONAL 

• Terapeutul furnizează în principal explicaţii asupra 

dobândirii răspunsurilor şi comportamentelor inadaptate, asupra 

menţinerii acestora şi asupra tehnicilor terapeutice care pot fi utilizate 

pentru schimbarea lor. El răspunde astfel aşteptărilor  clienţilor care 

doresc să înţeleagă, să fie securizati cu privire la viitor şi să fie 

deculpabilizaţi. 

• Explicaţiile pot stimula la subiect sentimentul controlului , 

favorizează intrarea în terapie, şi cresc încrederea în relaţia de parteneriat  
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Exercitiul 3 

• Alegeti una dintre consecintele comportamentale provocate 

de un gand negativ al elevilor si gasiti o explicatie corespunzatoare 

acesteia. De ce a aparut acest comportament? Ce legatura are el cu 

gandul, credinta, atribuirea negativa a elevilor? 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.................................................................................... 

 

 

Exercitiul 4 

• Alegeti una dintre consecintele comportamentale provocate 

de un gand negativ al profesorilor si gasiti o explicatie corespunzatoare 

acesteia. De ce a aparut acest comportament? Ce legatura are el cu gandul, 

credinta, atribuirea negativa a profesorilor ? 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

INTERVIUL DE EVALUARE COGNITIV-

COMPORTAMENTALĂ 

• Procesul evaluativ se va centra pe ceea ce poate fi 

schimbat şi pe formarea unor aşteptări rezonabile în legătură cu 

terapia.În timpul evaluării subiectul ajunge la o imagine diferită asupra 
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problemei sale: unele modificări comportamentale pot fi anticipate, 

cunoscându-le cauzele şi prin urmare pot fi controlate. 

• O funcţie importantă a evaluării este şi aceea de a stabili 

dacă se impune vreo măsură de urgenţă sau chiar un risc suicidal.În afara 

interviului, TCC utilizează şi alte metode de evaluare : auto-observarea, 

completarea de chestionare, rapoarte, obţinerea de informaţii de la 

persoanele apropiate subiectului. 

 

TEHNICI SPECIFICE INTERVIULUI DE EVALUARE 

COGNITIV-COMPORTAMENTALĂ 

• După C.Mirabel-Sarron şi B.Rivierre, 1993 interviul de 

evaluare cognitiv-comportamentală se caracterizează prin: 

 a.colaborarea şi comprehensiunea reciprocă, 

 b.stabilirea agendei de şedinţe 

 c.reacţii obţinute în timpul şedinţei 

      d.centrarea asupra problemei 

e.formularea întrebărilor şi adresarea lor 

            -întrebări deschise 

            -se lasă timp pentru reflecţie 

            -utilizează exp care ilustrează propunerile sale 

            -evaluează certitudinile şi predicţiile subiectului 

            -anticipează consecinţele pozitive sau negative. 

f.formulări rezumative ale terapeutului 

 

Exercitiul 5 

• Identificati 3 situatii in care in calitate de profesori de 

discipline tehnice va puteti ocupa de problemele comportamentale ale 

elevilor 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 
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......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

....... 

 

MODELE DE ANALIZĂ FUNCŢIONALĂ ÎN TCC 

• Analiza pe care o permite un astfel de interviu este 

funcţională deoarece îşi propune să precizeze funcţia pe care o are 

comportamentul problemă în sistemul psiho-comportamental al 

subiectului. 

 

Exercitiul 6 

• Alegeti 4 comportamente mal-adaptative ale elevilor d-

voastra si descoperiti functia pe care o au acestea in personalitatea elevilor 

pentru mentinerea acelor comportamente 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

 

MODELUL SORC 

• MODELUL S.O.R.C. este cel mai simplu model care 

descrie principalele terapii comportamentale asa cum au fost ele 

prezentate de Skinner : 

• S -------O------R------C 

• S-stimulul, de exp. faptul de a se afla singur într-un spaţiu 

deschis larg(agorafobie 
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• O-organism, emoţii, cogniţii, reacţii fiziologice, anxietate 

• R-răspunsul, subiectul începe să caute agitat o persoană 

cunoscută, securizantă 

• C-consecinţe –reducerea anxietăţii, dar menţinerea reacţiei 

mal-adaptative 

 

Exercitiul 7 

• Descrieti o situatie educationala asemanatoare care se poate 

analiza prin modelul SORC 

 

MODELUL BASIC IDEA 

• Lazarus, 1976 şi Cotraux, 1985 au elaborat un model mai 

complex al analizei funcţionale a unui comportament mal-adaptativ 

• B-comportamentul pentru care subiectul solicită ajutor, 

• A.-afect, emoţii, tristeţe, vinovăţie, anxietate, 

• S-senzaţii, ameţeli, tahicardie, parestezii 

• I.-relaţii interpersonale, 

• C-cogniţii-sunt un nimeni, dacă voi eşua va fi o catastrofă 

 

• I-imagerie 

• D-droguri, medicamente 

• E-expectaţii cu privire la terapie 

• A-aşteptări ale terapeutului 

 

Exercitiul 8 

• Descrieti  situatie educationala asemanatoare care se poate 

analiza prin modelul BASIC IDEA 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................



   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
MINISTERUL 

MUNCII, 

FAMILIEI 
ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente 

Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 
„GHEORGHE 
ASACHI” DIN 

IAŞI 

                                                                                       

 333 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

....... 

 

GRILLA SECCA 

Aceată grillă a fost propusă de Cotraux(1985, 1990) şi vizează  

următoarele elemente: 

• S-stimul 

• E-emoţie 

• C-cogniţii 

• C-comportament 

• A-anticipare 

 

Exercitiul 9 

Descrieti  situatie educationala asemanatoare care se poate analiza 

prin modelul  SECCA 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

TEHNICI TERAPEUTICE COGNITIV-COMPORTAMENTALE 

1. Relaxarea şi învăţarea acesteia este necesară  datorită relaţiei de 

interacţiune dintre încordarea musculară şi tensiunea psihică ce însoţeşte 

un comportament mal-adaptat. 

Urmarind un program de relaxare subiectul învaţă: 

   -să recunoască propria stare de tensiune, 

   -să-şi relaxeze corpul într-o manieră totală şi generală, 

  -să-şi controleze propria tensiune sau relaxare musculară 
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DESENSIBILIZAREA SISTEMATICA 

2. Desensibilizarea sistematică decurge din cercetările lui J.Wolpe 

(1958, 1961) ;şi ale lui Mawrer care consideră că evitarea stimulilor 

neagreaţi de subiect este responsabilă pentru comportamentul neadaptat de 

tip fobic. 

 

Exercitiul 10 

• Identificati consecintele negative ale evitarii unor elevi de a 

raspunde la examinarile orale! 

•  Identificati consecintele negative ale evitarii unor elevi de a 

merge in excursie cu alti elevi 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

....... 

 

EXPUNEREA SISTEMATICA 

3.Expunerea sistematică a subiectului la situaţiile anxiogene din 

lista ierarhică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii 

     - expunerea trebuie să fie gradată, repetată, prelungită, 

     -sarcinile non-anxiogene nu sunt utile , 

     -sarcinile de expunere trebuie repetate frecvent şi regulat, pînă 

cand vor fi asociate cu un grad de anxietate din ce in ce mai mic, 

     Schema unui exerciţiu de expunere parcurge mai multe etape 
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Subiectului i se spune că va trebui să se gandească la diferite situaţii 

din lista ierarhică, începînd cu cea mai puţin anxiogenă, 

Se stabileste un consens, dacă devine anxios să ridice degetul 

arătător, se repetă schema contact imaginar cu stimulul anxios urmat de 

relaxare, cînd este epuizată o anumită temă din lista iararhică de situaţii 

anxiogene, se trece la tema următoare  

 

 

Exercitiul 11  

• Descrieti o situatie educationala de expunere sistematica de 

catre profesorul de discipline tehnice a unui grup de elevi care lipsesc 

frecvent de la scoala de teama unor elevi mai mari care le cer taxa de 

protectie! 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

....... 

 

 

ANTRENAMENTUL ASERTIV 

 

• Comportamentul asertiv sau comportamentul prin care o 

persoană se afirmă pe sine este definit de J.Cotraux-2003, ca acel 

comportament care îi permite unei persoane să acţioneze cît mai bine în 

interes propriu, să-şi apere punctul de vedere fără o anxietate exagerată, 

să-şi exprime sentimentele în mod sincer şi să se folosească de propriile 

drepturi fără a le nega pe ale celorlalţi. 
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• Comportamentul asertiv se caracterizează prin 

autovalorizare, exprimarea opiniilor proprii şi satisfacerea propriilor 

nevoi, capacitatea de a comunica, de a împărtăşi propriile experienţe cu 

ceilalţi  respectarea drepturilor şi nevoilor celorlalţi  sentimente 

confortabile în legătură cu propria persoană 

 

DEZVOLTAREA ASERTIVITATII 

• După Wolpe,1958, Lazarus, 1966 cele mai utile exerciţii de 

dezvoltare a asertivităţii sunt 

– exprimarea sentimentelor, 

– exprimarea opiniilor contrare, 

– exprimarea facială doar prin mimică, 

– exerciţii de exprimare a sentimentelor doar la persoana I 

– exerciţi de adresare/primire de complimente 

– exerciţii de improvizare de răspunsuri verbale şi non-

verbale la situaţii inter-personale 

– identificarea aspectelor verbale şi non-verbale ale 

comportamentului asertiv şi diferenţierea acestora de comportamentele 

agresive şi pasive 

 

Exercitiul 12 

• Sunteti profesor de discipline tehnice  si doriti sa dezvoltati 

la elevi sentimentele pozitive fata de disciplina pe care o predati 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

• Identificati 3 modalitati prin care ii puteti pune pe elevi in 

situatia de a-si exprima sentimentele pozitive fata de acesta disciplina! 
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......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

 

Exercitiul 13 

• Sunteti profesor de discipline tehnice  si doriti sa dezvoltati 

la elevi sentimentele negative fata de elevii care nu invata la aceasta 

disciplina 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

• Identificati 3 modalitati prin care ii puteti pune pe elevi in 

situatia de a-si exprima sentimentele negative fata de acesta situatie! 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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ASPECTE VERBALE 

Comportament asertiv 

• 1.manifestarea dorinţelor proprii dar şi respectarea 

dorinţelor celorlalţi 

• 2.exprimare directă 

• 3.comportament verbal socialmente adecvat 

 

Exercitiul 14 

• Descrieti o situatie conflictuala intre  directorul unui 

Colegiu Tehnic si profesorul de discipline tehnice 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

....... 

 

• Descrieti atitudinea verbala asertiva a profesorului in relatie 

cu directorul 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

 

ASPECTE VERBALE 

• Comportament agresiv 

1.manifestarea dorinţelor proprii 
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2.exprimare indirectă 

3.comportament verbal ameninţător 

 

Exercitiul 15 

• Descrieti o situatie conflictuala intre  directorul unui 

Colegiu Tehnic si profesorul de discipline tehnice 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

• Descrieti atitudinea verbala agresiva a profesorului in relatie 

cu directorul 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

ASPECTE VERBALE 

• Comportament pasiv 

1. manifestarea dorinţelor celorlalţi 

2.nonexprimarea dorinţelor,exprimare defensivă minimalizarea lor 

3.comportament social neadecvat 
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Exercitiul 16 

• Descrieti o situatie conflictuala intre  directorul unui 

Colegiu Tehnic si profesorul de discipline tehnice 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

 

• Descrieti atitudinea verbala pasiva a profesorului in relatie 

cu directorul 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................  

 

ASPECTE NONVERBALE  

• ASERTIVE 

1.contact vizual direct fără a fixa interlocutorul 

2.postura cu faţa spre interlocutor, corpul înclinat spre interlocutor 

3.gestica relaxată 

4.distantă de 0,5-1m faţă de interlocutor 

5.vocea fermă, cu volum suficient, bine modulată 

6.reactie comportamentală, fără ezitări  

 

 



   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
MINISTERUL 

MUNCII, 

FAMILIEI 
ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente 

Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 
„GHEORGHE 
ASACHI” DIN 

IAŞI 

                                                                                       

 341 

Exercitiul 17 

Aplicati metoda jocului de rol la exercitiul nr.14 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

ASPECTE NONVERBALE 

1. contact vizual direct, rece, cu fixarea interlocutorului 

2. postura încordată, rigidă, cu picioarele îndepărtate 

3. măîni încleştate, degetul arătător ridicat 

4. distanţă mai mică de 1m faţă de interlocutor 

5. voce foarte ridicată, cu ritm rapid 

6. latenţă scurtă, cu întreruperi frecvente 

 

Exercitiul 18 

• Aplicati metoda jocului de rol la exercitiul 15 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

ASPECTE NONVERBALE 

• PASIVE 

1. lipsa contactului vizual 

2. nu stă în faţa interlocutorului, este încordat, defensiv 
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3. mîini neliniştite, ezitante, gesturi de mică anvergură 

4. distanţă mai mare de 1m faţă de interlocutor 

5. voce slabă, monotonă, cu ritm scăzut 

6. latenţă comportamentală mare 

 

Exercitiul 19 

Aplicati metoda jocului de rol la exercitiul 16 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

CREDINŢELE ASOCIATE COMPORTAMRNTULUI NON-

ASERTIV 

• Gavin,1977 prezintă câteva mituri care subliniază 

comportamentul non-asertiv al oamenilor: 

• Mitul „bunului prieten“  se bazează pe aşa zisa citire a 

gândurilor care s-ar putea concretiza în următorul raţionament: ―dacă m-ar 

iubi cu adevărat ar şti ce îmi place şi ce mă deranjează!‖ 

• “Mitul obligaţiei” -dacă prietenul meu imi care ceva eu 

trebuie să spun da! 

• Mitul rolurilor sociale -de exp. ―Comportă-te ca un 

bărbat!‖ 

• Supunerea pentru a obţine afecţiune ! 

• Postulatul perfecţionist- trebuie să dovedesc întotdeauna că 

sunt competent, adaptat şi performant, trebuie să am talent şi să realizez 

lucruri importante în viaţă, altfel nu realizez nimic ! 

•  Aceste mituri, prejudecăţi, gânduri automate în mod 

paradoxal întăresc comportamentul non-asertiv deşi intenţia persoanelor 

care apelează la ele este de a stabili relaţii sociale cât mai armonioase. 
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Lipsa gândirii critice cu privire la aceste credinţe conduce la deteriorarea 

relaţiilor interpersonale.  

 

Exercitiul 20 

Aplicati mitul bunului prieten unui coleg de discipline tehnice. 

Descrieti o situatie educationala care sa ilustreze acest mit! 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

Exercitiul 21 

• Aplicati mitul supunerii pentru a obtine afectiune in 

relatiile profesor de discipline tehnice directorul unui Colegiu tehnic 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

Exercitiul 22 

• Aplicati postulatul perfectionist unui profesor de gradul I in 

relatiile sale profesionale cu colegii de discipline tehnice, pe care ii 

coordoneaza! 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 
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......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

DREPTURI ASERTIVE 

 

1. Dreptul de a fi propriul judecător a ceea ce spune şi face ! 

2. Dreptul de a nu oferi motive şi scuze pentru propriul 

comportament ! 

3. Dreptul de a nu fi responsabil pentru pentru descoperirea 

soluţiilor la problemele celorlalţi ! 

4. Dreptul de a se răzgândi ! 

5. Dreptul de a face greşeli ! 

6. Dreptul de a spune « nu ştiu‖! 

7. Deptul de a lua propriile decizii ! 

8. Dreptul de a spune « nu înţeleg!‖ 

9. Dreptul de a spune ―nu-mi pasă ! » 

10. Dreptul de a spune nu, fără a avea sentimente de vinovăţie ! 

 

Exercitiul 23 

• Alegeti unul dintre cele 10 drepturi asertive ale persoanei si 

aplicati-l intr-o situatie educationala din scoala d-voastra! 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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DEPRINDERI PROTECTIVE 

• Tehnica  ―discului defect » -persoana asertivă repetă 

refuzul său unei persoane agresive, în aceeaşi manieră, ca un disc 

defect.De exp. o persoană agresivă cere în mod insistent ajutorul altei 

persoane, care pentru moment nu poate sa-i acorde acest ajutor.Persoana 

asertivă îi explică acest lucru dar agresivul insistă. Prin urmare asertivul 

repetă până la suprasaturaţie refuzul său, în aceeaşi formă:”nu pot sunt 

ocupat ! “  

• Ignorarea selectivă-care constă în neformularea 

nici unui răspuns, în cazul în care acest comportament este perfect 

justificat. 

• Mânia dezarmantă a unei persoane asertive, care 

refuză să mai continue discuţia, până când persoana agresivă nu se 

linişteşte! “Calmează-te, apoi vom discuta! “ 

 

 

DEPRINDERI PROTECTIVE 

• Separarea problemelor poate fi redată în mod sugestiv 

prin formula ― nu este vorba despre sentimentele mele, pur şi simplu nu 

doresc să-ţi împrumut bani! 

• Managementul vinovăţiei 

 Dacă avem dorinţa iraţională de a fi perfecţi şi de a plăcea tuturor, 

atunci nu vom avea tendinţa de a ne cere scuze imediat.‖Ştiu bine că vă 

irită faptul că nu pot veni la întâlnire, dar acesta este singurul lucru pe care 

il pot face!  „ 

 

• Cererea de scuze  

Sunt împrejurări în care scuzele sunt adecvate.In acest caz trebuie 

să recunoaştem dreptul interlocutorului de a fi supărat şi să oferim sugestii 

în legătură cu ceea ce am putea face pentru a îndrepta greşeala. 
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Exercitiul 24 

Alegeti una dintre deprinderile protective si aplicati-o la o situatie 

educationala din scoala d-voastra! 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

 

DEZVOLTAREA COMPORTAMENTULUI ASERTIV 

• A.Gavin, 1997 propune mai multe modalităţi de dezvoltare 

a comportamentului asertiv: 

• Conştientizarea sentimentelor 

• Schimbarea credinţelor iraţionale prin testarea validităţii 

lor şi dezvoltarea alternativelor raţionale 

• Conştientizarea drepturilor şi a consecinţelor posibile ale 

comportamentului nostru pe termen scurt şi pe termen lung 

• Comunicarea eficientă 

• Dezvoltarea capacităţii de a negocia 

 

PSIHOTERAPIA DEPRESIEI-MODELUL LUI A.BECK 

• A.Beck, fondatorul terapiei cognitive a emis ipoteza că 

gândurile negative ale subiectului au un rol central în menţinerea 

depresiei. 

• Modelul propus de Beck poate fi ilustrat cu ajutorul 

schemei: 

 

 Experienţă primară negativă-o situaţie traumatizantă pentru 

subiect 
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Idei disfuncţionale activate 

Gânduri negative automate 

Simptome ale depresiei 

Comportamentale                     afective                              somatice 

Motivaţionale                          cognitive 

• Alterările funcţionale ale capacităţii cognitive apar după 

A.Beck la următoarele trei nivele psihologice: cogniţii, procese cognitive, 

scheme cognitive depresogene. 

 

 

 

Exercitiul 25 

• Descrieti o situatie educationala care se poate circumscrie 

Modelului Beck de terapie cognitiva  

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

1. Nivelul cogniţiilor 

Cogniţiile numite şi gânduri negative, automate au fost 

sistematizate de A.Beck într-o triadă cognitivă: 

1. „sunt un nimeni!”-imagine de sine negativă 

2. :nimic din ceea ce fac nu iese bine!”-experienţă curentă 

negativă 

3. „niciodată nu-mi va fi mai bine!”-viitor negativ 
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Aceste ganduri automate sunt spontane, repetitive, involuntare.Ele 

au ca teme principale: audeprecierea,sentimentul eşecului, respingerea de 

către ceilalţi, hiperexigenţa faşă de sine, exagerarea dificultăţilor. 

Gândurile automate pot fi identificate în cursul interviului 

terapeutic utilizând diverse liste de control-Beck, 1987. 

 

 

Exercitiul 26 

Exemplificati nivelul cognitiilor din Modelul  Beck(imagine 

de sine negativa,experienta curenta negativa, viitor negativ) aplicandu-l 

unei situatii educationale  

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

2. Nivelul proceselor cognitive 

 

Gândurile negative automate sunt produsul unor erori în procesarea 

informaţiei care conduc la distorsionarea imaginii individului despre el 

însuşi şi despre realitatea înconjurătoare. 

Beck enumeră şase tipuri de erori: 

a. suprageneralizarea sau generalizarea exagerată. De 

exemplu : 

―Dacă ceilalţi nu  mă iubesc sunt un nimeni ! 

  Ion nu mă iubeşte 

   Deci, sunt un nimeni!‖ 
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 Deciziile luate de subiect în acest caz sunt de tipul totul sau nimic a 

fi sau a nu fi.Un elev care a luat o notă mică la matematică va spune : » nu 

voi mai merge niciodată la ora de matematică ! » 

 

Exercitiul 27 

• Exemplificati nivelul proceselor cognitive negative 

aplicand procedeul suprageneralizarii la o situatie educationala 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

b.  abstracţia selectivă presupune extragerea unui detaliu 

negativ dintr-o situaţie şi utilizarea lui într-un context fără a ţine cont de 

toate elementele situaţiei iniţiale. De exemplu un elev de liceu îndrăgostit 

de o colegă devine gelos după ce a văzut-o la o petrcere aplecându-şi 

capul spre un alt coleg, pentru a auzi mai bine ceea ce acesta spune. 

c.  inferenţa arbitrară este un raţionament care utilizează 

premize arbitrare, nefundamentate, de cele mai multe ori lecturi ale 

gândurilor, şi care conduc în mod evident la concluzii greşite.De exp. un 

profesor gândeşte despre şeful său de catedră:‖ ştiu că mă dispreţuieşte, 

deşi atunci când ne întâlnim se poartă amabil cu mine!‖ 

d. personalizarea este autoatribuirea greşită a responsabilităţii 

unor evenimente nefaste.Astfel de exp. un elev foarte bun, care nu a reuşit 

din cauza aglomeraţiei să-şi salute profesorul preferat, la ora sa viitoare, 

va gândi  „sigur l-am supărat, nici nu mă priveşte!‖ 

e. maximizarea este exagerarea unui eveniment minor.De exp. 

un elev care a întârziat la oră va fi toată ziua supărat, dramatizând această 

situaţie întâmplătoare.    
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f.   minimizarea constă în deprecierea resurselor personale şi 

a reuşitelor proprii. 

 

3. Nivelul schemelor cognitive depresogene 
• Schema cognitivă este o credinţă personală negativă, 

interiorizată la o vârstă precoce.Acest nivel al schemelor cognitive stă la 

baza primelor două nivele, fiind responsabil de vulnerabilitatea subiectului 

la depresie. 

• Beck şi Weissman, 1979 identifică şapte clase de scheme 

depresogene sau generatoare de comportamente depresive: 

• Aprobarea sau aşteptarea de a fi totdeauna aprobat 

• Dragostea sau aşteptarea de a fi iubit 

• Reuşita sau nevoia de a reuşi cu orice preţ, 

• Perfecţionismul sau nevoia de perfecţiune, 

• Hiperexigenţa faţă de propria persoană, 

• Omnipotenţa sau aşteptarea de a fi atotpotent, 

• Autonomia sau libertatea absolută 

• Schemele cognitive, negative, filtrează evenimentele 

curente, le procesează în mod eronat şi generează comportamentul 

depresiv. 

 

Exercitiul 28 

• Descoperiti  o schema cognitiva negativa(asteptarea de a fi 

aprobat, de a fi iubit, de a fi perfect) intr-o situatie educationala 

depresogena  

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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PROCESUL SCHIMBĂRII TERAPEUTICE 

• Obiectivele terapiei cognitive potrivit modelării cognitiv-

comportamentale a personalităţii sunt determinate, precise şi restrânse.Cei 

mai mulţi cercetători identifică următoaele obiective: 

   -abordarea gândurilor voluntare 

   -identificarea şi modificarea gândurilor negative automate 

    -contracararea efectelor negative ale schemelor cognitive 

disfuncţionale profunde 

 

Tehnici de restructurare cognitivă 
A. Explicarea demersului terapeutic este tehnica prin care acest tip 

de terapie îşi defineşte caracterul educaţional.Psihoterapeutul, consilierul 

educaţional sau profesorul aplică un demers de modelare a personalităţii: 

   - de tip faţă-n faţă, 

   - bazat pe relaxare, 

   - explicativ, atată cum sunt posibile gândurile automate, 

   - diferenţiind imaginile, credinţele subiectului care nu sunt 

niciodată greşite ci doar parţiale 

 

B. Observarea gândurilor automate-3-4 şedinţe se realizează prin: 

    - răspunsuri la întrebări directe (ce gînduri vă trec acum prin 

minte?) 

     -vizualizarea mentală sau reconstituirea mentală a unei situaţii 

puternic încărcată emoţional negativ 

     -jocul de rol, subiectul jucând atât rolul propriu cât şi rolul 

persoanelor cu care sunt în conflict 

 

C. Autoînregistrarea gândurilor automate se poate realiza prin 

modalităţi diferite: 



   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
MINISTERUL 

MUNCII, 

FAMILIEI 
ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente 

Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 
„GHEORGHE 
ASACHI” DIN 

IAŞI 

                                                                                       

 352 

- prezentarea subiectului unor liste elaborate în urma cercetărilor 

ştiinţifice, cu gânduri disfuncţionale 

 - realizarea propriei liste cu gândurile negative ale subiectului   

 

D. Confruntarea cu realitatea  

   În procesul de remodelare a personalităţii care prezintă anumite 

disfuncţii cognitiv-comportamentale între partenerii relaţiei terapeutice se 

dirijează în aşa fel gândirea subiectului încât acesta îşi fomulează anumite 

întrebări: 

    - Nu cumva văd doar partea rea a lucrurilor? 

    - Nu-mi asum responsabilitatea pentru lucruri care nu stau în 

puterea mea? 

    - Nu cumva mă condamn în baza unui singur eveniment ? 

     - Nu cumva exagerez situaţia ? 

      - Nu cumva mă concentrez numai asupra slăbiciunilor şi 

defectelor mele ? 

      - Nu cumva mă aştept să fiu perfect ? 

 

E.  Producerea de răspunsuri  cognitive alternative 

     - Ce altceva aş putea gândi într-o astfel de situaţie ? 

    - Ce altceva ar putea gândi altcineva ? (mama, tata, prietenul 

meu) 

    - Ce gândeam eu înainte de a interveni această situaţie ? 

 

F. Autoevaluarea gândurilor şi emoţiilor 

 

Tehnici de restructurare cognitivă 
Fişă de înregistrare 

1. Data 

2. Situaţia, de exp:am prezentat tema şi profesorul a spus că nu e 

bine făcută 

3. Emoţii:tristeţe 100% şi neinţelegere 80% 
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4. Gânduri asociate: nu ştiu să fac nimic 100% 

5. Alternative: - am mai făcut şi alte teme care au fost apreciate de 

professor 

                         -alţi profesori m-au lăudat  

                         - ce-ar fi să refac tema şi sa-i dovedesc profesorului 

că sunt capabil 

6. Noua estimare a credinţelor asociate cogniţiei iniţiale nu ştiu să 

fac nimic 25% 

7. Noua estimare a nivelului emoţional tristeţe 25%, neînţelegere 

25% 

 

G. Utilizarea altor tehnici cognitive 

   a. reatribuirea responsabilităţilor sau trecerea de la atribuirea 

predominant internă ce caracterizează depresivii la atribuirea externă. 

« Poate nu sunt eu responsabil de toate esecurile, mai sunt şi alţi factorri 

responsabili ! » 

   b. redefinirea problemei de la formula « nu-mi acordă atenţie  

nimeni ! » la inversarea situaţiei « am nevoie sa întâlnesc alte persoane şi 

să fiu atent cu ele ! » 

   c. decentrarea de pe propria persoană pe ceilalţi de expemplu :  

un student timid care nu putea vorbi la seminar deoarece avea senzaţia că 

toţi se uită la el a primit următoarea sugestie : să urmărească atenţia 

studenţilor atunci când răspunde el la seminar .Astfel el a constatat că un 

student citea, alţii vorbeau, iar alţii aveau cu totul alte preocupări. Prin 

urmare anxietatea sa a scăzut în mod evident. 

 

H. Abordarea schemei cognitive-comportamentale 

      a. căutarea factorului comun al gândurilor disfuncţionale 

înregistrate 

      b. alte tehnici cognitive 

                  -concentrarea asupra unui obiect 

                  -conştientizarea senzorială 
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                  -exerciţii mentale                    

      c. monitorizarea activităţilor ―ce a făcut subiectul pe parcursul 

unei zile?‖ 

      d. planificarea activităţilor 

      e.  împărţirea activităţilor în sarcini concrete mai mici. 

 

Exercitiul 29 

• Schitati un proces de restructurare cognitiv-

comportamentala in cazul unor elevi cu o situatie slaba la invatatura! 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

................................................................................... 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

PROBE DE EVALUARE 

I. Aplicati unul dintre modelele de analiză funcţională, unei situaţii 

concrete din şcoala d-voastră. 

II . Completati modelul lui A.Beck cu etapele parcurse de un elev-

problemă din clasa d-voastră. 

III. Realizaţi o fişă de înregistrare a unei probleme reale cu care v-

ati confruntat. 

 

• Formulaţi o problema educationala şi aplicati modelul 

S.O.R.C de prezentare a ei. 

• Dezvoltati modelul Beck de analiză a unei probleme 

educaţionale cu care va confruntaţi la disciplina predată de d-voastră, sau 

la disciplina de profil/specializare  

• Realizaţi  fişa de înregistrare a unei probleme educaţionale 

pentru unul  dintre elevii d-voastra. 
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• Elaboraţi un proiect de modelare cognitiv-comportamentală 

la o disciplina de profil. 

• Formulaţi o problemă educaţională şi aplicaţi modelul Basic 

Ideea de analiză a ei. 

• Descrieţi o situaţie educatională problematică şi aplicaţi 

modelul SECCA pentru analiza ei. 

• Elaboraţi 10 cogniţii negative al elevilor din clasele cu care 

lucraţi d-voastra. 

• Formulaţi 5 cogniţii asertive ale unor elevi cu rezultate bune 

la invatatură dar care sunt consideraţi de ceilalţi elevi ai clasei tocilari. 

• Elaboraţi o situaţie educaţională prin care să evidenţiaţi 

mitul bunului prieten. 

• Formulati 6 soluţii alternative pentru a contracara efectele 

negative ale perfecţionismului elevilor. 
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MODELAREA PERSONALITĂŢII 

PRIN     ANALIZA 

TRANZACŢIONALA 

 
 Formator : Conf. Dr. Tatiana Dorofte  

 

 Analiza tranzacţională (A.T.)

, fundamentată prin anii ‘60, de 

psihiatrul amarican Eric Berne, ca o posibilă alternativă la modelul 

psihanalitic clasic, se distinge printr-o abordare originală a 

personalităţii şi relaţiilor interumane ce rezultă atât din caracterul 

novator al interpretărilor propuse, cât mai ales din utilizarea unui 

vocabular inedit în raport cu terminologia convenţională a 

psihologiei. 

În limbajul analizei tranzacţionale, cuvintele: Părinte, Adult, 

Copil, decizie, redecizie, tranzacţie, joc, O.K., non-O.K., sunt 

termeni uzuali ce desemnează un set de simboluri cu care se 

operează la nivel teoretic, dar şi în practica intervenţiei psihosociale 

de modelare a personalităţii.  Opţiunea pentru o astfel de 

terminologie, dublată de o concepţie extrem de pragmatică  asupra 

dinamicii vieţii psihice vizează constituirea unei psihologii 

―demisificate‖, fără prea multe subtilităţi şi fără noţiuni înalt 

abstractizate, accesibile, la nivelul la care oamenii o pot folosi. 
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Pentru că scopul declarat al A.T. nu este atât constituirea unui 

model explicativ atotcuprinzător al personalităţii şi psihoterapiei, 

cât mai ales imaginarea unui instrument de intervenţie educativ-

formativă şi  terapeutică operativ, comod, eficient, care să răspundă 

necesităţilor cotidiene de adaptare continuă, impuse de contextul 

social contemporan. 

 

ANALIZA       TRANZACŢIONALĂ 

ESTE 

 O Teorie explicativă a personalităţii 

fundamentată  pe analiza structural-

funcţională a trei planuri distincte:                                          
         a) un plan intern, psihologic 

         b) un plan extern, social sau 

comportamental 

         c) un plan relaţional, tranzacţional  sau 

interpersonal. 

 

 

 O Psihologie socială. Ca teorie a 

tranzacţiilor A.T. este un model explicativ al 

relaţiilor şi comunicării interumane 

 Un Sistem psihoterapeutic destinat 

reconstrucţiei personalităţii nevrotice  

 

 O Metodă de rezolvare a conflictelor bazată 

pe cunoaşterea de sine şi pe comunicare 

 O Strategie de dezvoltare personală cu 



   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
MINISTERUL 

MUNCII, 

FAMILIEI 
ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente 

Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 
„GHEORGHE 
ASACHI” DIN 

IAŞI 

                                                                                       

 358 

aplicaţii în consiliere, în domeniul 

educaţional, în consultanţă şi instruire în 

organizaţii 

 

TEORIA PERSONALITĂŢII 

În concepţia A.T, personalitatea se structurează în jurul a 

trei scări distincte ale eului, denumite prin analogie cu categoriile 

psihanalizei, Părinte, Adult, Copil. Spre deosebire, însă, de categoriile 

psihanalizei, acestea nu sunt ―concepte‖, ―abstracţii‖ sau ―construcţii‖ 

teoretice, ci ―realităţi fenomenologice‖, direct observabile ce 

caracterizează maniera de a simţi, de a gândi şi de a se comporta a unui 

individ, la un moment dat

.  

Fiecare din aceste sisteme ale personalităţii percepe şi 

înregistrează evenimentele lumii înconjurătoare într-un mod propriu, 

corespunzător funcţiei sale, iar reacţia sa rezultă din răspunsul la un 

ansamblu de stimuli diferiţi. Berne dă aici un exemplu banal, dar foarte 

sugestiv: lectura unui articol de la rubrica ―fapt divers‖ despre un furt 

senzaţional va provocaa trei tipuri de reacţii, corepunzătoare ―stărilor 

de eu‖ ce vor recepţiona mesajul. 

Astfel, la unii oameni lectura va provoca o reacţie moralistă, 

parentală; la alţii va stârni un interes obiectiv, tipic Adult, o atitudine de 

―expert contabil‖; pentru cea de a treia categorie, reacţia va fi naivă, 

infantilă: ―Iată ce idee interesantă! Seamănă cu ―Hoţii şi vardiştii‖ (2). 

Thomas Harris, discipol al lui Eric Berne, autorul unei lucrări 

de mare succes (I‘m OK-You‘re OK), bestseller în S.U.A., în 1968, 

compară creierul cu un magnetofon de înaltă fidelitate, care 

înregistrează fiecare experienţă sau eveniment petrecut, împreună cu 
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sentimentele ce-i sunt asociate încă din momentul naşterii (şi poate 

chiar înainte de naştere)

. Aceste fapte sau trăiri afective imprimate în 

memorie vor reveni în mod involuntar în comportamentul actual sub 

forma unei ―stări a eului‖. În accepţiunea lui Berne, o ―stare a eului‖ 

reprezintă 

 

 

STARE A EULUI 

Un model coerent de sentimente, 

atitudini, gânduri şi experienţe 

înregistrate, direct relaţionat cu 

un model corespunzător de 

comportament.(1) 

 

 

În relaţiile cu ceilalti, individul se comportă în funcţie de una din 

cele trei stări ale eului sau : Părinte, Adult, Copil ce corespund 

celor trei  modele constante, separate şi distincte de sentimente şi 

comportamente 

Pentru a le distinge de părinţi, adulţi sau copii ca persoane  reale, 

stările Eului sunt desemnate  în literatura AT cu prima literă 

majusculă. 

Grafic stările eului pot fi  prezentate ca în  diagrama  de mai jos : 

 

                                                 

 Thomas A. Harris în ―I‘m OK  - You‘re OK‖, Publisheres of Brand, Camalot, 

Discus, Equinos and Flare Books, 1973, p. 30, ca şi Berne, pentru a-şi susţine această 

ipoteză, Harris invocă investigaţiile doctorului Penfield asupra tulburărilor creierului. 



   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
MINISTERUL 

MUNCII, 

FAMILIEI 
ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente 

Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 
„GHEORGHE 
ASACHI” DIN 

IAŞI 

                                                                                       

 360 

 

 
ASIMILATA  ÎNVAŢATA  

 

1. Starea de Părinte este acea parte a personalităţii ce rezultă 

din introiectarea unor atitudini, comportamente, stări de spirit 

manifestate de noi faţă de părinţii noştri în copilărie. În starea de 

părinte, adoptăm un ton, un vocabular sau sentimente asemănătoare 

cu ale părinţilor noştri. Este, deci, starea de eu în care criticăm, 

judecăm, moralizăm sau susţinem, protejăm, ajutăm, corespunzător 

celor două ipostaze sau sub-stări ale Părintelui, respectiv  Părintele 

normativ şi Părintele educator 
A. Părintele normativ sau critic, (PN) ce reprezintă locul 

tradiţiilor, al valorilor sociale şi culturale, dar şi al prejudecăţilor şi 

stereotipiilor comportamentale.Sub aspectul conţinutului PN cuprinde 

judecatile de valoare si normele sociale; 

B. Părintele educator sau grijuliu,  (PE) este acea parte a eului 

ce aduce afecţiune, căldură, susţinere şi  care găseşte atitudinea cea 

mai potrivită şi tonul cel mai adecvat ; dar dacă este foarte dezvoltat, 

va deveni supraprotector. PE cuprinde solutiile  si modalitatile de 

asumare a responsabilitatilor     Fiecare dintre cele doua fatete ale 

eului părinte are atât valente  pozitive cât  si negative, după cum 

urmează:  
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   Părintele Normativ :  
a) pozitiv Protector : explica normele şi regulile dezirabile din 

punct de vedere social, impune limite, drepturi si obligatii, urmarind 

cu foarte multă atenţie maniera de aplicare a acestora;  

  b) negativ Persecutor : devalorizeaza, constrange, banalizeaza, 

ridiculizează.   

 

 Părintele Educator : 

a) pozitiv Sfatuitor : sfatuieste, armonizeaza, protejeaza, sustine, 

ofera tandrete şi afecţiune,   îsi dă în mod necondiţionat  acordul;  

  b) negativ Salvator: nu protejeaza, unelteste, inabusa si franeaza. 

 

Starea de Părinte a eului  este un ansamblu de atitudini,  

comportamente, gânduri şi sentimente asimilate de la ―cei care au 

avut grijă de noi‖. Expresia ―cei care au avut grijă de noi‖ este 

folosită pentru a arăta că   Eul Parinte nu este preluat doar de la 

părinţi ci poate include şi atitudinile fraţilor şi surorilor mai mari, 

bunicilor, profesorilor etc 

Starea de Părinte fiind asimilată din perspectiva copilului se va 

imprima împreună cu efectele produse asupra unui psihic încă 

nestructurat, în plin proces de formare. Aici vor fi depozitate 

comportamentele imperative, regulile şi normele de acţiune, 

preceptele morale, dar şi dogmatismul, prijudecăţile, rigiditatea. 

 

REFLECTATĂ  

 

2. Starea de Adult reprezintă partea obiectivă a personalităţii. 

Suntem adulţi atunci când gândim lucid, fără patimă, stabilim 

raporturi obiective între fapte, stăpâni pe noi înşine; atunci când 

analizăm cu discernământ mesajele recepţionate sau când propunem 
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soluţii, judecăţi, informaţii, când aducem argumente, fără a încerca să 

le impunem. Mai mult, Adultul este cel care propune scopuri şi 

practică activ la realizarea lor; îşi anticipează propriile acte şi 

analizează realist consecinţele deciziilor şi acţiunilor sale. 

O altă sarcină a Adultului, este aceea de a regla activităţile 

Părintelui şi ale Copilului, şi de a media, pe baza unui examen 

raţional, datele fiecăruia dintre cele două stări ale eului, astfel încât să 

asigure un comportament logic, adaptat realităţii prezente (2). 

Analizând dinamica evolutivă a celor trei stări ale eului, Thomas 

Harris arată că starea de Adult începe să se contureze în jurul 

vârstei de 10 luni, pe măsură ce mica fiinţă achiziţionează progresiv 

primele abilităţi ale unor manifestări  de  independenţă 

Aceasta înseamnă că  Adultul, ca stare a eului,  nu se referă la 

vârsta  matură. Ea va deveni pe deplin conturată atunci cănd individul 

va reuşi să-şi descopere propria cale de dezvoltare, dar începe să se 

formeze de la vârste foerte fragede.Şi copiii mici au starea Adult a 

eului. 

Spre deosebire de Eul Părinte care este invăţat, asimilat, preluat 

Starea de Adult a eului reprezintă un set de comportamente, gânduri 

şi sentimente care se structurează şi se exprimă ca  reacţie directă 

―aici‖ şi ―acum‖, la evenimentele externe sau interne. 

 

RESIMTITĂ         

3. Copilul desemnează o stare în care individul revine la situaţii 

similare celor trăite în copilăria sa timpurie. Sunt incluse aici reacţiile 

emoţionale şi afective: când izbucnim în râs, când suntem paralizaţi 

de emoţie sau teamă, când reacţionăm spontan sau când clocotim de 

mânie. Starea de Copil a eului este o colecţie de comportamente, 



   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
MINISTERUL 

MUNCII, 

FAMILIEI 
ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 

AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente 

Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 
„GHEORGHE 
ASACHI” DIN 

IAŞI 

                                                                                       

 363 

gânduri şi sentimente, ―înregistrări‖ ale experienţelor din copilărie şi 

ale modului în care am răspuns la aceste experienţe. 

Copilul este starea de eu cea mai complexă, ce se subdivide, la 

rândul ei în 3 substări: 

A. Copilul natural sau liber copilul este spontan, neastâmpărat, 

impulsiv, expresiv. Este sursa emoţiilor noastre celor mai autentice: 

tristeţe, bucurie, beatitudine. 

B. Copilul adaptat este cel care reacţionează, în 

comportamentul şi atitudinile sale la cerinţele părinţilor sau ale altor 

persoane percepute ca figuri de autoritate. El poate răspunde acestor 

cerinţe în două feluri: fie coformându-se (copilul supus), fie 

rîzvrătindu-se (copilul rebel). 

C. Micul profesor (copilul manipulator) este expresia cea mai 

autentică a copilăriei. Este deopotrivă manipulativ – ştie să obţină 

ceea ce doreşte de la alţii şi – inventiv; este sursa intuiţiilor, a ideilor 

geniale, este partea cea creativă a eului nostru (18). 

 Starea de eu  Copil se formează începând de la naştere şi 

până la vârsta de 5 ani, în procesul interacţiunii cu ceilalţi (persoane 

mature semnificative care „s-au ocupat de noi‖; părinţi sau 

înlocuitorii acestora), în mod concomitent şi complementar cu starea 

de Părinte. Astfel, “evenimentele externe” concretizate în mesaje 

primite de la persoanele mature sub formă de sugestii, sfaturi, 

interdicţii etc., se vor ataşa stării de Părinte, în timp ce propriile trăiri 

şi percepţii “evenimentele interne”, răspunsurile micuţei persoane 

faţă de ceea ce vede şi aude vor fi încorporate stării de Copil (6). 

Cele trei stări de eu coexistă, într-o manieră latentă şi întreţin în 

permanenţă relaţii şi dialoguri în interiorul nostruinfluenţându-se 

reciproc. De exemplu, ideile năstruşnice ale Copilului pot antrena o 

reacţie represivă din partea Părintelui, iar copilul este în mod special 

sensibil la stimulii inhibitori ca emană de la acesta din urmă. Acest 
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raport, arată E. Berne, este în general o replică a raportului original 

copil-părine pe care individul l-a trăit în trecut (1). 

Sistemul Părinte-Copil-Adult, fundamentul psihismului în 

concepţia A.T., diferă de la o persoană la alta, în funcţie de 

importanţa relativă a fiecăruia din cele trei componente. Dacă starea 

dominantă a eului va fi aceea de Părinte, de exemplu, 

comportamentul individului va fi caracterizat de dogmatism, 

stereotepie, tendinţe de dominare. Situaţia cea mai avantajoasă, ce 

corespunde idealului de normalitate psihică imaginat de promotorii 

A.T., este aceea în care comportamentul individului se află sub 

controlul eului Adult, elementul matur, realist, echilibrat al 

personalitaţii. 

 

 

AT evidenţiază două perspective complementare de explicare şi 

analiză a stărilor eu-lui,   şi anume: 

1) Analiza structurală care este o prezentare  a  structurii 

aparatului psihic, a informaţiilor şi experienţelor  semnificative în 

stările eului nostru.Prin intermediul Analizei structurale subiectul este 

familiarizat cu conţinutul starilor sale de eu, având astfel posibilitatea 

să o identifice pe cea dominantă.Cu acest prilej va putea distinge  

deciziile greşite pe care le-a luat în primii ani ai copilăriei şi care l-au 

plasat într-o poziţie dezavantajoasă de viaţă (ne-OK). 

2) Analiza funcţională prin care este o descrisă maniera în care 

ne   comportăm precum şi a modalitatea  în care  am putea fi 

percepuţi de ceilalţi. 

Analiza funcţionala relevă la rândul său, o nouă categorie de 

fenomene anormale circumscrise „ patologiei funcţionale‖:Patologia 

funcţională este asociată de Berne  cu deficienţele de investire-

expresie ce desemnează trecerile rapide, adesea imperceptibile, de la 
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o stare a eului la alta. In literatura de specialitate manifestările de 

acest tip care î-şi au originea in deficitul de energie psihică, sunt 

cunoscute ca tulburări nevrotice ale psihasteniei.Ori, în accepţiuea lui 

Berne, o stare de eu pentru a se putea manifesta trebuie să dispună de 

o anumită „investire‖ sau „energie psihică‖.În cazul contrar ea va 

rămâne „latentă‖ din punct de vedere energetic. 

Atunci când o faţetă a eului este „investită‖ posedă   „energie 

activă‖ şi poate deveni astfel  ‖putere executivă‖. În condiţiile unui 

deficit  de energie activă însă, investirea diverselor faţete ale eului- 

inclusiv a Adultului- va fi slabă şi de aici frecventele infiltrări 

reciproce între diversele stări ale eului şi în acelaşi timp  apre si 

dificultatea persoanei de a-şi surprinde „Eul veritabil‖. 

Atunci când stările eului sunt subdivizate avem de-a face cu o 

analiză de ordin secund care ne ajută să înţelegem de ce ne 

comportăm într-un anumit fel (analiza structurală) sau ce tip de 

comportament adoptăm (analiza funcţională). 
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Prezentăm în continuare, pornind de la un exemplu 

concret,prezentat de trainerul sloven Martin Bartok, la cursurile 

E.A.T.A. „ AT 101‖ ,  la  diagrama stărilor funcţionale ale eului şi 

câteva indicii pentru recunoaşterea acestora: 

Analiza funcţională a stărilor eului 
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PSIHOPATOLOGIA STRUCTURALĂ 

 

Analiza structurală evidenţiază  o serie de aspecte patologice 

prin care sunt semnalate direcţiile în care pot evolua dezechilibrele 

psihice subsumate „ patologiei structurale‖ Aceste  fenomene, 

descoperite şi analizate de Eric Berne au fost denumite de acelaşi 

autor,  contaminare şi excuziune. 

Contaminarea este fenomenul deviat de la axa normalităţii 

psihice care se produce atunci când între stările eului se produc 

interferenţe de natură să atenueze specifitatea manifestărilor uneia 

sau alteia dintre instanţele intersectate. Contaminarea  are loc atunci 

când  conţinutul stării Copil şi/sau Părinte a eului  este confundat cu 

cel  al Adultului. Cu alte cuvinte,  
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Părintele şi Copilul, ca stari ale eului, au  fost amestecate  cu eul  

Adult şi astfel a fost  contaminată abilitatea persoanei  de a trata în mod 

adecvat aspectele legate de situaţia în cauză. În diagrama de mai sus 

este prezentată contaminarea Adultului de către Copil, contaminarea de 

către Părinte şi dubla contaminare Adultului. 

                                                                                                          

În situaţia contaminării adultului de către Copil sau Părinte sau 

chiar de către amândouă, claritatea gândirii , spiritul de observaţie, 

obiectivitatea aprecierii şi celelalte trăsături ale instanţei mature a 

personalităţii vor fi în mod serios estompate.Comportamentele 

delirante, pe de o parte, şi prejudecăţile, pe de alta, sunt expresia unor 

fenomene de contaminare a Adultului, fie de către Copil în primul caz, 

fie de către Părinte, în cel de-al doilea.(1) 

Acţiunea dezvoltare sau reconstrucţie psihologica a 

personalităţii  va urmări ―decontaminarea‖ prin analiza detaliată a 

situaţiilor morbide în care Adultul este destituit de celelalte instanţe. 

Subiectul este, astfel, ajutat să-şi corecteze reprezentările greşite asupra 

propriilor stări de eu şi să-şi întărească, graţie acestui proces de 

clarificare, frontierele eului . 

Excluziunea, fenomenul opus contaminării, apare atunci când 

un individ alege să nu-şi folosească una sau mai multe stări ale eului.  

Excluziunea apare atunci când persoana este permanent 

dominată de una din cele trei instanţe, care este resimţită ca un ―eu 

veritabil‖, celelalte fiind blocate sau în termenii lui 

Berne‖destituite‖.Apariţia acestui fenomen morbid care, în plan 

comportamental, are drept corespondent rigiditatea, stereotipia, 

atitudinile previzibile şi reacţii lipsite de flexibilitate, este pusă pe 

seama ―lipsei de permeabilitate a graniţelor‖dintre cele trei stări ale 

eului,fără a se preciza însă circumstanţele care îl generează. În funcţie 

de starea de eu pe care se fixează,‖excluziunea‖ va antrena fie tendinţa 

de dominare şi de autoritarism excesiv, de dogmatism sau îngăduinţă 

nejustificată (Părintele exclusiv, fie dependenţă afectivă, evitarea 
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responsabilităţii, impulsivitate şi narcisism (Copilul exclusiv) fie 

tendinţa constantă de intelectualizare şi abstractizare a oricărei 

experienţe(Adultul exclusiv). Desigur, în fiecare caz în 

parte,manifestările specifice stărilor de eu excluse vor fi, cu rare 

excepţii, absente din comportamentul actual al persoanei. 

În consecinţă, excluziunea se manifestă atunci când un individul 

alege să nu-şi folosească una sau două dintre stările eului.  

Excluderea este prezentată în diagrama de mai jos. 

 
 

Când două din cele trei stări ale eului sunt excluse, starea eului 

rămasă activă este denumită constantă sau exclusivă. În realitate, 

rareori întâlnim pe cineva cu o stare a eului într-adevăr exclusivă. Mai 

degrabă acest fenomen va apărea ocazional, de exemplu când persoana  

preferă să evite accesarea stării de Copil în situaţiile pe care le percepe 

ca fiind ameninţătoare. 
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POZIŢIILE DE VIAŢĂ  

 

De la vârstă fragedă ne formăm un punct de vedere în ceea ce 

priveşte valoarea noastră în relaţiile cu ceilalţi şi ―adoptăm poziţii‖ de 

viaţă. 

Când adoptăm aceste poziţii, s-ar putea să gândim unul din 

următoarele lucruri despre propria persoană: 

 

Fac bine multe lucruri. 

 

Tot ce fac este greşit. 

 

Sunt la fel de bun ca  alţii. 

 

Nu merită să trăiesc. 

 

Sunt foarte deştept. 

 

Nu pot gândi pentru mine 

însumi. 
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 De asemenea, s-ar putea să gândim despre ceilalţi: 

 

Oamenii sunt minunaţi. 

  

Nimeni nu are valoare. 

Oamenii mă vor ajuta. 

  

Toţi mă sapă. 

Oamenii sunt la bază oneşti.   Nu poţi avea încredere în 

oameni. 

 

Poziţiile de mai sus pot fi generalizate în: Eu sunt OK sau Eu nu 

sunt OK; Tu eşti OK sau Tu nu eşti OK. Rar aceste decizii sunt 

absolute, ci trebuie să le privim ca nişte poziţii separate, dar 

aflate într-o comunitate interrelaţională. Dacă le suprapunem 

grafic una peste alta, se conturează 4 poziţii care descriu 

deciziile noastre, din copilăria timpurie, despre propria persoană 

şi despre cei din jurul nostru. 

Aceste poziţii sunt: 

1. Eu sunt OK. Tu eşti OK. 

2. Eu nu sunt OK. Tu eşti OK. 

3. Eu sunt OK. Tu nu eşti OK. 

4. Eu nu sunt OK. Tu nu eşti OK. 

 

Aceste aserţiuni exprimă atitudini ce se bazează pe ―decizii‖ 

care au fost luate ca rezultat al primelor experienţe din copilărie 

şi pe care adeseori le purtăm cu noi la vârsta adultă.Sunt opiniile 

noastre, din copilăria timpurie, despre propria persoană şi despre 

cei din jurul nostru. Desigur, ele nu sunt absolute, ci trebuie să le 

privim ca pe o suită de atiiudini  separate, dar aflate într-o 

continuitate situaţională şi  interrelaţională.În accepţiunea A.T. 

Poziţia de viaţă reprezintă : 
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POZIŢIA DE VIAŢĂ 

O atitudine constantă faţă de sine şi de  ceilalţi 

 

 

 
Poziţia 1: (+ +) Eu sunt OK. Tu eşti OK. 

 

Este poziţia de viaţă cea mai satisfăcătoare, ce exprimă o 

atitudine pozitivă, favorabilă, de încredere faţă de sine, dar şi 

faţă de ceilalţi: având sentimentul propriei valori, recunoşti 

fără rezerve valoarea celorlalţi, îi accepţi ca persoane, aşa 

cum sunt, cu defectele şi calităţile lor. Este poziţia ideală a 

Adultului adaptat, garanţie a echilibrului psihic şi sănătăţii 

mentale, premisă sigură a creşterii personalităţii şi a 

dezvoltării unor relaţii de colaborare 

 
Este o poziţie sănătoasă din punct de vedere psihologic. În 

această poziţie simţim că merităm să fim apreciaţi şi acest lucru 

este valabil şi pentru ceilalţi. Din această poziţie ne putem 

rezolva problemele în mod constructiv, suntem capabili să 

acceptăm valoarea şi importanţa celorlalţi şi putem relaţiona 

asertiv cu ceilalţi, putem avea succes în munca noastră, în 

relaţiile cu ceilalţi şi ne putem îndeplini obiectivele. 

Poziţia 2: (+ -) Eu sunt OK. Tu nu eşti OK. 
Exprimă întotdeauna un conflict acut între starea de 

Părinte şi cea de Copil, ambele preluate fără discernământ, dintr-

un mediu familiar ostil. Această decizie, consideră Harris, a fost 

luată din postura de Adult a micului om, în tentativa sa de a da 
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un sens propriei existenţe (6). Exprimându-şi revolta faţă de 

represiunea şi brutalitatea părinţilor săi, el ia o hotărâre menită 

să-I asigure o compensaţie sigură: ―Eu sunt OK – voi nu sunteţi 

OK‖. Astfel va ajunge să-i desconsidere şi să-I despreţuiască pe 

ceilalţi şi să nu ţină cont decât pe propriile sale valori.  

Este poziţia din care îi învinovăţim sau persecutăm pe 

ceilalţi şi frecvent ne exprimăm ostilitatea. La suprafaţă s-ar 

putea să părem că suntem învingători, dar în realitate ne putem 

simţi OK numai când stabilim că ceilalţi nu sunt OK, prin 

doborârea celorlalţi. Aceasta poate fi poziţia persoanelor extrem 

de ambiţioase care trec peste ceilalţi pentru a-şi atinge scopurile, 

sau a fanaticilor care argumentează că drumul lor este singurul 

posibil. 

Poziţia 3: (- +) Eu nu sunt OK. Tu eşti OK. 

Cel a cărui poziţiei de viaţă se înscrie în formula ―Eu nu 

sunt OK – voi sunteţi OK‖, se îndoieşte permanent de sine, tinde 

să subaprecieze, se descurajează uşor, are un acut sentiment de 

dependenţă faţă de ceilalţi, pe care ţi percepe ca superiori, 

dându-le dreptul să-l judece, să fie ―Părinte‖ în prezenţa sa.  Este 

poziţia specifică copilăriei. Sentimentul de non-OK este generat 

de neputinţa fizică şi psihică a copilului, de absenţa 

vocabularului, de dependenţa sa necondiţionată faţă de părinţi. 

Dacă procesul de maturizare decurge firesc această situaţie va fi 

îndepărtată: individul îşi va abandona sentimentele de 

inferioritate ce i-au marcat primii ani din viaţă pentru a-şi asuma 

o nouă postură (OK – OK) specifică statutului său de adult. Dar 

din motive multiple, această deprimantă poziţie se poate fixa la 

nivelul personalităţii pentru toată viaţa. 

Este poziţia din care ne simţim descurajaţi atunci când ne 

comparăm cu ceilalţi, ne simţim victimizaţi sau învinşi, această 

poziţie duce la retragere, depresie şi uneori, în cazuri grave, la 

sinucidere. 
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Poziţia 4: (- -) Eu nu sunt OK. Tu nu eşti OK. 

Este poziţia individului care se neagă pe sine, contestându-

i în acelaşi timp şi pe ceilalţi, este disperată, catrastofală. Ea 

exprimă refuzul oricărei speranţe, paralizează orice activitate, 

distruge total interesul pentru viaţă.  

Din această poziţie putem simţi că viaţa este inutilă , că nu 

merită să fim iubiţi şi că suntem respinşi. De asemenea, din 

această poziţie îi respingem pe ceilalţi. 

Fiecare avem o poziţie de viaţă relativ constantă  în care ne 

regăsim cel mai mult timp şi în care experimentăm sentimente 

familiare. Această poziţie este cea pe care am ales-o în copilărie 

ca şi poziţie de bază. Alegerea a fost făcută pe baza informaţiilor 

limitate, disponibile nouă în calitate de copii, şi este posibil să 

beneficiem de regândirea acestei decizii despre noi şi ceilalţi în 

sensul de a ne permite nouă înşine să alegem să schimbăm 

modul în care relaţionăm cu ceilalţi. 

Este poziţia în care simţim că am pierdut interesul faţă de 

viaţă. Din această poziţie putem simţi că viaţa este inutilă şi, în 

unele cazuri, putem deveni dependenţi de alcool sau droguri. 

Putem crede că nu merită să fim iubiţi şi să simţim că suntem 

respinşi. De asemenea, din această poziţie îi respingem pe 

ceilalţi. 

Fiecare avem o poziţie în care petrecem cel mai mult timp 

şi în care experimentăm sentimente familiare. Această poziţie 

este cea pe care am ales-o în copilărie ca şi poziţie de bază. 

Alegerea a fost făcută pe baza informaţiilor limitate, disponibile 

nouă în calitate de copii, şi este posibil să beneficiem de 

regândirea acestei decizii despre noi şi ceilalţi în sensul de a ne 

permite nouă înşine să alegem să schimbăm modul în care 

relaţionăm cu ceilalţi. 
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Eric Berne consideră că una din motivaţiile de bază ale 

fiinţei umane este nevoia de stimuli, de relaţii sau schimburi 

sociale. Pentru a sugera intensitatea acestei trebuinţe el foloseşte 

conceptul de ―foame de stimuli‖ (hungers for strokes) şi 

concomitent subliniază efectele dezastruoase ale privaţiunii 

senzoriale şi psihice asupra echilibrului personalităţii şi sănătăţii 

mentale (1). Pe măsură ce înaintăm în vârstă, cantitatea de 

contacte fizice pe care le schimbăm cu ceilalţi se diminuează, 

deşi nevoia noastră de stimuli nu scade. Stimulii de care au 

nevoie adulţii sunt atât fizici cât şi mentali. 

 Berne a introdus expresia stroke pentru a desemna 

stimulii care ne sunt necesari şi a remarcat că ne câştigăm acest 
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stroke  prin înlocuirea contactelor fizice cu recunoaşterea din 

partea celorlalţi. Această recunoaştere ne poate fi dată sub forme 

de zâmbete, salutări, complimente ş.a. Berne a folosit termenul 

de ―forme de recunoaştere‖ pentru a descrie această nevoie de 

relaţii sociale cu ceilalţi. 

Stroke-urile pot fi verbale sau nonverbale, pozitive sau 

negative, condiţionale sau necondiţionale.  

Stroke-urile verbale variază de la un simplu schimb de 

saluturi până la  interminabile conversaţii.  

Stroke-urile pozitive şi negative sunt în esenţă ―Te 

iubesc‖ sau ―Te urăsc‖. 

Stroke-urile  necondiţionale sunt cele date pentru 

ceea ce eşti iar Stroke-urile  condiţionale sunt date 

pentru ceea ce faci.  

Astfel, ―Te iubesc‖ este un stroke pozitiv necondiţional 

iar ―Îmi place noul raport pe care mi l-ai trimis‖ este un stroke 

pozitiv condiţional.  

Eric Berne a descris nevoia noastră de stimuli ca şi 

―Foamea de stimulare‖. Pe măsură ce creştem, cantitatea de 

contacte fizice pe care le schimbăm cu ceilalţi se diminuează, 

deşi nevoia noastră de stimuli nu scade. Stimulii de care au 

nevoie adulţii sunt atât fizici cât şi mentali. Berne a introdus 

expresia stroke pentru a desemna stimulii care ne sunt necesari 

şi a remarcat că ne câştigăm acest stroke  prin înlocuirea 

contactelor fizice cu recunoaşterea din partea celorlalţi. Această 

recunoaştere ne poate fi dată sub forme de zâmbete, salutări, 

complimente ş.a. Berne a folosit termenul de ―forme de 

recunoaştere‖ pentru a descrie această nevoie de relaţii sociale 

cu ceilalţi. 
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 Stroke-urile pot fi verbele sau nonverbale, 

pozitive sau negative, condiţionale sau necondiţionale.  

Stroke-urile verbale variază de la un simplu schimb… 

de exemplu ―Salut‖, ca conversaţii lungi. Stroke-urile pozitive 

şi negative sunt în esenţă ―Te iubesc‖ sau ―Te urăsc‖. Stroke-

urile  necondiţionale sunt cele date pentru ceea ce eşti iar cele 

condiţionale pentru ceea ce faci. Astfel, ―Te iubesc‖ este un 

stroke pozitiv necondiţional iar ―Îmi plece noul raport pe care 

mi l-ai trimis‖ este un stroke pozitiv condiţional. 

Ca şi copii, am ştiut că e nesănătos să nu primim stroke-

uri  şi ca urmare am preferat să primim stroke-uri  negative 

decât să nu primim deloc. Ca urmare, dacă am avut nevoie de 

stroke-uri  şi nu am putut primi unele pozitive , s-au putea să fi 

învăţat să căutăm stroke-uri negative. Acordarea de stroke-uri  

poate întări un comportament, aceste fiind un lucru pe care 

trebuie să îl avem în vedere în calitate de manageri. Dacă oferi 

mai multe stroke-uri  negative decât pozitive poţi contribui la 

creşterea stresului în departamentul tău, îi poţi aduce pe oamenii 

acre vor repeta comportamente negative la punctul de a-şi pierde 

locul de muncă. Poate că aceştia sunt oameni care au ajuns să 

aştepte stroke-uri  negative, şi nu pozitive şi sunt în căutare de 

acestea. Nu trebuie să continuăm acest comportament şi putem 

aduce schimbări în comportamentul nostru şi a celorlalţi 

revăzând modele constante de stroke-uri şi decizând să le 

schimbăm în moduri în care să ne fie mult mai utile. 

TRANZACŢIILE ŞI REGULILE COMUNICĂRII 

 

O tranzacţie, constând dintr-un singur stimul şi un singur 

răspuns, verbal sau neverbal, este unitatea de bază a acţiunii 

sociale (social action). (Berne 1972) 
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Tranzacţiile complementare (paralele) 
În tranzacţia complementară se răspunde din acea stare a 

eului care a fost solicitată. 

Prima regulă a comunicării, după Berne, precizează: 

―Atâta timp cât tranzacţiile rămân complementare 

(paralele), comunicarea decurge la nesfârşit‖.  

Exemple de tranzacţii complementare (paralele): 

        

stimul Adult  ―Cât este ceasul?‖ 

răspuns Adult  ―Este ora 5.‖ 

 

stimul Părinte  ―Ai întârziat din nou‖ (spus cu o voce 

severă) 

răspuns Copil             ―Îmi pare rău, traficul a fost îngrozitor în 

dimineaţa asta‖ (spus cu o voce 

neajutorată) 

 

 

Tranzacţiile încrucişate 

Dacă te întreb cât este ceasul şi tu îmi răspunzi acru înapoi 

―nu mă deranja‖, Adultul meu nu a primit informaţia pe care a 

cerut-o. în schimb, se pare că am fost mustrat de către Părintele 

tău. Aceasta este o tranzacţie încrucişată. Se numeşte tranzacţie 
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încrucişată pentru că vectorii din diagramă se încrucişează. Când 

are loc o astfel de tranzacţie, adeseori avem sentimentul că ―ni s-

a tăiat calea‖, de aceea expresia tranzacţie încrucişată este foarte 

potrivită. De fiecare dată când vectorii tranzacţionali nu sunt 

paraleli sau starea eului căreia îi este adresată tranzacţia nu este 

starea eului din care se răspunde, are loc tranzacţie încrucişată. 

A doua regulă a comunicării, după Berne, precizează: 

“Când o tranzacţie este încrucişată, comunicarea este 

întreruptă‖. Întreruperea poate fi percepută ca şi sentimentul de 

moment că tocmai a avut loc o neînţelegere. 

Exemple de tranzacţii încrucişate: 

 

 
Tranzacţiile ulterioare (ascunse) 

 Tranzacţiile ulterioare (ascunse) implică transmiterea 

unor mesaje ―ascunse‖ sau ―codate‖. 

 Tranzacţiile ulterioare (ascunse) implică transmiterea 

unor mesaje ―ascunse‖ sau ―codate‖. Întotdeauna implică mai 

mult de două stări ale eului. Mesajul de suprafaţă, aparent la 

nivel social, este transmis ca un stimul verbal direct, iar mesajul 

ascuns, la nivel psihologic, este transmis de obicei nonverbal. 
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Adesea mesajul aparent este direcţionat Adult spre Adult , în 

timp ce mesajul psihologic este emis de către Părinte sau de 

către Copil. 

 

 Cea de-a treia regulă a comunicării, după Berne, 

precizează: “Comportamentul rezultat în urma tranzacţiilor 

ulterioare este determinat la nivelul psihologic şi nu la cel 

social”. 

 

 Există două tipuri de tranzacţii ulterioare: unghiulare şi 

duplex. 

 

 Tranzacţiile unghiulare  sunt prezentate în diagrama de 

mai jos: 

 

stimul social Adult     Maşina aceea este foarte scumpă. 

stimul psihologic Adult     Nu o poţi avea. 

răspuns Copil   E exact ce vreau eu. O voi avea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P P 

A A 

C C 
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 Tranzacţii duplex: 

 

Directorul Adult social “Unde ai pus condica ?” (cu un 

ton aspru şi privire mânioasă) 

Secretara adult social  ―Am pus-o în biroul Dvs.‖ (cu o 

voce nervoasă, uitându-se timid) 

Directorul Părinte psihologic ―Niciodată nu le pui la locul lor‖ 

Secretara copil psihologic ―Mereu mă admonestaţi pentru 

lucruri pe care nu le-am făcut‖ 

 

Exemplu de tranzacţie ulterioară (ascunsă) 

 

 

 

 

 

 

 

A:  Ţi-ar place să învăţăm împreună?………….(Hai să facem .) 

B: Da, aş fi foarte interesată ………………………………(Hai.) 

 

 

STRUCTURAREA TIMPULUI 

Ce faci când te trezeşti dimineaţa? 

 

P P 

A A 

C C 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
MINISTERUL 

MUNCII, 
FAMILIEI 

ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 
AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente 

Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 
„GHEORGHE 

ASACHI” DIN 
IAŞI 

382 

Adesea ne punem întrebarea: ce am făcut astăzi? Nu 

dacă am ceva de făcut ci ce am făcut. 

Această atitudine exemplifică nevoia de structurarea a 

timpului. 

 

Eric Berne a identificat 6 metode de bază pe care le 

folosim pentru a ne structura timpul, în vederea obţinerii de 

stroke-uri: izolarea, ritualurile, petrecerea timpului (pastime), 

activitatea, jocurile, intimitatea (proximitatea). 

 

Izolarea este posibilă oricând şi implică propriul 

stroking, de aceea şi un risc scăzut. 

Ritualul este o formă de comportament ritualizat, ca de 

exemplu să saluţi în fiecare zi un vecin. Deoarece schimbul este 

previzibil, riscul este scăzut la fel ca şi intensitatea stroke-ului. 

Trecerea timpului (pastime) sunt acele conversaţii 

politicoase, superficiale în care te angajezi la o petrecere sau 

când cunoşti o persoană nouă. Adeseori oferă cadrul pentru cei 

care joacă jocuri de politeţe. Ca urmare riscul nu este mare, 

asemenea şi intensitatea stroke-ului. 

Activitatea este orice formă de muncă sau 

comportament orientat spre un scop, ca de exemplu practicarea 

unui sport. Riscul este relativ crescut dar la fel sunt şi 

potenţialele stroke-uri. 

Jocurile (şi sentimentele parazitare), per ansamblu, 

implică schimbul de stroke-uri negative. De aceea riscul este 

foarte crescut, dar intensitatea stroke-urilor este de asemenea 

mare. 

Intimitatea (proximitatea) este definită, în această 

ipostază, ca şi o întâlnire a stărilor Copil Liber ale eului. Astfel 

riscul este extrem de crescut dar valoarea stroke-urilor este de 

asemenea foarte mare. În realitate, oamenii nu se tem de 
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intimitate ci de consecinţele pe care aceasta le-ar putea avea. 

Intimitatea e un lucru frumos la care AT te poate ajuta să ajungi. 

 

Ex: dacă lucrezi asiduu la calculator 5 zile fără oprire şi 

nu comunici cu nimeni s-ar putea să conştientizezi simptomele 

lipsei de stroking. Pot apare atunci gânduri de genul: ―nu pot 

relaţiona (socializa) destul pentru că trebuie să fac munca asta 

ingrată...‖ 

 

Berne spunea despre acest fenomen că echivalează cu o 

―deshidratare‖ psihologică ce scade eficienţa muncii. 

 

JOCURI PSIHOLOGICE 

Eric Berne a identificat anumite forme de comportament 

care par că urmează anumite reguli şi modele predeterminate. 

De asemenea, a formulat metode de analiză a acestora. Berne a 

denumit aceste modele constante de comportament jocuri şi a 

subliniat condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o 

interacţiune dintre 2 sau mai multe persoane pentru a intra în 

categoria de joc: 

 jocurile implică întotdeauna tranzacţii ulterioare 

 jocurile întotdeauna se termină cu un beneficiu negativ 

concretizat sub forma unor sentimente parazite (racket feeling) 

 jocurile se desfăşoară fără ca Adultul să fie conştient 

 jocurile sunt repetitive 

 jocurile întotdeauna implică un moment de surpriză sau 

derută. 

 

Berne a observat că fiecare joc trece printr-un set de 

secvenţe pe care le-a etichetat astfel: 
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Momeală+Stratagemă=Răspuns+Comutare+Derută+Bene

ficiu negativ 

De ex., în jocul ―De ce nu (faci); da dar‖ dintre un client 

şi un asistent social, secvenţele decurg astfel: 

Client    ―Am o problemă‖ 

As. Soc.   ―De ce nu faci x…‖ 

Client    ―Da, dar…‖ 

As. Soc   ―De ce nu faci y…‖ 

Momeala (mesaj psihologic) ―Am o problemă, dar nu mă 

poţi ajuta… ha ha‖ 

Păcăleala (mesaj psihologic) ―Am încercat să-ţi ofer 

ajutor, dar nu merge‖ 

Răspuns                          O serie de tranzacţii de ajutorare 

oferite fără succes 

Comutarea                    Clientul îşi schimbă atitudinea şi 

critică pe asistentul social 

Deruta                      Asistentul social este surprins, 

clientul asemenea. 

Beneficiu negativ     Amândoi trăiesc anumite 

sentimente parazite 
(racket feeling). 

 

Jocurile sunt jucate pentru a obţine mai multe stroke-

uri, de obicei negative; pentru a evita intimitatea; pentru 

structurarea timpului; pentru continuarea unui scenariu; pentru 

a colecţiona ―timbre‖; pentru a menţine poziţia de viaţă; pentru 

―a determina‖ oamenii să fie previzibili; pentru a păstra 

persoane în jurul tău atunci când îţi lipsesc stroke-uri. 

Jocurile sunt de asemenea întâlnite în cadrul triunghiului 

dramatic. (vezi capitolul referitor la triunghiul dramatic) 
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Important de precizat pentru jocuri este faptul că ele 

confirmă poziţii de viaţă non-OK. Astfel, se menţine un 

oarecare control şi o doză de previzibil în viaţă: Individul 

gândeşte: ―Ştiu cine sunt eu şi cum reacţionez eu şi de 

asemenea ştiu cine sunt ceilalţi. Deci nu sunt lipsit de control 

asupra vieţii.‖ Din păcate, se diminuează astfel capacitatea 

de adaptare la situaţie, capacitatea de a acţiona ―aici‖ şi 

―acum‖. 

Intensitatea şi durata jocurilor sunt foarte diferite. Între 

20 de secunde şi o viaţă întreagă este o plajă de timp extrem de 

largă pentru jocurile psihologice. Intensitatea are în vedere şi 

gravitatea consecinţelor negative. 

 

Ex: În cazul ―Să vă văd cum vă luaţi la bătaie‖, o 

―amorsare‖ pentru un joc de mică intensitate poate fi o remarcă 

de genul: ―Cearta fără bătaie nu există…‖ Spusă la momentul 

―oportun‖ de practicantul acestui tip de joc. Expresia cea mai 

―înaltă‖ au luat-o turnirurile din evul mediu. 

TRIUNGHIUL DRAMATIC 

Triunghiul dramatic a fost teoretizat de Stephen 

Karpman ca şi o metodă de analiză a jocurilor. După Karpman, 

jucăm jocuri atunci când adoptăm una din cele 3 poziţii din 

triunghiul dramatic – Persecutor, Salvator, Victimă – şi 

recompensa pentru joc apare atunci când ne comutăm pe o altă 

poziţie din triunghi. 

 

―Rolurile‖ pot fi definite astfel: 

 Persecutor: cineva care impune în mod rigid reguli; care îi 

doboară pe ceilalţi sau care se situează pe sine pe o poziţie 

superioară; 
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 Salvator: cineva care, sub aparenţa că încearcă să fie de 

ajutor, îi face pe ceilalţi dependenţi; care îi vede pe ceilalţi ca 

neajutoraţi sau care îi pune pe ceilalţi pe o poziţie inferioară; 

 Victima: cineva care se pune pe sine pe o poziţie inferioară 

sau care pretinde că este persecutat atunci când nu este cazul. 

 

Când intrăm într-un triunghi dramatic, tranzacţiile 

noastre implică o desconsiderare (discount) a propriei persoane 

sau a altora. Din punctul de vedere al stărilor eului, Persecutorul 

este de obicei Părintele Critic negativ, Salvatorul . Părintele 

Grijuliu negativ, Victima – Copilul Adaptat negativ. Când 

folosim triunghiul dramatic şi rodim să găsim o modalitate de a 

ieşi din joc, este util să vizăm schimbarea stării eului – folosirea 

stării pozitive a eului care lipseşte din triunghi. Starea eului 

Adult este utilă în analiza rolurilor implicate în joc şi în alegerea 

celei mai bune metode de schimbare a poziţiei şi de a rămâne în 

afara triunghiului. 

 
P -  persecutor 

V – victimă 

S – salvator 
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DESCONSIDERĂRI 

Dacă, atunci când mă lovesc de o problemă, în loc să-mi 

folosesc abilitatea mea de a gândi şi de a rezolva probleme, mă 

folosesc de răspunsuri programate, probabil că nu voi reuşi să-

mi rezolv problema. Este de aşteptat să nu ―citesc corect‖ 

situaţia, să trec cu vederea anumite opţiuni, să ignor informaţii 

utile. Toate acestea sunt denumite desconsiderări (discounts). 

Desconsiderarea este definită ca şi ―ignorarea 

inconştientă a informaţiilor relevante pentru soluţionarea 

unei probleme‖ (Stewart & Joines, TA Today). 

Sunt definite 4 moduri de desconsiderare: a problemei, 

a importanţei problemei, a posibilităţii de rezolvare a problemei, 

a persoanelor implicate în problemă. 

 

Ex: 

1. Copilaşul plânge iar mama ―nu aude‖ pentru că se transpune 

într-o stare psihologică ce îi ―permite‖ să fie surdă la plânsul 

copilului 

2. Mama aude plânsul copilului dar nu îi dă importanţă. 

3. Mama ia o jucărie şi încearcă să îl liniştească pe copil. Nu 

reuşeşte şi atunci îşi spune: ―nu am ce face‖ 

4. ―Alte mame ar fi în stare, dar eu nu sunt capabilă‖, sau 

―nimeni nu poate rezolva situaţia asta…‖ 

Un alt exemplu din TA Today, este edificator pentru 

modul cum se exlpică un fenomen din mai multe unghiuri de 

vedere cu ajutorul conceptelor AT: 

―Sunt la serviciu şi trebuie să mut o masă grea. Încerc să 

o mut spre uşa biroului meu dar nu reuşesc. Un coleg trece pe 

lângă biroul meu, mă salută dar nu se oferă să mă ajute. Mă simt 

încurcat, presupun că este prea ocupat sau că nu mă apreciază, şi 

nu-i cer ajutorul. Am intrat în scenariul meu şi încep să mă 

gândesc că nimeni nu mă va ajuta şi că niciodată nu voi reuşi să 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
MINISTERUL 

MUNCII, 
FAMILIEI 

ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 
AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente 

Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 
„GHEORGHE 

ASACHI” DIN 
IAŞI 

388 

mut masa (trăiesc o injoncţiune internă sau interdicţie Nu reuşi). 

În continuarea Încerc din greu (un alt mesaj intern, mesaj 

conducător). Am pus faţa tatălui meu pe prietenul meu şi 

refolosesc un comportament învăţat acasă, ca şi copil (probabil 

că tatăl meu a gândit că trebuie să învăţ să fac lucrurile singur şi 

să nu cedez uşor. M-a învăţat să încerc din greu şi să nu cer 

ajutor – alte mesaje conducătoare Fii puternic şi Încearcă din 

greu). Pentru a face toate acestea, am ignorat anumite informaţii 

despre realitatea de ―aici‖ şi ―acum‖. Aceasta este o 

desconsiderare. Aş fi putut să-l întreb pe prietenul meu şi să nu 

fac presupuneri. Aş fi putut să-i întreb pe ceilalţi, şi să nu-i 

desconsider. Aş fi putut evalua amploarea problemei şi să nu 

trec cu vederea greutatea mesei.‖ 

SCENARIILE DE VIAŢĂ 

 

Eric Berne a dezvoltat teoria scenariilor împreună cu un 

grup de colegi, la mijlocul anilor ‘60. Ideea originală a fost 

dezvoltată şi acum formează, alături de stările eului, centrul 

teoriei AT. 

La bază, scenariul este un plan de viaţă, construit în 

copilărie sub influenţa părinţilor, pe care-l păstrăm fără 

conştienţa noastră şi-l folosim pentru a ne conduce viaţa. Un 

punct cheie al teoriei AT este că un scenariu este decizional. Ca 

şi copii am luat decizii specifice ca şi răspuns la experienţa 

noastră de viaţă. Aceste decizii se referă la întrebările de bază: 

―Cine sunt eu?‖ ―Cine sunt ceilalţi oameni?‖ şi ―Care-i scopul 

nostru?‖. Scenariul poate fi schimbat, deoarece se bazează pe 

deciziile noastre. 

Un aspect important al teoriei scenariului este 

acceptarea faptului că, fără a fi conştienţi, ne justificăm 

scenariul prin redefinirea realităţii, astfel încât să se încadreze 

în convingerile noastre despre viaţă (care consolidează 
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scenariul). Deşi la început pare greu de crezut, odată ce 

acceptăm faptul că în cadrul scenariului simţim siguranţa a ceva 

ce ne este familiar, ne vine mai uşor să înţelegem de ce, sub 

stres, preferăm să alegem siguranţa aparentă a lumii pe care o 

cunoaştem decât să înfruntăm tema de necunoscut. 

AT oferă o metodă de demascare a mesajelor parentale şi 

a deciziilor asociate din copilărie care formează un scenariu, 

prin intermediul analizei structurale a stărilor eului. Demascând 

această matrice de mesaje putem începe procesul de a ―monta un 

nou spectacol pe scenă‖. Un exemplu de matrice de scenariu  

este prezentat mai jos: 

 

 
 
Schimbarea deciziei scenariale face ca persoana să fie 

autonomă. 

O persoană autonomă e eliberată de încărcătura 

mesajelor din trecut şi are 3 mari calităţi: 

- Ea este foarte conştientă. Trăieşte ―aici‖ şi ―acum‖. 

- Estre spontană (ceea ce nu înseamnă că nu e responsabilă). 

- Este capabilă de intimitate. 
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MESAJE CONDUCĂTOARE (DRIVERS) 
Părinţii şi ceilalţi transmit principii călăuzitoare copiilor, 

care le interpretează ca şi reguli. Aceste reguli, sub stres, 

devin modele constante, rigide de gândire, sentimente şi 

comportament. 

Toţi acceptăm unele dintre aceste mesaje ca şi motto-uri 

personale şi, sub presiune, alunecăm într-un model constant de 

comportament care pare să ne ajute să facem faţă situaţiei. Cu 

toate acestea, adeseori acest comportament duce la şi mai mult 

stres. Aceste motto-uri personale la care ne referim sunt 

cunoscute sub numele de mesaje conducătoare (Drivers). 

Cele 5 mesaje conducătoare sunt: 

FII PERFECT 

FĂ PLĂCERE 

FII PUTERNIC 

ÎNCEARCĂ DIN GREU 

GRĂBEŞTE-TE 

 

Aceste mesaje sun denumite mesaje conducătoare 

deoarece, în copilărie, am simţit nevoia incontrolabilă de a le 

urma ca şi cum ar fi fost comenzi, crezând că putem rămâne OK 

doar atâta timp cât ne supunem mesajului conducător. Acum, 

după ce am crescut, în continuare ne supunem acestor mesaje 

conducătoare mai ales în situaţiile în care ne simţim sub 

presiune. Din nefericire, aceasta ne creează o şi mai mare 

presiune în momentul în care ne dăm seama că este imposibil să 

ne supunem total acestor comenzi. 

FII PERFECT 

Teama primară: pierderea controlului. 
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Caracteristici ale persoanei cu acest mesaj conducător: 

hotărâtă, morală, standarde foarte înalte, orientată spre realizarea 

sarcinilor. 

Suferinţa cauzată de următoarele percepţii: ceilalţi 

oameni au standarde joase, pierd controlul, ceilalţi sunt ilogici, 

sunt prea emotivi, eşuează în realizarea obiectivelor. 

FII PUTERNIC 

Teama primară: respingerea. 

Caracteristici: nu are nevoie de ajutor, solitar, de 

încredere, stoicism ―Am să o fac singur‖. 

Suferinţă cauzată de faptul că sunt nevoiţi să spună ceea 

ce simt, să-şi expună vulnerabilitatea. 

FĂ PLĂCERE 

Teama primară: că merită să fie învinovăţit. 

Caracteristici: face pe plac tuturor, se supune normelor, 

dispus să ajute, să salveze, face ceea ce se cuvine, orientat spre 

oameni, foloseşte clişee. 

Suferinţă cauzată de percepţia că: este ignorat, este 

criticat. 

ÎNCEARCĂ DIN GREU 

Teama primară: eşecul (şi succesul). 

Caracteristici: intens, dedicat îndreptării greşelilor, de 

partea celor slabi, adeseori în munca pentru cauze politice, se 

implică în multe sarcini – deseori fără să le ducă la bun sfârşit, 

stabileşte obiective deseori de neîndeplinit, munceşte din greu. 

Suferinţă cauzată de: critica celorlalţi privind faptul că 

nu le pasă sau pentru că sunt iresponsabili. 

GRĂBEŞTE-TE 

Teama primară: viaţa. 
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Caracteristici: plin de viaţă, aventuros, exuberant, trup 

şi suflet, entuziast, grăbit, face mai multe lucruri de-odată. 

Suferinţă cauzată de: timp de gândire, tăcere. 

 

 

SENTIMENTE PARAZITE ŞI “COLECŢII DE 

TIMBRE” 

Un sentiment parazit (racket feeling) este descris ca un 

sentiment familiar, învăţat în copilărie. Un sentiment parazit 

poate fi trăit de către noi, ca şi oameni adulţi, în momentele de 

stres sau în momentele în care ne întoarcem la modurile vechi, 

adeseori ineficiente (în situaţia noastră curentă) de rezolvare a 

problemelor. 

Sentimentele parazite sunt adeseori legate de jocuri şi 

de triunghiul dramatic. De asemenea, sunt colectate sub forma 

―timbrelor‖, care pot fi folosite în viitor pentru a justifica un 

anumit comportament ce este acceptabil conform controlului 

nostru intern. În Analiza Tranzacţională, acest control interior 

este din starea Părinte e eului. 

De cele mai multe ori, sentimentele parazite sunt 

învăţate în familia primară. De exemplu, se transmit mesaje cum 

că anumite sentimente sunt tabu. În unele familii mânia nu este 

permisă. În acest caz, copiii s-ar putea să înveţe să-şi ascundă 

mânia, arătându-se răniţi sau simţindu-se trişti. În alte familii, s-

ar putea ca tristeţea să nu fie permisă în timp ce mânia este 

acceptată. În această situaţie, copiii ar putea învăţa să evite 

sentimentul de tristeţe intrând într-un sentiment parazit de 

mânie. 

Sentimentele autentice pot apărea în situaţiile problemă. 

Când aceste sentimente sunt justificate şi problema este 

rezolvată în mod corespunzător, motivul pentru aceste 

sentimente dispare şi odată cu el şi sentimentele respective. 
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Sentimentele parazite de obicei nu duc la rezolvarea 

problemelor şi se pot menţine pentru o lungă perioadă de timp. 

Sentimentele parazite pot fi recunoscute prin persistenţa lor, 

printr-o putere ce pare necorespunzătoare, sau prin faptul că nu 

sunt sincronizate cu situaţia. 

 

Sentimentele parazite sunt adeseori în legătură cu 

colectarea de ―timbre‖. Când ―intrăm‖ într-un sentiment 

parazit, s-ar putea să ne agăţăm de sentimente. Dacă procedăm 

astfel s-ar putea ca, la un moment dat, să încercăm să 

―valorificăm‖ colecţia noastră de sentimente ―timbre‖. 

Adeseori, în momentul valorificării, am putea exclama ―M-am 

săturat‖ sau ―Până aici‖. Aceste expresii denotă că în acest 

moment avem suficiente ―sentimente‖ depozitate pentru a ne 

justifica anumite acţiuni Părintelui nostru interior. Expresia 

colectarea de ―timbre‖ a fost preluată prin comparaţia cu 

obiceiul, popular în anii ‘60, de a colecta ―timbre‖ comerciale 

pentru schimb. Unele persoane colectau doar câteva cupoane 

pentru o mică recompensă, în timp ce altele colectau ani de zile 

pentru marea plată. 

 

Colectarea de sentimente ―timbre‖ poate fi văzută în 

acelaşi mod. Unii colecţionează îndeajuns pentru a justifica 

înmânarea demisiei, alţii colectează suficient pentru a-şi lua zile 

libere sau concediu medical pe motive de sănătate. 

Sentimentele parazite şi colecţia de ―timbre‖ reprezintă 

beneficiul negativ inevitabil al jocurilor (modele constante 

repetate de comportament, sentimente şi gândire cu un final 

predeterminat, de obicei negativ). 
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Managementul clasei de elevi 
 

 Formator: Conf. Tiron Elena 

Conf Sambotin Dan 

 

 ÎNTREBĂRI, EXERCIŢII, PROBLEMATIZĂRI 

 

I. CONCEPTUL DE MANAGEMENT. 

ORIENTĂRI ŞI ŞCOLI 

MANAGERIALE 

 

 

I.1. Conceptul de management 

 

Context teoretic: 

 

Definiţii ale conceptului 

Dex: 

„MANAGEMENT s. n. Activitatea şi arta de a conduce. 2. 

Ansamblul activităţilor de organizare, de conducere şi de 

gestiune a întreprinderilor. 3. Ştiinţa şi tehnica organizării şi 

conducerii unei întreprinderi.‖  

Nodex: 

„MANAGEMENT 1) Ansamblul activităţilor de organizare, 

conducere şi gestiune a întreprinderilor. 2) Ştiinţa organizării şi 

conducerii întreprinderilor.‖  

Wikipedia Encyclopedy: 

„MANAGEMENT (din franceza veche ménagement arta 

conducerii, a dirijării, din lat. manu agere ―a conduce cu 

http://dexonline.ro/search.php?cuv=gestiune
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mâinile‖) caracterizează procesele de a conduce sau dirija părţi 

sau o întreagă organizaţie, începând cu afacerea, continuând cu 

restructurările prin manipularea resurselor (umane, financiare, 

materiale, intlectuale sau intangibile). La începutul secolului al 

XX-lea, Mary Parker Follett definea managemetul ca „arta de a 

obţine lucruri prin intermediul oamenilor.‖  

MANAGEMENTUL poate fi definit ca un proces în care 

oamenii aflaţi în poziţii de conducere într-o organizaţie dirijează 

direct şi influenţează activităţile altor persoane din organizaţie 

cu scopul de a eficientiza produsele relevante şi/sau serviciile în 

ordinea nevoilor clienţilor cu scopul de a atinge obiectivele 

instituţiei.‖  

 

Exerciţii 

 Identificaţi cât mai multe sinonime pentru 

cuvântul management 

 Pornind de la definiţiile de mai sus subliniaţi 

caracteristicile principale ale conceptului de 

management. 

 Descoperiţi şi alte caracteristici ale ideii de management 

şi pe care nu le regăsiţi în definiţiile enunţate.  

 Elaboraţi  propria definiţie pornind de la aceste 

caracteristici. 

Dintre caracteristicile identificate, numiţi-le pe cele care se 

potrivesc cel mai bine unui bun management în şcoala şi clasa 

de elevi 

 

 
 

I.2. Scurt istoric al managementului 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Follett
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Exerciţii:  

 

 Urmăriţi cu atenţie tabelul 

1(www.dppd.tuiasi.ro )  şi identificaţi 

punctele de reper pentru managementul educaţional.  

 Alegeţi trei momente istorice din cadrul tabelului 1 şi 

descrieţi contextul cultural în care desfăşoară acestea. 

 Selectaţi  din tabelul 1 trei evenimente pe care le 

consideraţi cruciale în dezvoltarea educaţiei. 

 Numiţi trei evenimente din ultimii 5 ani pe care le 

consideraţi importante pentru dezvoltarea 

managementului educaţional. 

 

 
 

I.3. Orientări şi şcoli manageriale 

 

 

Context teoretic: 

 

 Din punctul de vedere al unui management 

clasic managerul este orientat pe efcienţa 

activităţii. El în general se focalizează pe următoarele patru 

funcţii: 

Planificarea: care  reprezentă  anticiparea modalităţii prin care 

se pot atinge scopurile. 

Organizarea: reprezintă modalitatea de a crea în interiorul 

ogranizaţiei structurile necesare pentru finalizarea activităţilor 

proiectate şi pentru obţinerea rezultatelor scontate. Astfel, în 

interiorul organizaţiei sunt create relaţiile dintre angajaţi şi 

manager prin care activitatea să se poată desfăşura eficient de la 

început  şi până la finalizarea sa.  

http://www.dppd.tuiasi.ro/
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Conducerea (leading): Implică comunicarea cu angajaţii şi 

motivarea acestora, astfel încât să poată fi atinse obiectivele 

organizaţiei. 

Controlul: este procesul prin care sunt urmărite rezultatele 

activităţii, performanţele,  intervenindu-se cu scop corectiv. În 

cazul acestui proces rolul managerului este de a stabili nişte 

standarde de eficienţă, de a le urmări şi de a corecta orice 

deviaţie de la acestea. De asemenea, în cazul în care este 

necesar, managerul poate interveni şi în modificarea 

standardelor, în cazul în care consideră că acestea nu sunt cele 

mai bune din perspectiva rezultatelor.  

 

 

 

Exerciţii:  

  Alegeţi dintre funcţiile enumerate pe cele 

care  sunt îndeplinite cu precădere de către 

managerul unei instituţii de învăţămând 

românesc? Descrieţi activităţile corespondente fiecărei 

funcţii. 

 Dar de către profesorul-consilier sau diriginetele unei 

clase de elevi? Descrieţi activităţile corespondente 

fiecărei funcţii. 

 Selectaţi  dintre funcţiile prezentate pe cele care sunt 

îndeplinite cu precădere de către un profesor din cadrul 

unei instituţii de învăţămând? Descrieţi activităţile 

corespondente fiecărei funcţii.  

 Urmărind predominanţa celor patru funcţii în cadrul 

celor trei situaţii (manager, diriginte, profesor) 

identificaţi asemănările şi deosebirile dintre rolurile 

jucate în interiorul şcolii şi componentele manageriale 

specifice. 
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Context teoretic: 

 

Din punctul de vedere al modelului behaviorist 

managementul este privit în special din 

perspectiva rolurilor pe care trebuie să le joace managerul şi al 

relaţiilor în interiorul organizaţiei. Astfel putem urmări 

următoarele roluri: 

În rolul de reprezentant al instituţiei managerul are un 

rol simbolic, reprezentând organizaţia la ceremonii, cum ar fi 

cina cu clienţii, sau banchetele oficiale. Acest rol este unul de 

imagine, rolul managerului fiind în acest caz şi de a proiecta o 

imagine adecvată a organizaţiei. 

Rolul de lider implică responsabilităţile pentru 

coordonarea activităţilor angajaţilor, astfel încât să fie atinse 

obiectivele organizaţiei.  

Rolul de a crea şi menţine legături inter-instituţionale 

se referă la manager ca persoana care păstrează contactele dintre 

organizaţie şi alte organizaţii exterioare, clienţi, oficialităţi 

guvernamentale, susţinători etc. Prin acest rol managerul poate 

ajuta sau dimpotrivă  poate pune piedici în realizarea 

obiectivelor organizaţiei.  

 

 

Exerciţii:  

 

1. Enumeraţi  5 acţiuni pe care trebuie să le 

realizeze managerul unei şcoli corespunzător 

rolului pe care îl joacă.  

2.  Precizaţi care dintre rolurile enunţate mai sus sunt 

reprezentative pentru un profesor diriginte şi în ce 

condiţii sunt acestea îndeplinite? Daţi 3 exemple de 

activităţi corespunzătoare fiecărui rol. 
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3. Descrieţi care sunt rolurile specifice pe care le joacă un 

profesor şi în relaţie cu ce componente instituţionale sau 

sociale? Daţi  3 exemple de activităţi corespunzătoare 

fiecărui rol. 

 

 

Context teoretic: 

Perspectiva sistemică consideră că o organizaţia 

este un ansamblu de susbsisteme aflate în relaţie şi care sunt 

interdependente. Astfel că o „afacere‖ pe care o numim „sistem‖  

este alcătuită din mai multe subsiteme cum ar fi angajaţii, 

echipele de lucru, departamentele, diviziile etc, care trebuie să 

lucreze împreună pentru a îndeplini obiectivele organizaţiei. În 

această perspectivă managerul ia hotărâri doar după ce a realizat 

o analiză a ceea ce managerii subsistemelor îl informează. Astfel 

că o ierarhie atât de complexă poate funcţiona bine doar dacă 

fiecare subsistem şi fiecare manager al acestuia îşi face datoria.  

 

Exerciţii: 

  

 Urmărind cu atenţie sistemul de învăţământ 

românesc actual   identificaţi subsistemele 

acestuia.  

 Construiţi organigrama unei şcoli identificând 

subsistemele acesteia şi persoanele care ocupă roluri de 

manager. 

 Precizaţi  dacă putem vorbi despre subsisteme în cadrul 

unei clase de elevi? Argumentaţi răspunsul. 

 Identificaţi persoanele care joacă roluri  de manageri în 

cadrul unei clase de elevi?    
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 Precizaţi care este subsistemul de bază al sistemului de 

învăţământ? Argumentaţi răspunsul. 

 

 

Context teoretic: 

 

Perspectiva sintetică urmăreşte să aplice una din 

cele 3  teorii prezentate anterior  acolo unde este nevoie de ea. 

Perspectiva sintetică dezvoltă ideea urmăririi cu atenţie a 

necesităţilor manageriale ale unei instituţii şi în funcţie de 

acestea aplicarea uneia  dintre cele trei soluţii separat sau 

variante combinate ale acestora. Mecanismul acestei perspective 

teoretice este sintagma „totul depinde de context‖ şi de aceea 

sunt importante abilităţile manageriale ale celor ce se ocupă de 

domeniu.  

 De asemenea unul dintre elementele urmărite este 

dezvoltarea şi utilizarea deprinderilor managerilor cu scopul de 

a obţine rezultate cât mai bune. Managerii trebuie să fie capabili 

să diagnosticheze şi să înţeleagă situaţia reală, să înţeleagă 

cauzele unui eveniment şi să găsească soluţiile care duc la 

succes. Oricum managerul tebuie să deţină o multitudine de 

aptitudini şi deprinderi care să-l ajute în luarea unei decizii 

corecte.  

Printre cele mai importante deprinderi sunt următoarele: 

 Capacitate decizională, 

 O bună interrelaţionare umană, 

 Capacităţi comunicaţionale, 

 Un bun negociator, 

 Capacitatea de a delega în mod corect sarcini 
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Exerciţii:  

 

 Identificaţi 5  aptitudini principale pe care 

consideraţi că trebuie să le aibă o persoană 

pentru a fi un bun profesor?  

 Numiţi 5 deprinderi pe care acesta trebuie să le deţină, 

pentru a fi un profesor-manager? 

 Precizaţi care credeţi că ar trebui să fie deprinderile şi 

aptitudinile unui bun diriginte? 

 Selectaţi 5 deprinderi pe care le consideraţi necesare  

unui bun director de şcoală? De asemenea 5 aptitudini! 

 
 

I.4. Orientări actuale in management 

 

 

Exerciţii:  

 

 Urmărind cele trei abordări actuale în 

management (cea cognitivă, psihanalitică şi 

evoluţionistă) precizaţi 3 argumente pentru orientarea 

care este în viziunea d-voastră cea mai eficientă pentru 

sistemul nostru  de învăţământ? Care dintre ele 

consideraţi că explică cel mai bine evoluţia 

învăţământului în ultimii 10 ani?   

  Studiind abordarea psihanalitică, precizaţi care sunt cele 

şapte instanţe de analiză a organizaţiei. Identificaţi-le 

folosind drept model instituţia de învăţământ pe care o 

urmaţi.   

 Pornind de la abordarea evoluţionistă a managementului 

şi de la evoluţia învăţământului în ultimii 15 ani descrieţi 

mecanismele de adaptare, capacitatea de autoorganizare 
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şi învăţare, rutinele,  mutaţiile şi mecanismele de selecţie 

ale sistemului de învăţământ românesc. Ce a cauzat 

aceste reacţii? Identificaţi 3 măsuri care trebuie luate 

pentru a schimba cursul evenimentelor negative?   

 

 

 
 

 

I.5. Managementul clasei de elevi – definiţii şi diferenţieri 

conceptuale 

 

Exerciţii:  

 

 Pornind de la definiţiile managementului 

precizaţi de ce este necesară dezvoltarea unui 

management educaţional? 

 Explicaţi dacă un self-management eficient este suficient 

pentru dezvoltarea personală? Argumentaţi în ce măsură 

self-managementul poate ajuta în educaţie? 

 La ce nivel instituţional consideraţi că intervine 

managementul educaţional? Dar managementul clasei de 

elevi? 

  Identificaţi 6  instrumentele conceptuale şi practice  pe care 

le are un profesor pentru a putea coordona activitatea unei 

clase de elevi? 

 Numiţi 3 instrumente  care credeţi că sunt necesare pentru o 

bună managerizare a clasei? 

 

             Analiză de caz: 

 

1, În iulie 2006, în presă apar informaţii potrivit  cărora 

subiectele de la examenul de   Bacalaureat la ―Limba şi 
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literatura română‖ s-au aflat la dispoziţia candidaţilor,  spre 

vânzare. Descrieţi atitudinea dvs. dacă v-aţi afla în locul 

ministrului învăţământului? 

2. În ziua de 14 februarie 2003 a apărut în presă un articol 

cu titlul „Droguri la liber în liceul X‖. În respectivul 

articol sunt prezentate câteva aspecte privind 

posibilitatea ca în şcoală să se consume droguri. Aceast 

articol a apărut datortiă faptului că în urma unui interviu 

luat unui profesor acesta a spus că este posibil să existe 

elevi care au fost consumatori de droguri. Descrieţi 

atitudinea dvs dacă aţi fi directorul respectivei unităţi de 

învăţământ? Dar dacă aţi fi un simplu profesor în 

respectiva şcoală? Dar dacă aţi fi profesorul care a  

difuzat informaţia ce a  fost folosită pentru  scrierea 

articolului?  

3. Sunteţi profesor diriginte la clasa a XI a D, liceul X şi vă 

confruntaţi cu un număr foarte mare de absenţe. Elevii 

aduc scutiri medicale pentru a-şi motiva respectivele 

absenţe. Ştiiţi că respectivele scutiri nu reprezintă 

realitatea, ci au fost obţinute în mod fraudulos. Descrieţi 

care este atitudinea dvs. în acest caz!? 

4. Sunteţi profesor şi în timpul lecţiei doi elevi încep să se 

bată. Explicaţi cum vă veţi comporta în acestă situaţie? 

Argumentaţi care  este pedeapsa adecvată pentru un 

astfel de comportament. 
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 ÎNTREBĂRI, EXERCIŢII, PROBLEMATIZĂRI 

 

II.TIPURI DE CULTURI ORGANIZAŢIONALE 

 

II.1. Definiţia culturii organizaţionale 

 

 

Context teoretic: 

Definiţie: Conceptul de cultură organizaţională 

reprezintă tot ceea ce se referă la standarde 

colective de gândire, atitudini, valori, convingeri, norme şi 

obiceiuri specifice unei organizaţii sau sistem instituţional bine 

sistematizat. Cultura organizaţională cuprinde elemete vizibile, 

sau de suprafaţă („conştientul‖ organizaţiei) cum ar fi: ritualuri, 

comportamente comune, simboluri explicite, limbaj comun etc., 

dar şi o componente mai puţin vizibile, profunde, (inconştientul) 

care se sistematizează sub ideea „valorilor comune‖ şi care se 

regăsesc sub forma de percepţii, reprezentări, mituri, standarde 

neexplicitte cu privire la activitatea din interiorul organizaţiei.  

Cultura organizaţională se construieşte sub forma unui 

tipar de premise elementare, inventate, descoperite sau elaborate 

de un grup dat, prin care se învaţă să se facă faţă problemelor 

specifice de relaţionare şi adaptare la exterior şi de eficientizare 

a activităţii interne, care a funcţionat bine astfel încât să poată fi 

considerat eficient, asimilat ca bun comun şi prezentat noilor 

membri ai grupului ca modalitate corectă de a percepe, a gândi 

şi a simţi în legătură cu problemele specifice organizaţiei. 

 

Exerciţii: 

Urmărind cele trei niveluri manageriale, şi implicit 

organizaţionale, ale sistemului de învăţământ: central 
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(Ministerul), regional(Inspectoratul şcolar) şi local(instituţia 

şcolară de învăţământ), precizaţi în cadrul căreia se regăseşte o 

cultură organizaţională bine închegată. Există o legătură între 

complexitatea organizaţiei şi cultura organizaţională specifică?  

2. Enunţaţi câteva dintre miturile specifice învăţământului 

românesc. La ce nivel managerial – organizaţional le integraţi? 

3. Pot fi identificate elemente ale culturii organizaţionale la 

nivelul judeţului pe care le regăsim în cadrul Inspectoratului 

Şcolar Judeţean? Care ar fi acestea şi prin ce se poate deosebi 

învăţământul de la un judeţ la altul? Separaţi componentele 

conştiente de cele inconştiente.   

4. Identificaţi în liceul pe care l-aţi frecventat câte trei valori, 

norme şi simboluri specifice, prin care acesta se deosebeşte de 

alt liceu.  

5. Putem identifica elemente ale culturii organizaţionale la 

nivelul clasei de elevi?  

6. Enumeraţi trei mituri specifice clasei de elevi din care aţi 

făcut parte! 

 

 

Problematizare:  

Descrieţi limitele pe care le putem accepta în ceea 

ce priveşte identitatea specifică unei instituţii de 

învăţământ   Precizaţi avantajele şi dezavantajele unei culturi 

organizaţionale focalizată pe promovarea identităţii 

instituţionale? 

 

Analiză de caz: 

. Liceul X a avut o perioadă în care imaginea sa a 

suferit o anumită perturbare. Sunteţi directorul unei 

astfel de instituţii de învăţământ şi doriţi să reabilitaţi imaginea 

şcolii.  Explicaţi cum puteţi face acest lucru folosindu-vă de 

elementele specifice culturii organizaţionale? Precizaţi ce 
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elemente veţi prefera, cele tradiţionale sau veţi dezvolta noi 

tradiţii? 

2. În cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean s-a hotărât 

organizarea unui târg al locurilor de admitere la liceu. Sunteţi 

profesor în cadrul unei ―Şcoli de arte şi meserii‖ şi aţi primit 

sarcina de a prezenta liceul. Descrieţi  elementele specifice 

culturii organizaţionale pe care le veţi folosi în cadrul acestei 

prezentări. Creaţi o mapă de prezentare pornind de la acestea. 

3. Sunteţi profesorul consilier al unei clase, care prin tradiţie e 

considerată ca având specializarea cea mai căutată,  prin urmare 

fiind  cea mai bună clasă. Identificaţi 3 modalităţi prin care vă 

puteţi folosi de această  specializare pentru  a vă motiva elevii şi 

a-i integra în tradiţia clasei? 

 

 

 
 

II.2. Etape de dezvoltare 

 

 

Context teoretic: 

Organizaţiile se dezvoltă în timp trecând prim 

mai multe faze până ajung la maturitate. Aceste sunt:  

 faza nominală, 

 faza socio-afectivă  

 etapa conflictuală,  

 organizaţia unitară,  

Sistemul de învăţământ travesează aceste etape atât datorită 

evoluţiei sale istorice cât şi a construcţiei interne. 

 

Exerciţii: 
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1. Comparaţi din punct de vedere al etapei de evoluţie şcoala de 

tip comunist şi şcoala postcomunistă ca organizaţii generice. 

2. Care sunt etapele pe care le-aţi putea identifica în cazul 

evoluţiei clasei de elevi din care aţi făcut parte pe perioada 

liceului? Dar în cazul grupei de stundeţi din care faceţi parte 

acum? Precizaţi care sunt diferenţele evolutive între cele două 

tipuri de grupuri educaţionale.    

3. Descrieţi faza de devoltare a grupei de studenţi din care faceţi 

parte. Cum explicaţi stadiul de evoluţie în care se 

află? 

 

Problematizare: 

Pornind de la maxima „Educaţia înseamnă 

aprinderea unei flăcări, nu umplerea unui vas‖ precizaţi la care 

dintre etapele amintite se referă ea şi dacă o organizare 

instituţională aflată în această fază este şi soluţia esenţială pentru 

o bună educaţie 

 
 

 

II.3 Structura culturii organizaţionale 

 

Context teoretic: 

Există două tipuri de norme:  

normele formale, oficiale,  care se traduc în 

reguli, funcţii, posturi şi  

normele informale determinate de modalităţile de comportare 

ale membrilor  în situaţiile neoficiale.  

Practicile cotidiene se transformă printr-un proces de 

„sacralizare‖  în ritualuri şi ceremonii prin care se susţin valori 

ale organizaţiei. Acestea au scopul de a întări încrederea şi de a 

uni grupul care formează organizaţia, subliniind identitatea 

acesteia în raport cu alte organizaţii.  
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De asemenea un rol foarte important în structura 

organizatorică îl joacă simbolurile, semnele de recunoaştere ale 

organizaţiei concretizate în primul rând în imagini, dar şi 

evenimente, credinţe, idealuri. 

Structura organizaţională a învăţământului românesc este în curs 

de elaborare, ca urmare a procesului de reformă instituţională 

determinată de procesul Bologna în cadrul ţărilor europene, dar 

şi ca urmare a perpetuei transformări specifice învăţământului 

post-decembrist.  

 

 

Exerciţii: 

1. Urmărind transformările din interiorul 

învăţământului preuniversitar românesc precizaţi 

care este cea mai importantă structură normativă 

formală care s-a modificat şi care au fost efectele acestor 

transformări.  

2. Enumeraţi trei norme formale specifice şcolii româneşti 

privite în mod generic.  

3. Enumeraţi cel puţin trei structuri normative formale şi trei 

informale specifice liceului din care aţi făcut parte.  

4. Enumeraţi cinci „ritualuri şi ceremonii‖ specifice liceului pe 

care l-aţi terminat. De asemenea numiţi cinci „ritualuri şi 

ceremonii‖ specifice Universităţii pe care o urmaţi? Consideraţi 

că există diferenţe între acestea? Dacă da precizaţi care este 

sursa acestora.  

5. Ce „ritualuri‖ aţi introduce în clasa la care aţi fi profesor 

pentru motivarea elevilor? Numiţi 3 dintre ele! 

6. Care sunt „ritualurile‖ pe care le consideraţi necesare unei 

eficiente activităţi în cadrul facultăţii din care faceţi parte? 

Numiţi 3 dintre ele! 
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7. Care sunt simbolurile universităţii pe care o urmaţi? 

Consideraţi că sunt reprezentative pentru aceasta? Argumentaţi 

răspunsul! 

 

 

Problematizare: 

 

 Sistemul de învăţământ românesc se află într-un 

proces continuu de reformă. Numiţi 6 dintre efectele 

pozitive şi negative ale acestui proces? Dincolo de 

schimbarea continuă identificaţi 3 dintre elementele 

fundamentale care ar trebui să rămână stabile! 

 Uniforma şcolară a reprezentat unul dintre simbolurile şcolii 

româneşti. Consideraţi că aceasta poate fi utilă în redresarea 

valorilor specifice învăţământului? Motivaţi răspunsul.  

 

 

Analiză de caz: 

1. . Sunteţi manager în cadrul unui liceu în care au 

existat mai multe evenimente violente. Care sunt 

elementele specifice culturii organizaţionale(numiţi 3) pe care 

le-aţi putea folosi pentru a evita pe viitor astfel de situaţii? Care 

dintre elementele normative vi se par mai eficiente, cele formale 

sau cele informale? Cum puteţi să aveţi acces la normativele 

informale şi să le eficientizaţi efectele?  

2. Sunteţi profesor în cadrul unui şcoli de arte şi meserii şi vă 

aflaţi în situaţia în care trebuie să construiţi imaginea care va 

deveni simbolul liceului. Ce elemente specifice culturii 

organizaţionale ale liceului veţi folosi şi cum le veţi utiliza 

pentru constituirea acesteia? Veţi prefera să vă folosiţi de 

imagini noi sau le veţi folosi pe cele deja utilizate şi doar el veţi 

îmbunătăţi? Cum veţi promova aceste imagini?  
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II.4. Funcţiile culturii organizaţionale 

   

Context teoretic: 

Cultura organizaţională are funcţii bine 

determinate: 

 integrarea membrilor săi în organizaţie; 

 direcţionarea lor spre scopurile şi trăirile organizaţiei; 

 protecţia membrilor săi faţă de ameninţările exterioare; 

 păstrarea şi transmiterea valorilor organizaţiei.   

Aceste funcţii nu îşi ating scopul de la sine ci depăşind 

problemele  ce pot să apară în interiorul organizaţiilor sau 

datorită factorilor externi.  

De asemenea, cultura organizaţională este dinamică, într-un 

continuu proces de schimbare. Cele mai cunoscute modalităţi de 

schimbare organizaţională sunt: 

 schimbarea prin fenomenele de criză; 

 schimbarea prin procesul învăţării; 

 schimbarea ca formă de dezvoltare; 

 schimbarea ca modalitate de modernizare; 

Şcoala românească se află într-o schimbare continuă care în loc 

să o ajute să depăşească crizele interne, încă le întreţine 

 

Exerciţii: 

1. Identificaţi 3 dintre  funcţiile specifice culturii 

organizaţionale aplicate în momentul în care vă aflaţi 

în primul an al unui nou ciclu de învăţământ? Prin ce 

mecanisme funcţionează cultura organizaţională? 
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2. Selectaţi 5 dintre  motivele pentru care pot fi  marginalizaţi 

elevii aflaţi în primul an de ciclu educaţional?  Numiţi  funcţiile 

care  se regăsesc în acest caz? Consideraţi că „ritualurile de 

iniţiere‖ sunt importante pentru integrarea în organizaţie a noilor 

membri? Explicaţi de ce! 

3. Urmărind modalităţile de schimbare organizaţională numiţi 

câte două evenimente din evoluţia învăţământului românesc  

 

pentru fiecare dintre acestea? Exemplele pot fi alese din evoluţia 

sistemului de învăţământ ca ansamblu sau din interiorul unor 

instituţii.  

4. Descrieţi problema organizaţională cea mai importantă pe 

care o are instituţia în care învăţaţi? Dar sistemul de învăţământ? 

5. Enumeraţi cel puţin trei ritualuri de iniţiere ale liceului pe 

care l-aţi finalizat în care se regăseşte funcţia de integrare a 

culturii organizaţionale.  

 

Problematizare: 

● Funcţia de integrare a membrilor în interiorul 

unei organizaţii este una dintre cele mai importante 

funcţii ale culturii organizaţionale. De multe ori există în şcoli 

astfel de ritualuri informale (iniţieri) care depăşesc limitele 

raţional-acceptabile. Identificaţi 3 dintre efectele psihice ale 

unor astfel de ritualuri? Ar trebui ca profesorii să intervină în 

stoparea lor? Argumentaţi răspunsul! Numiţi 3 modalităţi 

posibile ale  intervenţiei profesorilor!  

● În momentul actual, în România există foarte puţine 

organizaţii care să se ocupe de educaţia informală a tinerilor. 

Credeţi că astfel de organizaţii ar avea un rol pozitiv în 

eficientizarea învăţământului? Cum aţi putea contribui ca 

profesor la constituirea unor astfel de organizaţii? Ce activităţi 

specifice educaţiei informale recomandaţi să existe în şcoală? 
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● Astăzi România încearcă să reformeze învăţământul românesc 

prin apropierea sa de construcţia unui sistem organizaţional 

complex bazat pe principiile eficienţei în care primează şi 

eficienţa economică. Vi se pare viabil un astfel de sistem? 

Numiţi 3 avantaje şi 3 dezavantaje  ale unui astfel de sistem! 

 

 

 

Analiză de caz: 

1. În Liceul A. R., în clasa a IX-a există trei elevi care 

sunt marginalizaţi de către colegi, în ciuda faptului că sunt buni 

la învăţătură şi nu au probeleme de disciplină. Identificaţi 3 

acţiuni în  calitate de profesor consilier, folosindu-vă de funcţiile 

specifice culturii organizaţionale pentru a integra respectivii 

elevi. În ce condiţii  intervenţia dumneavoastră le-ar fi 

folositoare? 

2. În cadrul Liceului G.M. s-a produs o criză de cultură 

organizaţională cauzată de rezultatele slabe obţinute în cadrul 

examenului de Bacalaureat. Măsurile luate pentru a se depăşi 

criza de cultură organizaţională a liceului au fost: îmbunătăţirea 

imaginii liceului prin realizarea de activităţi educative informale 

de largă audienţă; modificarea sistemului de informare a elevilor 

cu privire la examenul de Bacalaureat; reevaluarea colaborării 

cu părinţii şi îmbunătăţirea acesteia; regândirea sistemului de 

pregătire pentru Bacalaureat. Consideraţi aceste măsuri 

eficiente? Ce alte  3 măsuri aţi lua în cazul în care aţi fi manager 

în cadrul respectivei instituţii? 

 
 

II.5. Clasificarea tipurilor de culturi organizaţionale 

 

Context teoretic: 
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Ch. Handy (1985) stabileşte patru tipuri de culturi 

organizaţionale dominante:  

1. cultura puterii centralizate sau cultura „pânza de 

păianjen”: Conducerea şi controlul se realizează centralizat, de 

către persoane cheie, alese conform unui număr restrâns de 

reguli şi proceduri. 

2. cultura rolului specializat sau „cultura templu”: se 

caracterizează printr-un grad înalt de formalizare şi 

standardizare, posturile şi atribuţiile lor sunt definite clar, 

controlul realizându-se prin reguli şi proceduri precise. 

3. cultura sarcinii sau „cultura reţea”: se caracterizează prin 

distribuirea sarcinilor în funcţie de potenţialul indivizilor şi se 

urmăreşte valorificarea maximală a acestui potenţial prin 

motivare pozitivă şi libertate de acţiune. 

4. cultura personală sau „cultura roi”: se caracterizează printr-

o reconsiderare a  individului care reprezintă punctul central în 

organizaţie subliniindu-se valorile individuale de înalt 

profesionalism. 

Se poate realiza o clasificare a sistemelor de învăţământ pornind 

de la caracteristicile psihologice ale diferitelor popoare (E. 

Păun,1999), ca de exemplu:  

1. Tipul latin - cultivă performanţa intelectuală la elevi.  

2. Tipul germanic –  unde prioritară este formarea cetăţeanului. 

3. Tipul scandinav – dezvoltă o cultură de tip comunitar şi 

spiritul practic. 

4. Tipul britanic îmbină autoritatea cu libertatea. 

5. Tipul american se centrează pe succesul, încurajează 

autonomia şi creativitatea. 

6. Tipul japonez îmbină tradiţia cu modernitatea.  

În cazul învăţământului românesc putem spune că acesta a fost 

mult timp apropiat de tipul latin, dar datorită încercărilor 

perpetue de reformă s-a inspirat din mai multe direcţii 
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încercându-se realizarea unor sinteze, dar fără a se depăşi situaţi 

de criză în care se află.  

Cultura organizaţională este dezvoltată şi pe baza relaţiei om-

organizaţie. Acest tip de relaţie variază în funcţie de 

personalitatea individuală sau de mediul organizaţional. Câteva 

dintre ele au fost astfel prezentate: 

Modelul de om organizaţional – se identifică cu omul produs. 

Modelul omului social - omul motivat de trebuinţele sociale. 

Modelul omului autoactualizat – omul care doreşte satisfacerea 

trebuinţelor superioare de natură cultural-valorică.  

Modelul omului complex – omul stimulat mereu de motivaţii noi 

este complex şi variabil.  

Elevul contemporan se construieşte pe modelul de om complex 

şi de aceea relaţiile interumane sunt dificile, iar educaţia trebuie 

să facă faţă acestui nou tip de om.  

 

 

Exerciţii: 

1. Identificaţi şi descrieţi câte un exemplu de 

manifestare a culturii puterii, a culturii rolului, a 

culturii sarcinii şi a culturii personale – specifice 

clasei din care aţi făcut parte. 

2.Vă prezentăm mai jos mai multe tipuri de culturi 

organizaţionale şi conceptele corespunzătoare lor. Vă rugăm să 

aşezaţi fiecare concept în dreptul tipului de cultură pe care-l 

reprezintă! 

 

 

Cultura puterii reguli şi proceduri precise 

Cultura sarcinii orientarea către activitate şi 

persoană 
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Cultura rolului individualism şi 

profesionalism 

Cultura personală control şi conducere 

centralizată 

 

3. Ce tip de sistem de învăţământ consideraţi că se formează în 

România după decembrie 1989? Explicaţi de ce? Schiţaţi un nou 

tip de sistem de învăţământ românesc încercând să îmbinaţi 

caracteristicile tipurilor prezentate în curs.  

4. Identificaţi câte un exemplu actual pentru fiecare tip de om 

prezentat în tabelul nr.2. În ce situaţii se întâlnesc aceste tipuri în 

şcoala actuală românească? 

5. Pornind de la caracteristicile specifice omului complex, 

descrieţi elevul român contemporan, subliniind atât părţile 

pozitive cât şi pe cele negative ale acestuia.  

6. Pornind de la relaţia existentă între om şi organizaţie realizaţi 

o caracterizare a elevului român în trei momente istorice 

diferite: elevul interbelic, cel al anilor 80 şi cel contemporan. 

Identificaţi tipologia fiecăruia.     

 

 

Problematizare: 

În decursul istoriei, sistemul de învăţământ 

românesc s-a inspirat din diverse  alte sisteme 

educaţionale. Numiţi modelul actual după care se orientează în 

prezent sistemul de învăţământ românesc! Identificaţi  sistemul 

care se pliază cel mai bine pe caracteristicile poporului român? 

Descrieţi tipul  de sistem educaţional  care se formează în 

prezent în România? Numiţi sistemul educaţional care  credeţi 

că nu ni se potriveşte? Analizaţi  dacă problema principală a 

învăţământului românesc este dată de lipsa de coerenţă a 
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sistemului sau sunt probleme mult mai grave? Numiţi 3 dintre  

acestea! 

 

 

Analiză de caz: 

Profesorii Şcolii de Arte şi Meserii cu profil chimie 

E. R. au elaborat un proiect Socrates prin intermediul 

căruia doreau să realizeze un schimb de experienţă între elevi. 

Ţinând seama de profilul şcolii în cadrul cărei tradiţii 

educaţionale aţi căuta parteneri?  Selectaţi 3 dintre  criteriile 

după care aţi face aceste alegeri? După ce criterii aţi alege elevii 

care ar participa la schimbul de experienţă? Numiţi 3 activităţi 

pe care le-aţi desfăşura cu elevii? Care ar fi direcţiile principale 

de dezvoltare ale proiectului în relaţie cu tradiţia aleasă?   

 

 
 

II.6. Organizarea sistemului educaţional românesc şi cultura 

sa managerială. 

 

Context teoretic: 

Sistemul educaţional este cel mai amplu şi 

complex dintre sistemele existente în 

Administraţie, de aceea organizarea sa se 

realizează pe trepte manageriale ale căror 

responsabilităţi şi culturi organizaţionale sunt diferite de la un 

nivel la altul. Treptele manageriale specifice învăţământului 

preuniversitar sunt:  

 Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

 Inspectoratele Şcolare Judeţene  

 Instituţia de învăţământ managerizată de către: 

Director, Director adjunct, Consiliu de administraţie, 

Consiliul profesoral. 
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 Clasa de elevi. 

 

  

Exerciţii: 

1. Urmărind structura organizatorică a Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării (anexa 1) identificaţi 3dintre  

principalele direcţii manageriale ale acestuia.  

2. Pornind de la această structură, care credeţi că sunt 

priorităţile educaţionale ale Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării? Numiţi două priorităţi! 

3. Care vi se par cele mai importante departamente ale 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării? Argumentaţi răspunsul. 

4. Urmărind modelul organigramei Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării şi capitolul al III-lea al Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversar (Anexa 2), 

realizaţi organigrama unui Liceu. Care sunt treptele de 

management din interiorul unei instituţii de învăţământ şi care 

este rolul fiecărei trepte?  

5. Urmărind acelaşi Regulament precizaţi  câte 3 dintre  

obligaţiile manageriale ale unui director, ale unui profesor 

diriginte/consilier şi ale unui profesor?  

6. La ce structuri manageriale participă un profesor? Dar un 

profesor diriginte?  

7. Putem considera că o clasă poată să aibă propria 

sa cultură managerială? Descrieţi această cultură 

managerială preferabilă! 

Problematizare: 

Structura Sistemului de învăţământ românesc 

păstrează reguli care pot determina o cultură organizaţională a 

puterii absolute. Credeţi că o astfel de cultură este pozitivă 

pentru şcoala românească? Descoperiţi 5 modificări necesare 

pentru a schimba o astfel de cultură? Este necesară o astfel de 

schimbare?   
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Analiză de caz: 

În cadrul Liceului R.C. o elevă din clasa a IX-a 

semestrul I, este hărţuită de către un coleg, care 

încearcă printr-un asemenea comportament să-i atragă atenţia. 
Aceasta povesteşte prietenilor, elevi la un alt liceu, care vin în 

curtea şcolii să-l „pună la punct‖ pe tânărul îndrăzneţ, care este 

bătut. Ce măsuri credeţi că ar trebui luate în acest caz? Care este 

nivelul managerial la care se rezolvă o astfel de problemă? Cine 

ar trebui pedepsit şi cum? Dacă aţi fi profesor consilier al elevei 

ce măsuri aţi lua? Dar în cazul în care aţi fi profesor consilier al 

elevului? Dacă ar trebui să o apăraţi în faţa Consiliului 

Profesoral, care ar dori să o exmatriculeze, ce argumente aţi 

folosi în favoarea ei?  
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ÎNTREBĂRI, EXERCIŢII, PROBLEMATIZĂRI 

 

III. ACTIVITĂŢI MANAGERIALE ALE 

PROFESORULUI 

 

 

Context teoretic: 

Procesul educaţional este un proces instructiv-

educativ dar şi unul managerial, datorită faptului 

că, activitatea este proiectată, organizată, 

coordonată, corectată, condusă potrivit unor principii de 

eficienţă şi succes. 

Cele mai importante direcţii manageriale ale reformei 

educationale din România sunt: 

 Descentralizarea sistemului de învăţământ; 

 Centrarea învăţământului pe elev; 

 Corelarea perspectivei strategice cu cea tactică; 

 Accentuarea relaţiei simbiotice între aspectele teoretice 

şi cele practice; 

 Viziunea sistemico-situaţională; 

 Generalizarea comunicaţiilor electronice;  

 Coordonarea educaţiei formale cu cea non-formală şi 

informală în cadrul educaţiei permanente sau a formării 

continue;  

Managementul educaţional parcurge etapele general-valabile ale 

managementului ca: previziunea, planificarea, proiectarea, 

decizia, organizarea, coordonarea, realizarea, îndrumarea, 

consilierea, evaluarea.  
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Exerciţii: 

 1. Luând în consideraţie  principalele direcţii ale 

reformei din învăţământul românesc realizaţi 

portretul unui nou tip de profesor în societatea 

cunoaşterii din România! 

2. Identificaţi 5 dintre transformările reale pe care le-aţi putut 

observa în cazul profesorilor în ultimii ani? 

3. Descoperiţi 3 elemente care consideraţi că ar trebui să se 

transforme în primul rând în ceea ce priveşte relaţia profesor-

elev! 

4. Ce efecte negative ale vechiului sistem de învăţământ puteţi 

identifica în sistemul educaţional actual?  Numiţi 5 .Ce soluţii 

găsiţi pentru depăşirea lor? 

5. Descrieţi ceea ce consideraţi că era pozitiv  în vechiul sistem 

de învăţământ şi nu ar trebui schimbat? 

6. Realizaţi un tabel pe trei coloane grupate astfel:  

a. În prima coloană precizaţi care erau caracteristicile 

fundamentale  ale unui profesor înainte de 1989. 

b. În a doua coloană precizaţi care sunt caracteristicile 

fundamentale ale unui profesor astăzi. 

c. În a treia coloană precizaţi caracteristicile unui 

profesor ideal. 

7. Alegeţi un model de profesor real  şi precizaţi ce apreciaţi şi 

ce nu apreciaţi la acesta. Care este perioada în care a profesat 

acesta şi în ce fel l-a influenţat mediul politic în dezvoltarea 

personalităţii sale? 

8. Numiţi 3 dintre dintre manierele manageriale descrise de 

către E. Joiţa  pe care le consideraţi mai eficiente în cadrul 

demersului educativ? Găsiţi câte un exemplu pentru  

documentele şcolare care ar reprezenta  maniera liniară, cea 

situaţională, corectivă şi alternativă de reglare managerailă a 
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activităţii educaţionale! În ce modalitate aţi prefera să abordaţi 

managerizarea obiectului pe care îl predaţi pe durata unui an?  

 

 

 

Problematizare: 

● Una dintre direcţiile principale de  reformă ale 

învăţământului românesc constă în centrarea 

învăţământului pe elev. Este aceasta cea mai importantă 

componentă a reformei? Cum se corelează această direcţia cu o 

alta la fel de importantă privind eficientizarea economică a 

învăţământului? Ce ar trebui făcut pentru ca elevul să devină 

într-adevăr scopul principal al învăţământului?  

● Una dintre direcţiile de refomă este şi coordonarea educaţiei 

formale cu cea non-formală şi informală în cadrul educaţiei 

permanente şi a formării continue. Cum credeţi că se se poate 

implica o instituţie şcolară privită în mod particular în 

împlinirera acestui obiectiv de reformă? Cum ar arăta un plan de 

activitate riguros întocmit care ar repsecta toate aceste 

principii?  

 

 Activităţi practice: 

Realizaţi un plan de activităţi extracurriculare 

respectând modalitatea de management situaţional şi în care să 

se poată regăsi acivităţi specifice educaţiei formale, informale şi 

non-formale. Pot exista toate aceste tipuri de activităţi într-un 

plan elaborat de şcoală? În ce măsură şi prin ce mijloace poate fi 

aplicat acesta?    

 

Analiză de caz: 

Clasa a X-a, a Liceului A.R. doreşte să organizeze în 

vacanţa intersemestrială de o săptămână o excursie 

tematică alegând o drept temă un eveniment important din 
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istoria României. Pornind de la o planificare de tip alternativ 

care sunt criteriile după care veţi alege tema? Ce criterii 

consideraţi a fi fundamentale pentru a găsi soluţiile cele mai 

eficiente? În ce procente veţi tine seama de opiniile elevilor şi 

cum le veţi afla? Ce veţi face dacă numărul de elevi care doresc 

să participe este mai mic decât numarul minim planificat? În ce 

condiţii aţi renunţa la efectuarea excursiei? În ce condiţii aţi 

considera excursia ca fiind un succes? 

 
 

III.1. Decizia 

 

Context teoretic: 

Decizia este considerată de managementul actual 

principala funcţie a procesului de conducere 

deoarece, analiza obiectivelor şi a resurselor 

dinamizează întregul proces. Aceasta se regăseşte şi în cadrul 

procesului educaţional şi de aceea  profesorul trebuie să fie un 

manager eficient în oricare din etapele speficice acestuia. Pentru 

aceasta este necesar să acumuleze informaţii să folosească 

metode ştiinţifice să prevină şi negocieze conflictele, să asigure 

unitatea între decizie şi implementare în funcţie de factorii 

existenţi. Profesorul de o anumită specialitate este managerul 

activităţii educaţionale la disciplina şi la clasele sale şi implicit 

aplică instrumentul deciziei, definită ca activitatea conştientă de 

alegere a unei modalităţi de acţiune din mai multe alternative 

posibile în vederea relizării obiectivelor propuse.  

După E. Joiţa, (1999) deciziile au fost clasificate astfel: 

1. după amploarea implicaţiilor asupra activităţii 

profesorului în strategice, tactice, operative;  

2. după certitudinea atingerii obiectivelor deciziile acestea 

pot fi clasificate în certe, de risc, incerte;  
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3. după sfera de cuprindere deciziile sunt individuale şi 

colective sau de grup; 

4. după conţinutul funcţional acestea sunt de previziune, 

de organizare a activităţii, şi de reglare şi evaluare a 

întregii activităţi; 

5. după frecvenţa elaborării pot fi clasificate în periodice, 

aleatorii şi de excepţie; 

6. după tipurile de situaţii problematice de corectare, de 

ameliorare şi de prevenire. 

Procesul decizional are mai multe etape, metode şi tehnici 

specifice, toate fiind parte integrantă ale unui proces educaţional 

eficient. De multe ori în practica educaţională se iau prematur 

decizii, înainte de definirea corectă şi completă a problemei, de 

identificare a cauzelor ei, de descoperire a surselor generatoare. 

Este forate important ca această tendinţă să fie depăşită printr-o 

pregătire solidă în domeniul psihopedagogic şi 

managerial.  

 

Exerciţii: 

1. Precizaţi care sunt nivelurile instituţionale în care 

pot fi aplicate decizii strategice 

2.  Bifaţi doi dintre dintre următorii actori ai procesului 

educaţional  care nu iau în mod obişnuit decizii strategice: 

□ ministrul educaţiei, □ profesorul consilier, □ inspectorul de 

specialitate, □ inspectorul general al ISJ, □ profesorul de 

matematică. 

3. Pornind de la cele 6 criterii de clasificare ale deciziilor 

precizaţi ce tip de decizie este „planificarea anuală‖ pe care o 

realizează fiecare profesor. 

4. Formulaţi 3 argumente care susţin importanţa activităţii 

decizionale a profesorului în ipostaza sa de manager! 
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5. Identificaţi care sunt, conform legii, nivelurile manageriale 

din interiorul unei instituţii de învăţământ constituite cu scopul 

de a lua o decizie de grup ?  

6. Descrieţi o situaţie pedagogică complexă în care profesorul-

manager ia 5 tipuri diferite de decizii. 

7. Urmărind etapele specifice ale luării unei decizii vă rugăm să 

identificaţi în cazul concret al obiectivelor specifice planului de 

lecţie realizat pentru o oră de consiliere   care sunt aceste etape? 

8. Realizaţi o analiză a problemelor potenţiale pe care le puteti 

avea în cadrul unei lecţii la consiliere. Este normal ca aceste 

probleme să fie regăsite în planul de lecţie?  

9. Pornind de la cele 10 reguli ale unei decizii eficiente descrise 

de Adina Andrei, 1999 precizaţi care dintre ele se potrivesc 

următoarelor tipuri de decizii: strategice, de risc, de reglare, 

aleatorii,. Puteti să identificati două alte reguli generale diferite 

de cele deja enunţate? 

10. Descrieţi 3 dintre problemele cele mai mari în ceea ce 

priveşte modalităţea de luare a deciziilor în sistemul educaţional 

românesc?  

 

Problematizare: 

● Una dintre cele mai importante reforme 

educaţionale realizate la nivel european este cea 

realizată după „Tratatul de la Bologna‖. Dar împotriva 

anticipărilor pozitive, acestea a fost primită cu „reticenţă‖ în 

diferite ţări precum, Franţa, Anglia sau Grecia. Identificaţi 3 

dintre  motivele care au determinat aceste manifestări? Credeţi 

că această reformă are efecte pozitive la nivel european? Care ar 

fi acestea? Dar efecte negative? Care credeţi că ar putea fi 

efectele negative ale deciziei de a implementa în România 

această reformă? Dar cele pozitive? Realizaţi această analiză 

folosindu-vă de metoda tabelului decizional cu două coloane.    
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● În ceea ce priveşte deciziile de tip strategic, profesorul ca 

principal actor al sistemului educaţional, ca şi elevul ca principal 

beneficiar sunt relativ puţin implicaţi. Credeţi că aceştia ar 

trebui mai mult implicaţi în astfel de decizii? Cum se poate 

realiza acest lucru? Până la ce nivel decizional credeţi că ar 

trebui să aibă elevii acces?  

 

 

Activităţi practice: 

1. Realizaţi un plan de lecţie pentru ora de consiliere. 

Precizaţi care sunt deciziile pe care le-aţi luat în cadrul 

realizării acestui plan, care sunt etapele folosite pentru a ajunge 

la aceste decizii, care au fost situaţiile problematice pe care le-

aţi întâmpinat în luarea acestor decizii şi care au fost elemetele 

standardizate pe care le-aţi folosit.  

2. În perioada de practică realizată aţi susţinut o lecţie la care aţi 

întocmit un plan. Reamintiţi-vă care au fost abaterile ce au 

apărut de la planul iniţial? Realizaţi un tabel cu acestea şi 

subliniaţi modalitatea decizională prin care aţi păstrat echilibrul 

lecţiei? Aţi respectat etapele specifice luării unei decizii? 

3. Realizaţi un joc de rol prin care să simulaţi luarea unei decizii 

colective importante pentru instituţia dumneavoastră (ca de 

exemplu: investiţii ce trebuiesc realizate, persoanele care trebuie 

să ia salarii de merit, pedepsirea unui elev etc.). alegeţi dntre 

colegi două grupe, care să susţină opinii opuse şi purtaţi o 

dezbatere organizată cu timpi egali de prezentare a 

argumentelor. În final votaţi luarea unei decizii. Dezbateţi 

hotarârea luată şi precizaţi care au fost elementele ce v-au 

influenţat votul.  

 

Analiză de caz: 

Sunteţi profesor consiler în cadrul Liceului G. A. şi 

tebuie să puneţi notele la putare la sfârşit de 
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semestru. Care sunt criteriile după care puneţi aceste note 

(pentru a răspunde la acestă întrebare citiţi şi legislaţia din 

domeniu)? Aveţi un elev pentru  care o medie sub 8 îi poate 

afecta viitorul, dar în conformitate cu criteriile voastre nu merită 

mai mult de 7. Ce decizie veţi lua? Care sunt argumentele care 

v-au determinat să luaţi această decizie? Prin ce etape aţi trecut 

ca să ajungeţi la această decizie?    

 

 
 

III.2. Previziunea: prognoza, proiectarea, programarea 

 

Context teoretic: 

Previziunea reprezintă o anticipare a 

activităţilor şi rezultatelor viitoare, fundamentată 

pe o analiză faptică şi ştiinţifică a evoluţiei 

educaţiei. Prognoza îl ajută pe profesor să stabilească şi să 

analizeze nivelul iniţial, diagnoza, în aşa fel încât pe baza ei să 

se prevadă principalele direcţii de acţiune. 

Proiectarea şi planificarea dă răspunsuri la problemele de bază 

ale previziunii, pe durate medii, de un an, un semestru sau un 

capitol, încercând să anticipeze şi  să sistematizeze acţiunile 

viitoare.  

Programarea indică mijloacele pentru atingerea obiectivelor 

specifice şi operaţionale derivate, pe secvenţe: la lecţie, la 

activităţi concrete, pe subiecte delimitate şi acţiuni. 

Prognoza, proiectarea şi programarea se realizează prin 

metode bine determinate obţinute prin analiză şi cercetare, 

sinteză a experienţei pedagogice. În concluzie previziunea 

reprezintă o funcţie managerială de natură predominant 

conceptuală, care atunci când este bine realizată creşte 

raţionalitatea şi eficienţa managementului educaţional. Dar 

această eficienţă este asigurată doar prin parcurgerea 
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circularităţii decizie, previziune, organizare, coordonare, 

conducere, reglare, evaluare. 

 

Exerciţii: 

1. Precizaţi care sunt activităţile de previziune pe 

care le realizează un profesor la începutul anului 

şcolar. 

2. Descrieţi rolul evaluării iniţiale realizate de către profesor la 

început de an. Identificaţi două  modalităţi prin care puteţi folosi  

evaluarea iniţială pentru a constitui o prognoză viabilă pentru 

următorul an.  

3. Identificaţi 5 deosebiri situaţionale între conceptele de 

previziune, prognoză, proiectare, planificare, programare ca 

activităţi ale profesorului-manager.  

4. Pornind de la experienţa acumulată în predarea unor ore de 

specialitate (activitatea practică din anii trecuţi) enunţaţi cinci 

obiective- cadru specifice acesteia. Realizaţi  o analiză a 

acestora pornind de la punctele tari şi cele slabe ale acestor 

obiective, precizându-le pe cele care vi se par uşor realizabile şi 

greu realizabile?  

5. Enunţaţi cinci obiective- specifice orei de Consiliere şi 

realizaţi o analiză a acestora. Comparaţi aceste obiective cu cele 

specifice orei de specailitate şi subliniaţi diferenţele dintre 

acestea.  

6. Urmărind paşii pe care i-aţi parcurs atunci când aţi realizat 

planul didactic necesar predării unei ore de specialitate, 

identificaţi etapele specifice procesului managerial (stabilirea 

obiectivelor, evaluarea stării iniţiale, elaborarea planului de 

acţiune, aplicarea şi evaluarea finală) precizând care este rolul şi 

funcţia fiecăreia. 

7. Enunţaţi cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească un plan 

didactic după S. Iosifescu şi motivaţi, pentru fiecare în parte, de 

ce sunt ele importante.  
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8. Numiţi 5 tehnici care să fie incluse în cadrul metodelor 

creative. Identificaţi acele tehnici care  pot fi aplicate pentru 

realizarea instrumentelor specifice proiectării didactice? 

9. Realizaţi o analiză a metodelor pedagogice şi identificaţi 

momentele proiectării didactice în cadrul cărora pot fi folosite.  

 

 

Problematizare: 

Activităţile de planificare şi proiectare sunt foarte 

importante pentru managemetul clasei de elevi, dar 

o sistematizare prea accentuată a acestora poate 

determina un formalism accentuant şi implicit cenzurarea 

oricăror manifestări ale originalităţii, lucru care nu este de de 

dorit. Pornind de la aceasta situaţie problematică realizaţi un 

scurt eseu în care să puneţi faţă în faţă, avantajele şi 

dezavantajele planificării şi ale proiectării cu cele specifice unei 

originalităţii determinate de improvizaţie
32

. 

 

 

 Activităţi practice: 

1. Realizaţi un plan de activitate privind o activitate 

extraşcolară la alegere în care să se regăsească analiza 

resurselor, obiectivelor, problemelor şi criteriile de 

performanţă.  

2. Folosind metoda scenariului, realizaţi un un plan de activitate 

a unei activităţi la ora de Consiliere în care prin intermediul unui 

joc de rol să rezolvaţi o situaţie problematică (conflicte între 

colegi, absenteism, note mici etc.). 

 

 

 

                                                 
.  



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
MINISTERUL 

MUNCII, 
FAMILIEI 

ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 
AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente 

Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 
„GHEORGHE 

ASACHI” DIN 
IAŞI 

431 

Analiza de caz: 

Sunteţi profesor- consilier la Clasa a IX-a şi doriţi să 

vă implicaţi mai mult în sistematizarea petrecerii 

timpului liber al elevilor, astfel încât aceştia să 

beneficieze de o educaţia informală eficientă. Cum puteţi realiza 

acest lucru? Elaboraţi un plan în care să se regăsească 

obiectivele urmărite, resursele, activităţile, criteriile de evaluare.  

 

 

 
 

III.3. Organizarea 

 

Context teoretic: 

Termenul organizare desemnează ansamblul 

acţiunilor menite să utilizeze raţional şi eficient 

resursele umane, materiale, informaţionale ale 

procesului educaţional la nivelul clasei de elevi, 

al didacticii disciplinei pe care o predă profesorul dar şi rolurile, 

sarcinile, acţiunile, situaţiile, relaţiile, conturate în raport cu 

obiectivele stabilite.  

În ceea ce priveşte managementul educaţional organizarea poate 

fi atât acţională cât şi structurală. Prin organizarea acţională 

profesorul armonizează activitatea clasei la disciplina sa, 

dozează sarcinile de lucru, crează motivaţia participării elevilor, 

diversifică modul de antrenare a lor, coordonează programe pe 

diferite obiective.  

Organizarea structurală urmăreşte eficientizarea resurselor 

materiale şi umane prin coordonarea strategică a acestora şi 

obţinerea unor sisteme fiabile. 
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Exerciţii: 

1. Descrieţi două situaţii de organizare acţională şi 

respectiv structurală a clasei de elevi! 

2. Enumeraţi activităţile organizatorice de tip 

acţional de la începutul unei ore. 

3. În timpul unei ore doriţi să combinaţi modalitatea de a lucra 

cu întreaga clasă cu cea pe grupe. Ce tip de organizare este 

necesară pentru a combina aceste două tipuri de metode. În ce ar 

consta acestea? 

4. Urmărind etapele specifice ale organizării acţionale descrieţi 

instrumentele şi acţiunile necesare unei ore de predare.  

5. Care sunt activităţile specifice organizării structurale pe care 

trebuie să le efectueze un profesor- consilier la prima sa oră de 

consiliere? Descrieţi-le în ordinea în care le-aţi efectua.  

6. Ce însemnă learning organization şi în ce fel se manifestă 

aceasta în învăţământul românesc? 

 

Problematizare: 

Una dintre problemele fundamentale ale unei 

organizaţii, indiferent dacă este profit, non profit 

sau finanţată de către stat, este eficinţa sa economică. În ce 

măsură aceasta problemă influenţează modalitatea de organizare 

a unei şcoli sau clase de elevi? În ce constă eficienţa unei şcoli 

finanţate de la Guvern? Cum ne putem adapta la situaţii de 

criză? Ce relaţii există între eficienţa instituţională şi 

managementul calităţii? 

 

Activităţi practice: 

Realizaţi o planificare pentru ora de Consiliere în care 

să se regăsească toate etapele specifice organizării 

acţionale.  
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Analiza de caz: 

Sunteţi profesor consilier la clasa a IX-a şi doriţi să 

organizaţi clasa la început de an. Care sunt etapele pe 

care le veţi realiza? Ce tip de organizare va 

predomina şi care sunt activităţile specifice fiecărui tip?  

 

 
 

 

III. 4. Dirijarea – conducerea şi coordonarea 

 

Context teoretic: 

Conducerea reprezintă dirijarea efectivă, 

operativă care se realizează pe baza autorităţii 

investite, statuate, a profesorului, autoritate care-

i conferă dreptul de a decide. Conducerea 

efectivă reprezintă manifestarea autorităţii dar şi a libertăţii 

responsabile a elevilor prin participarea lor la activităţile 

manageriale. Ea este legată de realizarea deciziei şi constă într-

un lanţ de acţiuni progresive: comunicarea deciziei, clarificarea 

ei, motivarea elevilor, convingerea elevilor, sprijinirea realizării 

responsabile, evaluarea şi reglarea continuă.  

Coordonarea, vizează armonizarea resurselor, a operaţiilor, a 

eforturilor depuse de elevi, a metodelor, mijloacelor, formelor 

de organizare a activităţii, a timpului. Etapele coordonării sunt: 

determinarea sarcinilor şi cerinţelor de rezolvare, stablirea 

sistemului de comunicare, precizarea nivelului aşteptărilor, 

precizarea modalităţilor de rezolvare şi  de prevenire a 

abaterilor. Pentru o coordonare eficientă profesorul trebuie să-şi 

cunoască elevii, cu interesele şi atitudinile lor pentru a identifica 

principalele direcţii motivaţionale, pentru a-i stimula şi susţine 
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în eforturile lor şi să aplice meotde colaborative, activ-

participative şi creative care se dovedesc eficiente la lecţie şi în 

managementul propiu-zis.  

 

 

 

Exerciţii: 

1. Identificaţi 5 situaţii concrete, educaţionale în care 

profesorul-manager foloseşte metode şi procedee 

diferite de conducere şi coordonare a unor activităţi 

educaţionale: motivarea, conducerea pe bază de proiecte, 

delegarea autorităţii, conducerea prin excepţii, conducerea prin 

alternative. 

2. Urmărind etapele conducerii ca lanţ de acţiuni progresive 

(comunicarea, clarificarea,  motivarea, convingerea, sprijinirea, 

evaluarea şi reglarea) daţi trei exemple de trecere de la decizie la 

activitatea de conducre propiu-zisă.   

3. Enunţaţi acţiunile specifice de coordonare descrise E. Joiţa, 

1999 şi daţi câte un exemplu pentru fiecare dintre ele. 

4. Identificaţi 3 diferenţe dintre conducere şi coordonare din 

perspectiva relaţiei profesor – elev? 

5. Având activitatea didactică drept punct de reper pentru un 

profesor precizaţi în ce măsură în cadrul acestora este vorba 

despre activităţi de conducere sau de coordonare? Argumentaţi 

răspunsul.  

 

Problematizare: 

Relaţiile profesor – elev au fost variate în istoria 

învăţământului, începând de la un management de 

tip autoritar, până la liberalismul de astăzi. Cum credeţi că 

trebuie conduse şi coordonate activităţile şcolare şi care ar trebui 

să fie rolul elevilor în luarea deciziilor? Dar în cazul activităţilor 
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extraşcolare? Există diferenţe între acestea? Scrieţi un eseu 

pornind de la această problemă.    

 

Activităţi practice: 

1. Enunţaţi 5 metode activ-participative pe care le 

puteţi utiliza în cadrul orei de consiliere şi descrieţi 

activităţi corespondente pentru acestea.  

2. Realizaţi un plan de activitate extracurriculară din care să 

reiasă în mod clar coordonarea acţiunilor specifice. 

3. Realizaţi alături de cinci colegi o grupă pe care să o 

coordonaţi în realizarea unor activităţi extracurriculare. Descrieţi 

paşii pe care i-aţi parcurs şi metodele folosite.     

 

 

Analiză de caz: 

Sunteţi profesor la clasa a X-a şi în timpul unei lucrări 

de control apare o problemă şi sunteţi chemat de 

urgenţă în cabinetul Directorului. Ce veţi face? Cum veţi 

relaţiona cu elevii şi ce metode veţi folosi pentru rezolvare 

situaţiei dilematice?  

 

 
 

 

III.5. Evaluarea şi reglarea managerială 

Context teoretic: 

Evaluarea managerială poate fi definită ca un 

ansamblu de acţiuni grupate  în jurul a trei 

procese da bază: controlul sau verificarea, 

analiza cantitativă şi măsurarea-analiza calitativă sau valorică. S. 

Iosifescu consideră că evaluarea managerială are o sferă mai 

largă decât cea didactică deoarece cuprinde evaluarea: 

educaţilor, a educatorilor, a instituţiilor, a sistemului 
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educaţional. Evaluarea managerială a fost clasificată în: 

evaluare iniţială, evaluare continuă, evaluare finală. 

Funcţiile evaluării manageriale pot fi clasificate astfel: 

 de constatare a nivelului de realizare a acţiunilor, 

 de informare a factorilor responsabili,  

 de prevenire a situaţiilor disfuncţionale, 

 de recuperare a timpului, a resurselor,  

 de stimulare a persoanelor implicate, 

 de   reglare a activităţii. 

Modalităţile de control specifice evaluării manageriale sunt 

diferite şi mult mai complexe decât cele ale evaluării didactice, 

ele fiind clasificate în funcţie de: momentul efectuării; orientarea 

spre depăşirea abaterilor, obiective, aria de cuprindere şi 

metodele folosite. Evaluarea nu este un scop în sine, ci foarte 

improtant este răspunsul (feed-back-ul) şi reglarea activităţii ca 

urmare a acestuia. Informarea factorilor responsabili cu privire 

la rezultatele activităţii şi reglarea activităţii  

 

Exerciţii: 

1. Explicaţi cele mai importante deosebiri dintre 

evaluarea didactică şi evaluarea managerială a clasei 

de elevi. 

2. Exemplificaţi, folosindu-vă de metodele cunoscute, 5 

modalităţi în care puteţi evalua clasa de elevi, în care să se 

regăsească cele trei procese de bază enunţate de E. Joiţa.  

3. Care sunt evaluatorii pentru fiecare dintre participanţii la actul 

educaţional descrise de S. Iosifescu? Prin ce instrumente se pot 

realiza aceste evaluări? 

4. Enumeraţi câte cinci instrumente de evaluare iniţială, 

continuă şi finală. Cum le veţi aplica? Cum veţi folosi 

rezultatele pentru procesul educaţional?  
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5. Urmăriţi structura unui caiet al dirigintelui şi precizaţi care 

sunt elementele evaluative pe care le regăsiţi în interiorul său şi 

care este importanţa lor. Ce altceva aţi mai adăuga la acesta? 

6. Daţi câte un exemplu specific fiecărei funcţii a evaluării 

manageriale. Descrieţi specificul fiecărei funcţii în parte!    

7. Enumeraţi trei probleme majore ale învăţământului românesc 

şi descrieţi soluţiile pentru acestea.  

8. Daţi câte un exemplu pentru fiecare tip de evaluare 

managerială identificată după metode diferite de clasificare! 

9. Identificaţi 3 dintre direcţiile de reformă educaţională din 

România care s-au realizat până în prezent şi 3 care nu s-au 

realizat! Care consideraţi că sunt cauzele care au determinat 

nerealizarea direcţiilor de reformă stabilite din punct de vedere 

politic şi conceptual?  

10.  Care este rolul feed-back-ului în evaluarea managerială şi 

daţi câte un exemplu pentru fiecare tip în parte. 

 

 

Problematizare: 

1. Evaluarea continuă este unul dintre dezideratele 

fundamentale ale învăţământului dar, datorită unei 

proaste managerizări a timpului, aceasta poate deveni 

incompletă sau superficială. Este evalaurea continuă un 

deziderat pertinent? Cum este regăsită ea în interiorul orei 

propriu-zise? Care sunt efectele unei evaluări superficiale? Ce 

putem face pentru a nu neglija evaluarea, dar să ne atingem 

obiectivele privind parcurgerea integrală a materiei?    

2. Feed-back-ul din partea elevilor cu rol de evaluare a 

profesorilor, a manualelor/cursurilor reprezintă una dintre cele 

mai importante modalităţi prin care ne putem îmbunătăţi 

calităţile profesionale şi manageriale,  conţinuturile vehiculate, 

metodele folosite în predare.Dar de multe ori elevii nu sunt 

sinceri, sau sunt influenţaţi de alţi elevi, sau chiar profesori. 
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Cum credeţi că putem să identificăm răspunsurile sincere de cele 

nesincere? Cum este recomandabil să reacţionăm la laude? Dar 

la critici? Ce se poate schimba din puctul de vedere al relaţiei cu 

clasa în urma unui astfel de chestionar de evaluare a 

profesorilor? Sunt aceste chestionare utile? Constituie ele un 

pericol? Care ar fi acesta?    

 

 

Activităţi practice: 

1. Realizaţi două fişe de observaţie în care se pot regăsi 

atât componente psihosociale cât şi componente 

privind situaţia la învăţătură ale elevilor. Realizaţi de 

asemenea o caracterizare a celor doi elevi pe baza acestor fişe.  

2. După ce aţi realizat sau participat cu elevii la o activitate 

extracurriculară realizaţi un raport al acesteia în care să se 

regăsească: obiectivele, activităţile, participarea şi în ce măsură 

obiectivele au fost atinse. Consideraţi acest raport ca o sinteză a 

evaluării finale a activităţii, precizaţi care sunt concluziile la 

care aţi ajuns după această activitate şi cum le veţi putea utiliza 

într-o activitate ulterioară.  

3. Realizaţi trei instrumente prin care să puteţi obţine feed-back-

ul cu privire la o problemă la alegere de la următoarele grupe de 

lucru: de la elevi în legătură cu obiectul pe care îl predaţi, de la 

părinţii elevilor din care este compusă clasa la care aveţi  ora de 

dirigenţie/ consiliere şi de la profesori (colegi). 

 

 

Analiză de caz: 

1. Sunteţi profesor la Liceul A.R. şi în urmă unei testări 

finale a elevilor observaţi că rezultatele la învăţătură 

sunt foarte slabe şi nu v-aţi atins obiectivele iniţiale 

propuse. Ce veţi face în continuare? Ce aţi greşit de s-a ajuns la 

această situaţie? Care vor fi soluţiile pe viitor?  
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2. Sunteţi profesor la liceul G. I. şi la ultimul chestionar pe care 

l-aţi aplicat elevilor cu privire la feed-back-ul necesar pentru o 

oră aţi identificat răspunsuri critice cu privire la activitatea 

profesională. Cum veţi reacţiona la aceste răspunsuri? Care vor 

fi transformările survenite în relaţie cu clasa respectivă? Ce veţi 

transforma în comportamentul dumneavoastră în relaţie cu alte 

clase? 
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ÎNTREBĂRI, EXERCIŢII, PROBLEMATIZĂRI 

 

IV. CLASA DE ELEVI 

 

IV.1. GRUPUL. CLASIFICAREA GRUPURILOR UMANE 

 

 

Context teoretic: 

Termenul de grup desemneaza un ansamblu de 

persoane, aflate în interrelaţii, în vederea 

atingerii unui scop şi care se diferenţiază după 

funcţii sau sarcini. Cf. Anzieu şi D. Martin, 1969 grupurile 

umane pot fi clasificate astfel: mulţimea, banda, gruparea, 

grupul primar sau mic sau restrâns, grupul secundar sau 

organizaţia. Criteriile după care au fost clasificate grupurile 

umane sunt multiple: numărul de indivizi, relaţia dintre indivizi, 

durata grupului, structura de grup, credinţe şi norme de grup, 

conştiinţa scopurilor, acţiuni comune, criterii care determină şi 

caracterizarea acestora.  

 

 

Exerciţii: 

1. Pornind de la definiţia grupului precizaţi câteva 

caracteristici fundamentale ale acestuia. Daţi trei 

exemple concrete de grup şi precizaţi care sunt 

caracteristicile comune ale acestora şi prin ce se 

deosebesc. 

2. Grupul numit bandă este un grup primar? Bifaţi răspunsul 

corect. 

a. da 

b. nu 
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Explicaţi răspunsul ales! 

3. Încadraţi următoarele exemple de grupuri în tipul de grup din 

care consideraţi că fac parte : clasa de elevi, facultatea din care 

faceţi parte, participanţii la un concert, o manifestaţie publică, 

grupa de studenţi, grupul de prieteni. Precizaţi pentru fiecare 

dintre ele structura, durata, numărul de indivizi, relaţiile dintre 

indivizi, efectul asupra credinţelor, conştiinţa scopurilor şi 

acţiunile comune.  

4. Mulţimea este un grup mare aşa după cum sugerează numele 

său? Bifaţi răspunsul corect. 

c. da 

d. nu 

Explicaţi răspunsul ales. 

5. Daţi exemple de câte trei grupuri în care să se poată identifica 

următoarele variabile în sens crescător: gradul de organizare al 

grupului, relaţiile dintre indivizi, nivelul de dezvoltare al 

conştiinţei.  

6. Explicaţi cele mai importante deosebiri între grupul mic, 

psihosocial restrâns şi organizaţie. 

 

 

 

Problematizare: 

În clasele de elevi există tendinţa de a se crea 

grupuri în jurul unor relaţii mai strânse a căror rol 

poate fi pozitiv sau negativ în funcţie de abilităţile profesorului. 

Precizaţi trei activităţi în care aceste grupuri pot avea un rol 

negativ şi trei activităţi în care el poate fi pozitiv. Cum trebuie 

acţionat ca profesor pentru a potenţa rolul pozitiv al grupurilor 

de prieteni din cadrul clasei? Numiţi 3 acţiuni  ce ar trebui 

întreprinse pentru crearea unei unităţi la nivelul clasei de elevi? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
MINISTERUL 

MUNCII, 
FAMILIEI 

ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 
AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente 

Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 
„GHEORGHE 

ASACHI” DIN 
IAŞI 

442 

 

Activităţi practice: 

1. Urmăriti cu atenţie modalitatea în care s-au format 

grupurile de prieteni în interiorul clasei la care predaţi. 

Realizaţi activităţi cu grupe formate astfel încât să fie 

respectate următoarele criterii:  

a. să îşi aleagă singuri partenerii pentru activităţile respective;  

b. să fie formate din elevi care sunt prieteni între ei; 

c. să fie formate din elevi care au rezultate asemănătoare la 

învăţătură; 

d. să fie formate din elevi care nu prea relaţionează în cadrul 

activităţilor obişnuite.  

 

Realizaţi  3 fişe de observaţii despre modul în care elevii 

relaţionează între ei,  în care să se regăsească: durata în care a 

fost ales liderul grupei, ce controverse au fost identificate  în 

interiorul grupelor, modalitatea în care au fost atinse obiectivele 

sarcinii, care a fost eficienţa fiecărei grupe, avantajele şi 

dezavantejele fiecărui tip de grupare.   

 

 

Analiză de caz: 

Sunteţi profesor-diriginte la clasa a IX-a şi observaţi că  

la clasa d-voastră sunt probleme în ceea ce priveşte 

colaborarea dintre elevi creându-se subgrupuri care intră cu 

uşurinţă în conflict. Identificaţi 3 soluţii ca să depăşiţi aceste 

situaţii? Descrieţi cum veţi reacţiona în faţa unui conflict deschis 

între două grupuri?  
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IV.2. GRUPUL PSIHO-SOCIAL, MIC, RESTRÂNS, 

PRIMAR 

 

Context teoretic: 

Grupul primar reprezintă un ansamblu restrâns 

de persoane între 2 şi 45 care interacţionează 

direct, având o viaţă afectivă comună, 

manifestată într-o unitate de opinii şi atitudini comune, orientat 

spre realizarea unei sarcini comune, potrivit unor norme 

comportamentale acceptate, având conştiinţa apartenenţei la 

grup. 

Caracteristici ale grupului mic sau primar (cf. Cooley, Merton, 

Lewin, Mayo, Neculau): 

 Numărul restrâns de persoane, între 2 şi 45;  

 Interacţiunea directă, faţă-n faţă, nemijlocită dintre 

membrii grupului; 

 Relaţiile afective sunt puternice; 

 Sarcina comună; 

 Diferenţierea de roluri şi statute; 

 Constituirea unor credinţe, norme, reguli, simboluri, 

ritualuri; 

 Echilibrul intern şi extern; 

 Inconştient colectiv comun;  

 Conştiinţa comună de grup;  

 Personalitatea de grup sau sintalitatea grupului. 

      

 

 

 

Exerciţii: 

1. Argumentaţi, folosindu-vă de caracteristicile 

grupului mic sau primar, de ce putem considera clasa 
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de elevi drept grup primar?  

2. Prezentaţi asemănările şi deosebirile dintre grupul mic şi clasa 

de elevi. 

3. Urmărind criteriile specifice grupului mic, precizaţi ce alte 

grupuri de acest fel puteţi identifica în interiorul şcolii în care aţi 

învăţat. Argumentaţi răspunsul.  

4. Identificaţi grupurile primare dintre următoarele grupuri: 

cercul de geografie, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi‖, 

grupa de stundenţi, studenţii facultăţii pe care o urmaţi, 

Consiliul profesoral, Consiliul de administraţie, grupul de 

prieteni din clasa a IX-a B. Precizaţi care sunt criteriile 

respectate şi care încălcate în fiecare caz.    

5. Descoperiţi care dintre caracteristicile grupului primar sunt 

regăsite cu uşurinţă atunci când ne referim la clasa de elevi.  

6. Descrieţi 5 elemente care au populat inconştientul colectiv al 

clasei de elevi din care aţi făcut parte şi 5 care au structurat 

conştientul colectiv al acesteia.  

 

  

Problematizare: 

1. La ora aceasta învăţământul se află într-o criză 

continuă determinată atât de influenţa nefastă a 

mediului social cât şi de perpetua schimbare specifică acestuia. 

Descrieţi cum credeţi că se manifestă această criză la nivelul 

inconştientului clasei de elevi? Numiţi cinci principii, specifice 

inconstientului, care să oglindească situaţia de criză a 

învăţământului. Cum se regăseşte această situaţie la nivelul 

conşientului? Care ar trebui să fie principiile care să domine şi 

pe care nu le regăsim  în prezent la nivelul clasei de elevi? 

2. Răspunsul autorităţilor la situaţia de criză a învăţământului 

actual  a constat în  reducerea  progamelor şcolare, eliminarea 

examenelor de admitere, scăderea numărului de ore, eliminarea 

temelor pentru acasă, toate acestea fundamentate pe ideea de a 
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atrage elevii înspre şcoală. Care credeţi că vor fi efectele acestei 

reforme la nivelul clasei de elevi? Enumeraţi 5 astfel de efecte. 

Cum se împacă nevoia unei mai bune educaţii cu scăderea 

timpului acordat acesteia la nivel formal?   

 

Activităţi practice: 

Realizaţi un plan de activitate pentru o clasă la început 

de ciclu educaţional prin care să măriţi timpul acordat 

educaţiei. Realizaţi acest plan respectând următoarele 

criterii: îmbinarea între activităţile formale, informale, non-

formale, adaptarea acestor activităţi la curriculum, atragerea 

elevilor spre acele activităţi, atingerea obiectivelor specifice prin 

acele activităţi, rolul lor în formarea unui conştient pozitiv al 

clasei, influenţa lor asupra inconştientului specific clasei de 

elevi.    

 

 

Analiză de caz: 

Sunteţi profesor la  Şcoala de arte şi meserii A.S. şi vă 

confruntaţi cu următoarele credinţe specifice 

inconştientului grupului: „banii sunt cei care primează‖, „totul în 

viaţa este să ştii să faci bani‖ „ce rost are să înveţi când nimeni 

nu respectă studiile‖, „ce importanţă au notele, căci nimeni nu 

ţine seama de ele‖, „esenţa în viaţă e să ştii să te «descurci»‖, 

„cine nu copie e un fraier‖. Identificaţi  efectele acestor principii 

în ceea ce priveşte modul în care elevii învaţă? Descrieţi 5 

metode de a combate aceste credinţe? Argumentaţi de ce ar 

trebui ele combătute? Explicaţi care sunt efectele  unor astfel de 

credinţe perpetuate timp îndelungat asupra societăţii în 

ansamblu?  
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IV.3. COLECTIVUL DE ELEVI 

 

Context teoretic: 

Clasa de elevi (colectivului de elevi) este grupul 

mic, restâns, formal care are drept scop învăţarea 

(Nicola, I., 1978). Ea este un grup de muncă 

specific, formativ, compus dintr-un număr de membri, egali 

între ei – elevi şi un animator – profesor, ale căror raporturi sunt 

reglementate oficial, de tipul sarcinii şi de normele de 

funcţionare. 

Caracteristicile colectivului de elevi sunt următoarele: 

 Mărimea colectivului de elevi între 10-15 şi 40-45 de 

elevi.  

 Relaţiile dintre membrii colectivului de elevi sunt 

directe, de tipul faţă-n faţă, de natură afectivă, pozitivă şi 

negativă,  

 Clasa de elevi este un grup angajat în activităţi 

educaţionale având scopuri şi obiective specifice, de 

învăţare, formare şi dezvoltare.  

 Coeziunea grupală crescută  

 Structura de grup ca sinteză dintre personalitatea fiecărui 

membru al grupului şi indicatorii de mărime, scopuri, 

interacţiune. 

 Dinamica clasei de elevi care este dată de forţele ce 

acţionează în interiorul grupului. 

 autonomia şi dependenţa membrilor grupului de 

totalitatea numită grup,  

 conformismul şi nonconformismul membrilor grupului 

 permeabilitatea sau impermeabilitatea grupului 

 stabilitatea sau instabilitatea grupului 
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Exerciţii: 

1. Care este mărimea optimă a clasei de elevi? 

Explicaţi de ce! 

2. Precizaţi cinci obiective specifice pe care trebuie 

să le aibă o clasă de elevi la început de ciclu educaţional! 

3. Care dintre caracteristicile clase de elevi se referă la 

coeziunea clasei? Precizaţi modalitatea în care este ajutată 

coeziunea de către fiecare dintre aceste caracteristici! 

4. În ce măsură influenţează coeziunea clasei conformismul şi 

nonconformismul elevilor?  

5. Care dintre următoarele acţiuni dovedesc permiabilitatea şi 

care impermiabilitatea clasei de elevi: integrarea cu uşurinţă a 

unui coleg nou, realizarea unor şedinţe pentru orice nouă 

activitate, exitenţa unor subgrupe alfate în conflict, 

adaptabilitatea la noile cerinţe ale programei şcolare, respectarea 

cu rigorizate a regulementului şcolar, revoltă în faţa noilor 

cerinţe impuse de director, câştigarea unui concurs cu o clasă 

rivală.   

 

 

 

Problematizare: 

Coeziunea clasei de elevi este una dintre 

problemele foarte importante pe care trebuie să le 

rezolve profesorul consilier, căci o clasă prea unită 

poate fi la fel de unită şi în bune şi în rele şi să facă probleme 

inclusiv profesorilor. De asemenea, ea poate deveni cu uşurinţă 

impermeabilă şi inadaptabilă la schimbări ceea ce determină 

mari dificultăţi în evoluţia grupului. În acelaşi timp, o clasă care 

are probleme majore de coeziune nu îşi poate coordona 

activităţile şi devine inertă din punctul de vedere al grupului 
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neputând să dezvolte valorile specifice lucrului în echipă. Care 

este cea mai bună soluţie? Cum poate fi găsit echilibrul între 

cele două extreme? Ce măsuri puteţi lua din rolul de profesor 

astfel încât să depăşiţi aceste probleme? 

 

Activităţi practice: 
Realizaţi un instrument prin care să puteţi identifica 

dinamica clasei de elevi, urmărind evoluţia sa, atât din 

perspectivă psihosocială cât şi a metodelor, pe parcusul 

unui an şcolar. Ce instrumente de urmărire a dinamicii clasei 

existentă deja? Ce aspecte urmăresc respectivele instrumente şi 

ce rezultate pot fi obţinute aplicându-le 

 

Studii de caz: 

Sunteţi profesor consilier la Liceul G.I. şi vă 

confruntaţi cu următoarele probleme: aveţi doua 

grupări aflate în conflict, cinci elevi sunt marginalizaţi, 

există mai multe persoane care se află în conflict cu profesorii 

ceea ce dăunează întregii clase, există o incapacitate 

organizatorică la nivelul clasei. Cărui tip de probleme specifice 

clasei de elevi îi sunt specifice aceste sintome? Cum credeţi că 

ar evolua situaţia dacă nu se intervine? Identificaţi 5 măsuri  pe 

care le puteţi lua pentru a rezolva aceste probleme?    

 

 
 

IV.4. STRUCTURA CLASEI DE ELEVI 

 

Context teoretic: 

Prin structură se înţelege organizarea internă, 

modelul comportamental şi continua adaptare a 

modelului la cerinţe,  în funcţie de natura 

grupului concret. Organizarea clasei de elevi 
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poate fi privită din trei perspective: structurală, funcţională şi 

procesuală.  

IV.4.1. Sarcina clasei de elevi este de natură educaţională, de 

formare iniţială şi continuă a subiecţilor educaţionali. Aceast 

sarcină sau activitate educaţională are caracteristicile sale cu 

privire la obiectivele anticipate, la conţinuturile selectate şi 

transmise, la învăţarea propriu-zisă, la rezultatele învăţării în 

funcţie de particularităţile de vârstă şi individuale ale educaţilor. 

Activitatea educaţională generează rol-status-urile membrilor 

grupului ca şi dinamica acestora. Managementul clasei de elevi 

are funcţii de intercunoaştere, de modelare şi corectare a 

comportamentelor elevilor şi profesorilor, de realizare a 

climatului socio-afectiv optim pentru desfăşurarea activităţii 

educaţionale şi obţinerea performanţelor. 

IV.4.2. Structura de comunicare în clasa de elevi Un grup 

social nu există ca grup decât în măsura în care membrii săi intră 

în relaţii de comunicare între ei. Ansamblul comunicaţiilor 

efectiv schimbate într-un grup formează structura de comunicare 

a grupului. Există mai multe structuri de comunicare (reţeaua 

lanţ, reţeaua furcă sau y, reţeaua roată, stea sau rază, reţeaua 

cerc, reţeaua primară sau completă) adaptbile la clasa de elevi, 

fiecare dintre acestea fiind eficientă în funcţie de tipul de 

activitate 

Comunicarea managerială este o funcţie fundamentală a 

managementului educaţional, care este în acelaşi timp o condiţie 

preliminară a realizării tuturor celorlalte funcţii. Comunicarea a 

fost definită ca procesul de schimb substanţial, energetic şi/ sau 

informaţional între elementele unui sistem sau între mai multe 

sisteme (P. P. Neveanu, 1976).  

IV.4.3. Structura de influenţă, conducere, autoritate şi 

putere 

Semnificaţia cea mai largă a notiunii de influenţă se referă la 

cea de acţiune conştientă sau inconştientă exercitată de un 
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subiect asupra altuia care determină modificări în orientarea şi 

comportamentul celui din urmă.Termenul de conducere 

(leaderschip) are în psihologia socială mai multe sensuri:de 

exercitare a autorităţii şi a puterii asupra grupului, de dominare 

prin influenţă, de organizare şi focalizare a energiilor grupului în 

direcţia scopului propus. Astfel, pentru noţiunea de leader au 

fost elaborate mai multe definiţii care scot în evidenţă 

semnificaţiile de: şef oficial, instituţional, impus colectivului, 

liderul ca personalitate care primeşte stimă şi consideraţie din 

partea membrilor, personalitatea preferată,  agreată, plăcută, 

simpatizată cu un înalt status sociometric, persoana care se 

angajează efectiv în procesul conducerii, interiorizându-şi 

problemele grupului, persoana cea mai eficientă.Dintre aceste 

definiţii ale liderului ultimele două –considerăm noi-sunt cele 

care corespund viziunii actuale despre managementul 

participativ, centrat pe probleme  şi eficienţă dar şi pe interesele 

grupului. Termenul de autoritate a fost definit ca: impunerea 

unor influenţe recunoscute de către un subiect asupra altui 

subiect, realizată prin consens sau prin acceptare, 

instituţionalizarea drepturilor, puterea legitimă, personalizarea 

regulilor. 

Puterea raportată la autoritate este  predominant subiectivă, 

întemeiată mai mult pe constrângere decât pe 

consimţământ. 

IV.4.5. Stiluri de conducere 
Problema stilurilor de conducere a evoluat şi ea în funcţie de 

evolutia şcolilor manageriale de la stilul dictatorial al 

managementului clasic unde conducătorul era considerat 

creierul activităţii, la stilul participativ specific managementului 

situational, caracterizat prin adaptarea comportamentelor 

manageriale la situaţie, prin mobilizarea eforturilor membrilor 

echipei pentru realizarea sarcinii dar şi prin obtţinerea 

satisfacţiei în activitate. Unul dintre cele mai cunoscute 
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experimente cu privire la stilurile de conducere este cel 

organizat de Lewin, Lippit şi White(1939), care pun în evidenţă 

trei stiluri de conducere în trei situaţii psiho-sociale diferite. 

Aceşti autori identifică trei tipuri de condicere: stil de 

conducere autoritar, în care liderul ia deciziile, stil de 

conducere democratic, în care deciziile se iau în comun, stil de 

conducere laisser-faire, nedirijat. 

În urma acestui experiment s-a ajuns la concluzia că stilul de 

conducere democratic a obtinut scorurile cele mai bune la 

criteriile productivitate, agresivitate, satisfacţie. 

Un alt model a fost descris S. Iosifescu, (2001) în care a fost 

subliniată calea prin  care este procesată informaţia, ajungându-

se la următoarele tipuri: analistul,  exploratorul, reactivul, 

visătorul  
Profesorul sau profesorul –diriginte/consilier în rolul său 

informativ de culegere, prelucrare şi transmitere a informaţiilor 

este eficient în măsura în care îmbină caracteristicile analistului, 

cu cele ale exploratorului, ale reactivului şi visătorului-

cumulând aspectele pozitive şi anihilând aspectele negative. 

Unul dintre conceptele pe care managerii la consideră 

eficiente în stabilirea stilurilor de conducere este asertivitatea. 

Managerul asertiv respectă atât drepturile proprii cât şi 

drepturile celorlalţi. Asertivitatea reprezintă un tip de 

comportament dezirabil atât pentru profesor cât şi pentru 

managerul educaţional sau al clasei de elevi. 

 

Exerciţii: 

1. Comparaţi sarcina clasei de elevi cu cea a grupei 

de studenţi având în vedere faptul că în esenţă 

aceasta  se referă la activitatea de învăţare. 

2. Identificaţi 10 disfuncţii ale comunicării profesor-elev pe 

care le consideraţi cele mai frecvente în clasa de elevi! Care 

consideraţi că sunt cauzele lor? 
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3. Realizaţi o analiză ca-n oglindă a rol-status-urilor elevilor şi 

profesorilor din clasa a XII-a de liceu în care aţi învăţat!. Ce 

roluri determinate aveau elevii, dar profesorii? 

4. Structura formală a clasei de elevi este dată de: 

a. interacţiunea rol-statusurilor  

b. relaţiile socio-afective dintre membrii grupului 

        Încercuiţi răspunsul corect! 

5. Statutus-ul elevilor din clasele  de liceu poate avea relaţii de 

suprapunere, de nepotrivire, de supra-acoperire cu rolurile lor. 

Formulaţi câte un exemplu pentru fiecare din cele trei situaţii. 

6. Formulaţi câte trei aşteptări diferite ale profesorilor faţă de 

elevii de liceu şi ale acestora faţă de profesori. Dacă aţi fi 

profesori ce metode aţi folosi pentru satisfacerea reciprocă a 

aşteptărilor profesorilor şi elevilor unii faţă de ceilalţi? 

7. Din punct de vedere al structurii de comunicare a clasei de 

elevi reţelele care favorizează comunicarea democratică sunt: 

a. reţeaua lanţ 

b. reţeaua cerc 

c. reţeaua completă 

d. reţeaua stea 

e. reţeaua furcă  

       Încercuiţi răspunsurile corecte şi explicaţi-le! 

8. Identificaţi 5 deosebiri ale comunicării educaţionale faţă de 

comunicarea managerială profesor-elev! 

9. Conceptul de influenţă poate avea semnificaţii diferite: 

  a. influenţă pozitivă                             influenţă................ 

   b. influenţă conştientă                         influenţă............... 

    c. influenţă benefică                            influenţă............... 

Completaţi spaţiile lăsate libere şi formulaţi câte un exemplu 

pentru fiecare tip de influenţă în relaţia profesor-elev! 

10. Identificaţi 3 semnificaţii pozitive şi 3 semnificaţii negative 

ale conceptului de autoritate adaptate clasei de elevi! 
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11. Explicaţi de ce liderul-profesor, perceput ca obiect de 

dragoste, seducător, erou poate conduce la efecte educaţionale 

negative! În virtutea căror teorii pot fi explicate aceste efecte?  

12. Puterea îmbinând constângerea cu legitimitatea a fost 

clasificată de Franch şi Raven în 5 categorii: 

a. puterea fondată pe recompensă, 

b. puterea fondată pe pedeapsă, 

c. puterea fondată pe legitimitate, 

d. puterea fondată pe competenţă, 

e. puterea fondată pe identificare 

 Realizaţi o ierarhie a acestor categorii acordnd 5 puncte 

categoriei de pe locul I şi 1 punct categoriei de pe locul 5. 

13. Manifestările de ţipăt, gesturi ameninţătoare, plâns, privirea 

tristă, priviri încărcate cu ură, spaţiu ameninţător reprezintă: 

a. constrângerea directă 

b. constrângerea fizică 

 Încercuiţi răspunsul corect! 

14. Elaboraţi şi analizaţi o situaţie educaţională în care un  

profesor de liceu exercită o formă de constrângere psihologică 

asupra elevilor. 

15. Identificaţi 3 situaţii educaţionale formale, nonformale şi 

informale în care sunt adecvate: 

a. Conducerea autoritară 

b. Conducerea democratică 

c. Conducerea de tip laissez-faire 

16. Vă prezentăm mai jos 7 situaţii manageriale în care 

profesorul-manager acţionează astfel: 

a. managerul ia decizii şi le anunţă, 

b. managerul ia decizii şi le „vinde‖, 

c. managerul prezintă ideile şi invită la întrebări, 

d. managerul prezintă o propunere de decizie care 

va fi dezbătută, 
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e. managerul prezintă problema, ascultă sugestiile şi 

apoi decide, 

f. managerul defineşte limitele şi cere echipei să 

decidă 

g. managerul permite echipei să decidă în limitele 

prescrise de constrângerile exterioare. 

Aşezaţi conceptele următoare în dreptul tipului corespunzător de 

conducere: 

a. conversaţie 

b. constrângere 

c. colaborare 

d. dezbatere 

e. conducere democratică 

f. delegarea autorităţii 

g. manipulare 

17. Care sunt cele mai frecvente comportamente de constrângere 

indirectă, dintre următoarele exemple: insulta, ţipătul, 

ameninţarea, critica, ironia, pe care le-aţi întâlnit în liceul pe 

care l-aţi absolvit? Realizaţi o ierarhie a lor! Cum aţi reacţionat 

la ele? Daţi 3 exemple! Cum aţI fi procedat dacă aţi fi fost 

profesori în situaţiile respective? Formulaţi 3 astfel de situaţii! 

18. Vă prezentăm mai jos, după criteriul relaţiei dintre activitate 

şi personal 5 stiluri manageriale. Vă rugăm să realizaţi o ierarhie 

a lor acordând 1 punct stilului managerial cel mai puţin dezirabil 

şi 5 puncte stilului managerial cel mai dezirabil. 

1) Stil preocupat 

2) Stil motivant 

3) Stil pasiv 

4) Stil asertiv 

5) Stil administrativ 

19. Elaboraţi câte o situaţie educaţională pentru fiecare dintre 

stilurile manageriale: directiv, tutorial, mentoral şI delegator! 
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20. Ca viitor profesor, încercând să vă formaţi propriul stil 

managerial  descrieţi un nou stil îmbinând aspectele pozitive şi 

eficiente de la următoarele stiluri manageriale: analist, 

explorator, reactiv, visător! 

21. Identificaţi 3 metode de dezvoltare a stilului  managerial 

asertiv pentru a deveni mai eficienţi în activitatea educaţională 

din clasa de elevi. 

 

 

Problematizare: 

Fiecare stil managerial pe care îl adoptaţi are 

anumite avantaje şi dezavantaje, mai ales în situaţia 

de criză cu care se confruntă astăzi învăţământul. Ce stil 

managerial credeţi că este cel mai eficeint? Ce măsuri trebuie să 

luaţi astfel încât să respectaţi principiile stilului respectiv? Care 

sunt dezavantajele stilului adoptat? Cum veţi reacţiona în situaţii 

de criză, situaţii în care veţi considera că stilul managerial ales a 

dat greş? 

 

Activităţi practice: 
Realizaţi o fişă de observaţie prin care să urmăriţi 

modalitatea în care reacţionează clasa de elevi la 

situaţii inedite specifice celor trei stiluri manageriale 

specifice exeprimentului lui Lewin, Lippit şi White. Urmăriţi 

diferenţele comportamentale ale elevilor în funcţie de cele trei 

stiluri aplicate, reacţiile fiecărui elev în parte şi conformismul 

clasei. Ulterior, în funcţie de rezultat, luaţi măsuri astfel încât să 

îmbunătăţiţi stilul managerial. 

 

  

Analiză de caz: 

Sunteţi profesor consilier la Liceul I.N. şi directorul 

încearcă să impună câteva reguli cu care nu sunteţi de 
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acord. Cum veţi reacţiona în faţa conducerii? Dar a elevilor? Ce 

credeţi că trebuie să faceţi astfel încât situaţia să rămână 

normală? Ce veţi face dacă elevii din clasă nu vor respecta 

respectivele reguli? Dar dacă regulile nu sunt respectate de 

elevii din alte clase? Cum veţi reacţiona în faţa colegilor care 

sunt de acord cu dumneavoastră? Dar faţă de cei care nu sunt de 

acord?  Descrieţi modalităţile în care veţi acţiona în aceste 

situaţii! 
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ÎNTREBĂRI, EXERCIŢII, PROBLEMATIZĂRI 

 

 

V. STRUCTURA DIMENSIONALĂ A 

MANAGEMENTULUI CLASEI DE ELEVI 

 

 

V.2. Climatul psiho-social 

 

Context teoretic: 

V.2. Climatul psiho-social reprezintă ansamblul 

trăirilor subiective ale membrilor grupului, 

generate în contextul obiectiv de grup, 

reprezintând nivelul superior de integrare a factorilor externi şi 

interni, obiectivi şi subiectivi care au o semnificaţie pentru grup.  

Apariţia, dezvoltarea şi dezagregarea climatului psihosocial din 

clasa de elevi sunt determinate de următorii factori: fizico-

materiali, sociali, psiho-sociali.  
Climatul psihosocial se realizează la două nivele : 

1. tranzitoriu,  

2. de fond, care se referă la factorii stabili ai grupului: 

Dimensiunea socio-afectivă, Dimensiunea motivaţional-

atitudinală, Dimensiunea cognitiv-axiologică, Dimensiunea 

instrumental-executivă, Dimensiunea proiectiv-participativă, 

Dimensiunea structurală. 

 

 

Exerciţii: 

1. În funcţie de tipul mobilierului şcolar, de 

particularităţile fizico-psihice ale elevilor şi a tipului 

de lecţie activitatea educaţională este mai mult sau 
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mai puţin eficientă. Aveţi în lista de mai jos mai multe tipuri de 

lecţie, tipuri de mobilier si particularităţi diferite de varstă şi 

individuale ale elevilor 

Lecţie de predare        mobilier în cerc         elevi la gimnaziu 

 Lecţie de evaluare      mobilier frontal                  elevi de liceu 

 Lecţie mixtă                mobilier in semicerc          elevi de liceu 

 

  Aşezaţi tipurile de lecţie, de mobilier în mod adecvat  în 

dreptul particularităţilor de vaâstă  ale elevilor cu scopul 

obţinerii unei eficienţe manageriale maxime! 

2. Formulaţi trei argumente care să susţină necesitatea 

dezvoltării dimensiunii socio-afective a activităţii educaţionale 

în clasa de elevi şi trei dificultăţi de comunicare socio-afectivă 

între elevi, între profesori şi între elevi şi profesori! 

3. Elaboraţi două liste paralele de motive intrinseci şi 

respectiv extrinseci ale învăţării în clasa de elevi. Care dintre 

acestea pot fi influenţate de profesorii de specialitate, de 

profesorii diriginţi/consilieri, de managerii educaţionali. Situaţi-

vă mental în rol-status-ul de profesor- manager şi elaboraţi trei 

metode de creştere a motivaţiei elevilor de la clasele d-voastră! 

4. Vă prezentăm în lista de mai jos fenomene ca: 

absenteismul, copiatul, agresivitatea. În ce proporţii consideraţi 

că există ele în clasele de liceu din învăţământul românesc 

actual? 

            a. absenteism              25% 

                                                 50% 

                                                  75% 

 

                   b. copiatul                   25% 

                                                       50% 

                                                       75% 

 

                    c. agresivitatea          25% 
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                                                       50% 

                                                       75% 

          Bifaţi în fiecare din cele trei cazuri răspunsul pe care-l  

consideraţi corect! 

5. Dimensiunea socio-afectivă a managementului clasei 

de elevi este deficitară din mai multe  pucte de vedere: 

a. obiectivele afective formulate şi explicate de 

profesori la lecţie 

b. metodele ludice şi creative aplicate în mod 

consecvent la lecţie 

c. emoţiile pozitive generate şi întreţinute la nivelul 

grupului 

d. sentimentele colective consolidate în clasa de 

elevi 

e. interesele şi aspiraţiile comune ale clasei de elevi 

         Realizaţi o ierarhie a acestor elemente acordând 5 puncte 

celui mai important şi 1 punct celui mai puţin important pentru 

d-voastră! 

6. Identificaţi 3 metode de dezvoltate a capacităţii de 

muncă auxiliară a elevilor din clasa în care sunteţi 

diriginte/consilier! 

7. Capacitatea de învăţare a elevilor este structurată pe 

următoarele tipuri de resurse: 

      resurse intelectuale care se referă la: 

   a. informaţia stocată în memoria de lungă durată, 

   b. algoritmi de operare cu informaţiile, 

   c. strategii de gândire. 

      Resurse reglatorii care constau în: 

               a.trebuinţe de diferite niveluri, 

               b.motive de diferite intensităţi şi forme, 

               c.interese , 

               d.însuşiri ale voinţei 

       Resurse comportamental-instrumentale ca: 
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               a.deprinderi, 

               b.comportamente, 

               c.condiute 

Încercuiţi din aceste categorii de resurse pe cele pe care le 

consideraţi deficitate în actualul sistem de învăţâmânt ! 

8. Conflictele posibile dintre conflictele culturii elevilor 

şi ale culturii profesorilor se pot rezolva prin următoarele 

strategii: 

 de dominare a elevilor de către profesori 

 de fraternizare a celor două tabere 

 de negociere 

 de ritual şi rutină 

 de terapie ocupaţională 

 de susţinere morală 

Analizaţi aceste strategii şi realizaţi o ierarhie de la cea mai 

importantă şi pozitivă(6 puncte) până la cea mai puţin 

importantă(1 punct). 

9. Dimensiunea anticipativ-creativă a managementului 

clasei de elevi este deficitară în această perioadă de restructurare 

a sistemului de învăţământ ca subsistem al noii societăţi 

româneşti capitaliste. Identificaţi 3 cauze care reprezintă blocaje 

în dezvoltarea dimensiunii proiectiv-anticipative a clasei de 

elevi ! 

10. Comparaţi două clase una de băieţi din mediul rural 

şi una de fete din mediul urban. Care consideraţi că ar putea fi 

caracteristicile lor de grup în ceea ce priveşte: 

 

 absenteismul 

 rezultatele la învăţătură 

 aspiraţiile profesionale 

 disciplina 

        Explicaţi aceste diferenţe! 
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Problematizare: 

Una dintre problemele majore în şcoli este 

reprezentată de violenţă ceea ce afectează în mod 

drastic climatul psihosocial creând un mediu unde nesiguranţa, 

agresivitatea, superficialitatea în rezolvarea conflictelor sunt 

dominante. Identificaţi 5 soluţii  pentru rezolvarea acestor 

probleme? Descrieţi 3  probleme care  pot fi rezolvate de către 

profesor şi  2 care se pot rezolva  la nivel central,  prin 

colaborarea autorităţilor? 

 

 

Activităţi practice: 
1. Schiţaţi un plan prin care să potenţaţi la maxim 

capacitatea de învăţare a elevilor utilizând resursele 

specifice! Când aveţi posibilitatea aplicaţi-l şi într-o fişă 

de observaţii notaţi rezultatele obţinute şi modificările 

comportamentale ale elevilor. 

2. Schimbaţi aranjarea băncilor în clasă folosindu-vă de 

informaţiile cunoscute! După o săptămţnă urmăriţi care este 

efectul asupra elevilor şi modul în care se modifică climatul 

psihosocial în clasă 

3. Aplicaţi la diferite clase de elevi următoarele strategii  de 

rezolvare a conflictelor:  

 de dominare a elevilor de către profesori 

 de fraternizare a celor două tabere 

 de negociere 

 de ritual şi rutină 

 de terapie ocupaţională 

 de susţinere morală 

Observaţi care au fost mai eficiente şi care au fost motivele 

pentru care fiecare dintre ele poate fi aplicată la un moment dat. 
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Identificaţi 5 legături între personalitatea clasei şi strategiile ce 

pot fi aplicate! 

 

 
 

V.4. Coeziunea grupală 

 

Context teoretic: 

Coeziunea grupală se referă la gradul de unitate 

şi integrare a membrilor colectivului, la rezitenţa 

acestuia la destructurări, la sentimentele de 

apartenenţă la grup, la satisfacerea nevoilor membrilor grupului 

de către grup. Cei mai importanţi factori de menţinere a 

coeziunii de grup sânt consideraţi: 

 motivarea elevilor prin cooperare sau competiţie, 

 valorizarea problemelor de ordin afectiv, 

 atitudinea deschisă a profesorilor faţă de elevi. 

Cele mai cunoscute teorii motivaţionale ce pot fi aplicate în 

motivarea educaţională sunt: 

1. Teoria X şi teoria Y elaborată de Douglas Mc.Gregor; 

2. Piramida trebuinţelor- A. Maslow; 

3. Teoria celor doi factori-  Frederick Herzberg;  

4. Teoria expectanţei -  V. Vroom;  

5. Teoria achiziţiilor succeselor (D. C. Clleland);   

6. Teoria celor trei nevoi individuale: existenţiale, relaţionale, de 

dezvoltare (E.R.D.)  elaborată de Clayton Alderfer; 

7. Teoria disonanţei cognitive elaborată de Leon Festinger în 

1957;  

8. D. Ausubel şi F. Robinson identifică trei categorii de motive: 

impulsul cognitiv sau tendinţa de a cunoaşte,  trebuinţa afirmării 

puternice a eului,  trebuinţa de afiliere la grupul social; 

9. Dinamica motivaţională în concepţia lui Deci, L.E.,(1991); 

10. A. Bandura (1993) elaborează conceptul de autoeficienţă; 
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11. Modelul socio-cultural al motivaţiei în context şcolar 

elaborat de Rolland Viau.  

 

 

Exerciţii: 

1. Mc. Gregor a elaborat două teorii motivaţionale 

denumite Teoria X şi Teoria Y. Comparaţi cele două 

teorii şi bifaţi teoria pe care o consideraţi cea mai 

adecvată pentru clasa de liceu: teoria X sau teoria Y 

2. Piramida motivaţională a lui Maslow  stabileşte la nivelele 3, 

4 şi 5 anumite tipuri de trebuinţe. Completaţi următorul tabel 

comparând importanţa pe care ati acordat-o ca elevi acestor 

trebuinţe şi importanţa pe care o acordaţi ca studenţi! 

                

CLASA 

DE 

ELEVI 

IMPORTANŢA 

ACORDATĂ 

GRUPUL 

DE 

STUDENŢI 

IMPORTANŢA 

ACORDATĂ 

Nivelul 3  Nivelul 3  

Nivelul 4  Nivelul 4  

Nivelul 5  Nivelul 5  

 

I - locul 1, cel mai important 

II - locul 2, mai puţin important 

III - locul 3 cel mai puţin important 

 

 

3. Fr. Herzberg organizează factorii generatori de satisfacţie şi 

insatisfacţie a muncii în următoarele aspecte: 

  munca în sine, 

 rezultatele obţinute, 

 recunoaşterea meritată a realizărilor, 

 deţinerea de reponsabilităţi, 

 creşterea, dezvoltarea personală.: 
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 salariul, 

 relaţiile personale la locul de muncă, 

 condiţiile de muncă şi siguranţa muncii, 

 modalităţile de supervizare şi control, 

 politica generală a organizaţiei. 

 

 

    Vă rugăm să vă imaginaţi că sunteţi absolvenţi de facultate, 

angajaţi la primul loc de muncă. Alegeţi dintre factorii 

prezentaţi 3 care consideraţi că vă vor aduce satisfacţie în muncă 

şi  3 care care consideraţi că vă vor aduce insatisfacţie? Explicaţi 

de ce! 

4. Situaţi-vă mental în rolul de profesor-consilier şi identificaţi 5 

expectanţe legitime,  ale elevilor d-voastra din clasa a XI-a 

pentru a învăţa mai bine la disciplina tehnică pe care o predaţi. 

Cum puteţi aplica în acest caz teoria lui V.Vroom? 

5. Identificaţi 5 argumente care să susţină rolul succeselor în 

creşterea rezultatelor la învăţătură a elevilor d-voastră  din clasa 

a XII-a! 

6. În relaţia d-voastră cu părinţii elevilor de la clasa unde sunteţi 

profesor-diriginte/consilier aplicaţi teoria ERD pentru a a-i 

implica pe părinţi în creşterea motivaţiei copiilor lor pentru 

învăţătură ! 

7. Formulaţi  două exemple de disonanţă cognitivă din domeniul 

tehnic pe care-l studiaţi, care v-au mobilizat pentru a depăşi 

starea de disconfort produsă. 

8. Vă prezentăm mai jos trei tipuri de motive şi vă rugăm să le 

ierarhizaţi acordând 3 puncte celui mai important, 2 puncte celui 

mai puţin important şi 1 punct celui pe care-l consideraţi pe 

ultimul loc. Cui aparţine această teorie? 

o  impulsul cognitiv sau tendinţa de a cunoaşte, de a 

înţelege 

o trebuinţa afirmării puternice a eului, nevoia de prestigiu 
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o trebuinţa de afiliere la grupul social. 

9. Vă prezentăm  mai jos mai multe etape ale evoluţiei 

procesului motivaţional cu mecanismele specifice acestora. 

şcoală primară, gimnaziu, liceu, facultate. Vă rugăm să aşezaţi 

fiecare nivel de şcolaritate( şcoală primară, gimnaziu, liceu, 

facultate) în dreptul tipului motivaţional corespunzător! 

 

  reglarea externă, prin pedeapsă şi/sau recompensă 

 interiorizarea , când elevul se poate simţi vinovat 

dacă nu învaţă, sau vrea să arate celorlalţi că este 

capabil de performanţe 

 identificarea, care conduce la învăţare datorită 

consecinţelor ei(elevul învaţă de exemplu pentru a 

reuşi la facultate) 

 integrarea, care reprezinţă motivaţia propriu-zis 

intrinsecă 

 

 

10. Elaboraţi 5 credinţe potrivit teoriei de autoeficienţă care să 

vă mobilizeze în procesul educaţional, pentru a obţine 

performanţe! 

11. Construiţi mental  şi descrieţi mediul educaţional 

optim(spaţiu, timp, materiale didactice), care să vă asigure 

reuşita şi satisfacţia în propria  învăţare! Încercaţi să-l realizaţi 

în practică! 

 

 

Problematizare: 

Motivarea elevilor devine un demers din ce în ce 

mai dificil datorită mediului social în care trăiesc 

elevii. Universul valoric este într-o continuă schimbare, iar 

modelele  pe care le aleg  elevii sunt în majoritatea cazurilor 

negative sau superficale. Credeţi că este posibilă o motivare 
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pozitivă a elevilor şi o îndrumare a acestora spre o educaţie 

solidă,  în opoziţie cu  mediul social în care trăiesc? Ce credeţi 

că trebuie făcut pentru ca efectele negative ale mediului social 

să se diminueze? Explicaţi modalitatea în care vă ajută aplicarea 

anumitor teorii motivaţionale în acest caz? Descrieţi 3 teorii  pe 

care le-aţi alege drept punct de sprijin pentru a crea un astfel de  

sistem motivaţional? 

 

 

Activităţi practice: 
Realizaţi un sistem motivaţional complex în cadrul 

căruia să folosiţi acele teorii care credeţi că vă vor ajuta 

mai mult. Aplicaţi-l şi urmăriţi transformările grupului 

după aplicarea lor. Notaţi schimbările şi elementele 

motivaţionale cele mai eficiente. Identificaţi relaţia care există 

între eficienţa tipului de motivaţie şi personalitatea fiecărui elev.  

 

  

Analiza de caz: 

Sunteţi profesor la clasa a XII-a şi trebuie să vă 

consiliaţi elevii prvivind cariera lor viitoare. Dar 

datorită influenţei mediului majoritatea fie doresc să 

plece în străinătate să lucreze, fie se conduc după 

principiul ―mă voi descurca în vreun fel‖ şi foarte puţini sunt cei 

care doresc să pună bazele unei cariere profesionale solide. Cum 

veţi încerca să rezolvaţi situaţia? Ce veţi face pentru a-i motiva 

pe elevii dumneavoastră? Cum îi puteţi ajuta pentru a-şi alege 

cea mai bună carieră pentru ei? Identificaţi 3 strategii de 

consiliere a carierei! 
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Analiză de caz 

 

 

În şcoala în care sunteţi diriginte, la clasa a IX-a D are loc o 

bătaie între un elev cunoscut ca fiind agresiv şi d-na profesoară 

de matematică care-i cere tema efectuată acasă pe un ton mai 

autoritar, având în vedere antecedentele elevului. Acesta nu are 

tema făcută, se simte iritat de tonul d-nei profesoare şi aruncă un 

caiet oarecare către catedră. D-na profesoară se simte jignită, se 

apropie de banca elevului, pentru a pune la punct elevul, iar 

acesta o împinge spre o altă bancă. D-na profesoară se loveşte, 

iese din clasă furioasă şi cheamă conducerea şcolii. 

Analizaţi situaţia creată, identificaţi greşelile fiecărei părţi şi 

elaboraţi un alt scenariu de rezolvare a situaţiei.  
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ÎNTREBĂRI, EXERCIŢII, PROBLEMATIZĂRI 

 

VI. PROFESORUL- MANAGER 

 

 

VI.1. Rolurile profesorului-manager 

 

Context teoretic: 

Educaţia, ca activitate  predominant conştientă, 

organizată, planificată de formare şi dezvoltare a 

personalităţii implică elemente manageriale esenţiale. Profesorul 

trebuie să devină manager eficient astfel încât să reuşească să se 

adapteze la natura activităţii sale. Pentru aceasta el ar trebui să 

aibă următoarele trăsături psiho-comportamentale manifeste în 

context educaţional: raţionalitatea, înlocuirea controlului cu 

participarea, stimularea elevilor, opţiunea strategică pentru 

comunicare, formare, motivare.  

Profesorul joacă în activitatea sa mai mult roluri care pot fi 

grupate astfel: 

1. după mediul căruia îi aparţine, profesorul-manager este 

membru al unui mediu: profesional, familial, politic, cultural, 

social.  

2. după tipul de activitate pe care o desfăşoară în aceste medii 

profesorul-manager este: receptor, emiţător, participant, 

realizator, responsabil, proiectant, iniţiator, agent de soluţii, 

consilier, mediator, agent al progresului, cercetător, utilizator 

etc.  

De asemenea rolurile pe care le joacă profesorul ca manager pot 

fi delimitate pornind de la clasifcarea lui Henry Mintzberg care 

identifică 10 roluri diferite ale managerului, grupate în trei 

mari categorii: A. Roluri informaţionale: monitor, difuzor, 

purtător de cuvânt; B. Roluri interpersonale: figură 
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reprezentativă, lider, legătură; C. Roluri decizionale: iniţiator, 

factor de soluţionare a perturbărilor, factor de alocare a 

resurselor, negociator 

 

 

Exerciţii: 

1. Folosindu-vă de cunoştineţele pe care le-aţi 

asimilat în cadrul orelor de pedagogie precizaţi ce 

reprezintă metodele activ-participative şi daţi cinci 

exemple de astfel de metode, arătând modalitatea în care 

pot fi ele folosite în cadrul orei de Consiliere / Dirigenţie. 

2. Pornind de la trăsăturile profesorului-manager enumerate de 

S. Iosifescu: raţionalitatea, înlocuirea controlului cu participarea, 

stimularea elevilor, opţiunea strategică pentru comunicare, 

formare, motivare, precizaţi care sunt modalităţile în care aceste 

trăsături se pot regăsi în activitatea educaţională propriu-zisă. 

Daţi 5 exemple de activităţi în care aceste trăsături se pot regăsi!  

3. Identificaţi cinci asemănări între management şi educaţie! 

4. Ca reprezentant al unui anumit mediu: a. familial, 

b.profesional, c.politic, d. social şi cultural profesorul-manager 

are anumite atitudini faţă de muncă, faţă de profesiune, faţă de 

alţii şi grup,. faţă de cultură. Prin ce modalităţi consideraţi că se 

formează aceste atitudini: 

a. prin imitaţie 

b. prin învăţare socială 

c. prin socializare 

Identificaţi pentru fiecare tip de mediu modalităţile determinante 

de formare a atitudinilor. Explicaţi alegerile făcute.  

5. Daţi câte un exemplu pentru fiecare tip de activitate al 

profesorului-manager: receptor, emiţător, participant, realizator, 

proiectant, iniţiator, consilier, cercetător.  

6. În ce constă caracterul de noutate al rolurilor actuale ale 

profesorului-manager: 
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 a. raţionalitate,  

b. autoritatea lor 

c. inter-activitatea 

d. profesionalism 

Încercuiţi răspunsul corect! 

 

7. Descrieţi câte o activitate pentru fiecare dintre funcţiile 

specifice rolului de profesor enunţate de E. Woolfolk, 1990: 

expert al actului de predare-învăţare, agent motivator, lider, 

consilier, model, profesionist-reflexiv.  

8. Care ar fi comportamentul specific al unui profesor care 

neagă necesitatea de a deveni manager? Care credeţi că este 

diferenţa dintre o oră predată de acesta şi una predată de un 

profesor manager? Identificaţi 5 aspecte de diferenţă! 

9. Profesorii care consideră că îndeplinesc condiţiile 

manageriale sunt şi profesori manageri? Argumentaţi răspunsul! 

10. Realizaţi un clasament al importanţei rolurilor pe care le 

joacă profesorul pornind de la următoarele tipuri de roluri: roluri  

informaţionale, rolurile inter-personale, rolurile decizionale. 

Care dintre aceste roluri pot fi îndeplinite şi în următoarele 

sisteme educaţionale care nu folosesc metode obişnuite: sistemul 

bazat pe tipul de relaţie maestru-discipol; sistemul bazat pe 

reţelele video; învăţământul bazat pe sistemul jocului interactiv; 

sistemul de tip IDD în care se folosesc cursuri tipărite; sistemul 

de tip IDD care utilizează emisiunile TV? 

 

 

 

Problematizare: 

1. Principiul descentralizării învăţământului este un 

principiu fundamental al reformei educaţionale 

actuale. Analizaţi modalităţile în care acesta este implementat la 

nivelul învăţământului românesc! Care credeţi că vor fi efectele 
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pozitive şi cele negative pe termen scurt, mediu şi lung? Care 

credeţi că sunt elementele specifice societăţii româneşti care 

influenţează în mod negativ descentraliarea? Dar în mod 

pozitiv? În ce măsură aceasta trebuie să devină scop în sine? 

Care ar fi obiectivele specifice educaţiei care sunt atinse prin 

descentralizare? 

2. Parteneriatul educaţional între profesor, elev, părinte este una 

cerinţele fundamentale ale unei educaţii moderne. Totuşi tot mai 

des ne întâlnim cu dezinteresul părinţilor faţă de evoluţia şcolară 

a copiilor. În această situaţie care mai este rolul unei astfel de 

colaborări? Ce se poate face ca părinţii să fie responsabilizaţi în 

legătură cu educaţia copiilor lor? Ce poate face un profesor 

pentru a determina la nivelul părinţilor o schimbare de atitudine 

în relaţie cu sistemul educaţional în general şi cu educaţia 

propriului copil în special?  

3. În cadrul reformei una dintre premisele fundamentale ale 

învăţământului este capacitatea sa  de a se adapta la cerinţele 

societăţii. Dar evaluarea acestor cerinţe ar trebui să fie 

anticipativă şi de lungă durată, altfel pot să apară crize în sistem. 

O astfel de criză este cea a locurilor din învăţământul preşcolar 

generată de reducerile de personal şi spaţiu din trecut,  cauzate  

la rândul lor de scăderea natalităţii şi de lipsa de fonduri. În 

momentul în care natalitatea a revenit la normal, a apărut o 

presiune asupra locurilor limitate din învăţământul preşcolar. 

Cum trebuia să se acţioneze pentru a nu apărea această criză? Ce 

poate face un profesor pentru a ocoli astfel de situaţii de criză? 

Ce fel de decizii poate lua un profesor astfel încât  acţiunile să 

fie anticipative şi de lungă durată? 

 

 

 

 

Activităţi practice: 
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1. Realizaţi un plan de activitate prin care să apropiaţi părinţii de 

şcoală şi să-i implicaţi în activitatea decizională specifică primei 

clase dinr-un ciclu educaţional. În realizarea acestui plan ţineţi 

seama şi de părinţii care nu sunt interesaţi de problemele  

şcolare ale copiilor lor şi identificaţi 5 soluţii pentru cooptarea 

lor.  

 

 

2. Pornind de la dificultăţile de acceptare ale statutului de 

profesor manager, realizaţi o argumentaţie bazată pe activitatea 

concretă a unui profesor prin care să susţineţi rolul de manager 

al clasei de elevi pe care îl are fiecare profesor.    

 

Studii de caz: 

1. Analizaţi şi interpretaţi următoarea situaţie 

educaţională identificând rolurile diferite ale 

profesorului-consilier, pornind de la cele 10 roluri 

diferite ale managerului, grupate în trei mari categorii, ale lui 

Henry Mintzberg. 

  Un anumit profesor este diriginte/consilier din clasa a IX-a 

până în clasa a XII-a, la o clasă de electrotehnică, dintr-un 

anumit grup şcolar. La sfârşitul clasei a XII-a împreună cu un 

grup de iniţiativă profesorul diriginte/consilier organizează 

festivitatea de finalizare a studiilor. Dar cu această ocazie intră 

în şcoală elevi străini, care generează un incident finalizat cu un 

viol. Continuaţi prezentarea acestui eveniment nefericit 

identificând rolurile informaţionale, interpersonale şi 

decizionale ale profesorului consilier!  
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VI.2. Bariere manageriale ale profesorului 

 

Context teoretic: 

S. Iosifescu(2000) realizează o clasificare a 

barierelor care-l împiedică pe profesorul român 

să devină profesor-manager în spiritul unei 

eficienţe crescute  a activităţii. Acestea au fost clasificate în 

funcţie de sursa care le generează astfel:  

1. Bariere perceptive: saturaţia, stereotipia, ţinta falsă; 

2. Bariere cognitive: ignoranţa, precedenţa, inflexibilitatea, 

retenţia selectivă;  

3. Barierele emoţionale capriciul, obişnuinţa, preferinţa pentru 

ceea ce este familiar, teama de risc, dogmatismul, respectarea 

strictă a normativităţii, siguranţa afectivă;  

4. Bariere de mediu homeostazia, lipsa sprijinului din partea 

grupului, neacceptarea criticii, dominarea şefilor, afirmarea 

unor profeţii autorealizabile;  

5. Bariere culturale presupoziţiile intelectualiste, respectarea 

tradiţiilor, gândirea prin procură. 

Pentru depăşirea acestor bariere profesorul trebuie să-şi dezvolte 

o cultură managerială continuă care să cuprindă cunoştinţe 

manageriale generale şi specifice educaţiei, cunoştinţe psiho-

pedagogice şi dezvoltarea competenţelor operaţionale. 

 

 

Exerciţii: 

1. Profesorul întâmpină mai multe tipuri de bariere 

în procesul său managerial de devenire. Aceste 

bariere au fost clasificate de către S Iosifescu în 

2000. Pornind de la respectiva clasificare realizaţi o ierarhie a 

acestor bariere manageriale acordând 22 de puncte dificultăţii 
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situate pe locul I şi 1 punct celei situate pe ultimul loc. Explicaţi 

de ce aţi ales astfel primele 3 locuri? Dar ultimele 3? 

2. Pornind de la clasificarea barierilor în procesul de devenire a 

învăţământului realizată de S. Iosifescu în 2000 precizaţi care 

dintre acestea pot fi depăşite prin efortul persoanei şi care prin 

efort din partea managementului central.  

3. Care sunt principalele caracteristici ale barierelor perceptive 

şi cum ar putea un profesor să le depăşească prin efort 

indvidual? 

4. Realizaţi o analiză profundă a propriei personalităţi şi 

precizaţi care dintre barierele emoţionale credeţi se vor regăsi la 

dumneavoastră în următorii cinci ani în cazul în care veţi preda 

într-o instituţie de învăţământ! Dar în următorii zece ani? 

5. Barierile culturale şi barierile de mediu au în comun mai 

multe caracteristici? Care sunt aceste caracteristici comune şi 

prin ce se deosebesc ele?  

 

 

Problematizare: 

1. Orice profesor se întâlneşte în decursul evoluţiei 

sale cu o seamă de bariere externe a căror depăşire 

nu depinde în mod direct de el. Ce ar trebui să faceţi în cazul în 

care întâlniţi aceste bariere. Identificaţi 3 dintre  demersurile 

normale pe care ar trebui să le facă un profesor în cazul în care 

doreşte să depăşească astfel de bariere? Care este nivelul de 

sacrificiu normal pe care trebuie să-l realizeze un profesor 

pentru a depăşite barierele de nivel material specifice educaţiei. 

Pe o scară de la 1 la 10 unde 1 este nivelul minim şi 10 nivelul 

maxim bifaţi nivelul optim de sacrificiu pe care consideraţi că îl 

veţi face din punct de vedere material! 

 

Activităţi practice: 
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1. Realizaţi un plan de activitate prin care să contribuiţi la 

depăşirea barierelor cognitive pe care le întâlniţi în activitatea 

didactică. Structuraţi respectivele activităţi în funcţie de tipul de 

barieră pe care doriţi să o depăşiţi.  

2. Realizaţi un plan de perfecţionare  pentru un curs de 

profesionalizare managerială a profesorului pe care l-aţi 

considera eficient pentru dumenavoastră. În acest plan precizaţi, 

materiile pe care aţi dori să le faceţi, tipul de informaţii pe care 

aţi dori să le primiţi, metodologia pe care aţi dori să o stăpâniţi, 

obiectivele generale, obiectivele specifice pe care aţi dori să le 

atingeţi şi ce compentenţe aţi dori să deţineţi în final. De 

asemenea precizaţi de ce instrumente aţi avea nevoie în timpul 

cursului şi ce instrumente de lucru să primiţi la finalizarea 

acestuia.  

 

Analize  de caz: 

1. Sunteţi profesor în al doilea an de activitate şi 

observaţi că sunteţi hărţuit de directorul şcolii  

dumneavostră care este autoritar. Acesta nu numai că 

vă critică şi vânează toate greşelile dar vă şi limitează iniţiativa 

nelăsându-vă să desfăşuraţi activităţi extraşcolare. Mai mult au 

fost cazuri în care succesele dumneavoastră au fost asumate de 

către acesta sau trecute în diferite rapoarte de activitate ca fiind 

realizate de alţi colegi. Ce feţi face în acest caz? Cât timp veţi 

aştepta până să acţionaţi? Care credeţi că ar putea fi ieşirea 

dintr-o astfel de situaţie? Ce soluţie vedeţi ca fiind pozitivă 

pentru dumneavoastră şi ce soluţie consideraţi că este negativă? 

2. Sunteţi profesor şi după participarea la mai multe cursuri de 

perfecţionare doriţi să realizaţi cursuri de educaţie pentru adulţi 

(sexuală) în cadrul şcolii în care activaţi pentru elevii de peste 

15 ani. Dar întâmpinaţi rezistenţă din partea mai multor colegi 

care nu doresc ca astfel de activităţi să se desfăşoare în cadrul 
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şcolii. Ce veţi face în acest caz? Ce argumete veţi aduce pentru  

a încerca să depăşiţi aceste bariere? 

 

 
 

VI.3.   Personalitatea managerială a profesorului 

 

 

Context teoretic: 

O latură foarte importantă a profesorului este 

reprezentată de către personalitatea managerială 

a acestuia. Aceasta influenţează atât modalitatea 

în care profesorul se dezvoltă cât şi relaţia pe care o are cu 

grupul ţintă – elevii şi cu cei care ar trebui să-i susţină 

activitatea – colegii. R. Iucu, 2000 pornind de la achiziţiile 

cunoscute ale personalităţii a dezvoltat un model în care 

sintetiza: personalitate de bază (Kardiner), câmp psiho-

pedagogic, reprezentări psiho-pedagogice, credinţe şi 

convingeri psiho-pedagogice, personalitate cristalizată 

(Cattell), stil educaţional, stil managerial. 
 

 

Exerciţii 
1. Situaţi-vă mental în rol-statusul de profesor-

manager şi descrieţi profilul de personalitate 

managerială pe care vi-l doriţi în aşa fel încât să 

obţineţi rezultate manageriale maxime la clasa d-voastră! 

2. Pornind de la trăsăturile personalităţii de bază precizaţi care 

sunt caracteristicile ideale ale unui profesor manager! 

3. În ce măsură câmpul pihopedagogic îl poate influenţa pe 

profesor în constituirea unei personalităţi puternice? Daţi 5 

exemple concrete de caracteristici ce s-ar putea modifica sub 

impactul câmpului psihopedagogic! 
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4. Descrieţi imaginea şcolii aşa cum aţi găsit-o reflectată la 

nivelul unei clase de elevi, în şcoala unde aţi făcut practica 

pedagogică, pornind de la categoriile specifice reprezentărilor 

psihopedagogice!  

5. Ştiind cât de profunde sunt credinţele şi convingerile 

psihopedagogice daţi exemple de cinci astfel de idei pe care le-

aţi regăsit în cadrul activităţii didactice din perioada practicii 

pedagogice! 

6. Răspundeţi la următoarele întrebări argumentându-vă 

răspunsurile:  

 orice profesor poate deveni manager? 

 necesitatea pregătirii manageriale a profesorului poate 

deveni obligativitate? 

 profesionalizarea didactică implică şi pregătirea în 

domeniul managerial? 

 viziunea de perspectivă a pregătirii didactice va permite 

existenţa profesorului nemanager?.  

7. Pornind de la modelul profesorului ideal pe care vi l-aţi ales 

din timpul anilor de liceu precizaţi care era stilul educaţional al 

acestuia! 

8. Formulaţi câte un exemplu pentru fiecare tip de stil 

managerial şi descrieţi o situaţie în care acesta ar putea fi 

aplicat: autocrat I, autocrat II consultativ I, consultativ II 

9. Realizaţi o ierarhie a celor 4 stiluri manageriale clasificate de 

Likert acordând 4 puncte celui de pe locul I şi 1 punct celui de 

pe locul IV: autoritar-exploatator, autoritar-binevoitor, 

consultativ, participativ. Argumentaţi răspunsul! 

10. Care consideraţi că  este diferenţa între mixul abilităţilor 

unui manager de vârf şi cel al unui manager situat 

pe primele nivele manageriale? Ce fel de manager 

este profesorul şi de ce? 

Problematizare: 

Personalitatea profesorului reprezintă unul dintre 
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cele mai importante elemente pentru o bună educaţie a elevului. 

Cum putem să-i atragem pe oamenii valoroşi în sistemul 

educaţional? Cum putem să introducem în sistem doar profesori 

care au o personalitate adecvată acestui rol? Ce demersuri ar 

trebui realizate dacă profesori care nu au calităţile necesare sunt 

în interorul sistemului de învăţământ?  

 

Activităţi practice: 
Pornind de la elemetele personalităţii cristalizate 

realizaţi conturul unui  program de îmbunătăţire a 

calităţilor didactice ale profesorilor. Precizaţi care ar fi 

activităţile pe care le-aţi desfăşura şi obiectivele pe care le veţi 

dori să le atingeţi! Ce aţi modifica la program dacă aţi gândi 

programul pentru managerii instituţiilor de învăţământ?  

 

Studii de caz: 

1. Sunteţi profesor în al doilea an de activitate şi simţiţi 

nevoia de perfecţionare. Ce demersuri aţi face pentru a 

vă îmbunătăţi calităţile?  Numiţi 3 astfel de demersuri! 

Ce cursuri aţi dori să urmaţi? Numiţi 3 astfel de cursuri! Care ar 

fi elementele personalităţii  proprii pe care aţi dori să le 

îmbunătăţiţi? Numiţi 3 astfel de elemente! 

2. Sunteţi profesor manager la clasa a XI-a şi remacaţi că există 

nişte conflicte foarte puternice între două eleve. Ce demersuri aţi 

face pentru a rezolva acele conflicte? Descrieţi calităţile de care 

aveţi nevoie pentru rezolvarea lor! Explicaţi ce caracteristici ale 

personalităţii dumneavoastră nu vă pot ajuta în aceste situaţii? 
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ÎNTREBĂRI, EXERCIŢII, PROBLEMATIZĂRI 

 

 

Context teoretic: 

 

 

 

Succesul poate fi privit ca anticipare a unei acţiuni, ca proiectare 

mentală a acesteia, ca feed-back continuu, ca realizare finală a 

unei activităţi, dar şi ca trăire pozitivă, individuală sau colectivă 

a tuturor acestor etape. Succesul managerial poate fi considerat 

un criteriu de apreciere a activităţii respective pe parcursul 

desfăşurării sale dacă se respectă şi alte criterii manageriale: 

raţionalitatea, anticiparea, conştientizarea, comunicarea 

eficientă, empatică, conducerea participativă, organizarea  

sistemică, cooperarea. 

S. R. Covey, 1995 identifică şapte principii sau trepte 

ale eficienţei şi succesului: 

1. A fi proactiv,  a avea interes,  a mări cercul de influenţă, 

2. A începe cu finalul în minte, a preciza scopuri şi 

intenţii, a preciza modul de conducere optimală, a ordona 

factorii şi principiile, a acţiona cu convingere şi credinţă, 

3. A da prioritate priorităţilor, a planifica în funcţie de 

importanţă, a gestiona timpul, a identifica rolurile, a 

alcătui variante de programe, 

4. A gândi în termeni de câştig-câştig, 

5. A comunica empatic, a căuta mai întâi să înţelegi şi apoi 

să fii înţeles, 

6. A acţiona sinergic, a coopera creativ, a raporta acţiunea 

la grup, la relaţii interdisciplinare, a preţui partenerii, 
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7. A învăţa continuu, a reînnoi celelalte dimensiuni ale 

cunoaşterii, a regla activitatea, a admite perfecţionarea 

într-o spirală crescătoare. 

În conformitate cu C. Creţu, 1997 elaborarea unui model 

al succesului global trebuie să urmărească mai multe aspecte şi 

să răspundă la mai multe direcţionări. Astfel el ar trebuie să fie, 

multideterminat din punct de vedere social, economic, cultural 

, individual, multidimensional,  reprezentat de componente 

diferite: psihologice, sociale, pedagogice, praxiologice, 

multinivelar pe trepte decizionale diferite, multifuncţional, în 

relaţie cu insuccesul şi particularizat. 

 

 

 

 

Exerciţii: 

1. Pornind de la definiţiile şi caracteristicile specifice 

unui management eficient precizaţi cinci condiţii 

fundamentale ale unui management eficient. 

2. Formulaţi o definiţie personală a succesului educaţional.  

3. Adaptaţi următoarele criterii manageriale (raţionalitatea, 

anticiparea, conştientizarea, comunicarea eficientă, empatică, 

conducerea participativă, organizarea  sistemică, cooperarea) la 

activitatea educaţională şi daţi câte un exemplu pentru fiecare!  

4. Identificaţi cât mai multe comportamente  care fac parte 

dintre comportamentele unui profesor de succes enunţate de E. 

Joiţa! Argumentaţi răspunsul! 

 

 îşi propune obiective raţionale, 

 are un comportament asertiv în relaţie cu colegii; 

 abordează problemele activităţii în ansamblul lor; 

 respectă cu stricteţe programul; 

 este atent la completarea corectă a documentelor şcolare; 
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 conştientizează mai bine aspectele nerezolvate sau 

dificile, 

 combină aspectele plăcute ale activităţii didactice cu cele 

dificile şi aride; 

 îşi raţionalizează resursele materiale, didactice, psihice, 

de timp, 

 se informează în mod variat; 

 coordonează cât mai multe activităţi educaţionale de 

natură informală;  

 îşi proiectează acţiunile pe termene diferite şi la niveluri 

diferite; 

 alege  din mai multe variante organizatorice pe cea mai 

directă şi economică, 

 comunică cu partenerii de acţiune, îi antrenează în 

decizii,etc. 

5. Explicaţi cum veţi aplica cele 7 trepte ale succesului elaborate 

de Covey în activitatea d-voastră educaţională? 

6. Selectaţi 3  dintre caracteristicile modelului de succes global 

elaborate de C. Creţu (1997)  care nu sunt aplicate sau respectate 

în cadrul învăţământului românesc! Argumentaţi răspunsul!  

 

 

Problematizare: 

Dezvoltarea unui management de succes este una 

dintre necesităţile sistemului educaţional românesc. 

Dar de multe ori managementul de succes este confundat cu 

unul eficient, iar eficenţa este prost înţeleasă şi se rezumă doar 

la  eficienţă economică şi, astfel, se căută cele mai ieftine soluţii 

sau rezultatele imediate, în acest caz pierzându-se din vedere 

proiectele de lungă durată. Ce credeţi că ar trebui făcut în cadrul 

sistenului de învăţământ astfel încât managementul de succes să 

fie o premisă bine înţeleasă? Descrieţi ce puteţi face voi ca  
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viitori profesori pentru ca managementul de succes să se 

realizeze în toată complexitatea lui! 

 

Activităţi practice: 
1. Vă doriţi să deveniţi un profesor de succes. Alcătuiţi 

o strategie cu obiective, metode şi mijloace pentru a 

realiza acest scop!  

2. Proiectaţi o activitate didactică, respectând cele şapte principii 

sau trepte ale eficienţei şi succesului enunţate de S.R.Covey, 

1995! 

 

 

Analiza  de caz: 

Sunteţi profesor la clasa a XI-a şi la sfârşit de an, în 

pofida faptului că elevii din clasa dumneavoastră au 

avut rezultate deosebite la învăţătură sunteţi informat 

că nu există fonduri pentru premierea acestora. Ce veţi face? 

Consideraţi că premirea elevilor este importantă? Ce fel de 

premii ar trebui date elevilor? Care credeţi că ar trebui să fie 

valoarea lor şi cum veţi face rost de fondurile necesare? Credeţi 

că există şi alte forme de motivare? Descrieţi etapele pe care le 

urmaţi astfel încât activitatea să fie încununată de succes! 

   

 
 

 

VIII.2. Managementul curriculumului 

 

 

Context teoretic: 

Curriculumul reprezintă totalitatea integrată a 

obiectivelor, conţinuturilor,  strategiilor didactice 

şi educaţionale, puse în funcţiune de personajele 
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importante ale spaţiului educaţional, la un moment dat. 

Curriculumul este gestionat atât la nivel central cât şi la nivel 

local, de către factorii de decizie instituţionali. Conceptul de 

curriculum însuşi ca şi managementul curricular constituie 

nucleul reformei educaţionale din România post-decembristă, 

mecanismul de integrare a învăţământului românesc în sistemul 

învăţământului european. 

 

 

Exerciţii: 

1. Elaboraţi o listă cu acţiunile manageriale 

curriculare care depind de instituţiile educaţionale 

centrale şi una cu cele care depind de profesori. 

2. Poate fi reformat curriculum-ul doar pe baza intervenţiilor de 

la nivel central? Cum se pot realiza aceste reforme? Identificaţi 

modalităţile prin care  reprezentanţii de la  nivelul local pot să se 

opună reformelor pe care nu le-a validat practica educaţională!  

3. Poate fi reformat curriculum-ul pornind acţiunea de la nivel 

local? Descrieţi elementele care  pot fi schimbate intervenind 

doar la acest nivel?  

4. Urmărind elementele de noutate promovate de reforma din 

învăţământul românesc precizaţi care consideraţi că ar fi primele 

trei ca importanţă. Pe lângă cele deja notate mai adăugaţi trei 

elemente noi pe care consideraţi că le promovează reforma din 

învăţământul românesc.  

 

 

 

Problematizare: 

Reforma curriculară este unul ditnre aspectele cele 

mai impotante ale reformei în învăţământ. Un bun 

management curricular poate ajuta la realizarea 

unei educaţii eficiente în sensul formării de competenţe şi 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
MINISTERUL 

MUNCII, 
FAMILIEI 

ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 
AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente 

Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 
„GHEORGHE 

ASACHI” DIN 
IAŞI 

486 

însuşirii de  informaţii necesare unui om complet. Dar la nivelul 

curriculum-ului este necesară păstrarea unui echilibru între 

cantitatea de informaţii, posibilităţile elevilor şi nevoile 

educaţionale. Prea multă informaţie face ca învăţarea să fie 

dificilă, aridă, greu abordabilă şi să se realizeze în multe cazuri 

pentru o durată scurtă de timp. Prea puţină infomaţie face 

învăţarea neinteresantă, prea uşor abordabilă ducând în derizoriu 

actul educaţional. Cum se poate păstra echilibrul curricular? 

Credeţi că descongestionarea materiei, devenită în multe cazuri 

scop în sine poate ajuta la realizarea unui învăţământ eficient? 

Identificaţi 3 acţiuni care ar trebui întreprinse  sub aspect 

curricular pentru a păstra eficienţa educaţională la un nivel 

ridicat? 

 

 

Activităţi practice: 
1. Urmăriţi curriculum-ul la una dintre disciplinele 

dumneavoastră de specialitate. Realizaţi o analiză 

SWAT a acestuia precizând şi modificările care credeţi 

că ar trebui realizate pentru ca punctele slabe să fie cât mai 

puţine! Realizaţi acelaşi lucru şi în cazul curriculum-ului 

specific orelor de Consiliere (Dirigenţie)!   

 

 

Analiza  de caz: 

Sunteţi profesor la clasa a IX-a şi modificările la 

nivelul curriculum-ului de la specialitatea 

dumneavoastră vă nemulţumesc. Dar confrom noilor 

prevederi trebuie să predaţi conţinuturile în conformitate cu 

modificările realizate. Ce veţi face? Veţi urma identic noua 

structură? Cum vă permite modalitatea de structurare a 

curriculum-ului să interveniţi? Puteţi păstra anumite infomaţii, 
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care nu mai sunt obligatorii, în cadrul lecţiilor? Care va fi 

statutul acestor informaţii?  

 

 

 
 

 

 

VIII.3. Gestiunea resurselor pedagogice 

 

 

Context teoretic: 

 Procesul educaţional pune în joc toate tipurile de 

resurse ale unei activităţi: resurse materiale, 

financiare, umane, spaţiale, de timp, de 

cunoştinţe, de produse ale educaţiei, cu specificul lor. Elena 

Joiţa, 2000 se referă la următoarele resurse pedagogice: resurse 

materiale, resurse didactice propriu-zise, resurse umane, resurse 

temporale, resurse informaţionale.  

 

 

Exerciţii: 

1. Sunteţi profesor de discipline tehnice la o clasă de 

a IX-a dar şi profesor-diriginte/consilier. Identificaţi 

cât mai multe resurse materiale, didactice, umane, 

temporale, informaţionale pe care vi le doriţi la clasa d-voastră 

pentru a obţine succesul educaţional! 

2. Alegeţi o temă pentru ora de dirigenţie. Enumeraţi resursele 

materiale de care aveţi nevoie pentru respectiva lecţie. Alegeţi 

dintre acestea cinci pe care le consideraţi cele mai importante. 

Alegeţi cinci pe care să le eliminaţi. Alegeţi cinci resurse pe care 

le consideraţi scumpe din punct de vedere economic pe care aţi 

putea să nu le utilizaţi în timpul lecţiei.  
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3. Care credeţi că este cea mai bună ordonare a pupitrelor în 

clasă pentru o lecţie la dirigenţie cu tema: HIV/SIDA o problemă 

medicală şi socială? Dar pentru tema Relaţia profesor-elev 

respect sau prietenie? Explicaţi de ce! 

4. Enumeraţi resursele didactice necesare orelor de specialitate 

pe care le veţi putea preda la liceu! Realizaţi acelaşi lucru petnru 

ora de Consiliere (dirigenţie)! Care dintre discipline are nevoie 

de mai multe resurse? Explicaţi de ce! 

5. Descrieţi 3 modalităţi prin care puteţi identifica potenţialul 

elevilor dumneavoastră! Identificaţi 3 modalităţi prin care puteţi 

eficientiza acest potenţial astfel încât să ajungeţi la rezultatele 

dorite!  

6. Identificaţi cinci metode prin care să vă eficientizaţi timpul în 

cadrul unei ore! Precizaţi care sunt diferenţele- în ceea ce 

priveşte evaluarea timpului dumneavoastră- între o oră de 

predare-învăţare, una de evaluare orală şi una de evaluare 

scrisă? Ce factori aleatorii intervin în fiecare caz în parte? 

Explicaţi cum influenţează managementul timpului nota elevului 

în cazul orelor de evaluare?  

7. Enumeraţi cinci avantaje şi cinci dezavantaje ale unor surse 

de informaţii multiple pentru elevi! Ce ar trebui făcut pentru ca 

elevii să aibă un randament sporit în ceea ce priveşte selecţia 

informaţiilor? Identificaţi 3 dezavantaje pentru profesor în cazul 

în care elevii au acces la mai multe informaţii! Identificaţi 3 

avantaje!  

 

 

Problematizare: 

Accesul la informaţie a devenit una dintre cele mai 

importante premise ale unui învăţământ modern şi 

eficient. De aceea accesul la internet, existenţa unor biblioteci 

clasice sau virtuale cu un număr suficient de mare de cărţi, 

accesul la informaţiile recente prin intermediul presei de 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
MINISTERUL 

MUNCII, 
FAMILIEI 

ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 
AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente 

Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 
„GHEORGHE 

ASACHI” DIN 
IAŞI 

489 

specialitate constituie facilităţi necesare pentru o şcoală. Dar 

multitudinea de infomaţii, inexactitatea sau partizanatul 

acestora, formele de divertisment inadecvate vârstei, fac din 

accesul liber la infomaţii adevărate pericole pentru o bună 

educaţie. Schiţaţi 2 direcţii de acţiune prin care  poate fi 

managerizat accesul la informaţii astfel încât acestea să fie un 

factor de construcţie a personalităţii!    

 

 

 

 

Activităţi practice: 
1. Realizaţi o evaluare a tuturor resurselor necesare 

pentru ora de Consiliere (dirigenţie)! Realizaţi o 

ierarhie a acestora precizând care sunt indispensabile, 

care sunt desirabile şi la care puteţi renunţa!   

2. Realizaţi un plan de evaluare a potenţialului elevilor în care să 

precizaţi metodele de evaluare folosite, resursele interne şi cele 

externe necesare!  

3. Realizaţi un plan de activitate prin care să-i învăţaţi pe elevi 

să-şi managerizeze timpul liber! De asemenea, descrieţi 

comportamentul pe care ar trebui să-l adopte elevii pentru un 

bun management al timpului, în timpul unei ore de predare-

învăţare, evaluare (scris, oral), mixtă!    

4. Realizaţi un plan prin care să managerizaţi accesul la 

informaţii al elevilor. Elaboraţi un tabel cu surse de informaţii 

utile (cărţi, internet, filme documentare) pentru o temă la 

dirigenţie la alegere! De asemenea realizaţi un tabel şi cu surse 

de informaţii eronate sau greşit prezentate, insinuante, incorecte 

din punct de vedere al politicilor (rasiste, xenofobe, intolerante) 

prezentând şi implicaţiile negative auspra educaţiei elevilor.   

 

Analiza  de caz: 
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Sunteţi profesor la Liceul D.G. şi doriţi să constituiţi un cerc pe 

discipline, activitate pentru care aţi realizat o evaluare a 

resurselor necesare activităţii, pe care o înaintaţi conducerii 

unităţii. După o analiză a acestora vi se precizează că în afară de 

spaţiul necesar activităţii (într-un interval de timp bine 

delimitat), nu vi se poate oferi nimic în plus. Ce veţi face în 

continuare? Descrieţi de unde veţi procura resursele necesare 

activităţii cercului pe discipline! 

 

 
 

 

VIII. 4. Marketing educaţional 

 

 

 

Context teoretic: 

Marketing-ul educaţional reprezintă un 

ansamblu de metode şi tehnici utilizate de către 

un ofertant de programe educaţionale, 

organizaţie sau persoană, pentru a determina receptivitatea 

potenţialilor clienţi, faţă de un produs sau un serviciu 

educaţional şi promovarea unui produs /pachet educaţional pe o 

anumită piaţă (S. Iosifescu,2000). Iniţial marketing-ul 

educaţional era redus doar la acţiunile de promovare şi imagine 

a şcolii, dar treptat a devenit mult mai complex. Astfel autori 

cum ar fi: C.Zamfir,1994, S.Iosifescu, 2000,  A. Andrei, 2000 

identifică mai multe etape ale procesului de marketing 

educaţional în cadrul cărora regăsim cunoaşterea, identificarea, 

evaluarea iniţială a aşteptărilor, a nevoilor de formare-

informare-educare prin activitatea şcolară; elaborarea unor 

proiecte de ameliorare şi adaptare,  pe termen mediu şi scurt a 

previziunii, concepute pe baza curriculunului oficial; 
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prezentarea ofertei, supunerea atenţiei elevilor a liniilor generale 

ale proiectului ameliorat pentru anul în curs; promovarea 

pachetului de servicii, de informare, predare, activizare, tratare 

diferenţiată; participarea şi implicarea elevilor. 

 

 

 

Exerciţii: 

1. Sunteţi absolventul unei facultăţi tehnice şi v-aţi 

angajat la un grup şcolar din localitatea unde v-aţi 

născut. Descrieţi strategia de marketing educaţional  

pe care o elaboraţi  pentru obţinerea succesului educaţional 

optim, pentru şcoala în care lucraţi dar şi pentru zona în care 

aceasta este amplasată. 

2. Identificaţi cinci asemănări şi cinci deosebiri între marketing-

ul de produs şi cel educaţional! Explicaţi care sunt motivele 

pentru care marketing-ul educaţional trebuie să se deosebească 

de cel de produs.  

3. În ce fel putem folosi marketing-ul educaţional în orientarea 

profesională a elevilor? Pot exista şi elemente negative pentru 

elevi ale unui marketing educaţional agresiv? Identificaţi cât mai 

multe dintre  acestea! 

 

 

 

Problematizare: 

Marketing-ul educaţional este considerat un 

element important al restructurării sistemului de 

învăţământ. Dar de multe ori acesta este realizat în mod agresiv, 

în special în  unităţi şcolare  cu valoare scăzută sau în organizaţii 

informale de educaţie. Marketing-ul în acest caz este direcţionat 

pe facilităţile „non educaţionale‖ oferite cum ar fi uşurinţa de a 

lua o diplomă, note mari, posibilitatea de a trece cu uşurinţă la 
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următoarea treaptă educaţională. Descrieţi 4 efecte negative de 

imagine ale unor astfel de instituţii asupra întregului sistem? Pot 

fi combătute aceste politici de marketing? Este normal să fie 

combătute sau trebuie să primeze dreptul la liberă exprimare, 

piaţa liberă şi liberul arbitru al fiecăruia?  Descrieţi rezolvarea 

acestui conflict!   

 

 

Activităţi practice: 
1. Realizaţi pentru un târg educaţional, un plan de 

prezentare al liceului pe care l-aţi absolvit. Descrieţi 

elementele pozitive pe care le veţi scoate în evidenţă! 

Descrieţi elementele negative pe care le veţi ocoli!  

 

 

 
 

VIII. 5. Managementul prin motivaţie 

 

Context teoretic: 

Motivaţia este una dintre cele mai importante 

pârghii ale unei educaţii eficiente şi de aceea un 

bun management motivaţional este fundamental 

pentru orice demers paideutic conducând la eficienţă obiectivă 

dar şi la reuşita subiectivă a activităţii. Există multiple 

posibilităţi de motivare educaţională începând cu varietatea 

sarcinilor, combinarea activităţii educative cu activităţi ludice, o 

bună relaţionare cu elevii, dezvoltarea unei competiţii în clasa 

de elevi  dar şi a unei bune colaborări, mărirea valenţelor 

afective ale activităţilor etc. Toate acestea trebuie să introducă 

dinamism în cadrul clasei de elevi. Strategiile managementului 

educaţional pot fi axate pe:- recompensă mai ales morală, - 

creşterea progresivă a performanţelor aşteptate, -evaluarea 
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continuă, -acordarea autonomiei în organizare, -conducerea 

dirijată, -coordonarea activităţilor , -încurajarea relaţiilor intra şi 

inter-grupale, -întărirea încrederii în echitatea aprecierii. 

Important este ca strategiile motivaţionale să urmărească elevul 

ca pe un complex de personalitate şi să acţioneze pe multiple 

planuri.  

 

 

 

Exerciţii: 

1. Identificaţi 6 metode de motivare a profesorilor şi 

elevilor de la clasa la care sunteţi diriginte/consilier 

care să corespundă managementului prin motivaţie. 

2. Realizaţi o ierarhie a activităţilor motivaţionale pornind de la 

modalităţile descrise de I. Neacşu,în  1990.  

3. Descrieţi 5 efecte negative ale unui management educaţional 

deficitar!  

4. Pornind de la strategia motivaţională de acordarea a 

autonomiei în organizarea, conducerea, coordonarea de activităţi 

descrieţi trei astfel de activităţi în care această strategie ar fi 

eficientă.   

 

Problematizare: 

Evaluarea constituie una dintre cele mai importante 

pârghii motivaţionale, dar de multe ori (aşa cum aţi 

învăţat la pedagogie)  intervin bariere în faţa unei evaluări 

eficiente. Identificaţi 3 modalităţi prin care puteţi să întăriţi 

încrederea elevilor în echitatea aprecierii, mai ales că în multe  

cazuri, citeriile de evaluare pe care le consideraţi obiective nu 

sunt privite la fel şi de către elevi? 

 

Activităţi practice: 
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1. Realizaţi o strategie motivaţională complexă adaptată pentru 

ora de Consiliere (Dirigenţie)! În cadrul acesteia ţineţi seama de 

specificul orei şi de strategiile motivaţionale cunoscute! 

2. Pornind de la percepţia asupra reuşitei specifice perioadei 

actuale şi de la faptul că de multe ori reuşita este greşit înţeleasă 

realizaţi un plan privind strategia de promovare a reuşitei în 

diferite situaţii şi de formare a acesteia! 

 

 

 

 

Analiza de caz: 

Sunteţi profesor consilier la clasa a X-a şi vă 

confruntaţi cu problema interpretării ideii de succes din 

România prin care se susţine câştigul facil fără muncă, 

„şmecheria‖, „descurcatul‖, obsesia banilor, extravaganţa ca 

valori fundamentale. Descrieţi 3 modalităţi prin care puteţi 

motiva elevii astfel încât aceştia să îşi însuşească o educaţie 

solidă? Alegeţi sistemul motivaţional pe care il veţi folosi? 

Puteţi motiva elevii  singuri sau aveţi nevoie de ajutor? Numiţi 

persoanele sau instituşiile care vă pot ajuta!  

 

 

 
 

 

VIII. 6. Comunicarea în managementul educaţional 

 

Context teoretic: 

Comunicarea managerial-educaţională se 

bazează pe relaţiile inter-personale profesor-elev, 

profesor-profesor, profesor-părinte, este 

instrumental-intenţională,  are un caracter afectiv pronunţat, 
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constituind baza managementului educaţional. Ea depinde de:- 

scopul activităţii; - particularităţile de receptare, de prelucrare şi 

de redare a informaţiei de care dispun interlocutorii; -

conţinuturile de transmis; -cerinţele de transmitere; experienţa 

anterioară a partenerilor comunicării; -limbajul folosit; -

contextul comunicării; tipul de comunicare dominantă verbală, 

non-verbală;- tipul de activitate educaţională; -stilul 

educaţional;- modelul de transmitere a informaţiei, etc. Între 

comunicarea didactică şi cea managerială există diferenţe 

importante fundamentate pe tipul de proces, criteriile de 

organizare a cominicăii şi stilul managerial. 

În ceea ce priveşte organizarea procesului de comunicare 

putem identifica mai multe modele (E. Joiţa, 2000):  

 Modelul liniar elaborat de Laswell (1948)  

 Modelul inter-activ elaborat de Shannon (1948)  

 Modelul tranzacţional elaborat de R.B.Adler, 1998  

 Modelul cibernetic – N. Wiener  

 Modelul comunicării performante elaborate de 

R.Ludlow, 1992  

 

 

Exerciţii: 

1. Descrieţi 5 deosebiri între comunicarea 

educaţională şi comunicarea managerială în clasa de 

elevi! 

2. Precizaţi în următoarele exemple de comunicare managerială 

care este: scopul activităţii, particularităţile de receptare şi de 

redare a informaţiei, tipul conţinutuului de transmis, cerinţele de 

transmitere, experienţa anterioară a partenerilor comunicării, 

limbajul folosit, contextul comunicării, tipul de comunicare 

dominantă.  

a. şedinţă cu părinţii în cadrul căreia se discută situaţia la 

învăţătură; 
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b. susţinerea în faţa Consiliului profesoral a planului financiar 

privind organizarea unui cerc de elevi. 

c. Ora de dirigenţie în care este ales şeful clasei.  

d. oră deschisă la obiecul de specialitate.  

3. Daţi trei exemple de comunicare managerială identificând 

elemetele componente după modelul lui Laswell şi Shannon!  

4. Identificaţi  caracteristicile modelului transacţional elaborat 

de R. B. Adler! Formulaţi un exemplu de comunicare în 

managementul educaţional folosindu-vă de acest model! 

5. Descrieţi cât mai multe dintre problemele întâmpinate în 

învăţământul românesc în cazul aplicării modelului cibernetic a 

lui N. Wiener! Identificaţi în ce context ar putea fi folosit acest 

model?  

6. Daţi un exemplu de comunicare fundamentat pe Modelul 

comunicării performante elaborate de R. Ludlow, în 1992. 

Identificaţi  avantajele şi limitele acestui model! 

 

Activităţi practice: 

1. Aplicaţi modelul tranzacţional al comunicării la o 

lecţie de dirigenţie a elevilor din clasa a XII-a! 

2. Aplicaţi modelul cibernetic a lui Wiener la cea mai 

bună clasă pe care o aveţi! Observaţi care sunt efectele pozitive 

şi negative, notând rezultatele într-o fişă de observaţie. 

 

 

Analiza  de caz: 

Sunteţi profesor- diriginte la clasa a X-a şi observaţi că 

apar din ce în ce mai multe bariere în calea comunicării 

cu elevii. Care credeţi că pot  fi sursele deficienţelor de 

comunicare între profesor şi elevi? Ce efecte negative asupra 

educaţiei elevilor pot să aibă deficienţele în comunicare? 

Schiţaţi cât mai multe modalităţi prin care puteţi acţiona în aşa 

fel încât  aceste bariere să fie depăşite?  
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VIII. 7. Managementul schimbării individuale şi 

organizaţionale 

 

 

Context teoretic: 

Managementul schimbării priveşte mai multe 

dimensiuni ale schimbării, atât schimbarea 

individuală şi cât şi schimbarea organizaţională. 

Printre cele mai importante principii ale schimbării sunt: 

renunţarea la mirajul certitudinii, echilibrul social nu este un dat 

ci o permanentă dinamică, cea mai bună cale de a prevedea 

viitorul este de a-l inventa, dacă oamenii consideră că un lucru 

este real, el este real prin consecinţele lui. Există mai multe 

soluţii de depăşire a rezistenţelor la schimbare: raţionalitatea 

multiplă, proactivitatea, înlocuirea managementului centrat pe 

control cu managementul centrat pe angajament implicativ, 

opţiunea strategică pentru motivare, comunicare, participare şi 

formare, abordarea constructivă şi înlăturarea barierelor în calea 

schimbării. 

 

 

Exerciţii: 

1. Identificaţi 5 schimbări individuale ale 

personalităţii d-voastră pe care consideraţi că le 

puteţi realiza şi 5 schimbări organizaţionale în şcoala 

unde lucraţi în aşa fel încât aceste schimbări să ducă la întâlnirea 

succesului individual cu cel instituţional! 
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2. În ceea ce priveşte schimbarea managerială există mai multe 

trepte ale acesteia: evoluţia naturală, modificări impuse de 

decalajele dintre societate şi sistemul educaţional, modificări 

adaptative la sisteme compatibile externe, restructurări radicale 

şi revoluţii educaţionale. Identificaţi care dintre aceste trepte se 

potriveşte modificărilor din învăţământul românesc! Există 

tipuri diferite de schimbare în funcţie de nivelul managerial al 

sistemului? Explicaţi la ce nivel managerial este necesar fiecare 

tip de schimbare?   

3. Identificaţi 5 dintre  cele mai grave forme de rezistenţă la 

schimbare specifice învăţământului românesc! Enunţaţi cinci 

formule specifice limbajului de lemn în care să se regăsească 

această rezistenţă la schimbare!   

4. Descrieţi zece metode prin care se poate depăşi rezistenţa la 

schimbare (cinci referitoare la schimbarea individuală cinci cu 

privire  la schimbarea sistemică)!  

 

 

Problematizare: 

Managementul schimbării unui sistem cum este cel 

educaţional este unul dintre cele mai dificile forme 

de management, atât datorită rezistenţei la schimbare care apare 

în interiorul său câ şi datorită implicaţiilor pe temen mediu şi 

lung. Dar, de foarte multe ori, se poate întâmplă ca multe dintre 

reformele educaţionale să fie aplicate pripit, în inerţia ideii de 

schimbare. Cum putem acţiona astfel încât să se păstreze un 

echilibru în sistem? Ce se poate face pentru a nu se realiza 

„reforme‖ ale  căror rezultate să nu aibă efecte negative pe 

termen mediu şi lung? Ce credeţi că ar trebui schimbat în modul 

de implemetare a reformelor din România? Identificaţi cât mai 

multe dintre schimbrile ce ar trebui imediat aplicate!  
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Activităţi practice: 

Identificaţi acele metalităţi din interiorul clasei de elevi 

care au efecte negative asupra educaţiei acestora! 

Realizaţi un plan de schimbare a mentalităţilor din 

interiorul clasei pe o perioadă medie (trei – şase luni) şi aplicaţi-

l atunci când aveţi ocazia! Realizaţi o fişă de observaţie a 

efectelor planului dumneavostră! Precizaţi cum s-a manifestat 

rezistenţa la schimbare şi ce metode aţi aplicat pentru depăşirea 

ei! 
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PSIHOPEDAGOGIA COMUNICĂRII 

 
 Formator:  Conf.Dr.Tatiana Dorofte 

 

 

1. Obiective specifice ale capitolului 

2. Comunicarea interumană     

2.1. Sensuri şi accepţiuni conceptuale     

2.2. Tipuri şi forme de comunicare   

2.3. Funcţiile comunicării     

2.4. Bariere ale comunicării interumane   

             2.4.1. Bariere fizice 

 2.4.2. Bariere psihologice şi socio-culturale 

 2.4.3. Bariere educaţionale 

  3. Modalităţi de facilitare a comunicării interumane   

    3. 1. Comunicarea în psihanaliză 

    3. 2. Comunicarea în consiliere 

         3. 3. Comunicarea în Analiza Tranzacţională 

    3. 4. Programarea neuro-lingvistică  

          3. 5. Ascultarea activă- tehnică de ameliorare a 

comunicării 

     4. Teme de seminar 

 

1.  Obiective specifice ale capitolului 
 

 După studierea acestui capitol de curs, se aşteaptă de la 

dv. să aveţi competenţa necesară pentru a  putea să : 
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 Definiţi, în termeni personali, conceptul de relaţie 

interumană. 

 Arataţi în ce condiţii se poate stabili o relaţie interumană 

determinată. 

 Explicaţi rolul prezentificării  în anticiparea relaţiei 

interumane. 

 Descrieţi influenţa interacţiunii sociale asupra genezei şi 

structurării imaginii de sine. 

 Explicaţi mecanismul psihosocial al emergenţei şi 

constituirii eului. 

 Definiţi comunicarea interumană din perspectiva 

ciberneticii. 

 Comentaţi schema cibernetică a comunicării interumane. 

 Explicaţi rolul şi importanţa feedback-ului în procesul 

comunicării. 

 Precizaţi în ce constă distincţia dintre comunicarea 

consumatoare şi comunicarea instrumentală. 

 Indicaţi alte două accepţiuni ale comunicării interumane. 

 Definiţi limbajul ca expresie a legăturii dintre un 

semnificat şi un semnificant. 

 Enumeraţi minimum trei tipuri de comunicare interumană. 

 Surprindeţi distincţia dintre simpatie şi empatie. 

 Definiţi metacomunicarea. 

 Enunţaţi şi analizaţi funcţiile comunicării interumane. 

 Indicaţi principalele tipuri de Bariere ale comunicării 

interumane. 

 Enumeraţi minimum 10 bariere ale comunicării, de natură 

educaţională (deprinderi conversaţionale). 

 În urma unui exerciţiu de autocunoaştere, identificaţi 

propriile deprinderi conversaţionale inhibitorii pentru 

comunicarea verbală.   
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 Analizaţi şi comparaţi între ele barierele de natură socio-

culturală. 

 Indicaţi modalităţile menţionate în acest capitol pentru 

deschiderea comunicării interumane şi adăugaţi cel puţin 

una după opinia dv. 

 Enumeraţi cel puţin 8 reguli ale ascultării active. 

 Exersaţi ascultarea activă faţă de persoane cunoscute şi 

meditaţi asupra reuşitei dv. 

 Imaginaţi, pe baza cunoştinţelor de psihosociologie si 

pedagogie pe care le aveţi, o strategie personală de 

ameliorare a relaţiilor şi comunicării interumane. 
 

RELATIA INTERUMANA 
   

 Relaţia interumană este elementul  constitutiv, esenţial al 

oricărui fenomen şi proces  de interacţiune psihosocială ce 

desemnează liantul intersubiectiv şi  interpersonal fundamental, 

inerent condiţiei umane, care ne leagă de semenii noştri.  

    În această accepţiune, relaţia interumană interactivă 

reprezintă unul dintre factorii esenţiali de creştere şi dezvoltare a 

personalităţii cu o forţă structurantă, determinativă şi totodată 

factori potenţatori ai psihismului individual. 

 Pentru ca o relaţie interumană determinată să devină 

efectivă, prezenţa fizică a celuilalt - partenerul psihosocial - nu 

este obligatorie şi indispensabilă. De exemplu,  atunci când 

profesorul  îşi pregăteşte prelegerea pentru cursul  din ziua 

următoare, el anticipează - în afara  derulării propriului discurs – 

şi reacţia psiho-afectivă pe care o va produce prezenţa şi 

comportamentul său  auditoriului presupus (sau –exprimându-ne 

într-o terminologie mai modernă – virtual) de a doua zi. 

 Mai mult decât atât, pentru angajarea unei relaţii 

interumane determinante nu este întotdeauna necesar ca Celălalt 

să fie perceput şi identificat în mod direct. Pe plan mental, 
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funcţia de prezentificare (P. Janet, apud Steluţa Teodorescu, 

1997) specifică psihismului uman creează posibilitatea unei 

interacţiuni subiective, numai invocate, cu altă personalitate, 

grup sau cîmp social. 

 Pentru  modelul psihologic al personalităţii descris de 

Freud, Altul joacă întotdeauna în viaţa individului rolul de 

model, de asociat sau de adversar, iar psihologia individuală se 

prezintă de la bun început ca un anume fel de ―psihologie 

socială‖. 

 Imaginea individului despre sine – ―self concept‖ – se 

formează  şi  sub influenţa interacţiunii psihosociale, în mod 

particular şi funciarmente pe parcursul legăturii fundamentale 

stabilite de copil în primii ani de viaţă cu părinţii.  

 În 1902, Charles Horton Cooley a făcut o descriere 

clasică a modului în care se dezvoltă concepţia despre sine, 

arătând că individul învaţă să se perceapă pe sine aşa cum 

consideră el că îl privesc ceilalţi. El a numit acest proces Eul 

privit în oglindă, care se formează astfel: 

- ne imaginăm cum le apărem celorlalţi; 

- ne imaginăm cum judecă ceilalţi actele noastre; 

- dezvoltăm sentimente şi răspundem evaluărilor lor. 

Concepţia despre sine nu rămâne însă doar o preluare pasivă 

a judecăţilor celorlalţi despre noi înşine; ea presupune şi 

interpretarea şi reacţiile la aceste etichetări. Suntem activ 

implicaţi în construirea imaginii despre sine, folosindu-ne de 

experienţa anterioară pentru a interpreta judecăţile celorlalţi. 

Mai mult decât atât, ne definim concepţia despre sine alegând 

între diferite ―oglinzi‖. Încercăm să găsim situaţii şi asocieri în 

sprijinul concepţiei pe care o avem despre noi înşine. Oglinda 

este, deci, nu numai o cale de a ne forma o imagine de sine, ci şi 

o modalitate de a menţine această imagine.  

 Copilul interiorizează treptat capacitatea de a-şi imagina 

şi de a înţelege felul în care este văzut şi judecat de ceilalţi. El se 
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socializează percepând şi interiorizînd reacţiile pe care le 

observă la ―Altul semnificativ‖  (Mead, G.H.,1954) şi se percepe 

el însuşi la fel, ca şi cum şi-ar percepe propria imagine într-o 

oglindă. Altfel spus, copilul ajunge să aibă sentimentul de sine 

pe măsură ce învaţă să se vadă cu ochii celorlalţi, iar imaginea 

sa de sine depinde în mod esenţial de maniera în care el îşi 

imaginează că îl apreciază ―ceilalţi semnificativi‖, adică familia, 

grupurile primare de tipul grupurilor de prieteni şi al tuturor 

celorlalte grupuri cu care copilul vine în contact în copilăria 

timpurie. 

Dezvoltarea conceptului de "EU" depinde de capacitatea 

individului de a se percepe ca obiect pentru sine. În funcţie de  

atitudinile de acceptare sau respingere, de aprobare sau 

dezaprobare, de interes sau de indiferenţă pe care le provoacă 

celorlalţi, persoana va adopta faţă de sine aceeaşi atitudine. 

Copilul ajunge deci să joace faţă de sine rolul pe care ceilalţi îl 

joacă faţă de el. Această "asumare" a rolului Celuilalt este un 

aspect esenţial al dezvoltării propriei personalităţi. 

Prin acest proces de interpretare a rolurilor celorlalţi individul 

asimilează în acelaşi timp normele sociale. El se imaginează în 

locul altcuiva pentru a-I intui criteriile după care acesta îi va 

evalua comportamentul, apoi va folosi informaţiile obţinute în 

dirijarea şi modelarea propriei conduite. Această transpunere în 

locul celuilalt începe în copilărie, când persoana învaţă 

drepturile şi obligaţiile asociate calităţii sale de copil în familie.  

         Copilul interiorizează comportamentele şi 

aprecierile celorlalţi despre sine, asimilându-le ca şi cum ar fi 

ale sale. Aceste modele devin parte integrantă a personalităţii; 

din sinteza lor se va naşte concepţia sau imaginea de sine a 

individului.  

Treptat, pe măsură ce copilul se maturizează şi participă la o 

reţea de relaţii sociale mult mai vastă, procesul de transpunere în 

locul altei persoane se extinde, contribuind la înţelegerea 
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aşteptărilor pe care le are societatea în ansamblu faţă de el. Mai 

mult, oamenii învaţă să-şi judece comportamentul nu doar din 

perspectiva persoanelor semnificative pentru el, ci şi din 

perspectiva a ceea ce Mead numea ―altul generalizat‖, adică 

aşteptările tuturor celorlalte persoane cu care intră în contact. 

Conştientizarea aşteptărilor acestui ―alt generalizat‖ este 

echivalentă cu învăţarea normelor şi valorilor culturale 

 Se pune acum, în mod firesc, întrebarea: cum se 

elaborează şi cum este posibilă relaţia interumană? Răspunsul 

este simplu: în mod esenţial, prin comunicare. 

 

 COMUNICAREA  INTERUMANA 
  

Sensuri şi accepţiuni conceptuale 

         

 Noţiunea de comunicare constituie astăzi un teren de 

convergenţă între preocupările unor discipline foarte diferite. De 

studiul său se ocupă deopotrivă ştiinţele umane, ştiinţele fizice şi 

ştiinţele naturale. 

 1. După o definiţie foarte generală comunicarea este 

procesul prin care un mesaj este transmis de un emiţător unui 

receptor. Mesajul, conţinând o anumită cantitate de informaţie, 

este transmis prin intermediul unui cod care este, în principiu, 

comun între emiţător şi receptor. În comunicarea interumană 

emiţătorul şi receptorul sunt subiecţi umani, iar operaţiile de 

codaj şi de decodaj sunt activităţi mentale. 

 Procesul comunicării presupune, alături de sensul sugerat 

etimologic, de a pune ceva în comun cu altceva, şi o influenţă 

inversă, a reacţiei asupra emiţătorului. Este ceea ce 

ciberneticienii numesc reacţie feed-back, sau retroacţiune. 
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În consecinţă, comunicarea completă are un caracter 

bidirecţional, este, cu alte cuvinte, reciprocă. O comunicare 

completă şi eficientă implică un schimb în ambele sensuri al 

informaţiei (transmiterea mesajului, înţelegere, retransmiterea 

înţelesului – feed-back), un circuit complet de comunicare, o 

comunicare bidirecţională. Dacă cel care receptează informaţia 

nu poate transmite, la rândul lui, un feed-back celui care a emis 

informaţia, atunci avem de a face cu un schimb de informaţie într-

un singur sens de o comunicare unidirecţională. Tabelul de mai 

jos prezintă schematic diferenţele, ca efect, dintre cele două tipuri 

de comunicare:  
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Pe parcursul oricărei relaţii interumane, dacă un subiect 

transmite un mesaj altui subiect, acesta din urmă va răspunde 

sau nu, dar chiar şi în acest caz va manifesta un comportament 

implicit, conştient sau nu, decodificabil la nivel postural şi/sau 

expresiv, care influenţează interlocutorul. Astfel se produce 

reglarea comunicării. 

Acest proces circular se stabileşte nu numai când emiţătorul 

caută să provoace o acţiune receptorului, ci chiar şi atunci când 

el îşi exprimă sentimentele favorabile sau defavorabile sau o 

simplă stare de tensiune internă. Deci comunicarea nu este 

neapărat intenţională. Ea este inevitabilă atunci când suntem în 

prezenţa altuia şi poate rezulta dintr-un comportament expresiv 

ce exprimă o stare emoţională fără a fi special îndreptată spre 

celălalt. De exemplu, enervarea unui pieton care alunecă pe 

stradă îl va face să surâdă pe cel care, întâmplător,  a asistat la 

scenă; reacţia involuntară a acestuia îl va  jena puţin pe primul. 

Astfel, între cei doi necunoscuţi s-a stabilit spontan o relaţie 
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mutuală de comunicare, chiar şi în absenţa intenţiei voluntare de 

a dialoga.  

 De aceea în psihologie se face distincţia între 

comunicarea consumatoare şi comunicarea instrumentală. 

Prima este consecinţa unei stări emoţionale (bucurie, teamă) şi 

expresia acesteia. A doua vizează un obiectiv clar definit şi 

producerea unor efecte determinante asupra receptorului. 

 2. Noţiunea de influenţă reciprocă o implică pe cea de 

permutare a rolurilor. Receptorul nu este un obiect pasiv, el 

acţionează la rândul său asupra emiţătorului, devenind astfel 

emiţător. 

  În procesul comunicării se stabileşte, în mod inevitabil, 

o dependenţă  mutuală, o permanentă schimbare a rolurilor  între 

cei doi interlocutori, ceea ce înseamnă că schimbul de mesaje 

dintre emiţător şi receptor poate fi privit şi ca  intercomunicare. 

Privită prin prisma influenţei reciproce şi a inversării rolurilor 

dintre protagonişti, comunicarea  interumană poate fi definită şi 

ca procesul prin care un subiect, influenţându-l pe altul, este, la 

rîndul său, influenţat de acesta. 

Indiferent de natura lor şi de forma pe care o îmbracă, 

mesajele vehiculate în cadrul comunicării interumane au o 

semnificaţie, în principiu comună pentru interlocutori. Din 

această perspectivă se poate identifica o nouă accepţiune a 

comunicării interumane, şi anume: comunicarea reprezintă un 

schimb de mesaje ce au o semnificaţie pentru cei care comunică. 

Rezumând, comunicarea se defineşte ca un proces bilateral 

de schimb şi de înţelegere a informaţiei între cel puţin două 

persoane sau două grupuri. Schimb, deoarece o persoană sau un 

grup transmite o informaţie (emiţătorul) unei alte persoane sau 

unui alt grup care le receptează (receptorul). Înţelegere pentru că 

informaţia trebuie să aibă o semnificaţie atât pentru emiţător, cât şi 

pentru receptor. În modelul general al procesului comunicării pot 

fi identificate mai multe etape (sintetitzate în figura de mai jos): 
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Într-o primă etapă are loc conceperea unei idei de către 

emiţător pentru a transmite altuia o intenţie sau o informaţie;  

În a doua etapă, emiţătorul codifică ideea, o transformă într-un 

limbaj compus din simboluri, semne sau cuvinte. Simbolurile 

trebuie să fie alese în funcţie de pertinenţa lor şi de capacitatea lor 

de a transmite în mod adecvat ideea iniţială. Codarea este 

influenţată prin experienţă, obişnuinţă prin cunoştinţele şi rolul 

organizaţional al emiţătorului. Rezultatul codării este mesajul. 

Conţinutul de informaţie este exprimat sub forma mesajului verbal 

şi nonverbal. 

Transmiterea mesajului se efectuează în a treia etapă. Mesajul 

urmează canalul ales pentru difuzarea sa. Canalul reprezintă 

mediul de transmisie a mesajului.    

Etapa a patra este reprezentată de recepţionarea mesajului de 

către receptor, adică de către persoana sau grupul căruia îi este 

destinat. 

A 5 - a etapă este reprezentată de decodarea mesajului şi 

interpretarea acestuia de către receptor. Dacă receptorul nu 

înţelege mesajul, comunicarea este inutilă. Aptitudinile, 

cunoştinţele şi sistemul socio-cultural al receptorului intră în 

acţiune în interpretarea mesajului. 

Ciclul poate fi acum completat de reacţia destinatarului. 

Utilizarea feed-back-ului ne permite să ne asigurăm că receptorul 

interpretează mesajul în conformitate cu intenţiile emiţătorului. El 

permite, deci, reducerea erorilor de înţelegere şi de interpretare pe 

care zgomotul le-ar putea favoriza.  Retroacţiunea este prezentă, 

de altfel, la diferite nivele în comunicare. Dar există şi comunicare 

unidirecţională, care  este parte integrantă în anumite procese 

comunicaţionale. Comunicarea scrisă este o comunicare în sens 

unic la momentul emisiei mesajului. Nu există nici o retroacţiune 

şi emiţătorul trebuie când se exprimă, să se plaseze în rolul 

receptorului pentru a evita barierele. Datorită feed-back-ului, bucla 

comunicării bidirecţionale este completă. 
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TIPURI SI FORME DE COMUNICARE 

  

        Fiinţele umane comunică între ele prin semne, verbale 

sau nonverbale, care au un sens comun pentru cei care le 

utilizează. 

 Limbajul scris sau vorbit este forma cea mai importantă 

de comunicare între oameni. Studiul său reprezintă obiectul unei 

discipline specializate - lingvistica - fondată de Ferdinand de 

Saussure. 

Conform lui Saussure, limbajul este o ―instituţie socială‖, în 

timp ce vorbirea este un act individual. Ca instituţie socială 

limbajul este un sistem organizat de semne care exprimă idei; 

acesta este aspectul codificat al limbajului. Sarcina lingviştilor 

este de a studia regulile care guvernează sistemul organizat şi 

care ne permit să producem înţelesul. Deoarece limbajul poate fi 

împărţit în segmente, el poate fi analizat. Aceasta implică 

dezvăluirea opoziţiilor şi diferenţelor marcante care îi permit să 

fie operant şi să aibă înţeles. 

Saussure visa la o ştiinţă generală a tuturor limbajelor (atât 

verbale, cât şi nonverbale) şi a semnelor sociale. ―o ştiinţă care 

studiază viaţa semnelor dintr-o societate este posibilă‖, scria el. 

―Eu aş numi-o semiologie (de la grecescul semeion, semn). 

Semiologia ne va arăta ce anume sunt semnele şi ce legi le 

guvernează‖. Saussure arăta că semiologia (sau semiotica) 

reprezintă ştiinţa ce studiază ansamblul semnelor utilizate în 

viaţa socială (înglobând, deci, lingvistica). 

Conform lui Saussure, semnul reprezintă combinaţia dintre 

un semnificant şi un semnificat. Semnificantul este forma, 

imaginea acustică sau cuvântul scris; la rândul său, semnificatul 

reprezintă conţinutul, conceptul, sensul, aspectul mental al 

semnificantului. Între semnificant şi semnificat nu există o 
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legătură necesară; semnul lingvistic, adică semnificantul, este o 

expresie arbitrară a semnificatului. 

Roland Barthes (1915-1980) a fost unul dintre cei care a 

reluat provocarea lansată de Saussure. Într-un articol-manifest 

intitulat ―Elemente de semiologie‖ (1964) în care a schiţat liniile 

directoare ale proiectului, el a oferit şi o definiţie: ―Obiectul 

semiologiei este orice sistem de semne, indiferent de natura sau 

limitele lui: imagini, gesturi, sunete muzicale, obiecte şi 

componentele acestora care pot fi întâlnite în ritualuri, 

protocoale sau spectacole constituie, dacă nu ―limbaje‖, cel 

puţin sisteme de înţelesuri.‖ El a organizat elementele 

fundamentale ale acestui proiect, valabil atât pentru lingvistică, 

cât şi pentru ştiinţele care se bazează pe ea, în patru capitole: (1) 

limba - langue (sistem de convenţii lingvistice) şi cuvântul – 

parole (vorbirea propriu-zisă); (2) semnificantul şi semnificatul; 

(3) sistemul şi sintagma; (4) denotaţie şi conotaţie. 

Două dintre aceste perechi s-au dovedit a fi deosebit de 

importante pentru studiul discursurilor obişnuite: semnificant-

semnificat şi denotaţie-conotaţie. Limbajul este un sistem 

organizat de semne. Fiecare semn are două aspecte: unul este 

perceptibil, audibil: semnificantul; celălalt, conţinut şi purtat de 

către primul este semnificatul. Cele două elemente sunt legate 

unul de celălalt printr-o relaţie de înţeles. Distincţia dintre 

denotaţie şi conotaţie a continuat să fie făcută în termeni diferiţi, 

―practic-mitici‖ de lingvistul lituanian Algirdas-Julien Greimas 

(1917-1982). Pentru Greimas, distincţia este fundamentală 

deoarece analiza structurală încearcă să delimiteze şi să 

sistematizeze toate faptele care transcend limbajul ―primar‖ sau 

de bază (Greimas, 1966). Toate formele de ideologie se sprijină 

pe limbajul ―secundar‖ al conotaţiei, care este ―deconectat‖ de 

limbajul primar al denotaţiei. Centrarea semiologilor asupra 

semnificatului şi asupra conotaţiei, precum şi interesul lor pentru 

sistemul de dincolo de aparenţe arată cât de departe a ajuns 
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proiectul semiologic de descriere a scemnificaţiei faţă de analiza 

funcţională a ―conţinutului manifest‖. 

 Termenul de limbaj înglobează, deci, limba, care este 

rezerva socială de cuvinte utilizate de membrii unei societăţi şi 

vorbirea, adică actul individual de a vorbi, ce presupune o 

alegere individuală a subiectului vorbitor. 

 Limbajul nu este singurul sistem de semne utilizat.  În 

cadrul oricărei societăţi umane se pot identifica şi semne 

nonlingvistice, cum ar fi : panouri rutiere, hărţi, imagini, semne 

matematice etc. În realitate oamenii au la dispoziţie  mult mai 

multe sisteme de comunicare  decât limbajul, utilizate pentru 

transmiterea mesajelor: privirea, mişcarea corpului, gesturile, 

postura corporală, contactele fizice, aparenţa exterioară 

(vestimentaţia) sunt purtătoare de mesaje; tăcerea este adesea un 

mod de comunicare mult mai nuanţat şi mai subtil decât 

limbajul propriu-zis; creaţia artistică în sens mai larg constituie 

de asemenea un mijloc de comunicare. 

 În literatura de specialitate mai sunt indicate  şi alte tipuri 

de comunicare, mai mult sau mai puţin valorificate în raporturile 

interpersonale. Astfel, Max Scheler vorbeşte de simpatie, ca 

sentiment de atracţie faţă de altul, ce permite fuzionarea 

(parţială) cu conştiinţa  celuilalt, prin intermediul fenomenului 

de identificare. Rogers, la rîndul său, utilizează termenul de 

empatie pentru a desemna asumarea cadrului de referinţă al 

altuia, în scopul de a-l înţelege la fel  cum el însuşi se înţelege 

pe sine, rămânând însă tu însuţi. Empatia presupune adoptarea 

cadrului de referinţă al celuilalt ―ca şi cum‖ ţi-ar aparţine, 

concomitent cu menţinerea lucidităţii şi detaşării  în raport cu 

celălalt. 

 În consecinţă, între simpatie şi empatie, ca forme 

nonverbale de comunicare nu se poate stabili echivalenţă, ci 

dimpotrivă, cele două concepte trebuie diferenţiate. Astfel, 

primul se referă la reciprocitatea sentimentelor de apreciere între 
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două persoane, iar cel de al doilea constă în înţelegerea 

percepţiilor, trăirilor şi sistemului de valori al celuilalt, fără a te 

lăsa dominat de propriile reacţii afective faţă de acesta (fapt care 

justifică denumirea de ―simpatie rea‖ care s-a mai dat empatiei). 

 Ca mod de comunicare distinct Freud evocă comunicarea 

de la inconştient la inconştient. Printr-un fel de intuiţie ar fi 

posibil să percepem mai mult decât ceea ce este comunicat în 

mod explicit. 

 Un alt mod de comunicare cunoscut între specialişti, dar 

şi la nivelul simţului comun, este comunicarea telepatică, ce se 

realizează atunci când două persoane cu facultăţi paranormale 

îşi transmit mesaje una alteia. 

 Orice comunicare trebuie investigată la două niveluri: pe 

de o parte la nivel denotativ (sensul literal); pe de altă parte la 

nivel metacomunicativ. Metacomunicarea poate fi definită ca 

"mesaj despre mesaj", ea reflectând atitudinea vorbitorului faţă 

de cele spuse.  

        

FUNCTIILE COMUNICARII 

 

 Comunicarea joacă un rol esenţial în formarea 

personalităţii şi în socializarea individului. Se poate vorbi de 

comunicare încă de la venirea copilului pe lume. Subiectul uman 

intră în dialog înainte de a cunoaşte şi de a simţi. Această 

comunicare cu Altul va contribui la dezvoltarea să mentală şi va 

determina apariţia conştiinţei de sine, a cărei formare necesită 

prezenţa altuia. 

Astfel, prin comunicare individul se integrează în societatea 

în care trăieşte şi îşi însuşeşte normele culturale. Importanţa 

comunicării în acest domeniu este demonstrată de dificultăţile 

întâmpinate în educaţia surdo-muţilor şi în tratamentul 

schizofrenilor (tulburările schizofrenice sunt perturbaţii ale 

comunicării cu sine şi cu alţii, survenite în copilărie). 
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 Ceea ce face ca un grup să existe este tocmai 

comunicarea între membrii săi. Oamenii care au o comunitate de 

idei şi interese nu constituie un grup decât în momentul în care 

intră în comunicare, reţelele de comunicare putând fi oficiale 

sau formale ori, dimpotrivă, spontane sau informale. Mai mult 

decât atât, însăşi intensitatea vieţii grupului este condiţionată de 

calitatea şi  eficacitatea comunicării între membri. 

 Trăsătura dominantă a civilizaţiei contemporane o 

constituie extensiunea considerabilă a mijloacelor de 

comunicare în masă: presa, radioul, televiziunea. Adaptarea 

mesajelor media la capacitatea de recepţie a consumatorului 

reprezintă funcţia cea mai importantă pe care trebuie s-o 

îndeplinească mass-media. 

 În relaţia de cuplu de tipul "face to face" comunicarea este 

fundamentală. Psihoterapia şi consilierea psihologică 

evidenţiază importanţa fenomenului comunicării. În cazul 

relaţiei de cuplu comunicarea însăşi devine o terapie, dat fiind 

faptul că cele mai multe – poate chiar toate – problemele care 

apar într-o convieţuire se datorează insuficientei sau ineficientei 

comunicări. 

Comunicarea interumană condiţionează de asemenea relaţiile 

dintre grupuri şi funcţionarea organizaţiilor. 

 

În mediul organizational, interferenţele sunt numeroase deci 

modelul comunicării este mai complex şi trebuie ţinut cont de 

caracteristicile individuale, obiectivele organizaţiei, mijloacele de 

transmisie a mesajului. 

 

În general putem atribui comunicării patru funcţii principale: 

1. Funcţia de informare – uşor de identificat deoarece ea 

corespunde situaţiilor cele mai evidente; ea facilitează luarea 

deciziilor; 
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2. Funcţia de motivare – corespunde tuturor formelor de 

comunicare verbală şi non-verbală care au ca obiectiv 

încurajarea randamentului; 

3. Funcţia de control – care face trimitere la formele de 

comunicare care au ca obiectiv precizarea clară a sarcinilor a 

rolurilor, obiectivelor, responsabilităţii şi autorităţii; 

4. Funcţia de exprimare a emoţiilor – care permite 

angajaţilor de a comunica sentimentele lor pozitive şi  

negative. 
 

RETELE DE 

COMUNICARE 

 

 În organizaţii funcţionează in paralel doua tipuri de 

comunicare: reţeaua formală şi reţeaua informală. 

 

I. Reţeaua de comunicare formală corespunde tuturor 

reţelelor de comunicare oficial stabilite, ca rezultat al instituirii 

structurii organizaţionale  

Shaw (1964) a pus în evidenţă mai multe tipuri de reţea formală 

de comunicare. Aceste tipuri de reţele determină structura în 

interiorul căreia informaţia este transmisă de la un individ la 

altul. 

"Roata" structurează raporturile între indivizi în aşa fel încât  

 

 informaţia este dirijată întotdeauna 

spre individul din centru. 

 nici o informaţie oficială nu este 

permisă între membrii unui grup; 

 este foarte eficace atunci cât este 

vorba de a rezolva rapid probleme;  
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 satisfacţia membrilor este foarte 

slabă 

 

 

 

 

―Lanţul” reprezintă o reţea de tip 

ierarhic tradiţional în care: 

 fiecare individ trebuie să comunice 

informaţia altuia din aproprierea 

lui; 

 cel care se plasează în vârful 

―lanţului‖ deţine cea mai mare 

parte din informaţie; 

 persoanele de la nivelul inferior 

posedă puţină informaţie şi puţină 

putere. 

 

―Y” se aseamănă cu ―lanţul‖ prin faptul 

că procesul de comunicare este 

centralizat 

 distincţia principală: la nivelul 

superior sunt plasaţi doi membri 

egali ca poziţie; 

 

 „Cercul” este reţeaua în care toţi 

membri deţin un statut echivalent 

pentru că: 

 ―informaţia este în mod invariabil 

dirijată spre două  persoane 

 pune accent mai mult pe rapiditatea 

execuţiei sarcinii şi pe precizie 
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decât pe satisfacţia participării 

membrilor. 

 

 ―Steaua” este o reţea în care 

membrii pot avea un statut 

echivalent dar în care: 

 permite identificarea unei persoane 

centrale ca leader de grup; 

 informaţia este în mod invariabil 

dirijată spre toate celelalte persoane 

 

 

 

 

Înainte de a alege tipul de reţea de comunicare formală este 

important de a analiza cu atenţie principalele criterii asociate 

sarcinii şi pe urmă de a alege tipul de reţea ce mai potrivită pentru 

grup sau pentru organizaţie, ţinând cont de efectele posibile ale 

tipului de reţea ales asupra randamentului şi satisfacţie membrilor. 

 

II. Reţeaua de comunicare informală rezultă, în mod natural, 

din interacţiunile sociale care se realizează între membrii 

organizaţiei. Reţeaua formală nu reuşeşte să satisfacă toate nevoile 

de comunicare şi de informare a indivizilor în cadrul unei 

organizaţii; iată de reţeaua informală a interacţiunilor se formează 

şi se suprapune celei formale. Într-un studiu realizat în 1984,  

Jewell a încercat să identifice diferite tipuri de reţele informale, 

tipuri similare celor identificate pentru reţelele formale. Astfel de 

structuri nu au putut fi puse în evidenţă, modul de organizare şi de 

funcţionare a reţelelor informale fiind mult prea divers, flexibil şi 

caracterizat printr-o dinamică continuă. 

Curiozitatea i-a făcut pe cercetători să verifice exactitatea 

mesajelor transmise prin intermediul reţelelor informale: 
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rezultatele arată că, cu cât conţinutul mesajului este mai puţin 

emotiv, cu atât exactitatea  este mai mare, într-o proporţie 

variind între 78% şi 90% (Davis, 1953). Mai mult, s-a 

demonstrat că reţeaua informală este mai rapidă şi mai flexibilă. 

Demisia unui vicepreşedinte poate fi cunoscută de toţi membrii 

unei organizaţii şi chiar în exteriorul organizaţiei înaintea 

confirmării oficiale. În reţeaua informală informaţia circulă în 

funcţie de interesele comune şi de legăturile de prietenie care 

unesc indivizii. Directorii trebuie să fie conştienţi de prezenţa 

acestui nivel de comunicare şi să-l accepte. Ei pot să-l utilizeze 

pentru a verifica efectul înţelegerii mesajelor transmise prin 

reţeaua formală. 

 

 MODELE DE COMUNICARE ÎN ORGANIZŢIE 

 

Reţeaua  formală a comunicării cupride, în mod implicit, 

noţiunea de direcţie a informaţiei. Această direcţie a informaţiei 

depinde de autoritate şi de poziţia ierarhică. Modele de 

comunicare se referă la diferite moduri în care este dirijată 

informaţia in organizaţie. Există trei modele de bază: 

comunicarea spre vârf, comunicarea spre bază şi comunicarea 

orizontală. 

 

 1. Modelul comunicării spre bază 

Acesta se referă la transmiterea infomaţiei de la un nivel 

ierarhic superior spre un nivel ierarhic inferior. Katz si Kahn, 

in1978, au identificat principalele tipuri de mesaje vehiculate de 

această comunicare spre baza: 

- directive despre sarcina de realizat si instrucţiuni particulare 

referitore la post; 
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- informaţii care vizează inţelegerea sarcinii si rolul său 

raportat la obiectivele organizaţiei; 

- politici si metode ale organizaţiei; 

- feed-back-ul oferit angajaţilor despre randamentul său; 

- informaţia cu caracter ideologic care vizează sa stimuleze 

angajamentul individual si loialitatea fată de scopul organizaţiei. 

Se observă că principalul obiectiv al acestui model este de a 

transmite informaţia axată pe sarcina care să faciliteze 

coordonarea intre diferite paliere ierarhice. Informaţia transmisă 

spre bază este frecvent deformată şi prost inteleasă: o mare parte 

din informaţie se poate pierde datorită trecerii prin mai multe 

paliere ierarhice. 

 

2. Comunicarea spre vârf 

Comunicarea spre vârf permite transmiterea informatiei de 

la un nivel ierarhic inferior spre unul superior. Katz si Kahn, 

in1978, au identificat principalele categorii de mesaje 

transmise conform acestui model: 

- informaţii relative la problemele si randamentul lor; 

- informaţii referitoare la alte persoane si problemele lor; 

- informaţii cu referire la politica si metodele organizaţionale; 

- informaţii asupra muncii de efectuat si asupra modului de a 

o face. 

Acest model poate fi supus distorsiunilor de transmisie, la fel 

ca si cel anterior. Mai mult, fiecare sef având acces la un volum 

mai mare de informaţie, provenind de la mai multi subordonaţi, 

are tendinţa de a selectiona informaţia şi de a transmite numai 

informaţia pe care el o considera importantă. 

 
 

3.Comunicarea orizontală 

Aceasta permite schimburi orizontale, între indivizii aceluiasi 

servici sau intre diferie servicii ale organizaţiei. Acest schimb se 
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realizează între indivizii care ocupă acelasi nivel ierarhic. El 

permite coordonarea activităţilor si transmiterea informaţiilor 

necesare pentru a rezolva problemele comune, precum si 

transmiterea informaţiilor sau mesajelor emotionale, de suport 

social. Acest model este mai putin distorsionat decat cel vertical, 

exceptie făcând cazurile in care există conflicte, suspiciuni sau o 

rivalitate intre colegi sau colective 

   

OBSTACOLE  IN COMUNICARE 
 

Numeroase interferenţe pot interveni în diferite etape ale 

procesului de comunicare provocând receptarea cu dificultatea, într-o 

formă uşor modificată sau într-o formă complet schimbată a mesajului 

iniţial. 

2. Ascultarea selectivă.  

Indivizii au tendinţa a percepe şi a întâlni ceea ce ei speră să 

perceapă sau să întâlnească. Toată informaţia disonantă care nu 

corespunde aşteptărilor sau credinţelor  lor tinde să fie respinsă, 

astfel încât mesajul riscă să fie interpretat în funcţie de 

stereotipurile, prejudecăţile formate în timp. Dacă receptorul are o 

prejudecată negativă vis-a-vis de emiţător, există serioase 

posibilităţi ca el să respingă sau să deformeze informaţia. Chiar 

dacă ascultarea nu este selectivă ca tendinţă (conştientă sau 

inconştientă) în mai multe ocazii ea reprezintă un obstacol serios, 

deoarece deseori, în analiza unor probleme şi în procesul de luarea 

a unor decizii, mai multe persoane vorbesc în acelaşi timp, se 

întrerup reciproc, atenţia noastră ne putând permite o înregistrare 

fidelă a tuturor informaţiilor suprapuse. 
 

3.Filtrarea informaţiei, 

Filtrarea informaţiei constă în a manipula informaţia în aşa 

fel încât receptorul să o perceapă într-o manieră pozitivă. 
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Aceasta se realizează în comunicarea pe verticală. Angajaţii de 

la baza ierarhiei nu comunică toate informaţiile superiorului 

imediat pentru că nu au interes sau pentru că aceasta ar putea 

servi la o evaluare negativă asupra randamentului şi atitudinii 

celui care o transmite.  

 

3.Problemele semantice. 
De exemplu 500 de cuvinte cel mai des utilizate de englezi 

posedă cca. 14.000 de definiţii în dicţionar. Se poate deduce că 

uneori cuvintele pot fi un obstacol în comunicare datorită 

polisemantismului lor, sensurilor şi semnificaţiilor particulare pe 

care pot să le aibă. De asemenea cuvintele /elementele de jargonul 

poate fi un obstacol în comunicare. 

 

5. Poziţia ierarhică  
Statusul emiţătorului, poziţia lui ierarhică a emiţătorului joacă 

un rol în recepţia mesajului. Cu cît poziţia emiţătorului este mai 

ridicată cu atât este mai credibil mesajul pe care îl transmite. 

 

6. Cantitatea de informaţii.  
Uneori aceasta creează o dificultăţi în procesul decizional. 

Dorind să evite această situaţie directorii nu au  timp de a consulta 

toate informaţiile care le parvin. Emiţătorul trebuie să selecţioneze 

în prealabil informaţiile cele mai pertinente şi să evite a le insera 

într-o masă de informaţii inutile. Emiţătorul trebuie să considere 

mesajul din punctul de vedere al receptorului. 

 

7. Feed-back-ul  
Retroacţiunea este prezentă la diferite nivele în comunicare. 

Dar comunicarea unidirecţională este parte integrantă în anumite 

procese comunicaţionale, chiar dacă în alte situaţii acest tip de 

comunicare este creată de atitudinea emiţătorului. Comunicarea 

scrisă este o comunicare în sens unic la momentul emisiei 
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mesajului. Nu există nici o retroacţiune şi emiţătorul trebuie când 

se exprimă, să se plaseze în rolul receptorului pentru a evita 

barierele. 

 

Comunicarea dintre oameni este supusă în anumite situaţii 

bruiajelor, distorsiunilor sau întreruperilor, care deformează sau 

blochează mesajele. Este suficient să ne amintim de jocul 

copiilor "telefonul fără fir", ca să ne dăm seama cât de mult 

poate fi deformat un mesaj care circulă, fiind recepţionat, 

decodificat şi retransmis de un mare număr de indivizi. Studiul 

fenomenelor psihosociale ce se produc pe parcursul dialogului 

dintre oameni trebuie să ia în consideraţie şi obstacolele 

comunicării  interumane ce pot interveni, de cele mai multe ori, 

independent de voinţa celor care comunică, la nivelul  fiecărei 

verigi a actului comunicării: emisia, recepţia, canalul de 

transmitere a informaţiei şi capacitatea de 

codificare/decodificare de care dispun subiecţii implicaţi în 

dialog. 

Numeroase interferenţe pot interveni în diferite etape ale 

procesului de comunicare provocând receptarea cu dificultate, 

într-o formă uşor modificată sau într-o formă complet schimbată 

a mesajului iniţial. 

 Pentru a introduce o ordine în diversitatea barierelor ce 

intervin în comunicarea interumană, vom distinge între:  

1.Barierele fizice sau materiale, 2. Barierele psihologice şi 

socio-culturale şi 3. Barierele educaţionale. 

 

  Obstacole fizice îşi au originea în: tulburări de limbaj 

sau ale aparatului auditiv (surditate) ale unuia sau altuia dintre 

interlocutori; distanţa fizică neadecvată ce-i separă pe 

interlocutori; proasta acustică a sălii; rezoluţia defectuoasă a 

semnalelor grafice expuse într-o sală de conferinţe; vizibilitatea 

redusă a scenei sau ecranului dintr-o sală de spectacole etc. 
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Anumite amenajări materiale sunt deci mai defavorabile 

comunicării decât altele pentru buna desfăşurare a schimbului 

reciproc sau unilateral de mesaje în timpul unei reuniuni publice 

(dezbatere, conferinţă, spectacol etc.). 

 

 Cea de-a doua categorie a blocajelor comunicării 

interumane o constituie obstacole psihologice şi socio-culturale. 

Expresia tipică a obstacolelor de această natură o reprezintă  

iluziile de comunicare.  

 Este foarte posibil ca un subiect S1 să spună ceva unui 

subiect S2, care la rândul său va răspunde crezând că a 

recepţionat corect informaţia transmisă de S1. În mod frecvent 

se mai întâmplă ca răspunsul lui S2 să nu aibă nici o legătură cu 

ceea ce S1 a dorit să comunice. Pentru a ilustra un astfel de 

"dialog al surzilor" vom  lua următorul exemplu (Badin, 1977). 

 Doi indivizi discută în felul următor : 

 “ - Eu vă spun că este cal. 

 - Eu vă spun că este alb. 

 - Dar dumneavoastră deviaţi: vă spun că este alb şi asta 

este tot ce contează. ‖ 

 Numai un miracol, probabil, îi va ajuta pe fiecare dintre 

cei doi să înţeleagă  gândirea celuilalt şi să realizeze că, de fapt, 

ambii vorbesc despre unul şi acelaşi lucru, şi anume un cal alb. 

La originea unei astfel de iluzii de comunicare se află diferenţa 

cadrelor de referinţă ce structurează recepţionarea mesajelor la 

emiţător şi la receptor. 

 Un mesaj este întotdeauna perceput, decodificat şi 

interpretat  pe baza sistemului  de referinţă cognitiv, valoric şi 

socio-cultural propriu subiectului, format pe parcursul istoriei 

sale personale. Ori, tocmai diversitatea şi rigiditatea cadrelor de 

referinţă şi a sistemelor de codaj şi de decodaj specifice celor 

doi interlocutori constituie unul dintre obstacolele majore ale 

comunicării.  
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a) Obstacolele psihologice pot fi la rândul lor intelectuale 

şi/sau afective. În primul caz, diferenţa cadrelor de referinţă îşi 

are originea în aparatul conceptual, semnele sau simbolurile 

utilizate, cunoştinţele sau credinţele la care se referă fiecare 

dintre cei doi. În cel de al doilea caz, este vorba despre atitudini, 

motivaţii sau dispoziţii afective neprielnice ascultării celuilalt, 

care se pot interpune între emiţător şi receptor, împiedicându-i 

pe cei doi să comunice fără riscul de a-şi deforma unul celuilalt 

conţinutul real al mesajului ce i-a fost adresat. 

Unul dintre obstacolele de acest tip este cadrul de referinţă al 

persoanelor angajate în comunicare. El se  formează încă din 

copilărie, prin acumularea experienţei şi, în funcţie de aceasta, 

prin structurarea unor scheme generale (patternuri) de receptare, 

prelucrare a informaţiei şi de reacţie la evenimente. Acestea 

constituie principala bază a judecăţilor individului, dar ele pot 

deveni, de asemenea, şi principalul obstacol atunci când trebuie 

abordată în mod creativ o situaţie nouă.  

Fiecare individ posedă un cadru de referinţă unic şi tinde să 

emită sau să interpreteze mesajele în funcţie de parametrii care îl 

caracterizează. Astfel indivizii care ocupă funcţii distincte într-o 

organizaţie pot interpreta aceeaşi informaţie în mod diferit, 

aceasta cauzând, frecvent, o distorsiune involuntară a 

comunicării.  

Cantitatea de informaţie transmisă poate constitui de 

asemenea un obstacol de ordin psihologic al comunicării, situat la 

nivel perceptiv. Deseori, receptorul este ―bombardat‖ cu mesaje şi 

nu are  timp să recepteze şi să decodifice toate informaţiile care îi 

parvin. Emiţătorul trebuie să considere mesajul din punctul de 

vedere al receptorului şi să selecteze în prealabil informaţiile cele 

mai pertinente, evitând inserarea lor într-o masă de informaţii 

inutile.  

Un alt tip de blocaj de ordin psihologic este ascultarea 

selectivă. Indivizii au tendinţa de a percepe şi de a întâlni ceea ce 
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ei speră să perceapă sau să întâlnească. Orice informaţie disonantă 

care nu corespunde aşteptărilor sau credinţelor lor tinde să fie 

respinsă, astfel încât mesajul riscă să fie interpretat în funcţie de 

stereotipurile, prejudecăţile formate în timp. Dacă receptorul are o 

prejudecată negativă vis-a-vis de emiţător, există serioase 

posibilităţi ca el să respingă sau să deformeze informaţia. Chiar 

dacă ascultarea nu este selectivă ca tendinţă (conştientă sau 

inconştientă) în mai multe ocazii ea reprezintă un obstacol serios, 

deoarece deseori, în analiza unor probleme şi în procesul de luare 

a unor decizii, multe persoane vorbesc în acelaşi timp, se întrerup 

reciproc, atenţia noastră neputând permite o înregistrare fidelă a 

tuturor informaţiilor suprapuse. 

Tot în această categorie intră şi filtrarea informaţiei. Ea  

constă în manipularea informaţiei astfel încât receptorul să o 

perceapă într-o manieră pozitivă. Aceasta se realizează de 

exemplu, în comunicarea pe verticală în organizaţii. Angajaţii de 

la baza ierarhiei nu comunică toate informaţiile superiorului 

imediat pentru că nu au interes sau pentru că aceasta ar putea servi 

la o evaluare negativă asupra randamentului şi atitudinii celui care 

o transmite.  

 b) În literatura de specialitate se disting, de asemenea, 

bariere de origine socio-culturală. Din această perspectivă, o 

cauză importantă a posibilelor distorsionării  ale comunicării 

interumane o constituie marea varietate a culturilor pe care o 

întâlnim, atât la nivelul sistemelor sociale globale, cât şi la 

nivelul diferitelor subgrupuri umane aferente unor zone 

geografice, categorii de vârstă sau de sex, clase sociale distincte 

etc. Cel mai banal exemplu al acestui tip de obstacol este, fără 

îndoială, fenomenul general uman cunoscut sub numele de 

conflict sau incomunicabilitate între generaţii. 

 Conţinutul comunicării cu altul este condiţionat de 

statutul social şi de rolul pe care cei doi interlocutori îl deţin şi îl 

joacă în viaţa socială. Interacţiunea dintre ei poate fi adeseori 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
MINISTERUL 

MUNCII, 
FAMILIEI 

ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 
AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente 

Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 
„GHEORGHE 

ASACHI” DIN 
IAŞI 

527 

influenţată de clişeele perceptive, de inevitabilele prejudecăţi şi 

stereotipii mentale aferente rolurilor  sociale pe care fiecare din 

cei doi le ocupă. Astfel, emiţătorul şi receptorul vor fi tentaţi să 

formuleze şi să recepţioneze mesajele în funcţie de personajul 

social pe care fiecare din ei îl reprezintă şi nu neapărat pe baza 

percepţiei autentice a conţinuturilor informaţionale vehiculate în 

procesul comunicării. 

 Un exemplu de astfel de blocaj este poziţia ierarhică a 

celor ce comunică. Statusul emiţătorului, poziţia ierarhică a 

acestuia joacă un rol important în recepţia mesajului. Cu cât 

poziţia emiţătorului este mai ridicată, cu atât mesajul pe care îl 

transmite tinde să fie mai credibil. 

 3.4.3. Barierele educaţionale, maniera de a purta 

dialogul sunt tot atît de importante. De cele mai multe ori înşişi 

adulţii introduc un factor de bruiaj, distorsionare sau chiar 

blocare a comunicării cu alţi adulţi, prin deprinderile 

conversaţionale proaste, dobândite prin imitaţie sau ca efect al 

consolidării rapide a modului de reacţie la un stimul dintr-o 

anumită categorie, practicat pentru prima dată în experienţa 

individuală. Helena Cornelius şi Shoshana Faire (1996, p. 61-

68) inventariază aceste comportamente antiproductive 

comunicaţional într-o listă a ―ucigaşilor comunicării‖:   

Nu ascultăm concentrându-ne asupra celuilalt, ci pur şi 

simplu ne aşteptăm rândul ca să vorbim, sau chiar intervenim 

inoportun. 

Ameninţăm. 

Dăm ordine.  

Criticăm.  

Insultăm. 

Dirijăm (―Trebuie”, “Nu trebuie să…”). 

Tăinuim informaţiile – cheie. 

Interogăm, bombardăm cu întrebări.  
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Lăudăm în scopul manipulării, pentru a obţine ceva de la 

interlocutor. 

Diagnosticăm, definim motivele şi cauzele.  

Dăm sfaturi necerute, când celălalt nu vrea decât să fie 

ascultat. 

    Schimbăm subiectul, din indiferenţă faţă de durerea 

celuilalt, sau iluzionându-ne că astfel îl facem să uite.  

   Punem propria persoană în prim plan (“Ce-ai păţit tu nu-i 

nimic pe lângă ceeea ce mi s-a întâmplat mie. Să vezi cum a 

fost…”). 

 Refuzăm  să acceptăm problema (“Eu nu văd de ce îţi faci 

probleme”. “Nu te teme”).  

 Lăsăm să se vadă că nu-l respectăm pe interlocutor (prin 

cuvinte şi tonul vocii). 

 

Dată fiind multitudinea şi diversitatea obstacolelor ce se pot 

interpune în calea unei comunicări eficiente, s-au elaborat multiple 

tehnici şi modalităţi de ameliorare a comunicării.  

 

Modalităţi de facilitare a comunicării interumane 

 

Comunicarea în Analiza Tranzacţională 

 

Comunicarea analizei tranzacţionale contribuie de asemenea, 

la clarificarea acestor fenomenelor implicate într-o comunicare 

eficientă. Eric Berne, psihiatru californian, a propus sub acest 

nume o metodă originală de analiză a schimburilor 

interpersonale (pe care el le numeşte tranzacţii). El apreciază, 

prin analogie cu structura ierarhică a personalităţii din 

psihanaliză că personalitatea este o sinteză a trei sisteme 

funcţionale distincte, Părinte, Adult, Copil, denumite ―stări ale 

eului‖. 
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O stare a eului este un ansamblu de sentimente, atitudini şi de 

tipuri de comportamente care caracterizează un individ la un 

moment dat, modalitatea în care el gândeşte, simte şi se 

comportă la acel moment (cel puţin ceea ce poate fi observat din 

exterior). Dar, în timp ce în psihanaliză sinele, eul şi supraeul 

sunt instanţe ale personalităţii, concepte teoretice, stările eului 

din A.T. sunt realităţi fenomenologice, direct observabile în 

comportamentul şi atitudinile cotidiene ale fiecărui individ.  

Într-un act de comunicare cu celălalt (sau o tranzacţie) 

individul poate să se comporte în funcţie de una din trei stări ale 

eului: starea de Părinte, starea de Copil şi starea de Adult. 

PĂRINTELE este subsistemul eului structurat prin asimilarea 

sfaturilor, restricţiilor, interdicţiilor transmise de părinţi şi de 

alte persoane mature – percepute ca figuri de autoritate – sub 

formă de atitudini, valori, stări de spirit, prejudecăţi asupra 

respectării legii şi ordinii, asupra sentimentului datoriei, dar şi 

asupra protecţiei, susţinerii, alinării, altruismului, dăruirii de 

sine. Toate aceste înregistrări sunt depozitate la nivelul stării de 

Părinte sub forma a două modele comportamental-atitudinal-

axiologice distincte: 

Părintele normativ – echivalentul supraeului din psihanaliză, 

este acea parte a eului care impune din exterior respectul 

instanţei morale. În sfera normalităţii psihice PN poate avea 

două polarizări: una devalorizantă, destructivă, încărcată de 

conotaţii negative (Părinte Normativ Persecutor) şi una pozitivă, 

denumită Părinte Normativ Protector, caracterizată prin 

responsabilitate, consecvenţă, fermitate, exigenţă faţă de sine şi 

faţă de alţii. 

Părintele educator este acea parte a eului care oferă căldură, 

afecţiune, alinare şi care susţine, protejează, reconfotează. El 

poate fi sursă a altruismului, devotamentului şi dăruirii de sine. 

(Părintele Educator Sfătuitor) şi a paternalismului, ipocriziei sau 

tendinţelor demagogice (Părintele Educator Salvator). 
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ADULTUL reprezintă partea obiectivă a personalităţii. Ne 

situăm la nivelul adultului atunci când gândim lucid, stabilim 

raporturi obiective între fapte, când analizăm cu discernământ 

mesajele recepţionate sau când propunem soluţii, judecăţi, 

informaţii, când aducem argumente fără a încerca să le 

impunem. Mai mult, Adultul este cel care propune scopuri şi 

participă activ la realizarea lor; îşi anticipează propriile sale acte 

şi analizează realist consecinţele deciziilor şi acţiunilor sale. El 

se manifestă printr-o examinare raţională a datelor oferite de 

Părinte şi de Copil, traducându-se printr-un comportament logic 

adaptat la realitatea prezentă. 

COPILUL desemnează starea în care individul revine la 

situaţii similare celor trăite în copilăria sa timpurie. Sunt incluse 

aici reacţiile emoţionale şi afective spontane (de exemplu, când 

izbucnim în râs). Copilul este cea mai complexă stare a eului, 

cuprinzând trei substări: 

Copilul natural este spontan, impulsiv, creativ. Este sursa 

emoţiilor noastre cele mai autentice; 

Copilul adaptat este cel care reacţionează în comportamentul 

său la cerinţele părinţilor sau persoanelor pe care el le percepe ca 

figuri de autoritate; 

Micul profesor este expresia cea mai autentică a copilăriei. El 

este deopotrivă manipulativ, ştiind cum să obţină ceea ce doreşte, 

cât şi inventiv. El este sursa ideilor geniale, partea cea mai 

creativă a eului nostru. 

Părintele, Adultul şi Copilul coexistă, în stare latentă, în 

fiecare individ şi întreţin în permanenţă relaţii şi dialoguri în 

interiorul nostru, influenţându-se reciproc. De aceea, când două 

persoane se întâlnesc există de fapt şase ―persoane‖ susceptibile 

de a se manifesta spontan cu ocazia unei anumite tranzacţii. 

Termenul ―tranzacţie‖ desemnează o unitate de schimb verbal 

sau non-verbal între doi interlocutori sau ―aspectul manifest al 

interacţiunilor sociale‖ (Eric Berne, 1971). 
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Iată câteva exemple de tranzacţii: 

Patronul: Ce zi este astăzi? (Adult) 

Secretara: Astăzi este luni. (Adult) 

Alte tranzacţii corespund unor stări ale eului diferite la cei 

doi parteneri. De exemplu: 

Patronul: Cât e ceasul? (Adult) 

Secretara: Ceasul dvs. nu mai merge? (Părinte) 

Patronul: L-am uitat acasă (Copil). 

Secretara: Doamne, sunteţi atât de distrat! (Părinte) 

Patronul: Da, eram foarte grăbit. (Copil) 

(după P. Badin, 1977) 

Un alt exemplu : soţul întreabă: unde sunt butonii mei de la 

manşetă? (Adult). 

Răspunsul soţiei poate fi un răspuns de Adult ―În sertarul 

din dreapta‖ sau ―Să te ajut să-I cauţi‖. 

Dar soţia, enervată, poate răspunde: ―Acolo unde I-ai lăsat‖. 

Deşi stimulul corespunde stării de Adult, răspunsul corespunde 

stării de Părinte. 

Astfel, comunicarea este blocată din moment ce stimulul şi 

răspunsul se încrucişează pe diagrama tranzacţională.  

Conform lui Berne, tranzacţiile se ordonează în jocuri şi 

scenarii cu mai multe personaje care se repetă în măsura în care 

ele exprimă tendinţele inconştiente ale celor implicaţi. 

Analiza tranzacţională propriu-zisă îşi propune 

conştientizarea de către subiecţi a unor asemenea încorsetări, 

ceea ce le va permite să-şi controleze tendinţele în relaţiile cu 

ceilalţi. ―Fortificarea Adultului, scrie Harris, le va permite să 

devină mai sensibili la semnele Părintelui şi Copilului.‖ Scopul 

nu mai este, ca în psihanaliză, explorarea îndelungată a vechilor 

traumatisme inconştiente, ci realizarea, în cel mai scurt timp, a 

condiţiei de eu adult, ceea ce în argoul societăţii de consum 
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înseamnă ―eu sunt O.K., tu eşti O.K.‖ În cadrul terapiei inspirate 

de A.T. se urmăreşte analiza detaliată a situaţiilor morbide în 

care Adultul este destituit de celelalte stari ale eului. 

 

PROGRAMAREA NEURO-LINGVISTICA : O TEORIE A 

COMUNICARII 

 

             În anii `70, John Bandler şi Richard Grinder au pus 

bazele uneia dintre cele mai noi şi mai originale teorii ale 

comunicării, numită ―Programare neuro-lingvistică‖. Aceasta 

acoperă o arie considerabilă de activitate, metodele şi tehnicile 

sale putând fi utilizate atât în psihoterapie, cât şi în elaborarea 

unor strategii de ameliorare a comunicării, de negociere sau de 

dezvoltare personală. 

 În esenţă, PNL-ul cumulează o serie de metode şi tehnici 

preluate din practica unor celebri terapeuţi ( precum F. Perls, V. 

Satir, M. Erickson etc), dar şi dintre anumite tehnici orientale de 

antrenament al trupului şi psihicului, utilizate şi în cadrul altor 

metode psihoterapeutice, cum ar fi training-ul autogen al lui 

Schultz.   

 Accepţia de bază a PNL-ului constă în abordarea 

comportamentelor umane în mod similar unor ―programe 

cerebrale‖. A schimba un comportament ne-ecologic, distructiv, 

involutiv pentru fiinţa umana este echivalent cu a modifica 

programul aferent la nivel cerebral sau, mai exact, în structurile 

psihismului nostru. Modificările de program se pot realiza prin 

intermediul limbajului, de exemplu. Această abordare îşi are 

sorgintea în principiile enunţate de Alfred Korzibsky în 

―Semantica generală‖. Korzybsky susţine, de exemplu, că 

realitatea exterioară nu este unul şi acelaşi lucru cu percepţia 

noastră despre ea. Această aserţiune este exprimată în celebra 

frază - cheie din PNL : ―Harta nu este tot una cu teritoriul‖. 
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Astfel, un comportament eronat, indezirabil, poate fi 

reprezentantul unei imagini, al unei ―hărţi‖ greşite despre o 

anume realitate. Această imagine inadecvată se poate exterioriza 

prin intermediul anumitor expresii sau fraze care să comporte 

anumite stereotipuri verbale. Cuvinte şi expresii precum : 

―niciodată‖, ―întotdeauna‖, ―toţi bărbaţii…‖ sau ―toate 

femeile…‖ , ―am auzit..‖, ―se zice că…‖ etc. trădează eşantioane 

osificate de gândire şi care îşi vor pune amprenta asupra 

atitudinilor şi comportamentelor individului respectiv. 

 Programarea neuro - lingvistică abordează problema 

schimbării clişeelor comportamentale prin intermediul anumitor 

etape : observarea, sincronizarea şi dialogul cu clientul sau 

pacientul respectiv. În cele ce urmează, vom descrie fiecare 

dintre aceste etape . 

a.Observarea în PNL : etapa observării porneşte de la 

aserţiunea că ―Fiecare dintre noi este unic ―. Astfel, înainte de a 

trece la delimitarea clară a problemelor cu care se confruntă o 

anumită persoană, este necesar să înţelegem ―modul său de 

funcţionare psihică‖. Pentru acesta, este necesar să observăm 

strategiile şi tehnicile sale personale de a interacţiona cu mediul 

exterior, şi această observare se poate efectua sub aspect non - 

verbal şi sub aspect verbal. Ambele aspecte pornesc totuşi de la 

accepţia interferenţei noastre senzoriale cu exteriorul. Într-

adevăr, fiecare dintre noi schimbă informaţii cu mediul prin cele 

cinci canale senzoriale, şi anume : canalul vizual, cel auditiv, cel 

tactil / kinestezic , cel olfactiv şi cel gustativ. Este evident că 

ponderea informaţiilor parvenite nouă prin intermediul 

simţurilor nu este constantă pentru toate acestea, ci este 

diferenţiată, predominanţa clară fiind atribuită unuia dintre 

primele trei canale senzoriale( vizual, auditiv sau tactil), în cazul 

fiinţei umane. Experimentele efectuate pe sute de subiecţi atestă 

faptul că optimul calităţii comunicării intre două sau mai multe 

persoane depinde în bună masură de acordul între 
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predominanţele lor senzoriale. Astfel, dacă o persoană 

predominant tactilă va comunica cu o alta predominant vizuală, 

ele nu se vor inţelege foarte bine de la început, ficare 

transmiţând informaţii pe o dominantă şi primind informaţiile pe 

un canal care nu îi este preponderent. Putem recurge, pentru o 

prezentare mai clară, la analogia cu ascultarea unui post de 

radio, care emite pe o anumită frecvenţă. Dacă aparatul nostru 

de radio ne permite pătrunderea în respectiva bandă de 

frecvenţe, avem toate şansele să găsim exact frecvenţa specifică 

de emisie a acelui post şi să recepţionăm informaţiile cu mare 

acurateţe. În caz contrar, desigur, tot ce vom putea recepţiona va 

fi doar un semnal ―înecat‖ în zgomotul de fond, şi în nici un caz 

nu ne vom bucura de o percepere clară a mesajului transmis. 

 Am putea să ne imaginăm cu uşurinţă un dialog între o 

persoană predominant auditivă şi una predominant vizuală, în 

mijlocul naturii : 

 ―- Ai văzut pasărea aceea frumos colorată din stejarul pe 

lângă care am trecut? 

-Nu, dar am auzit-o foarte bine!‖ 

Există posibilitatea de a ne cunoaşte propria predominanţă 

senzorială, fie cu ajutorul unor teste psihologice, fie printr-o 

analiză  non-verbală sau printr-o analiză verbală. 

 Analiza non-verbală presupune observarea 

predominanţei orientării dinamice a globilor oculari ai persoanei 

observate, în timpul unei discuţii în care acea persoană este 

antrenată. Analiza verbală presupune observarea preponderenţei 

utilizării predicatelor senzoriale de către acea persoană, în 

timpul unei discuţii. Prin ―predicate‖ se înţeleg, în PNL, 

totalitatea verbelor, adverbelor şi adjectivelor pe care le utilizăm 

în discursul nostru. Acestea relevă o predominanţă senzorială 

clară, spre deosebire de substantive, care sunt, din acest punct de 

vedere, redundante. Ca exemplu redăm în cele ce urmeaza o 
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listă de predicate (în sensul PNL) , în cadrul primelor trei 

predominanţe senzoriale: 

 

 vizual   auditiv  tactil 

 

  strălucitor  sonor   moale  

 lucios   răsunator  catifelat 

 colorat   cristalin  aspru 

 vizibil   bubuitor  rugos 

 luminos  asurzitor  cald 

 radios   răspicat  rece 

 

 

 Se poate observa cu usurinţă redundanţa unui substantiv : 

cuvântul ―soare‖, de exemplu, poate fi codificat de către un 

vizual drept o imagine a Soarelui, pe când un tactil l-ar putea 

codifica printr-o senzaţie de căldura percepută la nivelul pielii, 

etc. 

 Există şi anumite expresii care fac o trimitere fără 

echivoc la predominanţele senzoriale. Exemple ca : ―Vezi ce 

vreau să-ţi spun?‖ , ―Ai văzut?‖, ―Intenţia lui este vizibilă‖, ―Se 

vede de la o poştă‖ etc. se referă în mod evident la dinamizarea 

canalului senzorial vizual. De asemenea, expresii ca : ― Ai 

auzit?‖, ― Mă asculţi?‖ etc. reflectă predominanţa auditivă, iar 

expresii de tipul : ― Simţi diferenţa?‖, ―Cuvintele tale mă 

încălzesc‖etc. sunt cert cantonate în registrul senzorial tactil. 

 Astfel, analizându-ne preponderenţa propriului discurs 

sau pe cel al interlocutorilor noştri, suntem în măsură să 

determinăm cu exactitate predominanţa senzorială a fiecăruia. 

Desigur, pasul următor va fi ca, odată stabilit acest lucru, să ne 

acordăm propria exprimare senzorială pe ―frecvenţa‖ celui cu 

care comunicăm, pentru a înlatura filtrele perturbatoare dintre 

noi şi a asigura o transmisie optimă a informaţiei. 
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 Există cazuri bine cunoscute şi studiate pe larg în 

literatură despre felul uimitor în care s-au ameliorat relaţiile 

între şef şi subaltern, între medic şi pacient sau între profesor şi 

elev, din momentul în care unul dintre ei, avizat fiind, şi-a 

modulat registrul expresional după predominanţa celuilalt. 

b.Sincronizarea, a doua etapă a comunicării eficiente : 

sincronizarea presupune că, odată ce am desăvârşit observarea 

celuilalt şi suntem în măsură să discernem modul său unic de 

expresie şi manifestare, să realizăm o acordare la unison a 

expresiei noastre de sine cu cea exprimată de interlocutor. Este 

vorba atât de un acord corporal, non-verbal, cât şi de unul 

verbal.  

 Sincronizarea non-verbală presupune adoptarea, în 

primul rând, a unui limbaj al trupului coerent cu cel exprimat de 

interlocutor. Dacă acesta este animat şi îşi susţine conversaţia 

mişcându-se prin cameră cu paşi mari, însoţindu-şi cuvintele de 

gesturi largi, nu vom rămâne în nici un caz pe scaun, cuminţi, cu 

braţele încrucişate, rezumându-ne la cât mai puţine gesturi. Vom 

urmări să adoptăm o atitudine coerentă cu celălalt, animându-ne 

la rândul nostru. Desigur, din moment ce această dinamizare 

este regizată, auto-impusă, vom urmări ca ea să nu devină o 

copiere a gesturilor şi atitudinilor celuilalt, lucru care l-ar 

deranja cu siguranţă, şi nu ar duce decât la întreruperea 

comunicării. Există posibilitatea înlocuirii simbolice a unui gest 

sau complex de gesturi ale celuilalt cu un alt gest sau set de 

gesturi, echivalente din punct de vedere simbolic. De exemplu, 

dacă cel din faţa noastră bate tactul cu degetele pe birou, putem 

să ne utilizăm propriile degete jucându-ne cu un pix sau un alt 

obiect, astfel încât să ne sincronizăm corporal, asigurând 

dinamizarea aceleiaşi părţi a trupului concomitent cu el. O 

discuţie în care interlocutorul execută un du-te - vino prin faţa 

noastră la un moment dat poate fi susţinută de noi prin adoptarea 

unor gesturi largi cu braţele şi cu partea superioară a trupului, 
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fără ca acest lucru să ne oblige să ne ridicăm, la rândul nostru. 

Este esenţial ca demersul sincronizării sa fie, intotdeauna, 

discret şi civilizat, în deplin respect faţă de felul propriu de a se 

manifesta al celui din faţa noastră. 

 Sicronizarea trupului poate fi privită din două 

perspective : una statică şi una dinamică. Sincronizarea statică 

presupune adoptarea aproximativ a aceleiaşi poziţii cu a 

interlocutorului, atât în ce priveşte orientarea truchiului, cât şi 

dispunerea picioarelor şi mâinilor, a capului etc. Sincronizarea 

dinamică se referă la adoptarea, concretă sau simbolică, a 

aceloraşi gesturi şi mimici, pe parcursul întregului dialog. Tot in 

perspectiva asigurării unei bune sincronizari dinamice, vom 

urmări acordarea ritmului respirator şi gestual. 

 Sincronizarea verbală presupune, pe de o parte, 

acordarea faţă de registrul senzorial predominant al celuilalt, dar 

şi adoptarea unei similarităţi în ceea ce priveşte ritmul şi timbrul 

vocal, rapiditatea vorbirii şi tonul vocii. Experienţa cotidiană ne-

a relevat de multe ori că o discuţie între o persoană animată, care 

se exprimă cu rapiditate şi elocvenţă, şi o persoană lentă în 

exprimare, care îşi găseşte greu cuvintele, este foarte scurtă şi 

infructuoasă. 

 Adesea observăm exercitarea sincronizării în mod 

automat între două sau mai multe persoane, dacă subiectul 

discuţiei este pasionant şi captivează atenţia tuturor. Desigur, în 

acest caz este vorba despre o sicronizare involuntară, automată, 

neconştientizată. Este clar că în acest caz informaţia circulă 

optim între toţi participanţii la discuţie, perturbaţiile fiind 

minime. Este esenţial să ne putem educa abilităţile de 

sincronizare şi atunci când subiectul pus în discuţie nu este 

neapărat captivant, dacă dorim totuşi să putem comunica cu 

celălalt. Sincronizarea conştientă se învaţă, ca de altfel cele mai 

multe dintre abilităţile ce contribuie la socializarea fiinţei 

umane.  
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c.Dialogul propriu-zis constituie a treia etapă a demersului 

comunicaţional în PNL. Acesta se desfăşoară orientat in funcţie 

de scopul general şi de finalitatea pe care  dorim să o aibă 

discuţia noastră cu celălalt. Este oricum demn de remarcat că 

dialogul se poate considera că începe abia după o ajustare 

prealabilă a comunicării, şi a eliminării filtrelor perturbatoare 

dintre cei doi participanţi, prin intermediul primelor două etape, 

observarea şi sincronizarea. 

 În arsenalul strategiilor PNL există şi tehnici de depistare 

a surselor de blocaj ale personalităţii noastre, exteriorizate prin 

intermediul limbajului. Astfel, există anumite expresii care 

trădează convingeri eronate, credinţe false sau inapropriate,o 

imagine de sine negativă, stima de sine scăzută, etc. Prin 

revizuirea limbajului şi eludarea conştientă a acestor expresii, se 

realizează o anumită mutaţie la nivel cerebral care determină şi 

mutaţii comportamentale şi atitudinale. Astfel limbajul se 

constituie drept una dintre cele mai puternice mijloace de 

depistare a blocajelor personalităţii şi de înlăturare a acestora.  

Această aserţiune constituie baza nucleului de tehnici 

comunicaţionale lingvistice utilizate în PNL în vederea 

schimbării comportamentelor cu ajutorul limbajului, tehnici  

care constituie ceea ce în PNL se numeşte meta-model  

 Metodele şi tehnicile programării neuro-lingvistice pot fi 

utilizate cu mult succes şi ca elemente-cheie ale dezvoltării 

personalităţii, prin achiziţia unor valenţe şi trăsături de caracter 

iniţial latente, nemanifestate. Există posibilităţi de antrenare 

specifică a memoriei, pentru a obţine performanţe superioare, 

posibilităţi de dezvoltare volitivă deosebită sau de dobândire a 

unui auto-control remarcabil asupra proceselor psihice şi 

fiziologice din propriul organism. Aceste posibilităţi deschid 

porţi largi de afirmare fiinţei umane, permiţându-i atingerea 
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unor performanţe considerate ca fiind utopice sdau extrem de 

greu de realizat în condiţii obişnuite de dezvoltare a 

personalităţii. Acestea sunt tot mai mult exploatate astăzi în 

programele de antrenament special al cosmonauţilor, 

scufundătorilor la mare adâncime, dar şi al sportivilor de 

performanţă. Tehnicile programării neuro-lingvistice devin 

subiectul unui interes crescând şi pentru oamenii de afaceri, 

pentru negociatori, şi, în ultimă instanţă, pentru publicul larg. 

Căci, în virtutea faptului că accesul la cunoaşterea autentică nu 

trebuie să fie rezervat unei elite, ci să fie deschis tuturor, este 

important ca tot mai mulţi oameni să poată accede la resursele 

extraordinare ale propriei fiinţe. 

  

 Ascultarea activă – tehnică de facilitare a comunicării 
 

Literatura mai recentă din arealele rezolvării conflictului şi 

ale negocierii propune tehnica numită ascultarea activă. Aceasta 

este o manieră de conversaţie foarte utilă în rezolvarea 

conflictelor interpersonale, în medierea conflictelor şi susţinerea 

morală a interlocutorului, care operează prin permeabilizarea 

comunicării.  

Regulile generale pentru realizarea unei ascultări active sunt: 

Nu vorbim despre noi înşine. 

Nu schimbăm subiectul. 

Nu dăm sfaturi. 

Nu diagnosticăm. 

Nu încurajăm. 

Nu criticăm sau hărţuim.  
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Nu ne gîndim înainte la ceea ce vom spune, în timp ce 

interlocutorul îşi prezintă problema; ne concentrăm atenţia 

asupra lui, încercând să-l înţelegem.  

Căutăm să-i cunoaştem emoţiile şi sentimentele transmise 

prin comunicarea nonverbală. 

Nu pretindem că am înţeles ceea ce vrea să spună, când, de 

fapt, nu l-am înţeles.  

Îl întrebăm despre nevoile, preocupările, anxietăţile şi 

dificultăţile lui. 

Confirmăm că l-am înţeles, prin parafrazare (―Spui că vrei 

să…?‖). Parafrazarea este cea care duce la răspunsul: ―Da, aşa 

este‖.  (Cornelius and Faire, 1996, p. 73-74). 

 

Oricât de multe precauţii şi-ar lua participanţii la un act de 

comunicare, acesta rămâne imperfect doarece cu toţii suntem 

condiţionaţi de experienţele anterioare care ne-au creat 

adevărate filtre de percepţie a realităţii în general şi a celorlalte 

fiinţe umane în particular. O comunicare perfectă ar presupune, 

după unii autori, o comuniune totală cu celălalt, o pierdere a 

limitelor eului propriu, o fuziune a conştiinţei noastre cu a 

celuilalt, soldată cu pierderea identităţii noastre (Gusdorf, 1953).  

―Cu toţii credem că vedem lucrurile aşa cum sunt, că suntem 

obiectivi. Dar nu e cazul. Chiar deloc. Vedem lumea nu aşa cum 

este, ci aşa cum suntem noi – sau cum am fost condiţionaţi s-o 

vedem. Când deschidem gura să descriem ceea ce vedem, în 

realitate ne descriem pe noi înşine, felul nostru de a percepe, 

paradigmele noastre(…) Fiecare priveşte prin unica lentilă a 

experienţei personale.‖ (Stephen R. Covey, 1996). De aceea, 

discursul unei persoane asupra unei anumite realităţi ne va spune 

mai multe despre acea persoană, decât despre realitatea evocată. 

Subiectivitatea noastră umană îşi pune, deci, în mod obligatoriu 
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amprenta asupra relaţiei noastre cu ceilalţi în general şi asupra 

comunicării cu ei în special. 

 

 

3.6. Teme de seminar 

Imaginaţi, pe baza cunoştinţelor de psihosociologie pe care le 

aveţi, o strategie personală de ameliorare a relaţiilor şi 

comunicării interumane. 

 
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

Enumeraţi minimum 10 bariere ale comunicării de natură 

educaţională (utilizând eventual şi informaţia cuprinsă în 

Capitolul I al lucrării). 

 
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 
 

În urma unui exerciţiu de autocunoaştere identificaţi propriile 

deprinderi conversaţionale inhibitorii pentru comunicarea 

verbală. 
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 
 

Imaginaţi modalităţi practice de eliminare a barierelor 

comunicării de tip: 

psihologic 
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afectiv 

intelectual 

socio-cultural 

educaţional. 

 

Imaginaţi (sau relataţi din experienţa dumneavoastră 

personală) acte de comunicare în care să intervină mecanismul 

proiecţiei. 
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

Identificaţi avantajele pe care le aduce într-un act de 

comunicare principiul reformulării propus de Carl Rogers. 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

Imaginaţi situaţii (sau concepeţi jocuri de rol) care să 

evidenţieze cele opt tipuri de comportament ale consilierului în 

relaţia de ajutor psihosocial. 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

Concepeţi dialoguri în care intervin diferite stări ale eului 

participanţilor la actul de comunicare. 
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
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Note 

Nota 1 

După al doilea război mondial s-a dezvoltat în Statele 

Unite sub influenţa lui Alfred Korzybsky (1878-1950) un 

curent de gândire numit Semantica generală. Este vorba 

despre o antropologie individuală şi socială conform căreia 

bolile individuale, ca şi conflictele sociale sunt puse în 

legătură cu erori de limbaj. 

Fiinţa umană este strâns condiţionată de factori 

neurolingvistici sau neurosemantici care sunt la originea 

percepţiei sale asupra mediului. Ori, semnele la care se referă 

sunt în întregime arbitrare prin raportare la ceea ce semnifică. 

Pe de altă parte, un cuvânt nu este realitatea pe care o 

reprezintă. Harta nu este teritoriul pe care-l reprezintă, 

deoarece nu mergem pe hartă; la fel cuvântul măr nu poate fi 

mâncat. Harta nu acoperă tot teritoriul; există detalii care nu 

figurează pe hartă. Un cuvânt nu descrie totul. Rămâne 

totdeauna ceva de spus.  

Semantica Generală este o practică. Ea nu se defineşte, ci 

se trăieşte. Ea vizează o anumită eliberare din sclavia 

limbajului formal, guvernat de legile logicii aristoteliene. S-

au organizat seminarii de semantică generală pentru a se 

descoperi marile bariere semantice ale comunicării. 

Semnificaţia cuvintelor trebuie căutată nu în cuvintele 

propriu-zise, ci în cel care le utilizează. Nu putem acoperi 

niciodată totalitatea unui lucru pe care vrem să-l reprezentăm. 

Nu trebuie să confundăm observaţiile şi supoziţiile, nu 

trebuie să închidem categoriile şi lucrurile în categorii 

verbale; trebuie să evităm atitudinea de ―totul sau nimic‖ la 

nivel verbal; trebuie să evităm să ne limităm la reacţii-

semnal, adică să vedem ceea ce simbolizează un lucru, mai 

degrabă decât la lucrul în sine. 
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Nota 2 

R. Carkhuff şi colaboratorii săi (1969) au stabilit o scală 

de măsurare a gradului de prezenţă a diferitelor atitudini şi 

comportamente într-o relaţie de ajutor psihologic. 

Ei au distins cinci nivele, pornind de la ignorarea 

universului emotiv al celuilalt până la comprehensiunea 

profundă.  

Nivelul I: mesajele consilierului - verbale şi nonverbale – 

nu sunt mesaje de ajutor. Nu există, de fapt nici o percepţie a 

sentimentelor celuilalt. 

Nivelul II: consilierul se referă la sentimentele exprimate 

de client, eliminând, însă, o parte substanţială a conţinutului 

mesajelor şi minimalizând intensitatea emoţiilor clientului. 

Nivelul III: mesajele consilierului exprimă acelaşi sens şi 

aceeaşi intensitate emoţională ca şi mesajele clientului. Cele 

două emisii sunt interschimbabile. Consilierul nu adaugă, nici 

nu elimină nici un element din ceea ce exprimă clientul, 

explicit şi clar, dar nu înţelege emoţiile sale mai profunde. 

Acest nivel este nivelul minim pentru o relaţie de ajutor. 

Nivelul IV: mesajele consilierului comunică o înţelegere a 

mesajelor clientului la un nivel emoţional mai profund decât 

cel la care se poate exprima clientul. El poate aprofunda 

conţinutul mesajelor clientului şi sentimentele pe care le-a 

exprimat acesta. 

Nivelul V: mesajele consilierului exprimă cu precizie 

sentimente la un nivel mult mai profund decât cel la care a 

putut clientul să le exprime. El arată de asemenea că înţelege 

clientul mult mai profund decât se înţelege clientul pe sine. 

Consilierul este alături de client pe cât de profund posibil. 

Nivelul 3 constituie minimul necesar într-o relaţie cu un 

client care începe să se ―autoexploreze‖. Consilierul va trebui 

să înainteze progresiv spre nivele din ce în ce mai profunde 

de comprehensiune în relaţia sa cu clientul. Manifestarea 
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prematură a unei empatii prea profunde poate suscita 

fenomene de anxietate şi blocaj. 
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TEHNICI DE ORGANIZARE ŞI 

LEADERSHIP ÎN EDUCAŢIE 

 
Formator: Lector Tudor Stanciu 

 

 

Să fii tu însuţi un exemplu nu este una din căile principale prin 

care poţi influenţa pe cineva, este singura cale. (Albert Einstein) 

1.  CE ESTE LEADERSHIPUL? CE ESTE 

LIDERUL? 

 Subiectul leadership-ului a fost dezbătut, de la filozofii 

greci pâna la cei mai mari teoreticieni și practicieni ai 

managementului și leadershipului din vremea noastră. Și cu 

toate acestea, nu s-a ajuns la o definiție unanim acceptată a 

leadershipului, putând afirma fără teama de a greși că ―sunt tot 

atâtea definiții ale leadershipului câte persoane încearcă să îl 

definească― (Stogdiil, 1974). 

1.1.Ce este de leadershipul? 

 Leadershipul este un proces dinamic al muncii în grup, 

aparținând unei persoane pe o perioadă determinată de timp și 

într-un context organizațional, prin care sunt determinați alți 

membri ai grupului a se angaja ei înșiși în îndeplinirea sarcinilor 

de grup sau a obiectivelor (G. A. Cole). 
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 În concepția autorului, leadershipul sau călăuzirea este 

îndeplinirea unor obiective prin oameni. Aceasta se întâmplă 

deobicei atunci când există un obiectiv care trebuie atins sau o 

sarcină care urmează să fie efectuată şi atunci când este nevoie 

de mai mult de o persoană de a face acest lucru. Toţi managerii 

sunt prin definiţie lideri, în măsura în care pot face ceea ce au de 

făcut cu sprijinul echipei, care are membrii ce trebuie să fie 

inspirați sau convinși să urmeze liderul. Leadership-ul este prin 

urmare, legat de capacitatea de a încuraja şi inspira echipa 

pentru a da ce e mai bun, cu scopul de a obţine un rezultat dorit. 

 Leadershipul este necesar, deoarece cineva trebuie să arate 

care este ținta şi aceeaşi persoană trebuie să se asigure că toţi cei 

interesaţi ajung acolo. Eficacitatea organizaţională depinde de 

calitatea de leadership.  

 Leadershipul este necesar deoarece: 

 asigură dinamica organizației; 

 permite o mai mare flexibilitate; 

 oferă posibilitatea coordonării eforturilor diverselor 

grupuri; 

 înlesnește satisfacerea nevoilor membrilor grupului 

(ca premisă a stabilității forței de muncă). 

 Este foarte importantă distincția dintre management și 

leadership. Există multe diferențe între aceste concepte, iar 

principala diferență constă chiar în scopul final. În management 

este vorba despre stabilitate și eficiență în cadrul organizației, 

iar în leadership eficacitatea este pe primul plan. În timp ce 

leadershipul nu se impune într-un grup din exterior, fiind un 

rezultat al vieții interne a grupului, managementul acționează 

prin forța autorității ierarhice. 

 Cel mai familiar concept despre leadership este că ‖liderii 

se nasc, nu sunt făcuți‖. Ca în toate zicalele există ceva adevăr 

în această afirmație, deşi nu poate fi luată literal. Există mulţi 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
MINISTERUL 

MUNCII, 
FAMILIEI 

ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 
AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente 

Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 
„GHEORGHE 

ASACHI” DIN 
IAŞI 

548 

lideri de succes, care și-au manifestat abilitățile lor de la o vârstă 

foarte fragedă. 

 Aceștia au talent și poate că au fost susţinuți de educația 

lor timpurie şi experienţele de la şcoală, universitate sau în 

cadrul profesional. Carisma lor, calităţile inspiraţionale şi 

modalităţile de manipulare a oamenilor se combină pentru a 

produce o persoană despre care toată lumea spune că este un 

‖lider înnăscut‖. Liderii pot fi recunoscuți pentru viziunea lor și 

capacitatea de a ‖urni‖ oamenii spre un scop stabilit de ei. 

 Atributele clasice ale leadershipului includ:  

 Dreptate 

 Consiliere 

 Autoritate 

 Valoare 

 Judecată 

1.2. Obiectivele unui lider  

 Obiectivul general al unui lider este de a realiza sarcina 

sau sarcinile, cu ajutorul echipei sale. Pentru a îndeplini acest 

obiectiv general, liderul are trei obiective specifice: 

1. De a motiva și de a obține angajamentul şi cooperarea 

echipei sale.  

2. De a pune grupul în acţiune pentru a atinge obiectivele 

convenite.  

3. De a întrebuința la maximum competenţele, energiile, 

aptitudinile şi talentele din echipa sa. 

 Scopul unui lider este de a face oameii să facă ceea ce el 

vrea prin obţinerea cooperării acestora și nu prin participarea lor 

prin constrângere. El trebuie să construiască moralul grupului 

său, care va fi ridicat atunci când grupul este productiv şi 

oamenii lucrează bine împreună. Paradoxal însă, grupul nu are 

nevoie să se simtă confortabil. De fapt, acesta va fi de multe ori 
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sub presiunea de a face mult mai mult decât ar face dacă ar fi 

lăsat să ia propriile decizii. Dar ei vor simţi că realizează ceva 

valoros împreună, vor avea și o satisfacţie enormă din asta. Pe 

lângă energia pozitivă, liderul trebuie să creeze o atmosferă de 

încredere între toate nivelele organizaţiei, iar cel mai la 

îndemână nivel este cel personal. 

1.3. Fii mai mult decât un manager, fii un lider! 

 În orice echipă se crează relația dintre lider, manager, 

membrii echipei și mediu, echipa fiind expusă în acest fel la 

provocările mediului și a celor din jur. Rolul liderului în această 

situație, chiar dacă el nu face parte neapărat din grup, este acela 

de a încuraja încrederea și loialitatea celorlalți membri ai 

echipei. Fiecare lider trebuie să treacă proba de autenticitate, 

respectiv să analizeze nu doar îndeplinirea unui obiectiv, ci și 

mijloacele prin care acesta a fost realizat, și dacă în acel proces 

și-a păstrat valorile. Așadar, liderul autentic seamănă mai mult 

cu un artist– prin el se exprimă o relație deosebită cu ceilalți, 

relație care nu este dată de poziția ierarhică.  

 Activitatea managerului unei echipe cuprinde mai multe 

atribuţii, printre care cea mai importantă este aceea de a se 

asigura că echipa duce la bun sfârşit sarcinile. Una dintre cele 

mai mari greșeli pe care le fac managerii este că își petrec prea 

mult timp în birourile lor și prea puțin timp printre oameni. 

Managerul este cel care poartă responsabilitatea. În consecinţă, 

managerul trebuie să aibă capacitatea: de a clarifica ţelurile; de a 

clarifica rolurile membrilor echipei; de a forma rapid echipa şi 

de a câştiga respectul ei; de a motiva oamenii; de a comunica cu 

persoane aflate la toate nivelurile; de a adopta o perspectivă 

largă privind locul ocupat de echipă în organizaţie; de a menţine 

ritmul desfăşurării sarcinilor; răbdare, precum şi aptitudini 

pentru managementul schimbării. 
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1.4. Manager sau Lider 

 Cu toate acestea, anumite stiluri de abordare a relaţiilor 

interumane limitează succesul unui manager. Pentru a reuşi, un 

manager ar trebui să dobândească atributele unui stil bun, adică 

să aibă capacitatea de a intra în empatie, să aibă aptitudini de 

lider, să reziste la stres, să-i respecte pe ceilalţi, să fie dinamic şi 

pozitiv, să cultive relaţiile personale, să se adapteze la situaţie. 

Nu trebuie uitate motivele care ar putea determina un manager 

să se implice în realizarea sarcinilor, respectiv conţinutul, 

complexitatea şi anvergura acestora. 

Pentru o bună comunicare, managerul trebuie să: 

• Expliciteze ipotezele şi să verifice dacă a înţeles bine;  

• Definească clar sfera sarcinilor:  

• Încerce să înţeleagă cerinţele clientului: 

• Reia periodic discuţiile cu clientul şi să verifice cerinţele 

definitorii de bază;  

• Înţeleagă şi să accepte faptul că nevoile clientului nu se 

opresc la specificarea cerinţelor.  

 Un bun manager trebuie să cunoască şi să jongleze cu 

factorii care pot transforma îndeplinirea sarcinilor într-un 

succes: relaţiile de colaborare şi comunicare între membrii 

echipei, clienţi şi management; planul proiectului; indicatorii de 

măsurare a progresului. 

 Există o diferenţă esenţială între un manager şi un lider. 

De multe ori însă, în îndeplinirea sarcinilor liderul este şi 

managerul. Mai jos sunt prezentate principalele caracteristici ce 

diferenţiază cele două categorii (McAdams, 2000): 

 Managerul administrează; liderul inovează! 

 Managerul este o copie; liderul este un original! 

 Managerul menţine; liderul dezvoltă! 

 Managerul pune accent pe sisteme şi structuri; liderul pe 
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oameni! 

 Managerul se bazează pe control; liderul inspiră încredere! 

 Managerul are viziune pe termen scurt; liderul pe termen 

îndelungat! 

 Managerul întreabă cum? şi când?; liderul, ce? şi de ce? 

 Managerul ţinteşte rezultatul final; liderul orizontul! 

 Managerul imită; liderul iniţiază! 

 Managerul acceptă status-quo-ul; liderul îl provoacă! 

 Managerul este soldatul clasic bun; liderul este propriul 

său general! 

 Managerul face bine lucrurile; liderul face lucruri bune! 

 Managerul este format şi învaţă prin instrucţie; liderul prin 

educaţie! 

 

 Un bun manager care doreşte să fie şi liderul echipei cu 

care lucrează va face eforturi deosebite pentru a avea raporturi 

de interacţionare cu membrii echipei la nivelul stării de adult, va 

stabili în comun cu echipa obiectivele, va face planificările 

necesare şi va lua în considerare implicaţiile deciziilor luate. 

 Conform teoriei lui Max Lindsberg, formula după care 

acționează un lider eficient este următoarea: Leadership = 

viziune x motivatie x avânt. 

Majoritatea cercetărilor arată ca liderii gândesc strategic, iar un 

lider este eficient când își cunoaște atât punctele tari cât și 

limitele. E de remarcat că există multe situații reale în care nu 

managerul se manifestă ca lider al grupului, ci unul dintre 

membri este cel care orientează acțiunile echipei într-o direcție 

anume. 

 Există 7 sfaturi pentru lideri pe care Simonas (manager.ro) 

ne sfătuiește să le urmăm: 

1. “Băgați în seamă” oamenii în fiecare zi. 
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 Dacă aveți timp, salutați-i cu o strângere de mână in 

fiecare dimineață. 

2. Tineți cont de datele calendaristice importante. 

 Zilele de naștere sunt extrem de importante! Oricui îi 

place să fie felicitat cu ocazia unei zile aniversare. Nu uitați: vor 

fi cu adevărat impresionați dacă vor constata că nu i-ați uitat! 

3. Includeți oamenii în procesul decizional legat de 

departamentul în cadrul căruia lucrează. 

 Ascultați-le comentariile și luați act de preocupările lor. 

Fiți deschis(ă) și permiteți-le să își aducă contribuția. Chiar dacă 

este vorba despre ceva obligatoriu, lăsați-i să își exprime punctul 

de vedere. 

4. Fiți și arătați-le că sunteți la curent cu munca lor. 

 Specificați clar lucrurile pe care le fac bine. Stima de sine 

a angajatului reprezintă întotdeauna un adevărat motor cu 

reacție, care va aduce un spor de viteză și de calitate în 

îndeplinirea sarcinilor profesionale zilnice.  

5. Lăsați-vă ușa deschisă. 

 Adoptați ―politica ușilor deschise‖. Dacă doriți să 

cunoașteți situația exactă a organizației pe care o conduceți, 

permiteți-le oamenilor și încurajați-i să vină la dumneavoastră 

ori de câte ori au anumite probleme sau propuneri. 

6. Oferiți-le oamenilor o libertate creativă. 

 O echipă compusă din oameni care nu fac altceva decât să 

aplice soluțiile alese de dumneavoastră și să pună în practică 

doar ideile aduse de vânturile repezi ale propriei dumneavoastră 

―furtuni de creier‖ este o echipă slabă.  

7. Fiți uman(ă). 

 Recunoașteți atunci când greșiți. Râdeți la glumele lor și 

glumiți la rândul dumneavoastră. Discutați cu ei din când în 

când, chestiuni care nu au de-a face cu activitatea profesională. 

1.5. Tipuri de lideri 
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 Literatura de specialitate identifică în mod tradițional trei 

tipuri de lideri.  

 Liderul Carismatic / non carismatic. Liderul carismatic se 

bazează pe aura lui, personalitatea şi calităţile sale de inspirație. 

Acestea sunt caracteristici naturale, deşi experienţele poate l-au 

învăţat cel mai bine cum să se prezinte. Liderul non carismatic 

se bazează în principal pe know-how și capacitatea sa de a da o 

impresie de încredere, abordare rece, analitică pentru rezolvarea 

problemelor. 

 Liderul Autocratic / democratic. Liderul autocratic impune 

deciziile sale şi se înconjoară de ‖Yes Men‖. El utilizează 

poziţia sa pentru a forţa oamenii să facă ceea ce li se spune. La 

polul opus liderul democratic încurajează oamenii să participe să 

se implice în luarea deciziilor. El va exercita autoritatea sa 

pentru a obţine lucruri de făcut, dar se va baza mai mult pe 

capacitatea de know how şi convingere decât pe utilizarea 

poziţiei ierarhice sau de putere. 

 Liderul Vizionar / manipulator. Dr. John Nicholls 

identifică liderul vizionar / facilitator ca lider adevărat, care 

inspiră oamenii cu viziunea sa asupra viitorului încurajându-i să 

participe în luarea deciziilor. La polul opus, controlorul / 

manipulatorul este administratorul, care este în esenţă un 

operator al sistemului intern şi tratează în general subordonaţii 

sau angajații săi cu un ‖dispreţ deghizat‖. 

 

1.6. Stiluri de leadership 

 Se poate vorbi despre două coordonate principale: 

 relație (stil democratic); 

 sarcină / scop (stil directiv). 
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LBDQ (Leader Behavior Description Quest) – Ohio State- 

Halpin stabilește această focalizare în leadership prin situarea în 

unul din cele patru quadrante ale relațiilor față de sarcini. 

Q2 Q1

Q3 Q4

sarcina= organizare/relatii = respect

 
Figura 1.1. LBDQ test. Relații vs. Sarcini 
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Figura 1.2. Stiluri de management 
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 În funcţie de poziţia lor pe grilă, Blake şi Mouton (2000) 

au caracterizat stiluri de management ca: 

-Stilul 9.1 - se concentrează pe sarcină, ignoră oamenii. 

-Stilul 1.9 - se uită mai ales să construiască relaţii şi valorizează 

relațiile mai mult decât productivitatea. 

-Stilul 1.1 - Are preocupări slabe pentru oameni sau pentru 

producţie. 

-Stilul 9.9- Obţine o înaltă productivitate, prin obţinerea 

angajamentului oamenilor. 

-Stilul 5.5 - Este omul de compromis care produce cât mai mult 

posibil, fără a afecta pe cei din jur. 

 Bernard Bass (1985) identifica 3 clase mari de leadership: 

laissez-faire, tranzacțional și transformațional. Liderii de tip 

tranzacțional sunt focalizați pe acțiuni, scopuri precise, în timp 

ce liderii transformaționali lucrează mai mult la nivel de viziune. 

 Leadershipul laissez- faire sau stilul ‖laissez-faire‖ este 

stilul în care conducătorul sau călăuzitorul lasă anagajaților săi 

întreaga libertate de decizie şi de acţiune, le furnizează unele 

informaţii suplimentare şi nu se interesează de desfăşurarea 

activităţii acestora. Un nivel ridicat de stres perceput, precum și 

numărul cel mai mare de plecări sau pensionări pe caz de boală 

au fost în organizațiile în care nu se depunea nici un efort pentru 

a rezolva problemele existente. Stilul, de multe ori conduce la 

înregistrarea unei eficiențe regresive a activităţii grupului (din 

cauza faptului că se lucrează la întâmplare, fără angajarea 

profundă în muncă a subordonaţilor) deși favorizează, la 

început, instalarea unei atmosfere destinse de lucru. 
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Leadership tranzacțional

• Accentul pe management (a face lucrurile

cum trebuie vs. a face ceea ce trebuie)

• Scopul este de a menține “status quo-ul” 

(nu duce la mari îmbunătățiri)

• Management prin excepție

 
Figura 1.3. Leadershipul tranzacțional 

 

 Leadershipul tranzacțional privește mai ales motivarea 

financiară a subordonaților și stilul managerial. Acest tip de 

management activ ‖prin excepție‖ s-a dovedit a crea nivele 

înalte de epuizare emoțională printre angajați, deși liderii 

tranzacționali analizează nevoile colaboratorilor lor și stabilesc 

pentru ei țeluri bazându-se pe ceea ce se poate aștepta în mod 

rațional de la aceștia. Leaderii tranzacționali își abordează 

asociații din perspectiva schimbului: se urmărește schimbarea 

unui lucru pe altul – de exemplu, din punct de vedere politic a 

locurilor de muncă pentru voturi sau a subvențiilor pentru 

contribuții la campanii. Asemenea tranzacții înglobează 

majoritatea relațiilor dintre lideri și asociați, în special în grupuri 

politice, în parlament și partide. (Burns, 1978) 
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Leadership transformațional

(vizionar) MacGregor Burns

• Recunoaște și exploatează nevoile

existente

• Este atent la motive

• Încearcă să satisfacă nevoile superioare

• Relație de motivare și elevare mutuală

• Carismatic

 
Figura 1.4. Leadershipul transformațional 

 

 Leadershipul transformațional oferă o imagine clară 

asupra obiectivelor propuse și adoptă un plan pentru îndeplinirea 

lor. Totodată, încurajează folosirea abilităților oamenilor și îi 

motivează pentru a da tot ce au mai bun în ei. În cadrul unui 

leadership transformațional, cei conduși sunt tratați cu respect și 

încredere, și de multe ori, conștiința acestora de a duce cu bine 

la capăt o sarcină este mai puternică decât datoria de a o 

îndeplini. 

 Warren Benis (1998) consideră că liderii transformaționali 

dispun de 4 competențe majore: 

1. managementul atenției – atrag atenția asupra lucrurilor care 

„contează‖ cu adevărat, au abilitatea de a crea și împărtăși 

viziunea, farmecă și vrăjesc pe cei ce sunt conduși; 

2. managementul semnificației – nu dau explicații ci creează 

înțelesuri și semnificații la nivelul întregii organizații, oferă 

exemple de „cum trebuie interpretate‖ informațiile; 

3. managementul încrederii – știu să ofere încredere și să obțină 

încredere – încrederea este „moneda de schimb‖; sunt previzibili 

în așteptări și nu își schimbă părerile peste noapte. 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
MINISTERUL 

MUNCII, 
FAMILIEI 

ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 
AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente 

Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 
„GHEORGHE 

ASACHI” DIN 
IAŞI 

558 

4. managementul sinelui – acești lideri își cunosc limitele dar și 

competențele și resursele personale.  

Noi am adăuga că intuiesc cu destulă acuratețe și resursele 

psihologice ale celorlalți, oferindu-le scopuri puțin peste 

posibilitățile de moment ale acestora, astfel încât să incite la 

autodepășire.  

 James MacGregor Burns este cel mai adesea considerat ca 

fiind primul care a analizat în mod real lidershipul 

transformațional. Printre persoanele cunoscute ca lideri 

transformaționali se află și Lee Iaccoca care a preluat 

conducerea Chrysler Corporation atunci când aceasta era într-o 

perioadă de criză.  

 Spre deosebire de stilul tranzacțional, liderul 

transformațional nu doar recunoaște nevoile angajaților (pe care-

i consideră colaboratori), ci și încearcă să le dezvolte aceste 

nevoi de la niveluri inferioare către niveluri superioare, conform 

piramidei lui Maslow, astfel încât să se poată trece de la factorii 

fiziologici, securitate, sociali, personalitate / respect de sine, la 

autoperfecționare. 

 Este bine de știut că oamenii au nevoie de un lider la care 

să se gândească cu respect dar și cu plăcere. Una dintre cele mai 

mari probleme pe care le are societatea la această oră este 

numărul foarte redus de lideri veritabili. Cel mai important lucru 

pe care trebuie să-l facă un lider este să fie concentrat pe sarcina 

de făcut şi nu pe el însuşi. 

 Trei lucruri pe care un lider nu ar trebui să le facă ar fi 

(Moldovan, 2008): 

1) Să nu comunice sau să presupună că ce crede şi gândeşte el, e 

înţeles automat de toată lumea din jur. 

2) Să nu susţină oamenii capabili şi să se înconjoare de 

mediocritate. Chiar cu riscul ca acest gen de oameni cu 

personalităţi puternice să fie mai greu de gestionat, ei sunt cei 

care fac adevăratele salturi de calitate din organizaţie. Să nu 
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uităm că oamenii de valoare vin şi stau în organizaţii în care 

standardele de performanţă sunt înalte.  
3) Să îşi aleagă propriul succesor. Riscul major este de a 

promova pe cineva care doar seamănă cu orginalul, iar copiile 

sunt de obicei slabe. 

 

2. ECHIPĂ SAU GRUP 

 Într-o dimineaţă Gheorghe l-a văzut pe Vasile săpând 

gropi pe câmp, iar pe Ion astupându-le din urmă.  

-Tu de ce sapi gropile astea, Vasile?  

-Aşa scrie în fişa postului meu, să sap gropi. 

-Dar tu Ioane de ce astupi gropile astea? întrebă Gheorghe. Tu 

nu vezi că Vasile s-a chinuit să le sape? 

-Dar aşa scrie în fişa postului meu...să astup gropile, răspunse 

senin Ion. 

-Măi fraţilor, dar nu vedeţi că nu are nici un sens în ceea ce 

faceţi? 

-Noi facem ceea ce scrie în fişa postului. E adevărat însă că 

deobicei suntem trei, dar cel care pune copacii lipseşte astăzi. 

 Din bancul de mai sus se poate deduce uşor că între grup 

şi echipă nu se poate pune semnul egal. Despre Gheorghe, 

Vasile şi Ion se poate spune că formau un grup şi nu o echipă, 

deoarece cei doi nu cunoşteau responsabilităţile şi sarcinile 

celuilalt astfel încât să acţioneze unitar în îndeplinirea unui scop 

comun. 

 Literatura de specialitate identifică patru tipuri uzuale de 

echipe de proiect: echipa funcţională; echipa unică de proiect; 

echipa cu structură matriceală şi echipele pe contract.  

Echipa funcţională este o echipă în care activitatea este efectuată 

de grupuri organizate funcţional. Acestea au o structură rigidă 

iar un proiect trece de la o echipă funcţională la alta până la 
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finalizarea lui (de exemplu, de la departamentul economico - 

financiar, la cel educaţional, de producţie etc.). 

 Echipa de proiect (sau echipa unică) cuprinde un număr de 

persoane aflate sub conducerea unui manager de proiect.  

 Într-o instituţie educaţională o astfel de echipă are şansa să 

rămână împreună, dacă reuşeşte să ducă la bun sfârşit un număr 

de proiecte. 

 În echipa cu structură matriceală, angajaţii se pot 

subordona mai multor manageri, în proiect se pot subordona 

managerului de proiect, iar pentru celelalte aspecte ale activităţii 

lor se subordonează managerilor serviciilor funcţionale. 

 Echipele pe contract sunt aduse din afara organizaţiei în 

baza unui contract, pentru a executa anumite lucrări în cadrul 

proiectului. 

 Există o diferenţiere între rolurile fiecărui membru într-un 

grup (ce vor fi identificate cu ajutorul unui chestionar) şi 

necesităţile fiecăruia în cadrul grupului respectiv sau trebuinţele 

în cadrul activităţii de grup. 

 În ceea ce priveşte spiritul de echipă şi realizarea rolurilor 

într-un grup, Belbin a ajuns la concluzia că există opt roluri iar 

fiecare membru dintr-un grup are ca dominantă unul sau mai 

multe dintre aceste roluri (tabelul 2.1): 

 
Tabel 2.1 

Rol 
Contribuţia 

fundamentală 
Slăbiciuni permise 

1 2 3 

Designerul / 

Iniţiatorul 

Creativitate, imaginaţie, 

capabil să rezolve 

probleme dificile. 

Ignoră detaliile, adesea 

prea preocupat să 

comunice eficient. 

Investigatoru

l de resurse 

Entuziasm, comunicare, 

caută ocazii favorabile, 

îşi face relaţii utile. 

Exagerat de optimist, îşi 

pierde repede interesul. 
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Coordonator

ul 

Prezidează, clarifică 

scopurile; capacitate de 

decizie şi împuternicire. 

Poate dovedi înclinaţii spre 

manipulare, uneori delegă 

altora sarcinile proprii. 

Modelatorul 

Dinamism, perseverenţă 

orientată, curaj în 

depăşirea obstacolelor, 

face faţă presiunilor. 

Atitudine provocatoare, 

răneşte sentimentele celor 

din jur. 

Monitor-

evaluatorul 

Discernământ, spirit 

critic constructiv, 

gândire strategică. 

Incapacitate de a-şi face 

adepţi, fiind exagerat de 

critic. 

Lucrătorul 

de echipă 

Cooperare, diplomaţie, 

atitudine perceptivă, 

evită fricţiunile. 

Nehotărât în unele situaţii, 

uşor de influenţat. 

Realizatorul 

Disciplină, seriozitate, 

eficienţă, iniţiază măsuri 

practice. 

Lipsă de flexibilitate, 

lentoare în depistarea 

posibilităţilor inedite. 

Finalizatorul 

Atitudine metodică şi 

conştiincioasă, 

depistează erorile şi 

omisiunile, respectă 

termenele de realizare. 

Îşi face prea multe griji, 

refractar la delegarea 

responsabilităţii, tipicar. 

 

 Percepţia rolurilor (Belbin, R.M, Team Roles at Work, 

Butterworth-Heinemann) dă o imagine şi clasificare a rolurilor 

pe care le îndeplineşte fiecare membru din grup. Acest lucru 

contribuie la evaluarea şi dezvoltarea propriilor aptitudini şi a 

identificării poziţiei fiecărui membru al grupului.  

 Pentru echipă este esenţială existenţa unui finalizator care 

să urmărească planificarea şi finalizarea sarcinilor echipei. De 

asemenea, un avantaj îl constituie şi analiza obiectivă şi 

evaluarea, precum şi munca eficientă pentru a transforma 

planurile în activităţi concrete. 

Rolul de modelator a unuia din membri determină aptitudinea de 

a stabili şi a face ca lucrurile să se desfăşoare în vederea 
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stabilirii obiectivelor şi priorităţilor, ceea ce este un avantaj 

pentru echipă. Realizatorul, are rolul de a planifica sistematic şi 

eficientiza activitatea echipei, de a selecta resurse utile pentru 

aceasta în condiţiile unei optime capacităţi de a investiga, iniţia 

şi a lucra în echipă. 

 Andresen (2008) evidențiază rolurile în lucrul în grup ca 

fiind roluri de lucru, de menținere și anti-grup. 

 

Rolurile  in lucrul in grup

1. roluri de lucru

 initiatorul care pune totul in miscare 

 opinantul care largeste mereu 

campul de discutie 

 omul semnelor de intrebare (ce-ar fi 

daca)

 muncitorul (hai sa ne apucam de 

treaba !)

 
 

Rolurile  in lucrul in grup

2. roluri de mentinere

 impaciuitorul (care detensioneaza 

situatiile ca cate o gluma)

 cel care incearca mereu sa 

gaseasca calea de mijloc

 incurajatorul 

 liderul 
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Rolurile  in lucrul in grup

3. roluri anti-grup

 agresorul

 “Gica Contra” (e de parere ca orice 

idee e stupida)

 cel care bate mereu in retragere

 dominatorul

 clovnul

 
 Identificarea rolurilor în grup este o probelmă actuală în 

cercetările din stiințele sociale, dar si extrem de utilă în analiza 

echipelor, deoarece o problemă importantă este caracterizată de 

rolurile îndeplinite de membrii grupului în cadrul conflictelor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. IMPORTANȚA FLUXULUI ÎN LEADERSHIP  

 Conceptul de flux este unul cu relevanţă mare pentru 

munca eficientă şi desfăşurată cu plăcere, pe care cei mai mulţi 

o consideră cheia succesului în lucrul în echipe. Fluxul poate fi 

definit ca o stare de grup în care cei care lucrează sunt puternic 

angajaţi sau puternic concentraţi asupra sarcinilor de lucru.  

 

 

”Munca în echipă presupune în primul rând să-ți pierzi 

jumătate din timp explicându-le celorlalți de ce nu au 

dreptate.” 
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 Ideea unui flux al echipei îşi are originile în concepţia 

despre flux a psihologului american Mihaly Csikszentmihalyi 

(1990 & 1997). 

 Csikszentmihalyi a cercetat pe larg problematica fericirii 

şi a identificat (probabil surprinzător) că oamenii sunt cei mai 

fericiţi nu atunci când se relaxează sau când nu au nimic de 

făcut, ci atunci când sunt implicaţi profund într-o activitate, cum 

ar fi de exemplu munca lor sau un hobby. Din acest motiv un 

bun lider va știi întotdeauna cum să-i motiveze pe oameni și în 

același timp să utilizeze întreaga lor capacitate în îndeplinirea 

scopului și obiectivelor propuse.  Când liderul reușeste să 

imprime o astfel de stare (de flux), Csikszentmihalyi (1990) 

vorbeşte despre oameni ca având o "experienţă optimă". Maslow 

(1968) a explorat un stadiu similar numindu-l "experienţă de 

vârf", stadiu pe care l-a asociat stării de fericire. 

Csikszentmihalyi defineşte "fluxul" ca o stare de absorbţie 

profundă într-o activitate intrinsec plăcută, ca în cazul artiştilor 

care se concentrează maxim pe performanţele activităţii lor 

creative.  

 Csikszentmihalyi ilustrează ideea fluxului ca fiind la 

intersecţia deprinderilor şi priceperilor cu provocările, ambele 

variabile având valori mari care se echilibrează reciproc (fig. 

3.1.). 
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Figura 3.1. Teoria fluxului după Csikszentmihalyi (1990): o stare de 

implicare totală 

într-o activitate plăcută, ca în cazul artiştilor sau al atleţilor complet 

concentraţi asupra performanţei lor. 

4. MOTIVAȚIA MEMBRILOR UNEI ECHIPE 

 Zig Ziglar, îşi începe cartea – Motivaţia: O cale spre 

performanţe deosebite – cu povestea unui băieţel care, aflat în 

faţa a trei bătăuşi, a desenat o linie pe pământ cu pantoful, s-a 

uitat în ochii liderului grupului şi a spus: ―Acum, treceţi de linia 

asta‖. Huliganul cel mai mare a păşit imediat cu aroganţă 

dincolo de linie. Băieţelul a zâmbit şi a exclamat: ―Acum ne 

aflăm amândoi de aceeaşi parte!‖ 

Dacă intenţionăm să avem succes în relaţiile cu ceilalţi trebuie 

să ne amintim să fim de fiecare dată de aceeaşi parte a liniei cu 

ei sau să-i motivăm pe ceilalţi să fie de aceeaşi parte a liniei cu 

noi. 

4.1. De ce muncesc sau învață oamenii? 
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 De ce unii oameni nu-şi părăsesc munca în momentul în 

care au suficienţi bani sau câştigă la „loto‖? Este munca 

necesară fericirii? Motivarea, privită ca proces prin care oamenii 

aleg între mai multe variante de comportament pentru a-şi atinge 

scopurile personale, are un rol foarte important în activitatea 

fiecărui individ sau grup dintr-o organizaţie. 

 

Studiu de caz: 

SECRETUL FINLANDEZILOR 

de Carlos Manuel Sánchez 

 

 Nu este de mirare că sistemul educativ finlandez este cel 

mai evoluat și mai bun din lume. Finlanda, este în același timp și 

una din țările cu cele mai ridicate nivele de trai din lume. În 

urma perioadei de gravă recesiune economică din anii '90, 

guvernul a hotărât să dedice fonduri importante educației, 

cercetării și tehnologiei. Rezultatul: în mai puțin de 10 ani, 

Finlanda a trecut pe primele locuri din lume ca bunăstare socială 

și bogăție. 

 Exemplul Nokia. La început, un sat cu o singură fabrică de 

cizme de cauciuc. Apoi, o fabrică de televizoare. În sfârșit, pe 

baza alianței dintre patronat și sindicate, se mizează pe telefonia 

celulară. Astăzi sunt lideri mondiali, înaintea Germaniei, 

Japoniei și Statelor Unite. 

 De ce este atât de obișnuit ca în Finlanda, un adolescent 

normal să termine primele 8 clase cu medii excelente, vorbind o 

engleză perfectă și citind o carte pe săptămână? 

 07:45 - Saili (15 ani) așteaptă autobuzul urban care îl va 

lăsa la poarta școlii (nu există autobuze școlare). Autobuzul 

trece la fiecare 5 minute. Finlandezii încearca să-i facă pe fiii lor 

să fie independenți de mici. Pe foarte puțini dintre ei, părinții lor 

îi duc cu mașina până la școală. Biletul este subvenționat de 

către municipalitate. Conform legii, niciun elev nu poate locui la 
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mai mult de 5 km de școală. În exterior, instalațiile școlii dau o 

impresie spartană. Niciun muc de țigară, nicio hârtie pe jos, 

niciun graffiti pe ziduri. 

 09:15 - Orele de 45 de minute. Finlandezii mizează pe 

studiile de limbă maternă, matematică și engleză. 75% dintre 

materii sunt comune în toată țara. Restul îl alege școala, de 

acord cu profesorii, părinții și elevii. Orele sunt scurte, intense și 

mai ales, foarte participative. În interiorul școlii, curățenia este 

și mai evidentă. Totul pare recent dat în folosință. Pe bănci și 

pupitre nu sunt semne și nu se scrijelește nimic. Școala este 

publică și bineînțeles, gratuită, dar cu instalații demne de un 

colegiu "scump" din Spania. Sălile de cursuri dispun de ecrane 

gigant de plasmă cu TV în circuit închis, acvariu de 200 de litri 

cu pești tropicali, bucătărie completă, dispozitive audiovizuale, 

aer condiționat, multe plante. Fiecare doi elevi au câte un 

calculator. O duzină de mașini de cusut în sala de croitorie, 

aparate de sudură, scule de tâmplărie, schiuri... . O sală de sport 

acoperită, un auditoriu pentru orele de teatru și o sală de mese cu 

autoservire. Cărțile sunt gratuite, materialul școlar este gratuit, 

mâncarea este gratuită. 

 12:00 - Mâncare caldă, nutritivă și gratuită. Saili are o 

jumătate de oră pentru prânz, la restaurantul școlii. Legea 

finlandeză obligă ca meniul să fie gratuit, nutritiv și cu multe 

feluri de salate și fructe. Se bea apă sau lapte. Costurile le 

plătește municipalitatea fiecărui oraș. Dacă orele se prelungesc 

până dupa amiază, școala are obligația de a oferi o gustare 

elevilor.  

 16:05 - Înapoi acasă, Saili joacă hockey cu fratele lui mai 

mic. Nu există delincvență, străzile sunt sigure. Când se lasă 

seara, Saili și fratele lui, care au învățat să gătească la școală, 

pregătesc cina pentru părinții lor, dacă aceștia întârzie la 

serviciu. 
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 18:30 - Cina și sauna (aceasta, de 3 ori pe săptămână) sunt 

momentele în care familia se află împreună. Se conversează 

mult, mai ales despre proiectele copiilor, dorințele, progresele și 

nevoile lor. Dar în aceeași măsură, se fac și planuri de vacanță 

pentru toată familia, în comun. 

 20:15 - Temele și la culcare. Copiii finlandezi au foarte 

multe teme de făcut acasă. Saili le termină rapid, într-o oră sau 

două, pentru că de abia așteaptă să se urce în pat și să citească 

Harry Potter în engleză. Pentru Saili, școala este ca un serviciu. - 

"Dacă un copil dorește să studieze, poate să ajungă medic sau 

judecător sau inginer, chiar dacă familia sa este una săracă". 

Educația fiecărui copil costă statul finlandez 200000 de euro, de 

la grădiniță până la absolvirea unei universități. "Sunt banii cel 

mai bine folosiți din impozitele noastre". Studenții plătesc doar 

cărțile și mâncarea (2.50 euro la restaurantul facultății). Apoi, 

statul îi ajută să se emancipeze dându-le subvenții pentru 

închirierea unei locuințe și primul salariu. Elevii au un respect 

total față de profesori, și se vede în orice moment politețea în 

relațiile dintre ei. Nu poartă uniforme, dar sunt întotdeauna 

simplu și corect îmbrăcați și pieptănați. Într-o școală din centrul 

capitalei Helsinki sau dincolo de Cercul Polar, nivelul este 

același. Sistemul educațional nu este elitist și nu urmărește 

producerea de genii, ci atingerea unui nivel general mediu cât 

mai înalt. Temele sunt sfinte și este foarte rău văzut ca un elev 

să copieze, chiar și de către ceilalți elevi. Este de neconceput ca 

un elev să scoată o fițuică la un examen. Cel care ar face-o, ar fi 

izolat de către restul de elevi. "De ce să riști, când poți să 

studiezi?" Pe aceeași linie, ca adulți, nu-și vor imagina ce este 

evaziunea fiscală. Nu e de mirare că Finlanda se află în fruntea 

țărilor cu cele mai ridicate statistici de transparență și cea mai 

scăzută corupție publică.  
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- Președinta Finlandei, Tarja Halonen, licențiată în Drept și 

profesoară: "Când îi cert pe studenții mei, le spun că irosesc 

banii contribuabililor". 

- Nu există repetenți, deși nu există decât o singură oportunitate 

de a lua un examen, "pentru simplul motiv că viața insăși nu se 

trăiește decât o singură dată". Se studiază până când se ia 

examenul, dar promovarea în anul următor este automată. 

- "Ziua de lucru" a lui Saili este intensă, de la 8 până la 3. Orele 

sunt însă scurte, de 45 de minute. Una dintre recreații se petrece 

obligatoriu afară, în aer liber. Se stimulează raționamentul critic 

înaintea memorizării mecanice. Orele sunt relaxate, cum ar fi 

cursurile de dansuri de salon, teatru, artă digitală, coafură, arte 

marțiale, hockey, schi de tură, gastronomie, primul ajutor, 

dulgherie, mecanică sau muzică. Elevii cântă la vioară, chitară 

electrică sau la ce preferă. Și, încă odată, se încurajează gândirea 

critică și se discută. "Saili încă nu s-a hotărât ce vrea să facă mai 

încolo. Chimie, medicină veterinară sau creație de jocuri video. 

Îl întreb dacă este fericit. Fără să clipească, îmi răspunde că da". 

 Desigur că Saili nu este doar o excepție și în spatele unor 

rezultate există o motivație a lucrului bine făcut.  
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De-a lungul timpului s-au dezvoltat diferite teorii ale motivării 

pe care le vom enumera succint în continuare. 

 Ierarhia (piramida) necesităţilor (Maslow) – necesităţile 

umane acţionează la mai multe  

niveluri diferite, ierarhizate crescător astfel (fig.4.1.): 

 

 

 
Figura 4.1 - Piramida necesităţilor (Maslow) 

 

1. Cerinţe fiziologice; 

2. Nevoia de siguranţă şi protecţie; 

3. Nevoia de apartenenţă (sau asociere); 

4. Nevoia de stimă (sau consideraţie); 

5. Nevoia de auto-împlinire. 

 Maslow subliniază că o nevoie este un factor motivator 

până când este satisfăcută. Atingerea unor nivele superioare cum 

ar fi cele de respect din partea celorlalţi şi autorealizare poate 

deveni obiectivă doar dacă iniţial sunt satisfăcute trebuinţele 

elementare. În învăţământ, acest lucru constă în desfăşurarea 

proceselor educaţionale într-un mediu care să răspundă în 

primul rând nevoilor elevilor şi studenţilor pornind de la un 

cadru adecvat şi decent de desfăşurare a procesului educaţional 

 

 

Autorealizare 

 
Respect 

Grup social 

Siguranţă 

Nevoi fiziologice 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
MINISTERUL 

MUNCII, 
FAMILIEI 

ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 
AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente 

Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 
„GHEORGHE 

ASACHI” DIN 
IAŞI 

571 

(nevoi fiziologice), trecând prin asigurarea siguranţei fizice şi 

psihice, până la facilitarea integrării lor în grupuri sociale unde 

pot să-şi definească personalitatea, cultiva respectul, 

independenţa, spiritul de responsabilitate şi autorealizare.  

 Tot la fel de adevărată este însă şi teoria ERG (Existence, 

Relationship, and Growth) care arată că oamenii doresc să-şi 

satisfacă nevoi superioare chiar dacă cele inferioare nu au fost 

total satisfăcute. Nevoile de nivel inferior (fiziologice şi de 

siguranţă) pot fi ―sublimate‖ şi nu e nevoie să parcurgi întreaga 

piramida a lui Maslow pentru a ajunge la realizări deosebite de 

nivel superior. 

La fel ca şi călugării din mănăstiri, lipsa sau slaba existenţă a 

nivelului existenţial de bază nu-i împiedică să obţină rezultate în 

niveluri mai înalte.  

 Teoria bifactorială motivaţie-igienă (Herzberg) – are la 

bază ideea că existenţa umană se desfăşoară pe două planuri: 

fizic şi psihologic. Studiul a condus la împărţirea factorilor care 

influenţează satisfacţia angajaţilor în ,,factori motivanţi‖ – legaţi 

cel mai adesea de activitatea profesională în sine şi ,,factori de 

igienă‖ – legaţi mai ales de insatisfacţiile angajaţilor prin prisma 

mediului în care îşi desfăşoară activitatea. 

 Lipsa factorilor igienici cum ar fi o relaţie bună între şeful 

de catedră şi profesor şi mici avantaje şi beneficii la locul de 

muncă, pot să-l facă pe educator nefericit, dar prezenţa lor nu-l 

vor face să dorească să muncească mult. Singurul mod de a 

motiva pe cineva este de a-l implica într-o muncă 

―provocatoare‖, în care să-şi asume responsabilităţi. Factorii 

care conduc la satisfacţii în munca depusă (denumiţi în 

continuare factori motivatori) sunt diferiţi de factorii care 

conduc la insatisfacţii în muncă. 

 Un studiu efectuat pe 1 685 subiecţi a arătat că printre 

factorii care produc o satisfacţie foarte mare se numără în 

ordinea descrescătoare a lor:  



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
MINISTERUL 

MUNCII, 
FAMILIEI 

ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 
AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente 

Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 
„GHEORGHE 

ASACHI” DIN 
IAŞI 

572 

• realizările şi rezultatele obţinute;  

• recunoaşterea, meritată, a realizărilor de către ceilalţi;  

• munca în sine; 

• deţinerea de responsabilităţi; 

• promovarea sau dezvoltarea personală. 

 Printre factorii igienici care au fost prima cauză în 

existenţa insatisfacţiei la locul de muncă se numără:  

• administraţia şi / sau politica organizaţiei;  

• condiţiile de lucru; 

• salariul, statutul;  

• condiţiile de siguranţă a muncii. 

 Ar mai fi de amintit că de cele mai multe ori sindicatele 

rezolvă probleme care vizează factorii igienici.  

 McGregor consideră că există două tipuri de manageri 

după atitudinea faţă de muncă: 

 Teoria X arată că „Munca este un blestem şi trebuie evitată 

dacă este posibil‖ (de la Adam şi Eva la Tom Sawyer). 

 Miturile referitoare la drumul sinuos al omului de la 

origini până în prezent sugerează şi valorile pe care se 

întemeiază teoria X: control, impunere, sancţiune. Legea lui 

Parkinson este o consecinţă a acestei teorii: „oamenii îşi vor 

prelungi lucrul pentru a acoperi tot timpul aflat la dispoziţie‖. 

 Teoria Y, opusă teoriei X subliniază că munca este 

esenţială pentru fericirea şi satisfacţia umană. A munci este o 

stare normală a individului matur aşa cum este joaca pentru 

copii. El este capabil de a avea iniţiativă, de a examina variante 

în corelaţie cu obiectivele propuse şi recompensele lor. 

Creativitatea, interesul personal corelat cu al grupului, 

implicarea în rezolvarea problemelor sunt caracteristici esenţiale 

ale teoriei Y. Valorile generate de această teorie sunt: 

autonomia, autocontrolul, responsabilitatea, loialitatea, 

participarea. 

 Supoziţiile teoriei X sunt: 
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-Munca este inerent neplăcută. 

-Oamenii preferă supravegherea atentă. 

-Cea mai mare parte a oamenilor sunt leneşi.  

-Principalul stimulent al educatorului este banul. 

-Educatorii tipici nu sunt creatori. 

-Educatorii au nevoie să fie constrânşi sau corupţi. 

 

 Supoziţiile teoriei Y sunt: 

-Munca este la fel de naturală ca jocul. 

-Oamenilor le place să muncească. 

-Autocontrolul este adesea esenţial. 

-Educatorii de la toate nivelurile sunt creatori. 

-Educatorii reacţionează favorabil la tratament matur. 

-Recunoaşterea şi împlinirea de sine sunt la fel de importante ca 

şi motivaţia şi banii. 

 Conform efectului Pygmalion, ceea ce ne aşteptăm că se 

va întâmpla, chiar se va întâmpla. În acelaşi mod, dacă ne 

aşteptam ca presupunerile teoriei Y să fie adevărate, de foarte 

multe ori ele se vor adeveri. În baza acestui efect, în viaţă găsim 

ceea ce căutăm. 

 Teoria Z (Ouchi) este cea a managementului contemporan 

în care respectul şi intimitatea sunt factori motivaţionali 

puternici într-o organizaţie. Loialitatea şi încrederea faţă de 

organizaţia de care fiecare aparţinem sunt consideraţi a fi factori 

esenţiali în obţinerea de performanţe deosebite. Liderii nu pot 

manipula oamenii pentru a obţine o mai mare participare. 

 Teoria T, mai puţin studiată, este cea idealistă, de altruism, 

în care factorii motivatori puternici sunt cei spirituali şi cei 

principiali. La nivelul şcolilor, funcţionează o serie de modalităţi 

de impunere a valorilor. Printre acestea ceremoniile, ritualurile 

şi miturile exprimă o simbolistică a vieţii de grup. De ce 

apelează instituţiile educaţionale la astfel de simboluri? Atât 

ritualurile cât şi miturile satisfac nevoia de siguranţă şi 
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stabilitate, esenţiale în perioadele de schimbare, de criză, prin 

care învăţământul trece în ultimul timp. 

 Teoria lui Alderfer – nevoile oamenilor se manifestă într-

un singur plan, continuu şi nu sub forma unei ierarhii şi sunt 

repartizate în trei grupe de cerinţe: 

• existenţiale – corespunzătoare celor primare ale lui 

Maslow; 

• relaţionale – corespunzătoare celor sociale; 

• de progres (creştere) – corespunzătoare celor de ordin 

superior. 

 Motivaţii ale realizării personale (McClelland, Murray) – 

au la bază trei tipuri de nevoi: nevoia de realizare, nevoia de 

asociere, nevoia de putere. În acest context, McClelland a 

constatat că, dependent de experienţele din copilărie şi de 

provenienţa culturală, indivizii cu un pronunţat factor de 

realizare au următoarele caracteristici: 

 

• nevoia de realizare permanentă; 

• căutarea de sarcini în cadrul cărora să-şi asume 

responsabilitatea; 

• preferinţa pentru sarcini susceptibile de competiţie cu sine; 

• căutarea activă a feedback-ului asupra propriilor rezultate; 

• mica preocupare pentru nevoile sociale (afiliere). 

 Aceste idei au contribuit la dezvoltarea metodelor de 

selecţie a liderilor. 

 Teoria aşteptărilor (Vroom) – are la bază observarea 

obiectivă a comportamentului uman la locul de muncă. Punctul 

central al acestei teorii este acela că orice comportament este 

produsul a două variabile cheie: 

• valenţa (în sensul de atractivitate) unui anumit rezultat 

pentru individul în cauză – este diferită de valoarea rezultatului 

care este o satisfacţie efectiv obţinută; 
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• aşteptarea că o anumită acţiune va fi urmată de un rezultat 

previzibil. 

 Această teorie a fost dezvoltată de Lawler şi Porter care au 

arătat că efortul individului este determinat de modul în care 

acesta percepe situaţia existentă iar performanţa este 

condiţionată de capacităţile individului şi de modul cum acesta 

îşi înţelege rolul asumat, precum şi de constrângerile exercitate 

de mediul exterior. 

 Teoria obiectivelor (Locke) – sugerează că motivarea este 

chiar scopul urmărit de individ şi nu doar satisfacţia produsă de 

atingerea scopului respectiv. 

Teoria motivării prin obiective arată că indivizii sunt motivaţi de 

scopurile lor importante. În sprijinul acestei teorii vine teoria 

―expectanţei‖ a lui Victor Vroom care stabileşte modul în care 

comportamentul real al fiecărei persoane este determinat de 

valoarea pe care aceasta o atribuie realităţii percepute. 

 Teoria echităţii (comparaţiei sociale) – are la bază ideea 

că la locul de muncă oamenii, pentru a aprecia corectitudinea cu 

care sunt trataţi, se compară întotdeauna cu alte persoane care 

desfăşoară activităţi similare, în circumstanţe similare. 

 Teoria lui Schein – are la bază patru ipoteze, apărute 

evolutiv în timp, după cum urmează: 

• optica raţional-economică – motivaţia primară a oamenilor 

este dată de interesul propriu şi de dorinţa maximizării 

câştigului; 

• optica socială – oamenii sunt motivaţi în primul rând de 

nevoile lor sociale; 

• optica auto-perfecţionării – oamenii sunt în mai mare 

măsură motivaţi de nevoia de auto-perfecţionare decât de orice 

altă nevoie; 

• optica complexă – motivarea reprezintă un fel de contract 

psihologic, având la bază dezideratele fiecăreia dintre părţi în 
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legătură cu comportarea celeilalte şi măsura în care aceste 

deziderate pot fi împlinite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarcina cursantului.  

 

1. Realizați testul de leadership on-line, de 

autocunoaștere pentru a identifica în care 

quadrant LBDQ (sarcină/ relație) vă situați. 

Comentați rezultatul obținut:  

http://www.scribd.com/doc/23034335/Leadership-Test 

 

2. Din perspectiva teoriei expuse și a sarcinilor de la 

seminarii, realizați un profil al conducătorului de 

practică. Aveți în vedere ce tip și stil de leadership 

ar trebui să abordeze, cum stabilește echipa și 

rolurile membrilor ei, cum motivează, cum 

prezintă, etc. Folosiți-vă de situații concrete în 

argumentarea dumneavostră. Fără a personaliza 

cu nume, realizați o comparație între profilul 

stabilit și cel al conducătorului dumneavostră 

ierarhic direct dintr-un anumit moment din viața 

dumneavoastră. Răspundeţi la întrebări de genul: 

Au fost rezultatele obţinute cele aşteptate? 

Lucrările s-au încadrat în resursele alocate? 

Scopul şi obiectivele au fost corect definite? S-au 

stabilit în mod realist activităţile? Au existat 

disfuncţionalităţi în activitatea echipei? 

Managerul/liderul şi echipa şi-au îndeplinit 

îndatoririle? 
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Managementul Proiectului 
 

 Formator: Lect. dr.ing Tudor Stanciu 
 

Obiectivele specifice: 

 

1. Familiarizarea cursanţii cu noţiunile de proiect şi 

management de proiect și identificarea constrângerilor 

managementului de proiect. 

2. Identificarea și analiza principalelor etape din ciclul de 

viaţă al unui proiect. 

3. Realizarea unui  model de calcul estimativ al bugetului, 

ca premisă a succesului proiectului propus. 

4. Familiarizarea cursantului cu întrebuinţarea unui set de 

procese de management pentru a executa, monitoriza, controla şi 

evalua realizarea finalităţilor proiectului. 

5. Identificarea și analiza factorilor de influenţă și de risc în 

proiect. 

6. Utilizarea unor software adecvate managementului de 

proiect. 

 

Competenţe generale obținute în urma parcurgerii cursului: 

1. Competenţe de valorificare a aspectelor teoretice și 

practice privind managementul proiectelor ce au fost prezentate 

la curs si seminar. 

2. Competenţe de dezvoltare a capacităţilor de inițiere, 

planificare, organizare a unui proiect. 

 

 

Capitolul 1. Elemente fundamentale privind managementul 

de proiect 
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Asociaţia Project Management România defineşte 

proiectul ca fiind „demersul în care resurse umane, materiale şi 

financiare sunt organizate   într-un mod specific pentru 

realizarea unei lucrări dintr-un domeniu de activitate, cu 

specificaţiile date, cu restricţii de cost şi timp, urmând un ciclu 

de viaţă standard pentru a realiza schimbările benefice definite 

prin obiective cantitative și calitative‖. 

 

Istoria este plină de exemple de proiecte. În evul mediu, 

cele 7 Minuni ale Lumii  includeau în mod tipic: Stonehenge, 

Colosseum, Catacombele de la Kom el Shoqafa, Marele Zid 

Chinezesc, Turnul de Porţelan din Nanjing, Hagia Sophia şi 

Turnul din Pisa.   

Managementul proiectelor a apărut ca un instrument de 

planificare, coordonare şi control al activităţilor încă înainte de 

construcţia piramidelor.  

Odată cu începutul secolului al XX-lea, Frederick Taylor 

(1856-1915), „părintele managementului ştiinţific―, a iniţiat 

studii detaliate asupra muncii, aplicând gândirea ştiinţifică şi 

arătând că activitatea productivă poate fi analizată şi 

îmbunătăţită prin concentrarea pe părţile ei esenţiale. Înainte de 

aceasta, singura cale de îmbunătăţire a productivităţii era 

solicitarea de ore suplimentare şi de intensificare a eforturilor 

muncitorilor.  

Asociatul lui Taylor, inginerul Henry L. Gantt (1861-1919) a 

studiat detaliat ordinea operaţiunilor în muncă şi a creat în jurul 

anului 1917 diagrama Gantt, instrument foarte important de 

vizualizare, care subliniază secvenţa şi durata tuturor sarcinilor 

într-un proiect şi care a dus la o importantă expansiune a ştiinţei 

managementului de proiect. Diagrama Gantt s-a dovedit a fi un 

instrument analitic atât de puternic pentru manageri, încât a 

rămas neschimbată pe timpul a aproape 100 de ani. 
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Realizarea unui proiect se face prin descompunerea lui în 

activităţi după metoda «Work Break Down Structure »(WBS) 

care va fi prezentată mai târziu.  

Activităţile, denumite şi Work Elements, se grupează în 

mulţimi logice sau «Pachete de Lucru» (Work Package- Wpi) cu 

subdiviziunea fiecăruia în «Faze» (Tasks). 

Managementul proiectelor reprezintă un corp de 

cunoştinţe aplicate coerent în scopul gestionării bugetului, 

timpului alocat, sporirii calităţii şi cunoaşterii aşteptărilor 

participanţilor la un proiect în condiţiile utilizării unei 

metodologii bine definite. 

Câteva repere ale evoluţiei managementului de proiect ca 

ştiinţă sunt prezentate mai jos: 

1910- Henry Gantt, supranumit şi părintele planificării şi a 

tehnicilor de control studiază ordinea operaţiilor în muncă şi 

creează diagrama ce-i poartă  numele, tehnică de bază în 

managementul de proiect; 

1910-1950 - proiectele sunt coordonate pe baza diagramei Gantt 

şi a diverselor tehnici şi instrumente informale; 

1950 - începutul erei managementului de proiect modern; 

1955 - apare metoda probabilistică PERT („Program Evaluation 

and Review Technique‖)  elaborată de Booz-Allen şi Hamilton 

pentru Marina Militară a Statelor Unite în cadrul Proiectului 

POLARIS (Polaris este o racheta balistică cu lansare de pe 

submarin) 

1957 - este dezvoltată „Metoda drumului critic‖ (CPM) de către 

DuPONT în colaborare cu Remington Rand Corporation pentru 

coordonarea proiectelor de întreţinere a uzinelor; 

1957 - In SUA ia naştere Institutul Managementului de Proiect 

(Project Management Institute - PMI). Premisa acestui institut 

era aceea că tehnicile şi instrumentele utilizate de către 

managementul de proiect sunt aceleaşi indiferent de industria în 

cadrul căreia sunt utilizate; 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
MINISTERUL 

MUNCII, 
FAMILIEI 

ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 
AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente 

Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 
„GHEORGHE 

ASACHI” DIN 
IAŞI 

582 

1967 - în Europa se înfiinţează Asociaţia Internaţională pentru 

Managementul de Proiect - The International Project 

Management Association - IPMA); 

1981 - PMI creează „A guide to the Project Management Body 

of Knowledge - PMBOK Guide). 

În România, APMR (Asociaţia Project Management România) a 

fost înfiinţată în 2000 ca organizaţie cu caracter nonprofit, 

afiliată la International Project Management Association 

(IPMA). Una dintre realizările notabile ale APMR este 

introducerea în COR (Clasificarea Ocupaţiilor din România) a 

profesiei de ―manager de proiect‖ (2004). PMI Romania Chapter 

a fost lansat oficial în octombrie 2002, numărând la începutul 

anului 2008 aproximativ 200 de membri. 

Unii specialişti cred că managementul proiectelor este cea mai 

bună modalitate de a organiza activităţile în instituţiile moderne. 

În acest fel, organizaţiile se vor dizolva după atingerea scopului 

şi reorganiza diferit pentru a răspunde la noi provocări. 

 

Inițierea proiectelor. Ciclul de viaţă al proiectelor. 

 

Proiectele urmăresc, mai mult sau mai puţin,  fazele obişnuite 

dintr-un ciclu de viaţă: naşterea, maturizarea şi moartea.  

După finalizarea procesului de planificare, rolul managerului de 

proiect este să coordoneze activităţile de execuţie a livrabilelor 

(finalităţilor) proiectului şi să asigure îndeplinirea obiectivelor în 

conformitate cu planul aprobat. În acest moment începe 

derularea proceselor care asigură rezultatele proiectului şi care, 

în funcţie de domeniul de activitate, sunt grupate în diferite faze 

denumite în mod colectiv „ciclul de viaţă al proiectului‖. 

 

În desfăşurarea proiectelor, pot fi identificate următoarele faze: 

- faza pregătitoare sau de concepere şi definire 

- faza de planificare şi organizare 
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- faza de execuţie şi control 

- faza de închidere sau finalizare a proiectului 

Nu există o delimitare şi denumire strictă a fazelor. Ceea ce este 

important este că  fazele nu sunt distincte, ele se întrepătrund şi 

sunt dependente unele de altele. Alegerea modelului de ciclu de 

viaţă este util în planificarea proiectului dar nu descrie 

desfăşurarea proiectului de la început la sfârşit. 

Faza pregătitoare implică decizii organizaţionale privind 

utilitatea proiectului, studii de fezabilitate şi cost-beneficiu.  

Conceperea şi definirea proiectului ar trebui să includă în 

această fază cel puţin numele proiectului, definirea clientului, a 

scopului, obiectivelor şi cadrului proiectului în general 

(aprobările necesare, documentele cheie), beneficiilor, bugetului 

orientativ, termenelor şi nivelurilor ierarhice. 

 Faza de planificare pentru desfăşurarea proiectului 

constă în principal  în stabilirea activităţilor /lucrărilor/ 

operaţiilor, a bugetelor şi alocarea judicioasă a resurselor. 

 Dacă este executată în mod profesionist, o planificare a 

operaţiilor este un instrument eficient de execuţie şi control a 

proiectelor. In timp, o bună planificare poate să devină chiar un 

factor decisiv în soluţionarea unor dispute sau neînţelegeri 

contractuale. Datorită însă  naturii muncii implicate, foarte rar 

planificarea  unui proiect este perfect respectată în execuţia 

acestuia. Schimbări imprevizibile, activităţi ce apar ulterior în 

execuţie sau evenimente care nu au putut fi previzionate în 

avans fac ca acest lucru să fie aproape imposibil.  

Faza de execuţie este faza în care proiectul se desfăşoară efectiv 

sau este „produs‖ şi în mod regulat sunt verificate 

performanţele. În această fază sunt monitorizate activităţile şi 

progresul lor, costurile, calitatea şi schimbările efectuate, au loc 

revizuiri ale bugetelor şi analize ale proiectului prin ingineria 

valorii (value engineering) în cazul proiectelor industriale. 
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Misiunea, scopul şi obiectivele proiectelor. 

 

Misiunea 

Rolul misiunii unui proiect este de a direcţiona 

activităţile umane. O misiune bine stabilită poate face diferenţa 

între un proiect eficace şi unul eficient. În lipsa stabilirii clare a 

misiunii suntem în situaţia în care cineva ar  încerca să 

navigheze pe mare respectând toate regulile dar fără să ştie 

încotro se îndreaptă.  

În acelaşi timp nu se poate stabili o misiune fără o bună 

înţelegere a scopului sau a nevoii ce trebuie satisfăcute. 

 

Scopul proiectelor 

Scopul proiectelor reprezintă punctul/locul în care echipa 

proiectului ar dori să ajungă la sfârşitul proiectului. Scopul este 

finalitatea urmarită de un proiect; este o declaraţie de intenţie 

generală, care dă o măsură a rezultatului ideal al proiectului. 

La definirea scopului urmărit se răspunde cel puţin la 

întrebarea: „Unde dorim să ajungem prin realizarea 

proiectului?‖ În anumite situaţii scopul mai înseamnă şi 

rezolvarea sau măcar ameliorarea anumitor probleme. O 

modalitate de a stabili scopul unui proiect este de a pune 

intrebarea DE CE este nevoie de acţiunea respectivă. 

Scopul proiectelor „Începând cu Tinerii‖ şi „Paşi spre 

Lume‖ a fost de a îmbunătăţi capacitatea creativă a copiilor şi 

tinerilor prin activităţi de educaţie non-formală. 

Ideea unor astfel de proiecte a apărut ca urmare a situaţiei 

copiilor din centrele de plasament. Aceştia erau priviţi ca nişte 

neintegraţi social. Un rol marcant în această imagine l-a avut 

desigur situaţia economică a ţării noastre, vidul legislativ dar şi 

influenţa mass media. 
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Obiectivele proiectului 

Obiectivele unui proiect reprezintă paşii sau rezultatele 

urmărite de echipă în atingerea scopului. Obiectivele descriu una 

sau mai multe stări viitoare ale unui sistem. Obiectivele trebuie 

să fie scurte, clare, precise, cuantificabile şi realiste (SMART - 

Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-based - 

specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi legate de un orizont 

de timp) şi să fie aliniate la strategia generală a organizaţiei care 

execută proiectul. Obiectivele unui proiect trebuie să conţină 

prin exprimare răspunsuri la întrebările: CINE, CE, CÂND, 

CÂT TIMP. 

Putem vorbi, în cadrul proiectelor, de obiective generale şi 

obiective specifice  

Obiectivele generale fac legătura între program şi proiect 

(arată la care din obiectivele programului va răspunde proiectul). 

Prin urmare un proiect nu poate realiza singur obiectivele 

generale ci va contribui doar la realizarea acestora împreună cu 

alte proiecte.  

Obiectivele specifice urmăresc rezolvarea unei probleme 

centrale (analizată în diagrama Isikawa), a unei cauze sau sub-

cauze a acesteia, rezolvare care trebuie definită în termeni de 

beneficii pentru grupul sau grupurile ţintă. 

 

Analiza mediului proiectului. 

 

Analiza mediului în care se desfăşoară proiectul 

educaţional se poate face prin mai multe metode (SWOT, 

Isikawa, diagrama arborescentă, analiza Pareto, matricea cadrul 

logic). Pentru ca proiectul să aibă succes sau în orice caz să nu 

se confrunte cu eşecuri sau greutăţi neprevăzute este important 

ca analiza mediului să se facă riguros, corect şi obiectiv. 
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 Literatura de specialitate recomandă analiza SWOT 

pentru identificarea punctelor tari (care trebuie exploatate), 

punctelor slabe (ce trebuie remediate), a oportunităţilor şi 

ameninţărilor mediului intern şi extern al unei organizaţii. 

Acronimul SWOT provine de la cuvintele în limba engleza 

Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats. Această metodă 

este folosită mai ales în cazul unui produs sau serviciu nou (cum 

ar fi o nouă activitate de educaţie non-formală). Punctele tari şi 

slabe caracterizează mediul intern al instituţiei educaţionale iar 

oportunităţile şi ameninţările apar din mediul extern al 

organizaţiei. Aceşti factori externi mai sunt cunoscuţi drept 

factori STEEP (sociali, tehnologici, economici, ecologici şi 

politici). 

Factorii Sociali  nu trebuie ignoraţi niciodată în derularea 

unui proiect deoarece tradiţiile, cultura şi credinţele 

participanţilor în proiect sunt importante şi trebuie luate în 

considerare la stabilirea programului proiectului. 

Factorii Tehnologici sunt oportunităţi dar şi ameninţări 

pentru un proiect. Un exemplu ar fi folosirea tehnologiei de 

transmitere a informaţiei sincron prin Satelit, web-streaming, 

videoconferinţă etc., care a făcut posibilă dezvoltarea 

învăţământului la distanţă, ceea ce a fost perceput de unii 

profesori ca un pericol la adresa propriului loc de muncă. 

Factorii Economici  au influenţă directă asupra unui 

proiect. Chiar şi simplul curs de schimb valutar, crizele 

economice etc. afectează proiectul.  

Factorii Ecologici  sunt daţi de reglementările în domeniul 

protecţiei mediului determinând schimbări esenţiale în realizarea 

unui proiect. 

Factorii Politici pot reprezenta o oportunitate sau o 

ameninţare constantă asupra unui proiect şi aceasta deoarece 

noile legi sau reglementări legale pot să favorizeze sau să 

împiedice facilitarea proiectului. 
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În cadrul analizei SWOT, Punctele tari (forte) ale 

instituţiei, organizaţiei, sunt caracteristici sau competenţe 

distinctive pe care aceasta le posedă la un nivel superior în 

comparaţie cu alte organizaţii,  îndeosebi concurente, ceea ce îi 

asigură un anumit avantaj în faţa lor. Altfel prezentat, punctele 

tari reprezintă activităţi pe care organizaţia le realizează mai 

bine decât organizaţiile concurente, sau resurse pe care le 

posedă şi care le depăşesc pe cele ale altor organizaţii. 

Punctele slabe  sunt caracteristici ale instituţiei sau 

organizaţiei care îi determină un nivel de performanţe inferior 

celor concurente. Punctele slabe reprezintă activităţi pe care 

organizaţia nu le realizează la nivelul celor concurente sau 

resurse de care are nevoie dar pe care nu le posedă. 

„Oportunităţile‖ reprezintă factori de mediu externi 

pozitivi pentru organizaţii educaţionale, altfel spus şanse oferite 

de mediul instituţiei, pentru a-şi stabili o nouă strategie sau a-şi 

reconsidera strategia existentă în scopul exploatării profitabile a 

oportunităţilor apărute. „Oportunităţi‖ există pentru fiecare 

organizaţie sau instituţie şi trebuie identificate pentru a se stabili 

la timp strategia necesară fructificării lor. Dacă nu există, 

oportunităţile pot fi create, îndeosebi pe baza unor rezultate 

spectaculoase ale activităţilor de cercetare-dezvoltare, adică a 

unor inovări de anvergură care pot genera chiar noi industrii sau 

domenii adiţionale. 

„Ameninţările‖ sunt factori de mediu externi negativi 

pentru organizaţie sau instituţie, cu alte cuvinte situaţii sau 

evenimente care pot afecta nefavorabil, în măsură semnificativă, 

capacitatea de a realiza integral obiectivele stabilite, 

determinând reducerea performanţelor ei economico-financiare.  

Ca şi în cazul oportunităţilor, „ameninţări‖ de diverse 

naturi şi cauze pândesc permanent organizaţia educaţională, 

anticiparea sau sesizarea lor la timp permiţând reconsiderarea  

planurilor strategice astfel încât să le evite sau să le 
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minimalizeze impactul. Mai mult, atunci când o ameninţare 

iminentă este sesizată la timp, prin măsuri adecvate ea poate fi 

transformată în oportunitate. 

 

Diagrama cauză efect (‖Ishikawa‖ sau ‖os de peşte‖) 

porneşte de la problemă şi determină cauzele.  Cauzele sunt 

examinate diferenţiindu-se cele principale de cele secundare în 

determinarea efectului (Fig.) Sub-cauzele sunt conectate la 

liniile cauzelor majore în timp ce cauzele majore sunt direct 

conectate la săgeata principală. 

Diagrama arborescentă este o variantă grafică a 

diagramei cauză-efect.  

O astfel de diagramă prezintă ierarhizat, pe niveluri, cauzele 

unei probleme precum şi efectele acesteia. Reprezentarea se face 

pe verticală, pornind de la cauzele primare, ce sunt agregate pe 

verticală, în sus, conducând la problema studiată (reprezentată 

central în diagramă). Deasupra acesteia sunt reprezentate, tot 

ierarhizat, efectele ce apar sau pot apărea datorită acestei 

probleme. Altfel spus, problema studiată reprezintă trunchiul 

unui arbore ce are ca rădăcini cauzele, iar ca ramuri efectele. 

Acelaşi mod de reprezentare poate fi utilizat şi pentru analiza 

obiectivelor unui program. În această situaţie, trunchiul 

copacului este reprezentat de obiectivul proiectului, 

coronamentul de efectele benefice induse de realizarea acestui 

obiectiv, iar rădăcinile de mijloacele/căile de acţiune necesare 

pentru realizarea obiectivului. Evident că cele două reprezentări, 

dacă vizează un acelaşi proiect potenţial, sunt extrem de legate 

între ele. 

Dintre avantajele utilizării diagramei arborescente menţionăm: 

• Dacă o cauză primară generează (total sau parţial) mai 

multe cauze de nivel ierarhic superior, această cauză primară 

este reprezentată o singură dată, conexiunile cu alte elemente ale 
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arborescenţei fiind reprezentate cu săgeţi. Acelaşi lucru se poate 

spune despre efecte. 

• Faţă de diagrama cauză-efect, diagrama arborescentă 

permite vizualizarea mai multor efecte posibile ale problemei 

studiate, cu conexiunile existente între ele. 

• Generează un cadru unitar de reprezentare grafică, prin 

utilizarea aceloraşi forme de reprezentare atât pentru analiza 

problemei cât şi pentru reprezentarea obiectivelor şi mijloacelor 

proiectului. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza Pareto.  

 

Metoda, dezvoltată de economistul şi sociologul italian 

Vilfredo Federico Damaso Pareto (n. 15 iulie 1848; d. 19 august 

1923), poartă în prezent numele de „legea Pareto‖ şi se bazează 

pe un principiu universal al legăturii procentuale 20:80 dintre 
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valoare şi cantitate. Doar 20% din totalul cauzelor provoacă 

80% dintr-o problemă. Câteva exemple ar fi că cele mai sărace 

20% de ţări au mai mult de 80% analfabeţi; 80% din totalul 

salariilor în marile companii sunt luate de 20% din personal;  

80% din problemele unei instituţii educaţionale provin din 20% 

dintre posibilele cauze ale problemelor; 80% din veniturile sau 

proprietăţile imobiliare ale unei ţări sunt deţinute de 20% din 

populaţia acelei ţări; 80% din vânzări provin de la 20% din 

numărul total de clienţi; 20% din serviciile sau produsele unei 

instituţii determină 80% din reclamaţii. În consecinţă, principiul 

Pareto descrie un fenomen în care 80% din variaţiile zilnice 

observate pot fi justificate de 20% din cauzele variaţiilor. 

Principiul Pareto îşi găseşte echivalentul în „principiul 

diferenţei‖ care permite alocarea inegală a unor resurse atâta 

timp cât inegalitatea are un avantaj de care un individ s-ar putea 

lipsi, întrucât a nu avea ceva este mai avantajos decât de a deţine 

parţial. Chiar şi inechitabilă, inegala distribuţie a bunurilor ar 

putea fi un echilibru [46]. 

Analiza constă în reprezentarea grafică procentaj probleme - 

cauze prin nişte coloane cu înălţimea egală cu  magnitudinea 

problemei, aşezate în ordinea descrescătoare a mărimilor. 

 

Modul de reprezentare. 

Pasul 1. Se dezvoltă o listă de probleme, itemi sau cauze care 

vor fi comparate; 

 

Pasul 2. Se alege o unitate de măsură standard pentru a compara 

aceşti itemi (e.g.: frecvenţa, timp, cost); 

 

Pasul 3. Se alege o perioadă de timp determinată pentru 

colectarea datelor; 
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Pasul 4. Se evidenţiază într-un tabel cauzele pentru problema 

identificată precum şi frecvenţa apariţiei şi procentul 

corespunzător fiecărei cauze 

 

Pasul 5. Se ordonează datele în ordine descrescătoare. Se 

calculează procentajul cumulativ care este suma dintre procentul 

corespunzător unei cauze şi procentele cauzelor dinainte. 

 

Pasul 6. Se listează cauzele/itemii pe o axă orizontală de la cea 

mai importantă la cea mai puţin importantă. Ordonata din stânga 

este unitatea de măsură (frecvenţă, timp, cost) iar cea din 

dreapta procentul cumulativ. 

Se desenează coloane pentru fiecare cauză/ item. 

 

Pasul 7. Se desenează o linie a procentelor cumulative plecând 

de la vârful primei coloane. 

 

Pasul 8. Se identifică cauzele/ itemii a căror procent determină 

cel mai mare efect (e.g. 50% sau mai mult). 
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Diagrama Pareto 
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Capitolul 2. Planificarea şi organizarea proiectului 

 

a) Work Break Down Structure; 

Pentru a putea realiza estimări ale costurilor şi resurselor 

necesare se foloseşte structura WBS (Work Break Down 

Structure) prin care sunt descompuse pe nivele toate activităţile, 

pe baza căreia se întocmesc documentele de definire ale 

activităţilor (SOW – Statement of Work).  

Dintre toate tehnicile de management de proiect, este poate cea 

mai clară şi auto-explicativă: într-adevăr, denumirea sa ne spune 

că trebuie să realizăm o descompunere (a întregii munci din 

cadrul proiectului) iar rezultatul obţinut este o structură 

ordonată. Fiind vorba de un proces de descompunere, de 

divizare în părţi mai mici, este evident că structura obţinută va fi 

de tip parte-întreg. Pentru a simplifica şi mai mult utilizarea 

acestei metode, se foloseşte şi o reprezentare vizuală, care ne 

ajută atât să realizăm această descompunere, cât şi să vedem 

întregul proiect într-o singură imagine. 

Există foarte multe tehnici şi recomandări pentru realizarea 

WBS, dar esenţial este să pornim de la nivelul general (de 

exemplu finalităţile majore ale proiectului) şi să descompunem 

pas cu pas, ajungând la nivelul cel mai detaliat, activităţile din 

cadrul fiecărei faze, sub-faze etc. 

 

b) Managementul timpului. Reţele cu activităţi pe 

săgeţi; Tabele de precedenţă; 

Până acum s-a realizat descompunerea  proiectului  pe 

activităţi şi estimările de efort, durată şi costuri. Deşi sunt deja 

foarte multe informaţii despre activităţile proiectului, nu se 

poate totuşi începe execuţia. Ceea ce  lipseşte este ordinea de 

desfăşurare a activităţilor, sau altfel spus, relaţiile de precedenţă 
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dintre activităţi. Acestea sunt condiţii referitoare la momentele 

de începere şi de finalizare a activităţilor, unele dintre ele fiind 

impuse de natura lucrărilor, altele fiind rezultatul unor preferinţe 

sau opţiuni ale managerului de proiect. 

Ordonarea activităţilor într-un proiect prin intermediul 

relaţiilor de precedenţă înseamnă construirea reţelei de activităţi. 

Ca instrumente de lucru, avem două posibilităţi: 

A. Tabelele de precedenţă, care în principiu permit 

reprezentarea constrângerilor prin intermediul a trei 

coloane: Activitatea, Activitatea Precedentă şi 

Activitatea Următoare. Dezavantajul acestei metode 

este lipsa unei imagini de ansamblu asupra întregului 

set de activităţi din proiect. 

B. Diagrama reţelei de activităţi ce permite reprezentarea 

vizuală a precedenţelor şi oferă o mai bună imagine 

de ansamblu.  

Putem prezenta relaţionarea diferitelor activităţi, prin 

reprezentarea grafică, utilizând două variante: 

• Cu ajutorul grafurilor: reprezentarea activităţilor 

ca săgeţi şi a punctelor de început  a activităţilor ca 

noduri (Fig. 1). Activităţile pot fi reprezentate fie ca 

noduri ale reţelei, caz în care precedenţele se 

reprezintă prin liniile orientate care unesc nodurile, 

fie ca săgeţi. Ceea ce se obţine este o "hartă" a 

proiectului, pe care pot fi identificate mai multe 

"trasee", reprezentând succesiuni de activităţi. 

Ramura cu durata cea mai mare poartă denumirea de 

„drum critic" şi determină termenul de finalizare al 

proiectului, "drumul" cel mai lung. 

• Reprezentarea activităţilor în dreptunghiuri care 

conţin, în final,  datele esenţiale ale activităţii 

(denumirea, data de început, durata  etc.) legate prin 
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săgeţi care exprimă dependenţele acestor activităţi 

(Fig. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 1  
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Fig. 2 

Activitatea A 

   Durata: 3 zile 

   înc. 03/11/2004 

   sf. 05/11/2004 

   responsabil: P1 

Activitatea C 

   Durata: 1 zi 

   înc. 03/11/2004 

   sf. 03/11/2004 

   responsabil: P3 

Activitatea D 

   Durata: 8 zile 

   înc. 06/11/2004 

   sf. 13/11/2004 

   responsabil: P1 

Activitatea B 

   Durata: 2 zile 

   înc. 03/11/2004 

   sf. 04/11/2004 

   responsabil: P2 

Activitatea F 

   Durata: 7 zile 

   înc. 05/11/2004 

   sf. 11/11/2004 

   responsabil: P2 

Activitatea E 

   Durata: 6 zile 

   înc. 05/11/2004 

   sf. 10/11/2004 

   responsabil: P3 

Activitatea J 

   Durata: 5 zile 

   înc. 20/11/2004 

   sf. 24/12/2004 

   responsabil: P1 

Activitatea G 

   Durata: 6 zile 

   înc. 04/11/2004 

   sf. 09/11/2004 

   responsabil: P5 

Activitatea H 

   Durata: 2 zile 

   înc. 14/11/2004 

   sf. 15/11/2004 

   responsabil: P4 

Activitatea I 

   Durata: 8 zile 

   înc. 12/11/2004 

   sf. 19/11/2004 

   responsabil: P5 

Obs.: nu s-a ţinut seama de zilele libere. 
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Diagrama reţelei de activităţi în dreptunghiuri 
 

 

 

 

 

 

 

Fiecare activitate este reprezentată de o săgeată  care începe 

şi se sfârşeşte într-un nod. 

 

 
 

Observaţie: Este important să se menţioneze care este data 

de început şi de sfârşit a evenimentului. De exemplu, numărul 

săptămânii ce apare într-un nod eveniment reprezintă sfârşitul 

săptămânii respective. 

 

Marja de timp este timpul de care se dispune, ca rezervă, 

pentru efectuarea unei activităţi. 

Marja liberă este egală cu cel mai devreme moment al 

evenimentului final  - cel mai devreme moment al evenimentului 

de început – durata activităţii. 
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Marja de timp totală este cel mai târziu moment de 

încheiere a evenimentului – cel mai devreme moment de start a 

evenimentului – durata activităţii.  

Drumul critic este drumul pentru care marja de timp este 

cea mai mică. Este evident că dacă măcar una dintre activităţile 

de pe drumul critic va dura mai mult decât a fost planificat, 

proiectul în ansamblul său nu se va putea finaliza la termenul 

stabilit. 

Trebuie, de asemenea, făcută precizarea că activităţile 

aparţinând drumului critic sunt esenţiale doar ca durată, nu şi din 

punct de vedere al conţinutului. În plus, este de reţinut faptul că 

dacă în timpul derulării proiectului, anumite activităţi se 

decalează în timp sau întârzie, drumul critic se poate schimba, 

ajungând să conţină activităţile decalate sau/şi întârziate. 

Multe din programele specializate de calcul, utilizează 

diagrame în care un nod reprezintă începutul sau sfârşitul unei 

singure activităţi reale. În acest caz, trebuie introduse activităţi 

fictive (ce nu consumă timp sau resurse). 
 

c)  Comunicarea planului de activitate. Diagrame Gantt. 

 

Diagrama Gantt, instrument de lucru îndeobşte cunoscut, 

furnizează într-un format standardizat calendarul activităţilor 

unui proiect şi poate fi utilizată atât la planificarea activităţilor 

(Fig. 3) cât şi la urmărirea şi evaluarea acestuia prin evidenţierea 

încadrării în timpul alocat (Fig. 4). 

Diagrama Gantt este un instrument de planificare a 

activităţilor, elaborat în 1917 de Henry L.Gantt, inginer şi 

sociolog de origine americană. Frecvent utilizată în 

managementul de proiect, o diagrama Gantt oferă o ilustrare 

grafică a unui program de activităţi, care ajută la planificarea, 

coordonarea şi monitorizarea unor sarcini specifice dintr-un 

proiect. Diagramele Gantt se pot realiza în versiuni simple, cu 
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ajutorul unui grafic făcut pe o hârtie, sau în versiuni mai 

complexe, cu ajutorul unor aplicaţii software de management al 

proiectului [24]. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
MINISTERUL 

MUNCII, 
FAMILIEI 

ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 
AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente 

Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 
„GHEORGHE 

ASACHI” DIN 
IAŞI 

598 

 
Diagramele Gantt au ca scop evidenţierea înlănţuirii 

activităţilor de pe drumul critic precum şi rezervele de timp ale 

activităţilor necritice.  Diagrama Gantt are avantajul faţă de 

reţeaua cu activităţi prin săgeţi, că localizează în timp acţiunile 

care au loc (arătând data de început şi sfârşit). 
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Principalele etape parcurse pentru realizarea unei 

diagrame Gantt sunt : 

1. Preluarea activităţilor şi a orizontului de timp din tabelul 

de precedenţă. 

2. Schiţarea graficului Gantt. Într-un tabel sunt trecute în 

ordine, începând cu prima coloană: activităţile, durata de 

desfăşurare a activităţilor, modul de alocare a resurselor 

financiare şi umane. 

 

 

d)  Stabilirea Echipei de Proiect 

Literatura de specialitate identifică patru tipuri uzuale de echipe 

de proiect: echipa funcţională; echipa unică de proiect; echipa cu 

structură matriceală şi echipele pe contract. 

 

Echipa funcţională este o echipă în care activitatea este efectuată 

de grupuri organizate funcţional. Acestea au o structură rigidă 

iar un proiect trece de la o echipă funcţională la alta până la 

finalizarea lui (de exemplu de la departamentul economico - 

financiar, la cel educaţional, de producţie etc.). 

 

Echipa de proiect (sau echipa unică) cuprinde un număr de 

persoane aflate sub conducerea unui manager de proiect. Într-o 

instituţie  educaţională o astfel de echipă are şansa să rămână 

împreună dacă reuşeşte să ducă la bun sfârşit un număr de 

proiecte. 

 

În echipa cu structură matriceală angajaţii se pot subordona mai 

multor manageri, în proiect  se pot subordona managerului de 

proiect, iar pentru celelalte aspecte ale activităţii lor se 

subordonează managerilor serviciilor funcţionale. 
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Echipele pe contract sunt aduse din afara organizaţiei în baza 

unui contract pentru a executa anumite lucrări în cadrul 

proiectului. 

 

 

e)  Aspecte financiare. Bugetul proiectului.                  

 

În principiu, estimarea costurilor proiectelor şi 

planificarea resurselor financiare se face la fel în orice proiect. 

De cele mai multe ori, managerul unui proiect trebuie să 

găsească surse de finanţare. Sursele de finanţare sunt, în general: 

• programe cu finanţare nerambursabilă sau cofinanţare; 

• economiile proprii; 

• rudele şi prietenii; 

• băncile de credit; 

• investitorii şi fondurile de investiţii. 

 

Gradul de îndatorare este dat de raportul dintre finanţarea 

asigurată din surse proprii şi din împrumuturi. 

În materie de împrumuturi, foarte importante sunt şase elemente 

: 

1. Caracterul – gradul în care debitorul simte obligaţia 

morală de a face eforturile necesare rambursării la termen a 

împrumutului; 

2. Capacitatea de plată – evaluarea subiectivă a 

creditorului, bazată pe documentele prezentate precum şi pe alte 

informaţii; 

3. Capitalul – creditorii preferă un nivel redus de îndatorare 

(finanţarea din surse proprii să depăşească finanţarea din 

împrumuturi); 

4. Garanţiile – bunurile cu care debitorul garantează 

împrumutul (creditorii caută în general garanţii care să acopere 

în totalitate suma împrumutată); 
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5. Condiţiile – socio-economice, geografice, politice, 

legislative etc. care pot afecta rambursarea creditului; 

6. Încrederea – succesul potenţialului debitor constă în 

maniera în care inspiră potenţialului creditor încredere (după 

modul în care tratează cele cinci elemente descrise mai sus).  

 

Spre deosebire de un proiect cu finanţare nerambursabilă 

(cum sunt foarte multe proiecte educaţionale), unde banii sunt 

disponibili de la începutul proiectului sau pe tranşe bine stabilite 

funcţie de planificarea activităţilor, într-o afacere apare 

problema lichidităţilor şi a fluxurilor de lichidităţi (cash-flow)  

spre şi dinspre afacere .  

Fiecare proiect este diferit şi necesită anumite sume pentru a 

începe activitatea, de aceea, costurile de lansare trebuie calculate 

pentru fiecare proiect  în parte. Acest calcul se face pornind de 

la tipurile de cheltuieli care trebuie făcute: 

• iniţiale – costul construcţiei, al echipamentelor etc.; 

• continue – consumabile, utilităţi, salarii, publicitate etc. 

De asemenea, trebuie ţinut seama de importanţa cheltuielilor: 

• obligatorii – cheltuielile fără de care proiectul nu poate 

deveni operaţional; 

• opţionale – cheltuielile care contribuie la derularea 

proiectului în condiţii mai bune, dar nu sunt esenţiale pentru 

operaţiunile curente. 

Un ultim element important îl reprezintă determinarea 

momentului în care proiectul va începe să aducă profit. Aceasta 

se face pe baza costurilor de lansare şi a preţurilor stabilite 

pentru produsele şi serviciile instituţiei. 

 

Bugetul unui proiect trebuie să fie clar şi cât mai detaliat, 

realizat pe faze/activităţi şi centralizat pe tipuri de cheltuieli. 

Sumele incluse în buget se calculează sau se estimează pe baza 

costurilor reale, iar bugetul trebuie să conţină elementele de 
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calcul (costuri unitare şi număr de unităţi). Costurile totale 

trebuie defalcate în costuri acoperite din grant (din finanţarea 

nerambursabilă) şi costuri acoperite din cofinanţare. 

 

Pentru pregătirea bugetului unui proiect trebuie parcurse 

următoarele etape: 

• identificarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul 

proiectului şi a costurilor unitare specifice;  

• respectarea limitelor impuse de cerinţele specifice ale 

programului în care se încadrează proiectul ales ; 

• identificarea categoriilor reale de cheltuieli implicate de 

derularea proiectului şi detalierea acestora, pe faze, activităţi şi 

pe tipuri de cheltuieli. 

Regulile de dimensionare a finanţării solicitate constau în 

faptul că fiecare proiect trebuie să conţină un buget previzionat, 

care să includă toate costurile şi veniturile implicate de derularea 

activităţilor planificate. 

a) Bugetul trebuie: 

• să fie suficient de detaliat pentru a permite identificarea, 

monitorizarea şi controlul activităţilor desfăşurate;  

• să fie echilibrat (veniturile să fie egale cu cheltuielile);  

• să fie exprimat în moneda stabilită de finanţator;  

• să includă modul de calcul al articolelor de buget.  

b) Venitul proiectului trebuie să includă: 

• finanţarea solicitată (grantul);  

• contribuţia financiară directă a beneficiarului, din surse 

proprii ; 

• contribuţii din orice alte surse de finanţare ; 

• orice venituri generate de derularea proiectului; eventual 

contribuţia în natură a beneficiarului.  

Contribuţia în natură este de obicei permisă doar în cazul unor 

organizaţii mici (cel mai adesea ONG-uri) şi se referă la: 

proprietăţi imobiliare, terenuri, fonduri fixe, materii prime, 
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muncă voluntară. Trebuie satisfăcute următoarele condiţii pentru 

cuantificarea unei contribuţii în natură: 

• suma declarată de beneficiar trebuie cuantificată cu 

ajutorul unor factori obiectivi sau pe baza unor normative 

oficiale, stabilite de o autoritate independentă sau de un 

evaluator calificat;  

• costul muncii voluntare trebuie stabilit în funcţie de 

evaluările acceptate la nivel naţional, dacă există.  

 

  Ce înseamnă costuri eligibile? 

 

Pentru a fi considerate eligibile, costurile incluse într-un proiect 

trebuie de obicei să îndeplinească următoarele condiţii: 

• să fie necesare şi suficiente pentru derularea proiectului ; 

• să se regăsească în lista de cheltuieli eligibile specifice 

programului ales; 

• să respecte principiile unui management financiar solid, 

realist, bazat pe eficienţă;  

• să fie ocazionate de derularea activităţilor incluse în 

proiect ; 

• să fie efectuate doar în perioada de timp în care este 

valabil contractul de finanţare ; 

• să fie efectiv realizate (înregistrate în contabilitate, 

identificabile, verificabile, posibil de justificat cu documente 

originale).  

 

Principalele cheltuieli eligibile se pot clasifica astfel: 

A. Cheltuieli directe:  

• cheltuieli de personal (salarii şi cheltuieli salariale 

aferente personalului din lista proiectului, onorariile 

specialiştilor implicaţi în derularea proiectului);  

• cheltuieli de deplasare: transport, cazare, diurnă;  
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• cheltuieli necesare derulării activităţilor incluse în 

proiect: consumabile, echipamente, cheltuieli de subcontractare, 

costuri specializate cerute de programul considerat (diseminare 

informaţii, evaluare externă, audit financiar, traduceri, asigurări, 

training, etc.), amortizări, altele;  

• alte costuri, care nu se regăsesc în lista de costuri 

eligibile specificate de programul considerat dar fără de care 

proiectul nu poate fi dus la bun sfârşit; 

• o sumă de rezervă pentru ―cheltuieli neprevăzute‖, care 

se deblochează doar cu acordul scris prealabil al Autorităţii 

Contractante.  

B. Cheltuieli indirecte: cheltuieli de regie (chirii; utilităţi; 

telefon, poştă - când nu intră în categoria de cheltuieli directe).  

Tipurile de costuri neeligibile sunt: 

• costuri pentru acoperirea unor pierderi sau datorii, 

dobânzi la credite anterioare ; 

• achiziţionarea de bunuri/servicii fără legătură cu obiectul 

şi activităţile proiectului, nemenţionate în propunerea de proiect 

; 

• acoperirea diferenţelor de schimb valutar ; 

• TVA, atunci când poate fi recuperată;  

• costuri legate de proiect, făcute înainte sau după perioada 

de validitate a contractului de finanţare;  

• costuri legate de alte activităţi curente ale organizaţiei 

promotoare, sau de acţiuni precum: sponsorizări, contribuţii în 

natură la alte proiecte, etc. 

 

 

Capitolul 3. Faza de execuţie, monitorizare, control și evaluare;  

Managementul conflictelor în proiecte;  Identificarea, evaluarea, 

analiza riscului. 
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Execuţia este faza proiectului în care finalităţile (livrabilele) 

sunt realizate (construite, concepute) şi apoi prezentate clientului 

pentru acceptanţa finală. În timpul creerii livrabilelor sunt 

întrebuinţate un set de procese de management pentru a monitoriza şi 

controla  realizarea acestora şi a ceea ce se întâmplă în proiect. Aceste 

procese includ gestionarea timpului, a calităţii, a costurilor, a 

modificărilor din proiect, a riscurilor,  problemelor, furnizorilor şi 

comunicării din proiect.  

  

Mai jos sunt enumerate cîteva modele de documente 

(templates) necesare în faza de execuţie: 

1. procesul de gestionare a timpului (Time Management 

Process); 

2. raportul de activitate săptămânal pe proiect (Timesheet 

Form); 

3. centralizatorul activităţilor din proiect (Timesheet Register); 

4. procesul de gestionare a costurilor proiectului (Cost 

Management Process); 

5. raportul de cheltuieli (Expense Form); 

6. centralizatorul cheltuielilor din proiect (Expense Register); 

7. procesul de gestionare a calităţii pe proiect (Quality 

Management Process); 

8. formular de evaluare a calităţii (Quality Review Form); 

9. centralizatorul cu problemele de calitate (Quality Register); 

10. procesul de control al modificărilor din proiect (Change 

Management Process): 

11. cerere de modificare în proiect (Change Request Form); 

12. centralizatorul modificărilor din proiect (Change Register) 

13. procesul de gestionare a riscurilor din proiect (Risk 

Management Process); 

14. formular de riscuri (Risk Form); 

15. centralizator al riscurilor (Risk Register); 
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16. procesul pentru gestionarea problemelor din proiect (Issue 

Management Process); 

17. formular de probleme (Issue Form); 

18. centralizatorul problemelor din proiect (Issue Register); 

19. procesul de achiziţie (Procurement  Management Process) 

20. formular de comandă (Purchase Order Form); 

21. centralizatorul achiziţiilor din proiect (Procurement Register) 

22. procesul de gestionare a acceptanţei - recepţiei livrabilelor de 

client (Acceptance Management Process) 

23. formular - scrisoare de acceptanţă (Acceptance Form); 

24. centralizatorul acceptanţelor (Acceptance Register) 

25. procesul de gestionare a comnunicării în proiect 

(Communication Management Process); 

26. raportul de progres a proiectului (Project Status Report); 

27. centralizatorul comunicărilor (Communications Register); 

28. formular de analiză şi evaluare a fazei de proiect (Phase 

Review Form) [18]. 

 

 

Ce înseamnă controlul proiectului? 

 

Prin control se înţelege utilizarea informaţiilor provenite din 

activitatea de monitorizare a proiectului, ca bază pentru luarea 

deciziilor de continuare, stopare sau îmbunătăţire a proiectului. 

Aspectele avute în vedere includ: tendinţele rezultatelor obţinute, 

rezultatele procedurilor de feedback, schimbările exterioare, corecţia 

abaterilor constatate sau previzionate, rezultatele parţiale obţinute, 

moralul echipei de proiect. 

Controlul înseamnă aprecierea tendinţelor performanţelor şi 

compararea cu obiectivele urmărite, cu rezultatele parţiale şi cu noile 

aşteptări referitoare la proiect. Se caută răspuns la întrebările 

următoare: 

• Situaţia este ―mai bună‖, ―neschimbată‖ sau ―mai rea‖?  
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• Rezultatele obţinute sunt diferite de cele planificate? În ce 

direcţie? Pot fi exploatate în mod avantajos? Cum?  

• Ce a determinat abaterea de la situaţia planificată? În ce 

condiţii  este acceptată abaterea? Este necesară renegocierea 

contractului de finanţare a proiectului?  

În cazul determinării unor rezultate neconforme faţă de planificarea 

iniţială, există două alternative: 

• aplicarea de acţiuni corective / preventive pentru eliminarea 

cauzelor abaterilor, sau  

• exploatarea oportunităţilor create, pentru îmbunătăţirea 

rezultatelor proiectului.  

 

CONTROLUL PROIECTULUI este eficace atunci când: 

• este pus în practică un mecanism pentru feedback, pentru 

rezolvarea conflictelor şi corecţia abaterilor în timp util;  

• dacă abaterile posibile au fost anticipate în faza de planificare, 

atunci este posibilă aplicarea de acţiuni corective sau apariţia 

abaterilor poate fi împiedicată prin acţiuni preventive adecvate ; 

• controlul proiectului înseamnă implementarea cu succes a 

proiectului, nu găsirea de vinovaţi sau pedepsirea lor.  

 

Scopurile activităţilor de evaluare (funcţie, evident, de 

indicatorii / parametrii stabiliţi) în cadrul unui proiect sunt, în 

principal: 

• să stabilească puncte de referinţă; 

• să asigure informarea constantă şi la timp a decidenţilor; 

• să pregătească îmbunătăţirea proceselor; 

• să previzioneze performanţa şi costurile activităţilor şi 

proiectului; 

• să identifice tendinţele de evoluţie ale activităţilor şi 

proiectului; 

• să elimine situaţiile de criză ce pot conduce la depăşirea 

termenelor sau bugetului alocat. 
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Componenta de monitorizare, control şi evaluare în cadrul unui 

proiect presupune, în principal, următoarele activităţi: 

1. Organizarea activităţii de control; 

2. Monitorizarea derulării activităţilor proiectului; 

3. Monitorizarea proiectului în ansamblu. 

Organizarea activităţilor de control presupune: 

a) stabilirea indicatorilor/parametrilor; 

b) stabilirea metodelor de evaluare şi control; 

c) managementul informaţiilor; 

d) alocarea resurselor. 

 

a) Stabilirea indicatorilor/parametrilor pentru un proiect, porneşte de 

la ţintele posibile ale controlului: planificarea activităţilor şi progresul 

acestora, adecvarea tehnică a produsului, performanţele proiectării, 

calitatea produsului, utilizarea resurselor, eficienţa economică, 

dezvoltarea organizaţiei etc. 

Indicatorii trebuie astfel aleşi încât să posede cel puţin caracteristicile 

enumerate în paragraful anterior.  

În plus, în alegerea şi interpretarea tuturor indicatorilor/parametrilor, 

trebuie ţinut seama de câteva cerinţe generale: 

• Stabilirea obiectivelor evaluărilor precum şi a indicatorilor şi 

parametrilor trebuie să se facă în colaborare cu o echipă şi cu ajutorul 

specialiştilor în domeniu. 

• Indicatorii trebuie aleşi astfel încât modalitatea de analiză şi 

interpretare a lor să fie conformă cu „bunul simţ‖ al organizaţiei. 

• Managementul organizaţiei trebuie să stabilească un feedback 

permanent cu echipa şi persoanele care au lucrat la colectarea datelor 

şi calcularea indicatorilor. 

• Persoanele şi echipele evaluate trebuie informate de fiecare 

dată asupra rezultatelor evaluărilor. 

• Indicatorii şi evaluările trebuie orientate spre fapte nu spre 

persoane. 

• Evaluarea nu trebuie să învrăjbească angajaţii organizaţiei. 
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• Nu trebuie exagerată importanţa nici unuia dintre indicatori, 

în detrimentul celorlalţi. 

• Indicatorii nu trebuie utilizaţi pentru a ameninţa persoane din 

cadrul organizaţiei. 

Indicatorii care reflectă o anumită problemă în organizaţie, nu 

trebuie priviţi ca „negativi‖ ci, mai degrabă, ca o sursă de 

îmbunătăţire a activităţii. 

Indicatorii specifici unui proiect pot fi grupaţi şi funcţie de obiectivele 

pe care le evaluează: 

1. Obiectivele generale ale proiectului, obiective care explică de 

ce proiectul este necesar societăţii prin prezentarea beneficiilor pe 

termen lung aduse beneficiarilor proiectului precum şi a celor mai 

largi aduse altor grupuri. De asemenea, această categorie de obiective 

prezintă modul în care proiectul se încadrează în politicile sectoriale, 

regionale etc. De menţionat că aceste obiective nu pot fi atinse numai 

de proiectul în discuţie care doar contribuie într-o anume măsură la 

realizarea lor. 

2. Scopul proiectului, care reprezintă obiectivul ce poate fi atins 

prin implementarea proiectului, într-o manieră care permite păstrarea 

rezultatului şi după terminarea proiectului. De menţionat că proiectele 

ce îşi propun mai multe obiective concomitent pot căpăta un grad 

prea ridicat de complexitate. 

3. Rezultatele, adică „produsele‖ proiectului, care contribuie, 

toate la un loc, la îndeplinirea scopului proiectului. 

4. Activităţi (acţiunile) ce trebuie întreprinse pentru a determina 

apariţia rezultatelor planificate. Activităţile arată ceea ce face de fapt 

proiectul. 

 

b) Stabilirea metodelor de evaluare şi control se face funcţie 

de produs şi de indicatorii stabiliţi. Metodele de control variază foarte 

mult (controlul produsului finit, controlul materiilor prime, controale 

intermediare - de etapă -, control al subansamblelor, control al reuşitei 

pe piaţă etc.) funcţie de tipul produsului, care poate fi produs 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
MINISTERUL 

MUNCII, 
FAMILIEI 

ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 
AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente 

Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 
„GHEORGHE 

ASACHI” DIN 
IAŞI 

610 

industrial – de la unicat până la serie mare, produs intelectual, 

servicii, opere de artă etc., aşa încât o descriere exhaustivă nu este 

posibilă în această lucrare. În toate cazurile este necesar însă ca 

evaluarea şi controlul să rezolve următoarele probleme: 

• colectarea datelor – automat sau manual (există o serie de 

modalităţi de înregistrare a datelor, funcţie de aspectul ce se doreşte 

evidenţiat); 

• stocarea datelor – informatizat sau îndosariat; 

• transformarea datelor – în situaţia când datele colectate nu 

sunt direct analizabile; 

• analiza datelor – automatizat sau manual; 

• raportarea – sub formă de fişe, grafice (există o serie de 

modalităţi de prezentare a datelor, funcţie de aspectul ce se doreşte 

evidenţiat: analiza cauzelor, determinarea tendinţelor, determinarea 

numărului de deficienţe/costuri implicate pentru fiecare departament 

etc.). 

În plus, este necesar ca metodele de evaluare şi control să fie cât mai 

puţin invazive, în sensul minimizării impactului asupra personalului 

din proiect. Aceasta presupune ca rezultatele măsurărilor să fie 

anonime, deoarece nu trebuie „măsurate‖ persoanele ci procesul şi 

produsele sale. 

 

c) Managementul informaţiilor    

Trebuie menţionat că, pentru un efect sporit, activitatea de evaluare şi 

control trebuie să se bazeze pe membrii proiectului, în sensul că 

aceştia trebuie implicaţi în activităţile de analiză, trebuie informaţi 

periodic asupra evoluţiei indicatorilor de calitate, trebuie să li se ceară 

idei de remediere a problemelor. Aceste acţiuni (care trebuie 

planificate de la început ca structură) sunt legate şi de managementul 

informaţiei, pentru că produc, vehiculează, transformă, depozitează 

informaţii. 

 

d) Alocarea resurselor are în vedere : 
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• resursele financiare pentru: 

o cumpărarea echipamentelor şi mijloacelor de măsură şi 

control; 

o instruirea personalului implicat în evaluare şi control; 

o achiziţionarea consumabilelor necesare activităţii de evaluare 

şi control; 

o prevenirea şi remedierea deficienţelor; 

• resursele umane implicate în evaluare şi control; 

• resursele de timp pentru derularea activităţilor de control 

(planificarea acestor activităţi se face ca şi pentru activităţile 

proiectului, sincronizat cu acestea). 

Prevenirea şi remedierea deficienţelor trebuie să aibă în vedere patru 

categorii de costuri : 

• costuri pentru prevenire – costurile legate de faza de 

proiectare a activităţilor proiectului, făcută astfel încât să nu existe 

deficienţe sau pentru ca acestea să se menţină într-o limită acceptată; 

• costuri pentru evaluare – costurile legate de activitatea de 

evaluare a proceselor şi rezultatelor; 

• costuri pentru remedieri interne – costurile legate de 

remedierea unei deficienţe înainte de finalizarea 

procesului/produsului; 

• costuri pentru remedieri externe – costurile legate de toate 

deficienţele nedescoperite şi neremediate înainte de finalizarea 

activităţii sau livrarea produsului către beneficiar. 

 

Prin monitorizare se înţelege acel proces prin care se obţin 

informaţiile care să permită cunoaşterea şi înţelegerea stadiului 

proiectului la un moment dat, precum şi tendinţele de derulare a 

activităţilor incluse în proiect. Monitorizarea se poate face prin 

discuţii cu personalul implicat în derularea proiectului, prin 

înregistrarea rezultatelor şi a problemelor apărute, prin observarea 

activităţilor derulate. Monitorizarea permanentă a proiectului (se 

monitorizează activităţile, stadiul realizării planurilor, costurile, 
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rezultatele proiectului) permite raportarea realizării acestuia, pentru 

că aşa se obţin informaţiile a căror procesare sprijină procesul de 

raportare. 

Obiectivul planificării este acela de a stabili ţinte, iar 

obiectivul controlului este de a determina starea de fapt (decalajul 

între realitate şi ţinta fixată). 

Exprimat într-o manieră foarte simplistă, monitorizarea derulării 

activităţilor înseamnă determinarea modului în care progresează 

activităţile, a locului în care se află şi a direcţiei spre care se îndreaptă 

proiectul. 

Planificarea şi executarea acestor activităţi se bazează pe câteva 

principii: 

• Accentul trebuie pus pe control nu pe planificare, ţinând 

seama de faptul că realitatea este cea care contează. 

• Obiectivul prioritar este acela de a identifica problemele şi a 

găsi soluţiile cele mai potrivite, nu de a găsi vinovaţi. 

• Abordarea monitorizării trebuie să fie una participativă, în 

sensul că tot personalul este implicat în calitatea execuţiei (deci şi în 

monitorizarea activităţilor) şi trebuie să se implice şi în prevenirea şi 

remedierea deficienţelor. 

• Activitatea de monitorizare trebuie să pornească de la 

particular (de la nivelul individului) spre general (spre găsirea 

soluţiilor/ măsurilor generale) . 

Problemele posibile în derularea activităţilor au, în general, ca sursă: 

• cunoştinţe insuficiente despre modul în care ar trebui să se 

desfăşoare activitatea în cauză; 

• cunoştinţe insuficiente despre modul în care se desfăşoară în 

realitate activitatea în cauză; 

• erori în execuţia operaţiilor; 

• existenţa unor practici ce nu conduc la prevenirea erorilor; 

• existenţa unor operaţii ce nu conduc la crearea de plus-

valoare pentru produs; 

• variaţii ale intrărilor şi ieşirilor. 
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Activitatea de monitorizare a activităţilor proiectului presupune trei 

niveluri de control: 

1. la nivelul fiecărui membru al echipei proiectului; 

2. prin întâlniri individuale ale fiecărui membru al echipei cu 

coordonatorul său; 

3. prin întâlniri între fiecare coordonator de colectiv şi 

managerul proiectului. 

În cadrul acestor întâlniri trebuie: 

• analizată şi evaluată paradigma; 

• analizat stadiul activităţilor faţă de planificarea existentă; 

• evaluate rezultatele activităţilor; 

• evaluate jaloanele de etapă; 

• luate decizii cu privire la eventuale adaptări/modificări ale 

planificării iniţiale, pentru întreg proiectul sau pentru una sau mai 

multe activităţi . 

Pentru a putea derula toate aceste activităţi, culegerea şi procesarea 

datelor este esenţială. De aceea, culegerea şi procesarea datelor 

trebuie să îndeplinească o serie de criterii: 

• Datele trebuie colectate ritmic, pe baza unor reguli precis 

stabilite şi înţelese de toată lumea. 

• Datele trebuie colectate în punctele şi momentele relevante 

pentru fiecare indicator/parametru stabilit. 

• Datele trebuie verificate după fiecare colectare pentru 

evidenţierea tendinţelor neobişnuite, a inconsistenţelor, 

ambiguităţilor. 

• Unităţile de măsură utilizate trebuie să fie de fiecare dată 

aceleaşi pentru un acelaşi indicator/parametru. 

• De câte ori este posibil, este bine să se normalizeze datele 

culese prin raportarea la valoarea stabilită ca etalon. 

Chiar dacă toate principiile anterior menţionate sunt respectate, 

rezultatele activităţii de monitorizare a activităţilor proiectului pot 

conduce la aprecieri false, datorită unor factori, de obicei subiectivi, 

care pot altera datele culese sau procesul în ansamblu. De aceea, în 
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final, trebuie amintite câteva cauze care pot conduce la stabilirea unor 

bariere în calea unei activităţi eficiente de evaluare şi control:  

• frica de a fi evaluat; 

• lipsa sprijinului managerial pentru activităţile de evaluare şi 

control ; 

• lipsa standardelor interne sau externe; 

• insuficienţa bugetului şi timpului; 

• insuficienta instruire a personalului; 

• supraîncărcarea personalului; 

• întârzieri în analiza datelor culese sau în luarea măsurilor 

corective necesare; 

• axarea pe contabilizarea erorilor nu pe îmbunătăţirea 

proceselor. 

Funcţie de cauză, odată identificată, rezultă în mod implicit şi 

soluţiile necesare. 

 

Monitorizarea proiectului în ansamblu 

Activitatea de monitorizare a proiectului are în vedere evaluarea 

periodică de ansamblu deoarece îndeplinirea fiecărei activităţi în 

parte nu presupune în mod obligatoriu îndeplinirea obiectivelor 

proiectului, mai ales dacă parametrii/indicatorii aleşi nu sunt 

reprezentativi şi pentru ansamblu. De aceea, dacă monitorizarea 

activităţilor proiectului are ca scop evaluarea activităţilor şi 

produselor, macroindicatorii necesari evaluării de ansamblu a 

proiectului trebuie să conducă la evaluarea realizării scopului 

proiectului şi obiectivelor generale. 

De cele mai multe ori, în monitorizarea proiectului, macroindicatorii 

rezultă din combinarea a patru elemente de bază: cheltuielile 

efectuate, cheltuielile planificate, stadiul activităţilor, planificarea 

activităţilor. 

Activitatea de monitorizare a proiectului presupune trei niveluri de 

control: 
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1. prin întâlniri ale tuturor managerilor de colectiv cu managerul 

proiectului; 

2. întâlniri la nivelul comitetului director al proiectului; 

3. prin întâlniri cu toţi factorii interesaţi. 

În cadrul acestor întâlniri trebuie: 

• determinată starea de fapt din cadrul proiectului; 

• determinaţi factorii potenţiali de risc; 

• evaluate activităţile de control şi eficienţa acestora; 

• determinate problemele, de dorit în stadiu incipient; 

• determinată eficienţa utilizării resurselor umane şi materiale. 

Întâlnirile de analiză (project review), au la bază două 

posibile tehnici de organizare: a) prezentarea situaţiei proiectului 

urmată de o dezbatere; b) dezbaterea unui raport consistent asupra 

stării de fapt în cadrul proiectului (status report).  

În ambele situaţii, managerul proiectului trebuie să 

pregătească rezumatul raportului şi prezentarea sau, după caz, 

raportul şi să stabilească mecanismul de difuzare a informaţiei către 

participanţi. Informaţiile prezentate trebuie să fie clare, datele uşor de 

accesat şi înţeles, indicatorii/parametrii calculaţi şi prezentaţi extrem 

de explicit, cu realizări şi nerealizări. Este indicat ca raportul să 

conţină şi un rezumat al situaţiei, cu date, fără explicarea motivelor 

care au condus la situaţia respectivă. 

În timpul analizei, este important să fie reţinute toate comentariile, 

propunerile, observaţiile, deoarece îmbunătăţirea stării de fapt este 

scopul tuturor celor prezenţi iar satisfacţia tuturor factorilor implicaţi 

rămâne un alt scop al proiectului, aşa cum am amintit şi în alte 

capitole.   

În urma analizei, managerul proiectului, de preferat împreună 

cu managerii de colective, trebuie să redacteze un plan de măsuri 

pentru corectarea deficienţelor (mergând până la schimbarea parţială 

a planificării iniţiale), plan ce trebuie implementat respectând 

procedurile proiectului. 
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Deoarece activităţile de monitorizare ale proiectului se bazează pe 

datele culese şi procesate continuu, rezultă o dată în plus necesitatea 

organizării extrem de atente a acestor activităţi. 

 Referindu-se la legătura dintre management şi calitate, la 

faptul că mare parte a problemelor de calitate sunt generate de 

management nu de nivelul tehnic, Juran spunea încă din 1945: Este 

foarte important ca managementul de nivel superior să fie centrat pe 

calitate. În absenţa interesului sincer manifestat „la vârf‖, foarte 

puţine lucruri se vor întâmpla „la bază‖ (se referea, evident, la lucruri 

bune legate de calitate). De aceea este poate interesant în finalul 

acestui capitol să amintim o clasificare a modalităţilor de conducere 

ce pot fi întâlnite în cadrul unui proiect, modalităţi legate de cele mai 

multe ori de nivelul de dezvoltare şi maturitate al organizaţiei: 

1. Adhoc –  procesul managerial al proiectului poate fi descris 

ca dezorganizat, chiar haotic uneori, datorită nedefinirii sistemelor şi 

proceselor, ceea ce, pe de o parte, generează continuu probleme 

financiare şi de încadrare în grafic, iar pe de altă parte, face  ca 

succesul proiectului să se bazeze exclusiv pe eforturile individuale ale 

membrilor echipei. 

2. Restrâns – proiectul are unele procese şi sisteme manageriale 

definite, în special pentru urmărirea planificării financiare şi de timp 

precum şi a scopurilor generale, ceea ce nu înlătură însă problemele 

financiare şi de timp şi face greu predictibil rezultatul final.  

3. Organizat – proiectul are definite şi standardizate procese 

manageriale şi un sistem managerial, ceea ce determină scăderea 

problemelor de încadrare în resurse şi conduce cu mai mare 

probabilitate la atingerea obiectivelor proiectului. 

4. Condus – eficienţa managementului este urmărită pe baza 

datelor şi evaluărilor constante, ceea ce conduce la îmbunătăţirea 

performanţelor proiectului (în atingerea obiectivelor) şi face ca 

încadrarea în resursele alocate să nu mai reprezinte o problemă. 

5. Adaptiv – măsurile corective aplicate constant de 

managementul proiectului pe baza analizelor şi evaluărilor periodice, 
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facilitează îmbunătăţirea continuă şi constantă a performanţelor, ceea 

ce implică realizarea obligatorie a obiectivelor proiectului precum şi 

eficientizarea utilizării resurselor.  

 

Conflictul este inevitabil în proiecte, mai ales datorită faptului 

că managementul proiectelor implică participarea unor indivizi care 

provin din medii diferite, cu orientări adesea diferite, care trebuie să 

lucreze împreună pentru a duce la îndeplinire sarcinile ce le-au fost 

alocate. Conflictele la nivelul echipei într-un proiect pot fi generate de 

diferenţe existente între valori, atitudini, aşteptări, percepţii, resurse şi 

tipurile de personalitate şi comportament. Managerilor de proiect le 

sunt necesare abilităţi speciale pentru a aborda şi rezolva conflictele 

apărute la nivelul echipei, astfel încât acestea să nu afecteze eficienţa 

echipei de proiect. 

Ce este conflictul? Conflictul este „o situaţie competitivă în 

care părţile devin conştiente de incompatibilitatea poziţiilor lor 

potenţiale viitoare şi în care fiecare dintre părţi doreşte să ocupe o 

poziţie incompatibilă cu dorinţele celeilalte părţi‖. Conflictul este 

considerat un proces ciclic: ca orice proces social, el are anumite 

cauze, un nucleu de evoluţie, care, la rândul său, generează rezultate 

sau efecte. Acestea din urmă acţionează prin feed-back asupra 

cauzelor. Pentru a avea o imagine corectă asupra conflictelor, această 

schemă nu trebuie să ignore elementele de interdependenţă, emoţiile, 

percepţiile şi comportamentele. 

Sursele majore ale celor mai multe conflicte apărute în cadrul 

unei activităţi sunt: resursele umane, echipamentele şi utilităţile, 

resursele financiare, costurile, priorităţile, expertiza tehnică, 

procedurile administrative, programarea activităţilor, 

responsabilităţile, nepotrivirea de personalităţi. Evident că funcţie de 

„abundenţa‖ sau „sărăcia‖  manifestată de un anumit factor, potenţial 

generator de conflict, situaţia poate fi de cooperare sau, respectiv, 

conflictuală. 
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 Orice proiect se desfăşoară într-un mediu incert, deci este 

afectat de un grad de risc. În accepţiunea clasică, riscul este definit ca 

un element incert dar posibil ce apare permanent în procesul 

activităţilor  şi ale cărui efecte sunt păgubitoare şi ireversibile.  

Riscul este deci evenimentul viitor posibil, a cărui apariţie va afecta 

obiectivele proiectului din punct de vedere al costului, programului 

calendaristic sau din punct de vedere tehnic. (Paul S. Royer)  

Toate elementele ciclului de management al riscului sunt importante. 

Însă după United States General Accounting Office [GAO/AIMD], 

evaluarea riscului furnizează piatra de temelie pentru toate celelalte 

elemente. Problematica evaluării riscurilor este una destul de 

complexă. Atunci când se declanşează un proces de evaluare a 

riscurilor, acest proces trebuie să analizeze în paralel mai multe 

aspecte şi anume, care este miza pusă în joc şi cât de importante sunt 

vulnerabilităţile în scenariile de dezastre puse în discuţie, finalitatea 

fiind furnizarea unei căi de reducere a riscurilor. În opinia instituţiei 

mai sus menţionate procesul de evaluare a riscurilor include printre 

altele elemente precum: identificarea ameninţărilor (intruşi, criminali, 

angajaţi răuvoitori, terorişti, dezastre naturale), estimarea 

probabilităţii ca astfel de ameninţări să se materializeze, identificarea 

şi ierarhizarea valorii, estimarea pierderilor potenţiale, identificarea 

acţiunilor eficiente din punct de vedere al costurilor de natură a 

reduce efectele riscurilor, documentarea rezultatelor şi dezvoltarea de 

planuri de acţiune. 

Primul pas în evaluarea riscurilor presupune identificarea acestora. 

Riscurile pot fi clasificate în: 

 1. mai mult sau mai puţin grave; 

 2. mai mult sau mai puţin cunoscute; 

 3. mai uşor sau mai greu de evitat; 

 4. pure sau speculative; 

 5. macro-riscuri şi micro-riscuri.  

În cadrul oricărui proiect este importantă identificarea riscurilor prin: 

 1. realizarea unei liste a riscurilor posibile; 
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 2. sesiunile de brainstorming; 

 3. interviurile; 

 4. utilizarea profilului de risc; 

 5. pe baza experienţelor precedente. 

Există mai multe strategii de reducere a riscurilor prin: acceptare; 

evitare; monitorizare prin plan de contingenţă; transfer; reducere 

sistematică. 

O listă de evaluare (propusă) a riscurilor precum şi probabilitatea 

apariţiei şi impactul anticipat în cazul organizării unei expoziţii cu 

spectacol este prezentată mai jos (tabel) folosindu-se o scală Likert de 

evaluare ( de la 1 risc mic la 6, reprezentând un risc ridicat). 

 

Descrierea riscului Probabilitatea (1-6) Impactul (1-6) 

A   

 

Descrierea riscului Modalitate de abordare 

A Transferarea riscului 

B Reducerea probabilităţii 

C Evitare 

D Reducerea probabiltăţii 

E Întocmirea unui plan de contingenţă 

F Acceptarea 

 

Teoriile moderne apreciază existenţa a trei considerente 

importante în asumarea riscurilor: 

- factorii de risc sunt elemente obligatorii de luat în consideraţie de 

către managerii unui proiect educaţional;  

- succesul unei decizii manageriale este indispensabil legat de 

asumarea unor riscuri; 

- asumarea factorilor de risc implică un conţinut emoţional deosebit. 

Evaluarea riscului reprezintă un instrument care trebuie 

dezvoltat de către managerul de proiect, luând în calcul informaţiile 

primite din partea mediului de implementare a proiectului. Se face 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
       

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL 

ROMÂNIEI 
MINISTERUL 

MUNCII, 
FAMILIEI 

ŞI PROTECŢIEI 

SOCIALE 
AMPOSDRU 

Fondul Social European 

POSDRU 2007-2013 
Instrumente 

Structurale 
2007-2013 

 OIPOSDRU UNIVERSITATEA 

TEHNICĂ 
„GHEORGHE 

ASACHI” DIN 
IAŞI 

620 

menţiunea că acest instrument trebuie folosit astfel încât să prezinte 

un caracter anticipativ şi/sau să poată fi aplicat ori de câte ori sunt 

necesare evaluări ale gradului de risc. De asemenea, această evaluare 

nu are un caracter de cuantificare numerică a gradului de risc ci, mai 

degrabă, unul de natură calitativă. În acest sens se consideră benefică 

introducerea unui „portofoliu de risc‖, care să prezinte un caracter de 

specificitate, dar care, în acelaşi timp, să acopere toate activităţile din 

cadrul proiectului susceptibile de inducere majoră de risc. Figura 6.1 

prezintă modalitatea de stabilire a gradului de risc luând în 

consideraţie diferite aspecte specifice ale cadrului de concepere şi 

implementare a proiectului respectiv (mărimea organizaţiei, 

complexitatea acesteia şi gradul de specificitate al activităţilor 

dezvoltate). 

În ceea ce priveşte identificarea riscului, acesta este procesul 

prin care se caută asocierea unor rezultate nesatisfăcătoare ale 

proiectului cu anumite cauze punctuale. Printre cel mai des întâlnite 

mijloace şi tehnici de identificare a riscului se menţionează: 

• brainstorming-ul – fiecare membru al grupului emite păreri 

asupra factorilor potenţiali de risc care sunt apoi colectate, ierarhizate, 

relaţionate;  

• tehnica Delphi – un grup de experţi stabilit anterior schimbă 

idei până când se atinge consensul; 

• interviul – sunt intervievaţi experţi, persoane interesate, 

persoane implicate în proiect iar rezultatele acestor interviuri sunt 

apoi centralizate şi prelucrate; 

• analiza SWOT. 

 

Capitolul 4.  Faza de încheiere a proiectelor. Importanţa 

proiectelor în management; Cadrul legislativ şi instituţional al 

derulării proiectelor; Programe de finanţare ale Uniunii 

Europene; Fondul Social European (FSE); Obiective prioritare 

ale Fondurilor Structurale; Instituţii responsabile pentru 

Fonduri Structurale în România.  
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Finalizarea proiectelor presupune livrarea finală către 

client a rezultatelor acestora, predarea documentaţiei, închiderea 

contractelor, degrevarea resurselor din proiect de sarcini şi 

comunicarea închiderii proiectului către persoanele sau 

organizaţiile implicate. 

Ultimul pas este să se realizeze o analiză şi o evaluare a 

efectelor obţinute după realizarea proiectelor (Post 

implementation review) pentru a identifica gradul de succes al 

proiectului şi a trage învăţămintele (lessons learned) pentru 

proiectele viitoare.  

Finalizarea unui proiect vizează următoarele aspecte: 

încheierea formală a relaţiilor contractuale şi a 

responsabilităţilor echipei de proiect; verificarea faptului că 

activităţile şi rezultatele s-au încadrat în resursele proiectului; 

elaborarea şi semnarea unui raport final; încheierea relaţiilor 

interne şi externe din proiect.  

Există mai multe forme de finalizare a proiectelor în 

funcţie de raportul de lucru a membrilor echipei de proiect. 

Astfel  au fost identificate trei tipuri de finalizare a proiectelor: 

încetarea activităţilor proiectului; includerea echipei în 

organizaţia educaţională ca echipă de proiect pentru proiectele 

viitoare; integrarea echipei în organizaţia educaţională în diverse 

compartimente/departamente funcționale. 

Următoarele modele de documente (templates) sunt 

utilizate în etapa de finalizare a proiectelor: 

- raport de închidere a proiectului (Project Closure Report); 

- analiza şi evaluarea proiectului (Post implementation review). 

 

Fonduri structurale. Fondul Social European (FSE) 
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Înca din 1957, unul din obiectivele fundamentale ale UE 

l-a constituit urmarirea dezvoltarii armonioase a tuturor Statelor 

Membre prin intermediul politicii Fondurilor Structurale.  

 

FONDURILE STRUCTURALE sunt instrumente 

financiare prin care Uniunea Europeană acţionează pentru 

eliminarea disparităţilor economice şi sociale între regiuni, în 

scopul realizării coeziunii economice şi sociale: 

Obiectivele principale ale unei astfel de politici sunt:  

-reducerea diferentei nivelului de dezvoltare si 

promovarea coeziunii economice si sociale în interiorul Uniunii; 

-îmbunatatirea eficacitatii interventiilor structurale 

comunitare întarind concentrarea ajutoarelor si simplificând 

functionarea lor prin intermediul unei reduceri a obiectivelor 

prioritare de interventie; 

-contributia la precizarea competentelor Statelor membre 

si a Comunitatii pe parcursul tuturor fazelor: programare, 

supraveghere, evaluare si control.  

 

Fondurile structurale contribuie la atingerea urmatoarelor 

obiective prioritare:   

•   Obiectiv 1: promovarea dezvoltarii si adecvarii structurale a 

regiunilor care prezinta întârzieri în dezvoltare;  

•   Obiectiv 2: favorizarea reconversiei economice si sociale a 

zonelor cu dificulati structurale;  

•   Obiectiv 3: favorizarea adecvarii si modernizarii politicilor si 

sistemelor de instruire, formare si ocupare. 

 

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) – este fondul 

structural care sprijină regiunile mai puţin dezvoltate, prin 

finanţarea de investiţii în sectorul productiv, infrastructură, 

educaţie, sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi 
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mijlocii, precum şi la conversia economică şi socială pentru 

zone care se confruntă cu dificultăţi structurale. 

  

 Fondul Social European (FSE) – este fondul structural destinat 

politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijină măsuri de 

ocupare a forţei de muncă şi dezvoltare a resurselor umane. 

Fondul Social European (FSE) este instrumentul 

principal prin care Uniunea Europeană finanţează obiectivele 

strategice ale politicii de ocupare. De 50 de ani, Fondul Social 

European a investit în programe dedicate creşterii gradului de 

ocupare în statele membre Uniunea Europeană. 

Pentru perioada de programare 2007- 2013, scopul intervenţiilor 

Fondul Social European este de a susţine statele membre să 

anticipeze şi să administreze eficient schimbările economice şi 

sociale. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului 

nr. 1081/2006 privind Fondul Social European propune 

domeniile şi principiile prin care se poate realiza dezvoltarea 

resurselor umane în perioada următoare. 

Statele membre şi regiunile Uniunii Europene au acces la 

finanţare din Fondul Social European în cadrul unei perioade de 

programare de şapte ani. Actualul exerciţiu de programare se 

desfăşoară pe perioada 2007-2013. Pentru a beneficia de 

asistenţa Fondul Social European, statele membre elaborează 

programe operaţionale prin care se stabilesc priorităţile de 

finanţare 

cei care doresc sa-si finanteze proiectele din bani europeni 

trebuie sa urmeze cativa pasi. Dupa ce se decid unde se 

incadreaza proiectul lor, solicitantii de fonduri europene trebuie 

sa intocmeasca un plan de afaceri, care va cuprinde o estimare 

realista a costurilor si a perioadelor necesare pentru realizarea 

etapelor proiectului. 

De asemenea, inca din aceasta faza trebuie gasite sursele de 

cofinantare - banii care sa constituie contributia proprie la 
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finantarea proiectului - iar dupa procedurile de achizitie publica 

pentru studiile de fezabilitate, daca este nevoie de ele, trebuie 

obtinute avizele si permisele necesare. Abia dupa parcurgerea 

acestor etape poate fi completata cererea de finantare. 

FSE contribuie la: 

 promovarea oportunităţilor pentru angajarea forţei de muncă - 

şomeri şi grupuri dezavantajate, prin creşterea mobilităţii lor şi 

facilitarea adaptării lor la schimbările industriale; 

implementarea Strategiei Europene pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă. 

 Măsuri eligibile sunt: 

 Asistenţă pentru persoane: instruire educaţională şi vocaţională, 

ajutor pentru angajare, educaţie superioară în ştiinţă şi cercetare, 

informare asupra unor noi surse de locuri de muncă; 

Asistenţă pentru structuri şi sisteme: îmbunătăţirea sistemelor de 

educaţie şi instruire, modernizarea serviciilor de angajare a 

forţei de muncă, dezvoltarea de sisteme care să anticipeze 

nevoile de calificare; 

Măsuri însoţitoare: conştientizare, servicii, etc.  

  

  

Fondul European pentru Orientare si Garantare in  Agricultura 

(FEOGA) – secţiunea „Orientare‖ – este fondul structural 

destinat politicii agricole comune a Uniunii Europene, care 

sprijină măsuri pentru modernizarea agriculturii şi dezvoltare 

rurală. 

 Secţiunea „Orientare‖ contribuie la sprijinirea regiunilor mai 

puţin dezvoltate, prin îmbunătăţirea eficienţei structurilor de 

producţie, procesarea şi marketingul produselor agricole şi 

forestiere, precum şi dezvoltarea potenţialului local in zonele 

rurale. 
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Secţiunea „Garanţii‖ a acestui fond, care nu este de tip 

structural, contribuie la dezvoltarea rurală in cadrul Politicii 

Agricole Comune în zonele cu dificultăţi structurale. 

 

  

Instrumentul Financiar pentru Orientare Piscicolă (IFOP) – este 

fondul structural destinat politicii comunitare din domeniul 

pescuitului, care sprijină măsuri pentru creşterea competitivităţii 

sectorului piscicol, în condiţiile asigurării unui echilibru durabil 

între resurse şi capacitatea de exploatare. 

Contribuie la adaptarea si modernizarea industriei pescuitului in 

regiunile Obiectiv 1 şi in alte regiuni, prin: 

crearea unui echilibru durabil între resursele marine şi folosirea 

lor; 

creşterea competitivităţii companiilor; 

îmbunătăţirea furnizării şi dezvoltării de produse de pescuit şi 

acva-cultură; 

susţinerea revitalizării zonelor dependente de pescuit. 

  

-------------------- 

 

Conţinutul aplicaţiilor practice (activităţi tutorate on-line) 

 

Realizati o analiza mediului proiectului (Analiza SWOT; 

Diagrama cauză-efect; Diagrama arborescentă; Analiza Paretto.) 

 

Realizati o diagrama Gantt a proiectului utilizand software 

specific. Stabiliți drumului critic și factorii de influenţă în 

proiect. 

 

Intocmiti bugetul proiectului și graficului timp-cost..(aici mai e 

de completat) 
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Identificați, evaluați, și analizați riscul.  

 

Întocmiți un raportul managerial. 
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PROCESUL CONSILIERII 

 

 Formator: Conf. Tiron Elena 
 

Considerăm procesul consilierii educaţionale (vezi 

C.Oancea, 2002) un proces care se caracterizează prin obiective, 

conţinut, strategie specifică prin analogie cu procesul 

educaţional – analogie susţinută de argumentul „spaţiului 

educaţional‖ în care se realizează (şcoală, facultate) şi al 

specificului formativ al acestuia. 

 

Obiective 

• Obiectivele generale 

F.P. Robinson recomandă în acest sens consilierea 

persoanelor care doresc să atingă un nivel superior de viaţă, 

să depăşească anumite „obstacole‖ sau să construiască 

„strategii personale‖ de viaţă. 

Obiectivele generale ale consilierii educaţionale vizează 

subiecţi educaţionali care vor să-şi edifice o evoluţie 

educaţională de succes, o carieră profesională. 

 

Exercitiul 1 

• Formulati obiectivele generale ale consilierii 

educationale in cazul unui elev olimpic care se adreseaza 

consilierului scolar 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

................................................................................................ 
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.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

 

 Obiectivele medii 
Obiectivele medii, cu un grad mediu de generalitate, se 

referă la prevenirea dezadaptării şi a izolării persoanelor 

care se adresează consilierului 

 

Exercitiul 2 

• Formulati obiectivele medii de consiliere in cazul unui 

elev mai izolat de ceilalti! 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

................................................................................................ 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

 

 Obiectivele particular – operaţionale 
Obiectivele particular – operaţionale sunt acţionale, 

comportamentale şi se focalizează pe rezolvarea 

problemelor de viaţă şi educaţionale manifestate şi acuzate 

de către subiectul educaţional. 

Pentru a fi în mod real operaţionale este util să le 

clasificăm potrivit criteriilor Şcolii de la Chicago în : 

- obiective cognitive; 

- obiective afective; 

- obiective psiho-motorii; 

- obiective volitiv-caracteriale. 
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Exercitiul 2 

• Formulati obiectivele medii de consiliere in cazul unui 

elev mai izolat de ceilalti! 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

................................................................................................ 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

 

Obiectivele particular – operaţionale 
Obiectivele particular – operaţionale sunt acţionale, 

comportamentale şi se focalizează pe rezolvarea 

problemelor de viaţă şi educaţionale manifestate şi acuzate 

de către subiectul educaţional. 

Pentru a fi în mod real operaţionale este util să le 

clasificăm potrivit criteriilor Şcolii de la Chicago în : 

- obiective cognitive; 

- obiective afective; 

- obiective psiho-motorii; 

- obiective volitiv-caracteriale. 

 

Exercitiul 3 

• Formulati obiectivele cognitive ale consilierii unui grup 

de elevi cu rezultate slabe la invatatura! 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

................................................................................................ 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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.......................................................................................................

......................................... 

 

Obiectivele cognitive 
Obiectivele cognitive ale consilierii – adoptând schema lui 

B.Bloom sunt : 

 cunoaşterea de către subiectul educaţional a propriei 

personalităţi în relaţie cu situaţiile sale de viaţă, 

 conştientizarea evenimentelor din viaţa subiectului 

educaţional 

 conceptualizarea sau formularea „problemei 

educaţionale‖ în termeni cunoscuţi, simpli, clari în relaţie 

cu alţi termeni asemănători 

 

 

Obiectivele cognitive 
• înţelegerea propriei persoane şi a situaţiilor de viaţă 

semnificative 

• analiza personalităţii proprii şi a situaţiilor sale de viaţă 

• sinteza şi sistematizarea evenimentelor semnificative 

din viaţa consiliatului într-un întreg, cu o anumită 

configuraţie asumată 

• evaluarea corectă a „problemelor sale de viaţă‖ evitând 

supraevaluarea sau subevaluarea, evaluarea consecinţelor 

propriei activităţi; 

 

 

Obiectivele afective 
• trăirea echilibrată a situaţiilor de viaţă educaţională atât 

ca intensitate afectivă cât şi ca valoare predominant 

pozitivă a trăirilor; 
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• autenticitatea trăirilor subiectului educaţional, 

manifestarea acestor trăiri aşa cum sunt ele şi asumarea 

lor; 

•  prezentificarea sau învăţarea modalităţii de a trăi „aici şi 

acum‖ în prezent a subiectului educaţional, nu în trecut 

ca în psihanaliză; 

•  deconflictualizarea internă ca bază pentru rezolvarea 

conflictelor interpersonale; 

 

 

Exercitiul 4 

• Formulati obiectivele afective ale consilierii in cazul 

unui grup de elevi cu parintii plecati la munca in 

strainatate! 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

................................................................................................ 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

......................................... 

 

Obiectivele psiho-motorii, de conduită 

• independenţa subiectului consiliat în raport cu 

evenimentele vieţii,reprezentată prin situaţia de a-şi fi 

suficient sie însuşi sau de a nu depinde de mediul fizic, 

social sau educaţional; 

• spontaneitatea ca modalitate de acţiune şi răspuns la 

evenimentele vieţii educaţionale trăite, opusă atitudinii 

defensive sau agresive; 

•  eficienţa propriei activităţi, a rezultatelor acesteia, a 

conduitelor sale, a relaţiilor cu alţii; 
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Obiectivele volitiv – caracteriale 
• responsabilitatea în raport cu judecăţile şi acţiunile 

întreprinse dar 

şi în ceea ce priveşte angajamentele asumate în relaţiile cu 

lumea 

externă, cu familia proprie, cu sarcinile educaţionale şi 

profesionale; 

• antrenarea capacităţilor decizionale proprii faţă de 

propriile 

acţiuni şi interese în sensul că cea mai bună decizie este cea 

personală dacă este argumentată; 

•  încrederea ca stare de suport moral, de încredere în 

sine, în propriile sale posibilităţi de garantare a 

autorealizării de sine, independent în ce formă, 

coroborată cu încrederea în ceilalţi; 

•  automotivarea, identificarea şi dezvoltarea acelei 

constelaţii motivaţionale generatoare de energie şi 

succes; 

 

 

Exercitiul 5 

• Formulati obiectivele comportamentale ale consilierii in 

cazul unui elev cu tulburari de comportament! 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

................................................................................................ 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

......................................... 
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Conţinut 
Conţinutul procesului de consiliere este dat de problematica 

acestuia. 

Aceasta rezultă din specificul activităţii educaţionale, din 

relaţiile subiectului educaţional (elev, student) cu : 

•  învăţarea; 

•  grupul şcolar / universitar; 

•  profesorii; 

•  şcoala ca instituţie; 

•  propria personalitate; 

•  timpul liber; 

•  sexul opus; 

•  profesiunea; 

•  odihna, relaxarea; 

•  prieteni, amici; 

 

Exercitiul 6 

• Identificati 3 teme din lista de mai sus care ar putea 

constitui continutul unei consilieri educationale! 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

................................................................................................ 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

......................................... 

 

ETAPELE CONSILIERII 
1. ÎNTÂLNIREA 

2. CLARIFICAREA 

3. REFLECTAREA 
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4. CONFRUNTAREA SAU REZOLVAREA PROBLEMEI 

5. INTERPRETAREA PROFUNDĂ 

 

 

Întâlnirea 

• Clientul împovărat de problematica sa nerezolvată se 

adresează consilierului într-o stare de: confuzie, 

ambivalenţă afectivă, „ceaţă psihologică‖, neîncredere, 

disconfort psihic, nemulţumire,etc. Ca urmare 

obiectivele primei şedinţe de consiliere constau în 

crearea unei „atmosfere‖ diferite faţă de încărcătura 

psihologică anterioară a clientului. 

 

 

Exercitiul 7 

 

• Descrieti etapa intalnirii in cazul consilierii unui elev 

agresiv! 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

................................................................................................ 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

......................................... 

 

 

 

CLARIFICAREA 

Clarificarea are ea însăţi mai multe subetape: 

•  identificarea problemei; 

•  formularea ei; 
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•  stabilirea cauzelor problemei; 

•  descrierea consecinţelor prezente şi viitoare ale 

problemei; 

•  explicarea relaţiei specifice problemă-client-mediu. 

 

Exercitiul 8 

• Descrieti etapa clarificarii in cazul consilierii unui grup 

de elevi cu rezultate slabe la invatatura in ultimul 

semestru! 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

................................................................................................ 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

 

 

REFLECTAREA 

 

• Reflectarea în consiliere constă în exprimarea de către 

consilier a stărilor cognitive şi afective ale subiectului 

educaţional, în cuvinte, într-un limbaj comun, pentru a-l 

ajuta să conştientizeze şi să-şi „calibreze‖ stările: 

• de exemplu „Se pare că te simţi…‖, „Cu alte cuvinte te 

simţi…‖, „Ceea ce 

• simţi tu cu adevărat este……..‖. 

Exercitiul 9 

 

• Descrieti etapa reflectarii in cazul consilierii unui grup 

de elevi timizi! 
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.......................................................................................................

.......................................................................................................

................................................................................................ 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

......................................... 

 

CONFRUNTAREA SAU REZOLVAREA PROBLEMEI 

• Bedell şi Lennox (1997) identifică 7 principii ale 

rezolvării de 

• probleme: 

• § Problemele sunt naturale; 

• § Majoritatea problemelor pot fi rezolvate; 

• § Asumarea responsabilităţii pentru probleme; 

• § Defineşte problema înainte de a acţiona; 

• § Rezolvarea de probleme înseamnă să stabileşti ceea ce 

poţi să 

• faci şi nu ceea ce nu poţi face. 

• § Soluţiile trebuie selecţionate în funcţie de abilităţile şi 

• cunoştinţele personale; 

• § Rezolvarea problemelor presupune respectarea 

drepturilor 

• personale ale celorlalte personale 

 

Exercitiul 10 

• Descrieti etapa confruntarii in cazul consilierii unui grup 

de elevi cu rezultate foarte bune la invatatura! 

 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

................................................................................................ 
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.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

TEHNOLOGIA PROCESULUI DE CONSILIERE 
 

• I. Metode 

• 1. observaţia; 2. conversaţia euristică; 3. 

problematizarea; 4. 

• brainstorming-ul; 5. cooperarea; 6. psiho-drama; 7. 

dezbaterea în grupuri şi 

• perechi; 8. studiul de caz; 9. exerciţii de învăţare; 10. 

elaborarea de proiecte;11. elaborarea de portofolii. 

• II. Tehnici 

• 1. activităţi ludice; 2. completarea de fişe de lucru şi 

scări de 

• autoevaluare; 3. vizionarea de filme şi comentarea lor; 4. 

completarea unor 

• teste şi imagini; 5. jocuri experimentale; 6. realizarea de 

colage şi postere. 

• III. Procedee 

• 1. reflexia; 2. argumentarea; 3. desenul; 4. lista de 

probleme; 5. lista 

• cu soluţii; 6. ascultarea activă; 7. empatia; 8. acceptarea 

necondiţionată; 

• 9.congruenţa, 10.parafrazarea, 11.Sumarizarea, 12.feed-

back-ul. 

 

Exercitiul 11 

• Descrieti componenta unui portofoliu ca metoda pentru 

orientarea profesionala a unui grup de elevi de liceu! 
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.......................................................................................................

.......................................................................................................

................................................................................................ 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

OBSERVAŢIA 

• În procesul consilierii observăm: 

• - aşezarea subiectului pe scaun; 

• - starea sa de linişte sau de nelinişte; 

• - nr. gesturilor făcute şi acordul sau dezacordul acestora 

cu limbajul verbal folosit (congruenţa sau necongruenţa); 

• - caracteristicile vocii, tremurul vocii, pauzele în vorbire; 

• - privirea subiectului educaţional: ocolită, directă, topica 

folosită toate acestea în relaţie cu problema, cu situaţia şi 

cu personalitatea de ansamblu a subiectului educaţional 

CONVERSAŢIA 

• Dintre toate tipurile de convorbire discuţia liberă, 

interviul semistructurat ca şi reflexia vorbită sunt cele 

mai adecvate consilierii, deoarece pot fi adaptate la 

specificul acesteia. 

Exercitiul 12 

• Schitati un interviu semistructurat in cazul unei consilieri 

de cariera a unui elev de clasa a XII-a. 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

................................................................................................ 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 
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ÎNTREBĂRI DESCHISE 

• tipul de întrebări folosite: închise, deschise, justificative, 

ipotetice, 

• deschise (A.Băban, 2001). 

Exercitiul 13 

• Formulati 3 intrebari deschise cu privire la cazul elevilor 

cu parintii plecati de-acasa! 

 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

................................................................................................ 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 

PROBLEMATIZAREA 
• Caracteristicile generale ale metodei problematizării 

sunt: 

• a. progresul cunoaşterii prin intermediul conflictului de 

idei; 

• b. mobilizarea subiectului educaţional spre rezolvarea 

problemei 

 

BRAINSTORMING-UL reprezintă o metodă de stimulare a 

creativităţii de grup, preluată din filosofia orientală şi dezvoltată 

de psihologul Alex Osborn. 

 

 

PSIHODRAMA 
• a. echipa de terapeuţi poate fi alcătuită din: psiholog sau 

consilier, asistent (profesor) şi elev după principiul 

triadei tată, mamă, copil; 
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• b. grupul de terapie, un grup de colegi, de exemplu cu 

aceleaşi probleme de învăţare sau relaţionale nu-şi va 

propune vindecarea ci identificarea unei soluţii comune 

şi aplicarea ei eficientă; 

• c. structura procesului se desfăşoară în mai multe 

secvenţe: 

• § secvenţa 1 se raportează la viaţa curentă a grupului 

(clasă) din care pot fi selectate temele şi modul de 

participare a membrilor; 

• § secvenţa 2 se referă la punerea în mişcare a grupului, 

alegerea prin adeziunea grupului a protagonistului 

(actorul principal) descrierea situaţiei, prezentarea 

personajelor, alegerea unor alte euri ale actorului 

principal; 

• § secvenţa 3 Instrumentul de punere în valoare a 

conflictului 

este rolul. Acesta poate reflecta situaţia reală, complementară, 

trecută, prezentă sau viitoare a protagonistului. 

DEZBATEREA ÎN GRUPURI SAU PERECHI 
• Dezbaterea este o formă complexă şi eficientă de 

conversaţie, care se caracterizează prin: 

• - anunţarea temei de dezbatere de către coordonatorul 

dezbaterii; 

• - organizarea grupului sau a perechilor de dezbatere; 

• - desfăşurarea propriu-zisă sau schimbul de păreri între 

membrii grupului; 

• - stabilirea concluziilor 

STUDIUL DE CAZ 
• Metoda studiului de caz are o anumită dinamică proprie 

care constă în parcurgerea mai multor etape: 

• a. identificarea (modelarea, simularea) cazului; 

• b. studiul analitic (cauze, relaţii, rol); 
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• c. reorganizarea informaţiilor deţinute, obţinerea de noi 

informaţii şi organizarea lor într-un ansamblu unitar; 

• d. stabilirea variantelor de rezolvare şi alegerea soluţiei 

optime; 

• e. verificarea experimentală a variantei alese înainte de 

aplicarea generalizată. 

FIŞE DE LUCRU ŞI SCĂRI DE AUTOEVALUARE 

• PROBLEMA 

• SOLUŢIILE 

• CONCLUZIILE 

Exercitiul 14 

• Formulati o problema educationala pe o tema la alegere! 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

................................................................................................ 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

......................................... 

REALIZAREA DE COLAJE ŞI POSTERE 
• Reprezintă o tehnică de antrenare a subiecţilor 

educaţionali în activitatea de căutare de informaţii, 

sinteza acestora, prezentarea lor într-o formă plăcută şi 

atractivă pentru diferite teme cum ar fi: 

• - meseria sau profesia mea! 

• - cum să fii eficient în alegerea celei mai potrivite şcoli? 

• - adolescenţa: calităţi şi defecte. 

• Fiecărui elev i se poate solicita să elaboreze un colaj sau 

un poster - 

• după ce învaţă cum se realizează - pentru o temă care îl 

preocupă în mod deosebit. În felul acesta este stimulat să 

devină personajul principal al procesului de consiliere, 
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accentul deplasându-se de pe consilier pe subiectul 

educaţional. 

Exercitiul 15 

• Realizati un colaj pe o tema la alegere pe care sa-l puteti 

folosi la orele d-voastra de consiliere! 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

................................................................................................ 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

......................................... 

PROCEDEE 

• REFLEXIA 

• ARGUMENTAREA 

• DESENUL 

• LISTA DE PROBLEME 

• LISTA DE SOLUŢII 

• ASCULTAREA ACTIVĂ 

• EMPATIA 

Exercitiul 16 

• Realizati o lista ierarhizata cu primele 10 probleme 

educationale din scoala d-voastra, in ceea ce priveste 

gravitatea si frecventa lor pe o scara de la 1 la 10 de la 

cea mai putin grava si frecventa(1) pana la cea mai grava 

si mai freventa(10). 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

................................................................................................ 

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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.......................................................................................................

....................................................................................................... 

 

PROCEDEE 

• ACCEPTAREA NECONDIŢIONATĂ 

• CONGRUENŢA 

• PARAFRAZAREA 

• SUMARIZAREA 

• FEED-BACK-ul 
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