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MOTIVAȚIA ELEVILOR PENTRU ÎNVĂȚARE 

Prof. Astalâş Ramona Daniela 

 

 

Definirea motivației și stabilirea rolului ei în explicarea comportamentului este departe 

a se fi finalizat din punctul de vedere al psihologilor. În sensul ei general, noțiunea de 

motivație a fost introdusă în psihologie la începutul secolului al XX-lea. Termenul de motivație 

derivă din cuvântul latin motivus, care pune în mișcare și desemnează aspectul energetic, 

dinamic al comportamentului uman. Noțiunea are sensuri multiple. Prin urmare, motivul este 

cauza principală a unui eveniment. Motivul este o structură psihică ce provoacă orientarea, 

inițierea și reglarea acțiunilor în direcția unui scop mai mult sau mai puțin precizat, iar motivația 

constituie ansamblul motivelor unei persoane.  

 

FORMAREA MOTIVAȚIEI ÎN CONTEXTUL VIEȚII ȘCOLARE 

 

Una din sarcinile educative cele mai importante pe care le are un profesor  este 

dezvoltarea la elevi a motivației învățării. Aceasta se subsumează sensului general al 

conceptului de motivație și face referire la totalitatea factorilor care îl mobilizează pe elev la o 

activitate menită să conducă la asimilarea unor cunoștințe, la formarea unor priceperi și 

deprinderi. Procesul de învățare este facilitat și dinamizat de motivație prin o intensificare a 

efortului și prin concentrarea atenției elevului, prin crearea unei stări de pregătire pentru o 

activitate de învățare. Elevii motivați sunt mai perseverenți și învață mai eficient. Una din 

cauzele ce duc la a învăța sau la a nu învăța este motivația. Dar motivația poate fi și efectul 

activității de învățare. Din satisfacția inițială de a fi învățat, elevul își va dezvolta motivația de 

a învăța mai mult, așadar, relația cauzală dintre motivație și învățare este una 

reciprocă. Motivația stimulează învățarea, iar învățarea încununată de succes intensifică 

motivația. 

PRINCIPII ȘI STRATEGII DE MOTIVARE A ELEVILOR 

1. Dezvoltarea sentimentului de comuniune socială, adică a dispoziției spre colaborare, 

interconectare, întrajutorare. Învățământul nostru, cu atât mai mult cel on-line, este aproape 

exclusiv frontal, nu înlesnește colaborarea. Activitățile didactice pe grupe ar fi ideale pentru a 

realiza apropierea dintre elevi, solidaritatea, dar, din păcate, posibilitatea de a le realiza în sistem 

on-line este mai restrânsă. De asemenea, au dispărut activitățile din afara clasei precum 

serbările școlare, excursiile, întrecerile sportive și chiar unele activități de muncă voluntară ceea 

ce îngreunează și mai mult munca profesorului. Profesorului nu-i rămâne altceva decât să 

găsească alte strategii de dezvoltare a sentimentului de comuniune socială. 

2. Recompensa meritată este și ea un factor deosebit de stimulator: satisfacția succesului se 

transferă treptat asupra obiectului de învățământ respectiv, care începe să-l atragă pe elev. După 

cum insuccesul are efect contrar, materia devenind plictisitoare. Profesorul recompensează 

reuşita sau performanţa care, la rândul ei,  e o sursă a motivaţiei. Cercetările arată că un elev 

motivat se angajează în activitate, apelând la strategii eficiente de învăţare bazate pe 

comprehensiune şi stabilirea de legături logice (angajament cognitiv) şi îi consacră timpul 

necesar (perseverenţă). În contrast, elevul demotivat recurge adesea la strategii de evitare, care-

i permit să amâne sau să eludeze îndeplinirea activităţii. In acest sens, rolul  profesorului este 

să laude şi să răsplătească progresul spre performanţă, să utilizeze competiţia ocazional, să 

creeze oportunităţi egale de succes şi să se focalizeze pe scopurile de învăţare. De asemenea, 

acesta trebuie să-i ajute pe elevi să-și stabilească scopuri, să-și evalueze progresul, să 



5 
 

recunoască legătura efort-rezultat. Feedback-ul oferit trebuie să fie și sub alte forme, nu doar 

prin note.  

3. Exigența ridicată e și ea foarte importantă. Profesorii care socotesc binefăcătoare indulgența 

greșesc deoarece elevii nu pot progresa intelectual fără eforturi serioase. Din păcate, perioada 

de școală on-line a fost una în care exigența a cedat în fața indulgenței din nenumărate motive, 

multe dintre ele neavând legătură cu cele două tipuri de stiluri  didactice. 

4. Interesul pe care profesorul îl arată disciplinei pe care o predă se transmite și el elevilor. 

Dimpotrivă, când profesorul își face datoria formal, fără participare sufletească, elevii, cu atât 

mai mult, nu vor da importanță disciplinei respective, ea devenind plictisitoare. Profesorul 

trebuie să fie mereu preocupat să combine activitățile, de exemplu cele practice cu cele 

intelectuale, să le stimuleze elevilor creativitatea, disonanța cognitivă, să transforme un conținut 

abstract într-unul personalizat.  

5. Personalitatea profesorului este un factor esențial al educării sentimentelor superioare. El 

trebuie să devină un model admirat și respectat de elevii care îl vor imita, cu siguranță.  

 

 

METODE DE CREȘTERE A MOTIVAȚIEI ELEVILOR 

 

- Diversificarea instrumentelor de predare: Prezi, Flipsanck, TeachEm, Canva, Edupuzzle, 

Quizlet, Kahoot, Wordwall astfel încât  lecțiile predate să stârnească motivația elevilor. 

- Învățarea prin cooperare/”jigsaw-puzzle”, o metodă care permite înțelegerea conceptuală în 

mai mare măsură decât implicarea pasivă și care facilitează cooperarea, comunicarea și 

susținerea reciprocă între elevi. 

- Folosirea portofoliului personal al elevilor ca metodă alternativă de evaluare, acesta fiind 

numit și „cartea de vizită a elevului”. Portofoliul este utilizat eficient atunci când oferă elevului 

sentimentul că produsele conținute îi aparțin, când responsabilizează elevul, când pune accent 

pe comunicare, elaborare de idei și creare de conexiuni între idei. 

- Facilitarea abordării inter și trans-disciplinarității crește posibilitatea asocierii de idei și 

informații, permițând o învățare durabilă. De asemenea, reluarea, la diferite discipline, a unor 

informații și crearea unor legături funcționale între acele informații se dovedește a fi un factor 

esențial în învățare.  

- Prezentarea lecțiilor într-un mod atractiv: structurarea lecției, conceperea sarcinilor, 

activităților și întrebărilor, folosirea de exemple, studii de caz sau teme care să se plieze pe 

nevoile deja existente ale elevilor. 

- Cultivarea încrederii în forțele proprii prin oferirea de feed-back pozitiv elevilor. Profesorul 

trebuie să le arate elevilor că îl preocupă așteptările, succesul lor şi că este disponibil să-i ajute 

să aibă succes. De asemenea, acesta trebuie să le ofere sprijin suplimentar elevilor slabi. 

 

Profesorul va putea considera că și-a atins obiectivele atunci când elevii se vor angaja 

în sarcinile de învăţare (angajament cognitiv), consacrându-le timpul necesar. Cu cât elevul va 

fi mai motivat, mai perseverent, cu atât va aloca mai mult timp învățării şi-şi va spori astfel 

şansele de reuşită. Dimpotrivă, lipsa de motivaţie va antrena tendinţa de a abandona rapid 

sarcina sau de a nu face decât minimul necesar. 

 
 

Referințe bibliografice 
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Monica Cuciureanu, Motivația elevilor și învățarea, București, 2018 ; 
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MATEMATICĂ – ABORDAREA INTER ŞI TRANSDISCIPLINARĂ  

 
Beznea Elena - Felicia 

 

 

 Potrivit lui Constantin Cucoș, interdisciplinaritatea este „o formă a cooperării între 

discipline diferite, cu privire la problematica a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât 

printr-o convergență și o combinare prudentă a mai multor puncte de vedere” [2]. 

Interdisciplinaritatea apare ca o necesitate pentru a se depăși hotarele artificiale create în jurul 

diverselor discipline, căutându-se obiective comune pentru diferite teme de studiu sau pentru 

rezolvarea unor probleme având ca scop dezvoltarea unor deprinderi. Transdisciplinaritatea este 

privită ca o formă superioară a interdisciplinarității şi presupune concepte, metodologie şi 

limbaj care tind să devină universale (teoria sistemelor, teoria informației, cibernetica, 

modelarea sistemelor reale, robotizarea).  

Proiectarea interdisciplinarității pedagogice la nivelul procesului de învățământ 

presupune ieșirea „din impasul hiperspecializării” care solicită o nouă perspectivă de integrare 

a cunoștințelor. Sub genericul conceptului fundamental de interdisciplinaritate, studiile 

UNESCO definesc trei modalități operaționale de abordare a disciplinelor școlare/ universitare: 

abordarea intradisciplinară, abordarea interdisciplinară și abordarea pluridisciplinară. 

Modalitatea de abordare interdisciplinară (pe orizontală) propune corelarea conținuturilor unor 

discipline diferite la nivelul unui câmp de aplicabilitate comun, care stimulează raționalizarea 

raporturilor formative dintre „cantitatea de cunoștințe și volumul de învățare”, diminuând însă 

dimensiunea verticală a informației [1]. 

În literatura de specialitate se vorbește de un nivel elementar al interdisciplinarității, 

așa-numitele „corelații interdisciplinare”, care sunt „relații logice”, provocate de faptul că, în 

abordarea unui obiect de cunoaștere prin intermediul unei discipline, este adesea necesar a se  

recurge la informații, conținuturi, metode ce formează obiectul altor discipline. Acest lucru se 

poate petrece spontan, în cursul activităților didactice, dar poate fi și o procedură premeditată, 

rezultat al unui proces de proiectare, organizat și sistematic [3]. Constantin Cucoș consideră că 

o planificare școlară interdisciplinară este mai adecvată vieții reale asigurând o unitate a 

fenomenelor existențiale, iar în funcție de pregătirea cadrului didactic, de modul în care el 

intervine în procesul educațional, acest proces, interdisciplinaritatea se poate face prin: corelații 

obligatorii şi minimale, prevăzute de programa școlară sau de logica predării disciplinei, 

precum şi prin conexiuni disciplinare sistematice care presupun analiza disciplinelor şi 

identificarea conceptelor şi metodologiilor comune prin elaborarea unor lecții, planificări 

semestriale, sau anuale în echipă [2]. 

Abordarea acestui concept interdisciplinar de învățare permite acumularea unor noțiuni 

despre diverse fenomene, noțiuni care vor fi aprofundate prin studiu în ani, prin studiul mai 

multor discipline şi corelarea diverselor informații. [4] 
Nici o disciplină de învățământ nu constituie un domeniu închis, între discipline se pot stabili 

legături, unele destul de strânse. Un exemplu simplu este interdisciplinaritatea atât de necesară și utilă 

între chimie, fizică și biologie. Ele studiază natura, structura, transformările și însușirile materiei. Fizica 

și chimia folosesc di abundenţă instrumente matematice, deoarece o simplă ecuaţie de matematică poate 

fi  o lege în fizică sau în chimie. 

 Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării 

copilului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. 

  Transdisciplinaritatea permite “învăţarea în societatea cunoaşterii” şi asigură formarea la 

elevi a unor competenţe care pot fi transferate în alte domenii. Un rol important îl are în dezvoltarea 

competenţelor de comunicare, de autocunoaştere şi autoevaluare ,de a fi capabili a-şi asuma rolul în 

echipă de lucru a diverselor proiecte sau activităţi. Abordarea transdisciplinară a situaţiilor de învăţare, 
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permite realizarea unor situaţii de învăţare noi pentru dezvoltarea competenţelor generale vizate de ariile 

curriculare şi a celor cheie, cu proiectarea rezultatelor învăţării în viaţa reală în care elevii îşi vor 

desfăşura activitatea ca adulţi [4]. 

 

 Evaluarea națională la matematică pentru clasa a VI-a introdusă prin legea educației din 2011, 

a fost pilotată în primii ani, iar din anul școlar 2014-2015 a fost administrată la nivel național. Rezultatele 

obținute de elevi la aceste teste nu sunt trecute în catalog, ele fiind confidențiale şi nu sunt folosite de 

cadrele didactice pentru o realiza o ierarhie a elevilor, dar ele trebuie comunicate fiecărui părinte în parte 

și pe baza lor profesorii trebuie să realizeze planuri individualizate de învățare, de consolidare, de 

recuperare. Această evaluare nu reprezintă un examen sau un concurs, ci rolul important este de a 

prezenta celor trei actori implicați în actul educațional (elev, profesor, părinte), cunoașterea de către 

părinte a nivelului real al copilului, în fața unor subiecte concepute de Minister, şi nu de profesorul de 

la clasă; profesorii sunt obligați să facă planuri individualizate de învățare pentru elevii care au rezultate 

slabe, strategii pe care le prezintă părinților, care să îi ajute pe elevi să recupereze până la Evaluarea 

Națională din clasa a VIII-a, materia pierdută, precum şi posibilitatea de a-şi forma o opinie asupra 

tipului de liceu care ar fi cel mai potrivit pentru el.  

 În testele concepute pentru evaluarea națională de la clasa a VI-a, care au un caracter 

transdisciplinar,  se poate observa clar că elevului îi sunt solicitate cunoștințe de la matematică, fizică, 

biologie el fiind nevoit să aibă capacitatea de a opera corect şi interdisciplinar cu aceste cunoștințe.  

 În testele propuse pentru Evaluarea națională - clasa a VI-a 2021 se poate observa combinare 

armonioasă între noțiuni de matematică, fizică şi biologie: 

 noțiuni de matematică (operaţii cu numere naturale, cu numere raţionale, cu numere întregi,  

probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor, rapoarte, procente, proporții, divizor, multiplu, numere 

prime, numere compuse, descompunerea numerelor naturale în produse de puteri de numere prime, 

media aritmetică a numerelor, opusul unui număr, modulul unui număr, unghiul drept, ascuțit, obtuz, 

unghiuri opuse la vârf, unghiuri suplementare, complementare, unghiuri formate de două drepte paralele 

cu o secantă, calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade şi minute, bisectoarea unghiului, 

congruența triunghiurilor dreptunghice, cazuri de congruență, suma măsurilor unghiurilor unui triunghi, 

proprietățile triunghiului isoscel, echilateral, dreptunghic); 

 noțiuni de fizică (mărimi fizice, măsurare, unități de măsură, mișcare, repaus, distanță 

parcursă, durata mișcării, viteza medie, temperatură, reprezentări grafice, tipuri de forțe, curentul 

electric, circuitul electric, elemente de circuit, gruparea becurilor în serie sau paralel, surse de lumină, 

propagarea luminii, reflexia luminii, fenomene termice, magneți, interacțiuni magnetice, încălzirea, 

răcirea, dilatarea lichidelor) ; 

 noțiuni de biologie (organismul unui mamifer şi al omului (sisteme de organe, organe, 

țesuturi, celule), grupe de viețuitoare: moluște, reptile, mamifere, omul şi impactul său asupra mediului, 

alcătuirea unui organism pluricelular, sisteme (digestiv, respirator, circulator, excretor), elemente de 

igienă şi de prevenire a îmbolnăvirilor sistemului respirator, importanta viețuitoarelor pentru natură şi 

om, grupe de viețuitoare: ciuperci, angiosperme, păsări, reptile, mamifere);  

Noțiunile de inter şi transdisciplinaritate pornesc de la ideea că nici o disciplină din 

planul de învățământ nu este văzută ca un domeniu închis şi bine conturat, deci este necesară 

punerea în evidență a legăturii ei cu alte discipline. În aria curriculară „Matematică şi Științe“, 

interdisciplinaritatea este absolut obligatorie, având în vedere aplicabilitatea directă în practică 

a biologiei, chimiei, fizicii şi matematicii.  

Acest concept de abordare inter şi transdisciplinară are drept scop formarea unor elevi 

mult mai apropiați de realitate, care dezvoltă personalități moderne, ce au o gândire flexibilă, 

creatoare şi critică, analitică, având capacitatea de a interpreta, analiza, înțelege în profunzime 

o noțiune, de a modela fenomene şi procese, de a-şi asuma diverse roluri şi responsabilități, de 

a lua decizii şi de a răspunde rapid şi corect la diverse provocări ale vieții, contribuind astfel la 

conturarea tabloului integru al lumii vii.  
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LOCUL ȘI ROLUL ARTELOR TEXTILE ÎN CURRICULUMUL ȘCOLAR DIN 

ROMÂNIA 
 

Prof. Filip Alexandrina Delia 

 

 Artele textile și meșteșugul în general, în completarea educației plastice, pot contribui 

la dezvoltarea capacităților cognitive ale copiilor/elevilor. Artele decorative pot avea o 

contribuție majoră în dezvoltarea acestor capacități prin însăși natura lor care îmbină armonios 

aspectul artistic și evoluția spirituală cu cel de meșteșug, meserie, dezvoltare a manualități, 

educare a răbdării. Artele aplicate necesită, pe lângă simț artistic, o bună îndemânare, 

determinare, concentrare..  

 Reperele esențiale în arta tapiseriei monumentale desemnează tehnica de bază a 

tepiseriei, verbul a țese este originar din limba latină și în traducere inseamnă a împleti și a 

construi.  

 Educația estetică este un factor care influențează în mod deosebit conturarea 

personalității umane, îar artele decorative și textile contribuind, prin formele sale specifice, la 

dezvoltarea receptivității față de cultură, la formarea și cultivarea gustului pentru frumos și 

adevăr, realizând în același timp, completarea culturii generale a elevului, cunoașterea 

caracteristicilor genurilor artistice și oferind posibilitatea intrării in contact cu procesul de 

creație artistică.  

Educația plastică, componentă a educației artistice, își propune să dezvolte capacitatea 

elevilor de a discerne frumosul pictural de nonpictural, figurativul de nonfigurativ, să le 

formeze astfel abilități vizuale și practice, bunul gust și imaginația, precum și elementele de 

gândire și comunicare plastică (a desena și a înțelege un plan, o schiță, un proiect, a comunica 

în limbaj plastic ceea ce vede, simte, gândește și trăiește). Pentru a da randament trebuie oferite 

elevului posibilitățile de a percepe în mod adecvat imaginile reale, de a-și manifesta 

curiozitatea, sensibilitatea, afectivitatea, dinamismul și spontaneitatea, de a-și exersa 

imaginația. Folosind metode și procedee adecvate, mijloace didactice incitante, elevii vor fi 

conduși la descoperirea elementelor estetice și la dezvoltarea capacității creatoare, la conturarea 

personalității fiecăruia.  

Aptitudinile artistice, ca de altfel orice aptitudine, se dezvoltă prin exersare. De aceea, 

sarcina școlii constă în inițierea elevilor de timpuriu cu tehnicile diferitelor arte, antrenarea lor 

prin exercițiile de creație, studierea manifestărilor fiecărui elev și stimularea inițiativelor 

artistice.  

Educația artistică reprezintă o componență indispensabilă a formării personalității prin 

intermediul căreia se urmărește dezvoltarea capacității de a recepta, de a interpreta și de a crea 

frumosul. Arta a fost folosită din timpuri străvechi ca mijloc educativ. Încă de la grecii antici, 

preocupați de îmbinarea frumosului cu binele, trecând prin Renaștere, preocupată de realizarea 

unei dezvoltări multilaterale, ajungând în secolul al XVIII-lea, care subliniază rolul artei în 

procesul educației și până în epoca modernă, oamenii au fost mereu preocupați, în diferite 

moduri, de a realiza educația artistică. Prin educație plastică se dezvoltă nu  numai imaginația, 

ci și universul creativității, al limbajului culorilor, al spiritului de observație și al simțului 

artistic. Educația artistică are o infinitate de efecte pozitive asupra personalității elevilor. 

Educația artistică are drept scop formarea personalității elevilor prin intermediul frumosului din 

artă, societate și natură. Obiectivele, conținuturile, metodele și formele educației artistice sunt 

puternic individualizate, se exprimă prin limbaje și tehnici specializate și implică o competență 

profesională atestată aceluia care o realizează în școală sau în afara școlii.  

Dintre limbajele artei, limbajul plastic este cel mai apropiat elevului. Acest limbaj are 

misiunea de a echilibra și armoniza relațiile elevului cu natura, cu ceilalți, cu sine. Profesorul 

nu îi va cere elevului să reproducă, să execute cu măiestrie asemănarea, până la identificare cu 
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înfățișarea naturii, care, oricum, este, în mod permanent, alta. Daca ar acționa așa, ar face din 

elev un inapt în ceea ce privește creația artistică, l-ar îndepărta de artă și l-ar înstrăina de 

propriile posibilități creative. Rolul profesorului este de încurajare, de sensibilizare a elevului 

în fața frumosului, de familiarizare a acestuia cu limbajul și operațiile specifice artei plastice. 

Procedând astfel și dovedind empatie și respect necondiționat, profesorul îl ajută cu adevărat 

pe elev să se autodescopere, să se armonizeze cu sine, să se descopere și să rezolve problemele 

de compoziție și de tehnologie artistică. Cunoscând limbajul artei plastice, precum și 

particularitățile individuale, profesorul poate acționa creativ în vederea dezvoltării potențialului 

creativ. Deși nu este un artist, elevul elaborează lucrări plastice cu imensă plăcere. Lucrând cu 

pensula sau cu creionul, manifestă o atitudine de uimire în fața realității și în fața propriilor 

produse. Sensibilitatea elevului contribuie la perceperea frumosului, cu precădere în natură. 

Este capabil să admire, să se bucure, să exclame în fața armoniilor formelor și culorilor compuse 

de natură. Alegerea temei a fost determinată de modul figurativ de exprimare plastică al 

elevilor, modul prin care ei au fost ghidați în clasele primare, lipsa lor de exprimare 

nonfigurativă, dar și de ocrotire a modului proaspăt de exprimare prin desene spontane, creative, 

inspirate din natură și din mediul înconjurător, stilizând și abstratizând forma reală, prin 

exprimări libere, fantastice, creative, estetice. 

 Ce metode putem folosi pentru a stimula creativitatea, pentru a ocroti spontaneitatea și 

a spori performanța? Am constatat că metodele moderne de lucru, dialogul cu clasa, utilizarea 

TIC - jocul didactic, sunt forme eficiente de lucru cu elevii. În cadrul orelor de educație plastică, 

utilizarea TIC în combinație cu jocul didactic aduce varietate, înviorează lecția și, prin urmare, 

drumul spre deprinderi este mai sigur și mai plăcut.  

Pe baza bibliografiei de specialitate, precum și a experienței practice, acumulată în 

munca instructiv educativă cu elevii, în această lucrare îmi propun să demonstrez că utilizarea 

unor metode moderne accelerează creativitatea, însușirea cunoștințelor, formarea priceperilor 

și deprinderilor, a capacităților, contribuind la dezvoltarea tuturor proceselor psihice. Tema 

aleasa vizează demersurile pentru inovarea și modernizarea strategiilor de predare-învățare în 

vederea valorificării potențialului creativ și intelectual al fiecărui copil. Metodele activ-

participative folosite în cadrul demersului pedagogic au o eficiență sporită prin faptul că 

antrenează elevul în procesul de predare-învățare, transformându-l în participant activ al 

propriei sale formări, profesorului revenindu-i sarcina de coordonator al activității. 

 Artele decorative răspund unor nevoi care, analizate în detaliu, pe obiecte sau amenajări 

ambientale fixe sau mobile, se întrepătrund, se intercondiționează. Această idee poate fi pusă 

în evidență printr-un exemplu concret, veșmântul (inclusiv veșmântul popular femeiesc) care, 

și în epocile anterioare și astăzi, are aceleași roluri:  

 Funcția utilitar-practică: de a acoperi și de a proteja mai mult sau mai puțin corpul; 

 Funcția semiotică: de a explica indirect frumusețea fizică, de a „ascunde” sau de a „trăda” 

vârsta, profesia, locul (originea), rangul social, de a constitui, în ansamblul lui, într-un semn 

de comunicare vizuală a „ceva”, a unei idei generatoare sau evocatoare; 

 Funcția estetică: prin utilizarea corectă, spre exemplu, a efectului de apropiere-mărire și de 

depărtare-micșorare a culorilor calde-reci și al valorilor deschise-închise pentru a obține o 

înfățișare plăcută, armonioasă. 

 

 Astfel arta textilă le oferă elevilor posibilitatea de a crea și de a confecţiona diferite 

obiecte cu caracter artistic și/sau utilitar de îmbrăcăminte, de a-şi dezvolta abilităţile practice 

cu ajutorul tehnicilor tradiționale ale artelor textile (țesere, împâslire, broderie, pictură pe 

mătase, coasere etc.) de cusut şi croit, de a inventa modele şi tipare de modă. Elevii sunt 

familiarizaţi cu lumea artelor textile, cu tehnicile sale și cu diferitele tipuri de materialități, 

devenind creatori și inventatori în arta viitorului. 



11 
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ABSTRACT 

In acest articol prezint metoda de rezolvare a ecuației diferențiale a oscilatorului armonic, 

arătând cum se ajunge la expresia cunoscută a legii de mișcare a oscilatorului armonic care se 

studiază la fizică în clasa a XI a. Metoda presupune un nivel mai ridicat de înțelegere și utilizare 

a conceptelor și algoritmului de calcul diferențial, combinate cu interpretarea fizică a soluției. 

Consider că această perspectivă este utilă profesorilor dar și elevilor care doresc să aprofundeze 

studiul fizicii sau să se pregătească pentru anumite concursuri. De asemenea, profesorii de 

matematică găsesc aici un exemplu de utilizare/aplicare a calculului matematic specific într-o 

situație concretă care presupune interdisciplinaritate și aplicabilitate practică.  

 

 

1. MIȘCAREA OSCILATORIE ARMONICĂ IDEALĂ 

 

Mișcarea oscilatorie reprezintă un fenomen caracterizat prin variaţia periodică în timp a 

mărimilor caracteristice şi prin transformarea energiei, periodic, dintr-o formă în alta. 

Oscilatorul liniar armonic este un oscilator ideal a cărui amplitudine nu scade în timp [1],  

mișcarea având loc sub acțiunea unei forțe de tip elastic, deci de forma 𝐹𝑒⃗⃗  ⃗ = −𝑘𝑦 . Știind că 

accelerația oscilatorului reprezintă derivata vitezei, respectiv derivata a doua a elongației sale, 

𝑎 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
=

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
                                                                                                         (1) 

vom putea scrie ecuația de mișcare sub forma:  

−𝐹𝑒 = 𝑚𝑎 ⟹ −𝑘𝑦 = 𝑚
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2 ⟹
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2 +
𝑘

𝑚
𝑦 = 0 ⟹

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2 + 𝜔0
2𝑦 = 0                                       (2) 

în care 𝜔0 = √
𝑘

𝑚
  reprezintă pulsația proprie a mișcării oscilatorii. 

Relația (2) este o ecuație diferențială omogenă de ordinul doi, a cărei soluție reprezintă legea 

de mișcare a corpului de masă m sub acțiunea forței elastice și este de forma: 

𝑦 = 𝐶𝑒𝜆𝑡                                                                                                                                    (3) 

⟹
𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝐶𝜆𝑒𝜆𝑡 ⟹

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2 = 𝐶𝜆2𝑒𝜆𝑡                                                                                             (4) 

Astfel ecuația (2) devine: 

(𝜆2 + 𝜔0
2)𝐶𝑒𝜆𝑡 = 0 ⟹ 𝜆2 + 𝜔0

2 = 0 ⟹ 𝜆1,2 = ±𝑖𝜔0                                                            (5) 

Soluția generală se va scrie astfel, ca o combinație liniară, cu coeficienți complecși C1, C2: 

𝑦 = 𝐶1𝑒
𝑖𝜔0𝑡 + 𝐶2𝑒

−𝑖𝜔0𝑡                                                                                                            (6) 

Dar y reprezintă elongația oscilatorului, deci pentru a avea sens fizic trebuie să fie un număr 

real, ca urmare trebuie să fie egal și cu conjugatul său y*: 

𝑦∗ = 𝐶1
∗𝑒−𝑖𝜔0𝑡 + 𝐶2

∗𝑒𝑖𝜔0𝑡                                                                                                            (7) 

Prin urmare 𝐶1 = 𝐶2
∗  iar 𝐶2 = 𝐶1

∗                                                                                             (8) 

Pentru a determina coeficienții, ne folosim de cazul particular în care la momentul inițial 𝑡 = 0 

oscilatorul se află în poziția de echilibru 𝑦 = 0, deci 𝐶1 + 𝐶2 = 0 ⟹ 𝐶1 = −𝐶2 și cum          

𝐶1 = 𝐶2
∗  (8) înseamnă că 𝐶2 are doar parte imaginară, deci este de forma 𝐶2 = 𝑖𝐶, unde 𝐶 ∈ ℝ  

Deci 𝐶1 = −𝑖𝐶 iar 𝐶2 = 𝑖𝐶 și soluția generală devine: 

𝑦 = 𝑖𝐶(−𝑒𝑖𝜔0𝑡 + 𝑒−𝑖𝜔0𝑡) = 2𝐶
𝑒𝑖𝜔0𝑡−𝑒−𝑖𝜔0𝑡

2𝑖
= 2𝐶𝑠𝑖𝑛𝜔0𝑡 = 𝐴𝑠𝑖𝑛𝜔0𝑡                                       (9) 

In cazul general în care mișcarea începe de la o elongație oarecare 𝑦0 vom avea soluția 

cunoscută, deci legea de mișcare a oscilatorului armonic ideal [1]: 
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𝑦 = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔0𝑡 + 𝜑0), cu faza mișcării 𝜑 = 𝜔0𝑡 + 𝜑0 și elongația inițială 𝑦0 = 𝐴𝑠𝑖𝑛𝜑0     (10) 

 

 

2. MIȘCAREA OSCILATORIE AMORTIZATĂ 

 

In acest caz, asupra oscilatorului acționează forța elastică 𝐹𝑒⃗⃗  ⃗ = −𝑘𝑦  dar și o forță rezistentă 

proporțională cu viteza oscilatorului și orientată în sens contrar acesteia 𝐹𝑟⃗⃗  ⃗ = −𝑟𝑣 = −𝑟𝑦 ̇. 

Ca urmare ecuația de mișcare se scrie [2]:  

−𝐹𝑒 − 𝐹𝑟 = 𝑚𝑎 ⟹ −𝑘𝑦 − 𝑟
𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑚

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
⟹

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+

𝑟

𝑚

𝑑𝑦

𝑑𝑡
+

𝑘

𝑚
𝑦 = 0                                     (11) 

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+ 2𝑏

𝑑𝑦

𝑑𝑡
𝜔0

2𝑦 = 0                                                                                                              (12) 

unde r reprezintă coeficientul de rezistență, iar 𝑏 =
𝒓

𝟐𝒎
 este coeficientul de amortizare. 

Căutând soluții tot de formă exponențială (3) obținem ecuația caracteristică: 

𝜆2 + 2𝑏𝜆 + 𝜔0
2 = 0   deci    𝜆1,2 = −𝑏 ± √𝑏2 − 𝜔0

2                                                            (13) 

Soluțiile ecuației diferențiale și interpretarea lor fizică depind de relația dintre 𝑏 și 𝜔0. 

Astfel, avem următoarele cazuri posibile [2]: 

I. Dacă 𝑏 > 𝜔0 atunci mișcarea va fi puternic amortizată deoarece predomină forțele de 

rezistență, deci  𝜆1,2 ∈ ℝ, la fel și coeficienții 𝐶1, 𝐶2 ∈ ℝ, deoarece elongația este o mărime 

reală. In acest caz mișcarea este aperiodică (neperiodică), amplitudinea scade asimptotic spre 

zero iar energia oscilatorului se „pierde” prin lucrul mecanic al forțelor disipative. 

𝑦 = 𝑒−𝑏𝑡 (𝐶1𝑒
−√𝑏2−𝜔0

2𝑡
+ 𝐶2𝑒

+√𝑏2−𝜔0
2𝑡

)                                                                             (14) 

II. Dacă 𝑏 ≈ 𝜔0 atunci mișcarea va fi critică (figura 1), iar elongația scade exponențial spre 

zero. 

𝜆1 = 𝜆2 = −𝑏  deci  𝑦 = 𝐶𝑒−𝑏𝑡                                                                                            (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Dacă 𝑏 < 𝜔0 atunci forța de rezistență este mică iar mișcarea va fi pseudoarmonică, cu 

o amplitudine ce scade exponențial în timp.  

𝜆1,2 = −𝑏 ± 𝑖√𝜔0
2 − 𝑏2 = −𝑏 ± 𝑖𝜔   deci  𝜆1,2 ∈ ℂ                                                             

(16)                

unde 𝜔 = √𝜔0
2 − 𝑏2 este pseudopulsația mișcării oscilatorii amortizate. 

Soluția generală, cu forma de mai jos, trebuie să aibă sen fizic, deci trebuie să reprezinte o 

elongație număr real. 

𝑦 = 𝑒−𝑏𝑡 (𝐶1𝑒
−𝑖√𝜔0

2−𝑏2𝑡
+ 𝐶2𝑒

+𝑖√𝜔0
2−𝑏2𝑡

) = 𝑒−𝑏𝑡(𝐶1𝑒
−𝑖𝜔𝑡 + 𝐶2𝑒

+𝑖𝜔𝑡)                            (17) 

Folosind formula lui Euler 𝑒±𝑖𝑥 = 𝑐𝑜𝑠𝑥 ± 𝑖𝑠𝑖𝑛𝑥,  soluția anterioară (17) se poate scrie: 

𝑦 = 𝑒−𝑏𝑡(𝐶1𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 − 𝑖𝐶1𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡 + 𝐶2𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 + 𝑖𝐶2𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡)                                                    (18) 

t 

A 

Fig. 1 

Mișcare amortizată critică 
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𝑦 = 𝑒−𝑏𝑡[(𝐶1 + 𝐶2)𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 − 𝑖(𝐶1 − 𝐶2)𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡]                                                                    (19) 

𝑦 = 𝑒−𝑏𝑡(𝐶1 + 𝐶2) [𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 − 𝑖
𝐶1−𝐶2

𝐶1+𝐶2
𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡]                                                                         (20) 

Aici (𝐶1 + 𝐶2) și 𝑖(𝐶1 − 𝐶2) trebuie să fie constante reale pentru ca elongația să aibă sens. 

Ca urmare, soluția (20) poate fi de forma: 

𝑦 = 𝐴𝑒−𝑏𝑡𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑0) = 𝑒−𝑏𝑡(𝐴𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡𝑐𝑜𝑠𝜑0 + 𝐴𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡𝑠𝑖𝑛𝜑0)                                     (21) 

Din (20) și (21) identificăm: 

𝐶1 + 𝐶2 = 𝐴𝑠𝑖𝑛𝜑0                                                                                                                  (22) 

−𝑖(𝐶1 − 𝐶2) = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝜑0                                                                                                          (23) 

Prin ridicarea la pătrat și adunarea relațiilor (22) și (23), respectiv, împărțirea lor obținem:  

𝐴2 = 4𝐶1𝐶2 = 4𝐶2 ⟹ 𝐴 = 2𝐶                                                                                             (24) 

𝑡𝑔𝜑0 =
𝐶1+𝐶2

−𝑖(𝐶1−𝐶2)
=

𝑖(𝐶1+𝐶2)

𝐶1−𝐶2
                                                                                                    (25) 

Deci legea mișcării oscilatorii amortizate devine: 𝑦 = 𝐴𝑒−𝑏𝑡𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜑0)                        (26) 

 

Astfel, mișcarea amortizată este pseudoperiodică, cu pseudoperioada 𝑇 =
2𝜋

𝜔
=

2𝜋

√𝜔0
2−𝑏2

 care 

este mai mare decât perioada oscilațiilor libere neamortizate 𝑇0 =
2𝜋

𝜔0
 (𝑇 > 𝑇0). Amortizarea 

modifică deci perioada oscilațiilor, iar amplitudinea descrește exponențial: 𝐴(𝑡) = 𝐴𝑒−𝑏𝑡 

(figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deoarece amplitudinea scade exponențial, se poate defini un timp ( ) de relaxare a 

oscilațiilor, timp în care amplitudinea se reduce de e ori: 𝜏 =
1

𝑏
.  

y 

Fig. 2 

Mișcare amortizată pseudoperiodică [3] 
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In ceea ce privește energia oscilațiilor amortizate, ea scade în timp astfel: 

𝐸 =
𝑚𝜔2𝐴2(𝑡)

2
=

𝑚𝜔2𝐴2

2
𝑒−2𝑏𝑡 = 𝐸0𝑒

−2𝑡/𝜏                                                                              (27) 

Se observă că pe durata timpului de relaxare se pierde cea mai mare parte din energia 

oscilatorului, de aceea  el este o măsură a timpului de viață a oscilației. 
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„Aportul la cultura generală a fiecărei discipline 
                           se exprimă nu prin ceea ce este specific, ci prin ceea 
                          ce are în comun, generalizator, transferabil, de la un 

                           domeniu la altul. ”                            (Louis Croft) 

 

 

A vorbi despre interdisciplinaritate înseamnă a aduce în prezent „Discursul asupra 

unității științelor”, ținut în anul 1825, de istoricul francez Jules Michelet care spunea: 

„Înțeleapta Antichitate ne-a învățat că Muzele sunt surori... Cunoașterea este una singură: 

limbile, literatura, istoria, fizica, matematica, filozofia, ramuri ale învățării care par îndepărtate, 

sunt de fapt apropiate sau, mai bine spus, se combină pentru a forma un sistem pe care, datorită 

limitelor noastre, îl percepem în succesiune, sub formă de părți distincte. Dar, va veni o zi când 

vom încerca să percepem armonia impresionantă a științei. Acesta este de fapt sensul 

progresului cunoașterii umane: mai întâi știință, apoi științe și din nou știință.” Se pare că ziua 

dorită de J. Michelet a venit, mărturisește unul dintre promotorii cei mai fervenți ai „noii 

viziuni” epistemologice și didactice, George Văideanu. [4] 

Învățământul din România încearcă de mulți ani să se afle în sincronie cu eforturile 

mondiale de reconfigurare curriculară prin intermediul competențelor, în anul 2003 apărând 

primele produse de curriculum centrat pe competențe în țara noastră. Consiliul Europei a 

promovat un Cadru european pentru limbi moderne (încă de la sfârșitul secolului trecut), 

precum şi recomandări pentru formarea atitudinală în zona studiilor sociale (civică, istorie, noi 

educaţii), definind competenţele relevante pentru societatea actuală, ale căror componente sunt 

atât cognitive, cât şi non-cognitive (cunoştinţe, abilităţi cognitive, abilităţi practice, atitudini, 

emoţii, valori, motivaţii). Se are în vedere, printre altele, folosirea interactivă a instrumentelor 

intelectuale (folosirea limbii, a simbolurilor şi a textului în mod interactiv), folosirea interactivă 

a cunoștințelor şi a informațiilor din diversele arii curriculare, folosirea interactivă a noilor 

tehnologii.  

Putem vorbi, așadar, de o învățare integrată care reclamă organizarea procesului de 

învățământ, după principiile interdisciplinarității. Astfel, un curriculum integrat oferă șansa 

„combinării” obiectelor de studiu. În acest fel se stabilesc anumite relații între concepte, 

fenomene și procese diferite, iar rezultatele învățării sunt puse în relație cu situațiile concrete 

din viața cotidiană.  

În plus, având în vedere „profilul de formare european”, promovat în 2006 de un grup 

de lucru al CE (European Commission, Working Group B), care consideră necesară adecvarea 

şcolii la caracteristicile pieţei muncii, se înțelege de ce interdisciplinaritatea trebuie să fie 

integrată în practica didactică. Competenţele-cheie (comunicare în limba maternă, comunicare 

în limbi străine, competenţe matematice și competențe de bază în ştiinţe şi tehnologii, 

competența digitală, a învăța să înveți, competenţe sociale şi civice, spirit de inițiativă și 

antreprenoriat, sensibilizare şi exprimare culturală), rezultate ale învățării, sunt ansambluri de 

cunoştinţe, abilități şi atitudini care trebuie să fie formate tuturor tinerilor, ca instrumente 

culturale pentru învățarea pe parcursul întregii vieți. Structurarea celor opt competenţe-cheie se 

realizează la intersecţia mai multor paradigme educative, combinând arii curriculare, domenii 

noi, perspective inter- şi transdisciplinare. Caracteristicile acestor competențe-cheie extrase din 

Jurnalul Oficial al UE sunt doar câteva argumente pentru abordarea interdisciplinară: 

„reprezintă un registru amplu de competenţe cheie care să-i asigure absolventului adaptarea 

flexibilă la o lume în rapidă schimbare şi profundă interconectare”(Official Journal of the EU, 

30.12.2006, L 394/13); „toate competenţele cheie sunt în mod egal importante, pentru că fiecare 

dintre ele poate contribui la o viaţă de succes în societatea cunoaşterii” (Official Journal of the 
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EU, 30.12.2006, L 394/13); „multe dintre aceste competenţe se întrepătrund şi se conectează: 

aspecte considerate esenţiale într-un anumit domeniu sprijină dezvoltarea competenţei dintr-un 

alt domeniu” (Official Journal of the EU, 30.12.2006, L 394/13-14) ; „se raportează atât la viață 

personală („acasă”, „în timpul liber”), cât și la viață socială și profesională („în societate”, „la 

locul de muncă”), din această perspectivă conectând contextele de învățare (formală/ 

nonformală) și scopurile învățării.” Ca o consecință și ca o necesitate, noul Curriculum 

Național, noile planuri-cadru și noile programe școlare sunt în relație cu aceste competențe 

vizate de profilul de formare al absolventului, iar abordarea interdisciplinară a fost deja 

integrată în strategiile didactice. [5] 

Termenul „interdisciplinaritate” a cunoscut, în ultimele decenii, variate interpretări. 

Vom prezenta doar câteva dintre definițiile relevante ale acestui concept: 

Tabel 1: Definiții ale conceptului „interdisciplinaritate” 

Autor Definiții ale interdisciplinarității 

S. Cristea Interdisciplinaritatea pedagogică reprezintă ansamblul relațiilor și 

interacțiunilor dintre diferitele conținuturi și mesaje angajate la nivelul unui 

demers didactic / educativ cu finalitate relevantă în planul formării – 

dezvoltării personalității elevului, studentului etc. 

Interdisciplinaritatea pedagogică reprezintă o variantă a 

interdisciplinarității științifice care vizează realizarea unor interacțiuni „între 

diversele branșe ale cunoștințelor și metodologiilor numite discipline 

științifice”. Ea contribuie la reformarea vechilor programe de învățământ 

care „se limitau să stabilească o listă de cunoștințe de predat, având în vedere 

doar o singură disciplină, mărginită de cele mai multe ori la un nivel de 

educație” și la o latură a educației (D’Hinaut, L., coordonator, 1981, p. 9). 

[2] 

C. Cucoș             Principiul interdisciplinarității derivă din spațiul cercetării științifice, 

iar ca demers epistemic, în domeniul educației, poate fi sesizat sub două 

aspecte: conceperea conținuturilor din perspectivă interdisciplinară și 

proiectarea și organizarea proceselor didactice în viziune interdisciplinară. 

Interdisciplinaritatea este o formă a cooperării între discipline 

diferite, cu privire la problematica a cărei complexitate nu poate fi surprinsă 

decât printr-o convergență și o combinare prudentă a mai multor puncte de 

vedere.[3] 

L. Antonesei Perspectiva interdisciplinară (...) cea mai adecvată pentru abordarea 

fenomenelor și proceselor complexe, contribuind de asemenea la „formarea 

unei imagini unitare a realității”, la „însușirea unei metodologii unitare de 

abordare a realității” și, fapt încă și mai important, la „dezvoltarea unei 

gândiri integratoare”, menită să contribuie la unitatea funcțiilor de 

cunoaștere, la integritatea ființei umane. [1] 

 

În viziunea lui Sorin Cristea, modelul interdisciplinarității pedagogice definește, la nivel 

teoretic, un tip de abordare a educației care orientează activitatea de învățare a elevului în 

direcția dobândirii simultane a unor cunoștințe – capacități – atitudini comune sau / și 

complementare mai multor materii școlare. Un asemenea model presupune realizarea saltului 

de la proiectarea tradițională – axată pe învățarea paralelă sau succesivă a diferitelor materii 

școlare - la proiectarea curriculară, axată pe învățarea integrată a cunoștințelor și a capacităților 

științifice, raportabile la experiența de viață a elevului prin toare resursele lor generale, de natură 

intelectuală-morală-tehnologică-estetică-fizică.  
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La nivel practic, modelul interdisciplinarității pedagogice definește „un tip de abordare 

a conținutului instruirii care antrenează, în mod necesar, o amenajare specială a situațiilor 

didactice” în funcție de corelațiile existente între diferite materii școlare. Din această 

perspectivă, realizarea interdisciplinară a conținutului instruirii angajează următoarele surse de 

intrare a cunoștințelor-capacităților-atitudinilor științifice valorificate la niveluri formative 

superioare: 

a) obiectivele activității de învățare, proiectate intra-, inter- și pluridisciplinar, în sensul 

tratării complementare a problemelor, plecând „de la un declanșator comun”; 

b) aptitudinile vizate în sensul instrumentalizării punctuale (prin „recurs ocazional la 

abilitățile relevante ale altei materii școlare”) sau generalizate (prin „recurs regulat la abilitățile 

relevante ale altei materii școlare”); 

c) demersurile activității de învățare, dezvoltate prin mijloace auxiliare ocazionale 

(printr-un „recurs ocazional la un demers relevant al altei materii școlare”) – sistematice (printr-

un „recurs sistematic la un demers relevant al altei materii școlare”) – funcționale (printr-un 

„recurs necesar la un demers relevant al altei materii în vederea atingerii unui obiectiv al unui 

program de studii”); 

d) complementaritățile dintre obiective (de stăpânire a materiei – transfer operațional – 

exprimare) și demersurile de învățare (care construiesc, reconstruiesc sau exprimă realitatea). 

[2] 

 În concluzie, necesitatea interdisciplinarității în educație este susținută de următoarele 

argumente: contribuie la  dezvoltarea unei gândiri integratoare,  la formarea unei imagini unitare 

asupra realităţii; determină învăţarea prin cooperare, transferul de cunoştinţe, circulaţia 

informaţiei, aplicabilitatea cunoştinţelor în noi contexte de viaţă, deplasând accentul de la „a 

învăţa despre…” la „a şti cum...”. 
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VEHICULUL ELECTRIC (VE) 

Prof.ing.gr.I Meseṣan Teodor 

Clubul elevilor Novaci-Gorj 

 

1.  ISTORIA VEHICULULUI ELECTRIC 

Un automobil electric este un vehicul propulsat de un motor electric, cu alimentare de 

la o sursă electrică, de obicei acumulator/baterie. Modelele de automobile electrice au fost bine 

primite pe piață la sfârşit de secol XIX şi început de secol XX, până când s-a perfecţionat 

motorul cu combustie internă şi a intrat în producţia de masă. 

În comparaţie cu un autoturism hibrid care funcţionează pe bază de benzină și 

acumulator, autoturismul electric funcţioneză în exclusivitate pe curent electric, furnizat prin 

acumulatori. Pentru o autonomie lărgită, vehiculul electric va fi dotat cu un generator pe bază 

de benzină care încarcă permanent sau în funcţie de necesitate, acumulatorul. 

O mașină electrică având o clasă medie,are nevoie, pentru o autonomie de 300 km o 

sursă cu densitatea de energie 220 Wh/kg şi densitate de putere 150-170 W/kg. 

Pionerii încercărilor de propulsie electrică sunt menţionați pe la mijlocul secolului XIX. 

Scoţianul Robert Anderson , în 1832, a construit primul vehicul electric. 

Americanul Thomas Davenport a construit o mică locomotivă electrică, în anul 1835, 

dupa modelul scoţianului Robert Davidson. 

Hermann von Jacobi va  instala  un motor electric pe un vas cu zbaturi în anul 1834 şi 

în anul1838 pe un vas cu elice. 

Construcția tramvaiul electric se realizează în anul 1879 şi este datorată americanului 

de origine belgiană K.J. Depoele.  

Vehiculul electric care a depăşit viteza de 100 km/h a fost construit în Belgia în 1899 și 

era condus de Camille Jenatzy(Fig.2.1). 

Există informaţii precum că Tesla ar fi instalat primul său motor electric pe un automobil 

în 1897 şi ar fi parcurs 800 km cu o viteză medie de 151,246 km/h (şi maximă de 193 km/h),  

Același an,1897, marchează apariția în New York a taxi-urilor electrice. 

 
                        Fig. 2.1Prima maşină electrică condusa de Camille Jenatzy; 

Începând din 1900, maşinile electrice se bucură de un extraordinar succes, ele fiind mai 

numeroase decât cele cu abur sau cu benzină. 

1900 – În SUA existau peste 4.000 de maşini pe drum, dintre care o treime erau 

electrice, o treime pe benzină şi o treime pe abur. Cele electrice porneau mai repede decât cele 

pe abur şi aveau autonomieîn jur de 60 km printr-o singură încărcare a bateriilor care,însă, de 

la vremea rece se descărcau repede. 



19 
 

1908 – Apare Modelul T introdus de Henry Ford, care, datorită prețului de doar 805 

dolari (prin comparaţie, o maşină electrică costa 2.000 de dolari la acea vreme) a surclasat în 

popularitate şi producţie maşinile electrice.[28] 

1910 – Thomas Edison a stârnit o revoluţie pe piaţa bateriilor cu a sa invenţie din oţel-

nichel (Fig.2.2), care a înlocuit bateria din plumb şi a sporit capacitatea de rulare a maşinilor 

de la 100 la 160 de kilometri. Apărea,totusi,o problemăși anume, dacă staţiile de încărcare ar 

putea fi găsite rapid în orice oraş unde există service-uri electrice, maşinile electrice ar ajunge 

să fie mai des folosite.[29] 

 
Fig.2.2 Mașina cu baterii din oţel-nichel; 

 

1920 –Prin dezvoltarea infrastructurii rutiere, a apărut şi dorinţa oamenilor de a parcurge 

distanţe mai mari, iar maşinile electrice aveau autonomie redusă, fapt ce a dus la dezvoltarea 

sectorului mașini cu motorul cu combustie internă. 

1920-1990 – Este perioada marcată de producţia scăzută a maşinilor electrice, 

majoritatea fiind concepte, maşini de teste sau alternative la autoturismele pe combustibil 

lichid,în perioade de criză, cum ar fi războiul sau reducerea resurselor de combustibil sau din 

unele preocupări ecologiste.Toata aceasta perioadă,însă, mare parte din maşinile electrice au 

ajuns să fie prototipuri futuriste care nu au fost produse niciodată la scară largă. 

1996 – Este anul în care General Motors iese pe piaţă cu modelul EV1, vehicul electric 

ce avea o autonomie de 130 de kilometri printr-o singură încărcare a bateriei. 

2006 – Tesla Motors a produs modelul Tesla Roadster, un model de 100.000 de dolari 

proiectat pentru piaţa consumatorilor cu venituri ridicate. Compania a renunţat în 2011 la 

comenzile pentru acest model menit să arate cât de tare poate fi o maşină electrică, trecând la o 

a doua generaţie care urmează să intre pe piaţăîn anul 2007, la un preţ de 58.000 de dolari şi o 

autonomie de rulare de circa 260 de kilometri. 

2010 –Apare pe piaţă modelul Nissan Leaf, 100% electric, cu o autonomie de 160 de 

kilometri dintr-o singură încărcare a bateriei şi un cost de 35.000 de dolari. Nissan, a întâmpinat  

aceeaşi problemă cu care s-au confruntat vehiculele electrice la începutul secolului trecut: 

baterii cu o durată mai lungă de viaţă şi de un produs mai ieftin. 

2012 –  Tot în categoria autoturismelor electrice,Tesla Motors lansează modelul 

MODEL S, (Fig.2.3), care este un automobil de lux  construit în producţie de serie mare Este 

primul automobil electric care poate parcurge distanţe lungi de 500 km  fără reîncărcarea 

bateriilor. Disponibil doar cu tracţiune pe patru roţi, Modelul S dispune de acumulator Li-

ion (max 85 kWh) amplasat în podea. Pentru acceleraţie la 100 km/h Model S are nevoie, în 

funcţie de acumulator, între 5,6 si 6,2 secunde. Modelul P85D (Performance) însă atinge 100 

km/h în doar 3,3 secunde, comparabil cu Lamborghini sau Ferrari.[31] 
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                                             Fig. 2.3.MODEL S produs de Tesla Motors; 

 

 

2. TIPURI DE VEHICULE ELECTRICE (VE). 

Propulsia la mașinile electrice presupune utilizarea unui motor electric pentru 

antrenarea roţilor motoare ale acestora. În funcţie de structura sistemului de propulsie, aceste 

automobile pot fi: 

• automobile electrice, sunt cele la care propulsia se realizeazǎ exclusiv cu 

ajutorul motoarelor electrice, iar sursa de energie pentru alimentare o constituie bateriile 

de acumulatori sau pilele de combustie, 

• automobile hibride, au sistemele de propulsie prevazute atât cu motor cu 

combustie interna, cât și cu motor electric si baterii de acumulatoare. În cazul acestora, 

antrenarea roților motoare se face, fie doar de către motorul electric(configuraţie în serie 

a automobilului), fie atât de către motorul electric, cât și de cel termic (configurație în 

paralel).[24] 
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UTILIZAREA CALCULATORULUI ÎN REDACTAREA TEXTELOR 

(NON)LITERARE 

 
Profesor Micu Raluca-Diana 

 

 

 

          "Informatica restabilește nu numai unitatea informaticilor pure și a celor aplicate, a 

tehnicii concrete și a matematicilor abstracte, dar și cea a științelor naturii, ale omului și ale 

societății. Reabilitează conceptele de abstract și de formal și împacă arta cu știința, nu numai în 

sufletul omului de știință, unde erau întotdeauna împăcate, ci și în filosofarea lor."(Grigore 

Moisil) 

        

    Informatica are rolul de a crea acea subtilă punte de legătură între știință și artă, iar 

rolul profesorului de limba română este "de a stârni dragostea de lectură, patima pentru carte, 

sfiiciunea nobilă în fața ideii de frumos."(Nichita Stănescu) Crearea unor mijloace moderne, 

care să se înscrie în tendințele generale de utilizare a noilor tehnologii informaționale, devine 

pentru cadrul didactic o provocare. 

           

  Se constată o sărăcie a vocabularului elevilor, precum și o folosire incorectă a 

cuvintelor în ciuda multiplicării surselor de informare și a timpului de contact cu mijloacele de 

informare în masă. Este necesară descoperirea unor modalități noi și interesante pentru a 

îmbogăți vocabularul elevilor și pentru a integra noile achiziții în ansamblul cognitiv. Sunt 

considerate forme noi de abordare a predării și modalități moderne de interacțiune cu elevii de 

la clasă: site-urile de socializare, grupuri virtual, blogurile pedagogice, accesarea resurselor 

electronice de informare. Acestea oferă posibilitatea profesorilor să le exploateze cu scopul de 

a-și atinge obiectivele propuse precum: comunicarea clară și nuanțată a ideilor oral și în scris, 

tehnoredactarea corectă și organizată a textelor. 

          

  În urma cerințelor exprimate în legătură cu realizarea unui articol pentru revista școlii, 

am observat următoarele probleme în rândul unor elevi care au realizat materiale destinate 

publicării: lipsa unor noțiuni de bază în ceea ce privește tehnologia de redactare a textelor, 

sărăcia vocabularului, nerecunoașterea sensului corect al cuvintelor, redactarea eronată a 

textelor. 

          Tehnica de redactare și transmitere a textelor trebuie considerată o modalitate eficientă 

de creștere a randamentului școlar, și nu de scădere a acestuia. În elaborarea textelor, fie literare, 

fie nonliterare, elevul trebuie să țină cont de extragerea, prelucrarea și transmiterea informației 

utilizând și alte resurse, precum imaginea, sunetul. Capacitatea de sinteză a informației, de 

structurare și comunicare este redusă. Se pot observa, așa cum am amintit anterior, erori de 

scriere, nerespectându-se astfel normele limbii române. În ceea ce privește textele literare, elevii 

întâmpină dificultăți în editarea și aranjarea în pagină a acestui tip de text.  

          

  Internetul și TIC trebuie să transpună ideile, într-o manieră cât mai ușoară, în lumea 

reală înspre folosul elevilor, dar și al profesorilor. TIC în procesul de predare-învățare 

facilitează, dinamizează procesul educativ și crește atractivitatea pentru materia predată, de 

aceea trebuie integrat cât mai mult în activitățile oricărui profesor. 

         

   Integrarea resurselor TIC în realizarea orelor sau materialelor destinate limbii și 

literaturii române reprezintă o modalitate de cooperare care are ca scop formarea și dezvoltarea 

unor deprinderi necesare atât exprimării orale, cât și celei scrise. Se urmărește valorificarea din 

abundență a potențialului creator al fiecărui elev. 
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FLUENȚĂ ȘI ACURATEȚE 

 
Oprea Alexandra-Cristina  

 

 

DIFERENȚE DINTRE FLUENȚĂ ȘI ACURATEȚE 
 

 Vorbirea este o parte fundamentală a învățării unei limbi și poate fi una dintre abilitățile 

cu care se luptă cel mai mult elevii (acest lucru va depinde de naționalitate, învățare anterioară 

și cantitatea de expunere pe care au avut-o la limba engleză). Pentru majoritatea studenților, 

obiectivul principal este de a putea comunica mai eficient în limba engleză, iar acest lucru 

trebuie luat în considerare atunci când sunt  planificate lecțiile.  

 

 Odată ce studenții și-au confirmat  încrederea și simt că au un grad bun de fluență, 

întrebarea este dacă vorbesc sau nu cu acuratețe! Deci, subiectul este: precizia asupra fluenței 

sau fluența asupra preciziei? 

 

 Acuratețea este capabilă să producă propoziții corecte din punct de vedere gramatical, 

în timp ce fluența este atunci când elevii își pot transmite mesajul vorbind, dar pot exista multe 

inexactități. Ei pot fi fluenți și își pot transmite mesajul, dar discursul lor poate fi plin de erori. 

Unii studenți vor dori să se concentreze mai mult pe acuratețe și alții pe fluență, acest lucru va 

depinde de obiectivul lor final, de modul în care au studiat engleza anterior și cu cine și cum 

comunică în limba engleză. 

 

 

 Importanța preciziei și a fluenței 

 

 Importanța acurateței și a fluenței va depinde de fapt de nevoile fiecărui elev. Dacă un 

student are nevoie de engleză pentru că scrie un articol pentru un ziar sau lucrează ca traducător, 

atunci precizia va avea prioritate față de cursivitate. 

 

 Unii studenți ar putea dori doar să comunice la un nivel de bază, iar fluența va fi mai 

importantă decât a vorbi cu acuratețe. Acesta este motivul pentru care o analiză aprofundată a 

nevoilor este vitală, astfel încât profesorii să poată evalua nevoile reale ale cursantului. 

 

 Un rol important îl au și obiectivele personale ale elevului. Pentru unii, precizia va fi 

întotdeauna mai importantă, alții se pot simți inadecvați, cu excepția cazului în care produc o 

propoziție complet corectă. 

 

 Examinări - dacă studenții doresc să promoveze un examen, atunci precizia poate fi mai 

importantă. Acest lucru se datorează faptului că multe examene se vor concentra pe nivelul 

cursantului și există structuri gramaticale cheie și elemente lexicale care vor fi relevante și 

necesare pentru fiecare nivel. 

 

 Segalowitz propune să se facă o distincție între următoarele trei noțiuni de fluență: 

fluență cognitivă, fluență de enunț și fluență percepută. Strâns legată de fluența cognitivă este 

percepția că mecanismul cognitiv al vorbitorului este eficient.  

 

 Fluența cognitivă poate fi definită ca fluiditatea care caracterizează un vorbitor și are 

legătură cu abilitățile acestuia pentru a-și planifica și executa în mod eficient vorbirea. Fluența 

de rostire este fluența care poate fi măsurată într-un eșantion de vorbire. Se poate defini 
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fluiditatea enunțelor în mod obiectiv prin măsurarea aspectelor (temporale) ale eșantionului de 

vorbire. Skehan și Tavakoli au remarcat că fluența de exprimare este un construct cu mai multe 

aspecte.  

 

 Ei fac distincția între fluența de defalcare, viteza de fluență și fluența de reparare. 

Fluența de defalcare are legătură cu fluxul continuu de vorbire și poate fi măsurată prin 

numărare și a lungimii pauzelor umplute și neumplute. Viteza de fluență are legătură cu viteza 

cu care se pronunță cuvintele și poate fi măsurată prin calcularea ratei vorbirii, cum ar fi 

numărul de silabe pe secundă. Fluența de reparare are legătură cu frecvența cu care difuzoarele 

folosesc porniri false, fac corecții sau produc repetări. 

 

 Majoritatea studiilor care investighează fluența au confundat unele aspecte ale fluenței 

enunțurilor. De exemplu, rata de vorbire este de obicei calculată ca cuvinte sau silabe pe timpul 

total (inclusiv pauze). Cu această măsură, fluența de defalcare și fluența vitezei sunt luate 

împreună într-o singură măsură care cuprinde aspecte ale pauzei, precum și viteza de livrare. În 

vorbire, cursivitatea este aproape acceptată ca o funcție a variabilelor legate de timp, cum ar fi 

rata vorbirii și numărul de cuvinte sau silabe rostite între pauze. Deși această definiție este cea 

mai răspândită, există multe dezacorduri cu privire la această explicație a fluenței. Fluența este 

măsurată ca silabe rostite pe minut, lungimea parcursului (numărul de silabe rostite între pauze) 

și numărul de pause. 
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NEGOCIEREA 

 
Oprea Alexandra-Cristina  

 

 

DIALOGUL 

 

 Care este semnificației negocierii? Pentru a negocia sensul, elevii trebuie să-și ofere și 

să împărtășească informații reciproc. Aceasta este o combinație de factori care îi ajută să se 

înțeleagă reciproc printr-un dialog vorbit. Pentru a negocia sensul, elevii trebuie să lucreze în 

cadrul anumitor parametri:  

Reformularea propozițiilor și a frazelor  

Tehnici de repetare, solicitând clarificarea unui fapt, corectându-se în timpul conversației. 

 

 Negocierea are loc în contexte comunicative, deci este ceva ce poate fi concentrat la 

orele de limbi străine. Trebuie  ținut cont de stilul de învățare al elevilor, acest lucru în sine va 

avea un efect asupra capacității lor de a negocia semnificația. Unii dintre ei se vor bucura de 

sarcini comunicative și vor putea negocia sensul cu succes, pentru alții, în schimb, va fi un 

proces mai greu. Acest lucru se poate datora faptului că sunt timizi, se pot simți îngrijorați să 

un greșească, astfel un își oferă șansa să se bucure de interacțiune. O altă problema ar fi dacă le 

plac sau nu sarcinile de lucru în grup sau în perechi. 

 

Găsește diferența 

 

 Oamenii sunt diferiți, astfel un mod bun de a începe o activitate care reușește să ii 

apropie, ar fi doua imagini similare, care au mici detalii diferite. 

 

 Elevii pot avea au o imagine care diferă ușor de partenerul sau grupul lor. Ei trebuie să 

pună întrebări și să solicite cât mai multe informații pentru a găsi diferențele. În această 

activitate, elevii vor trebui să: încerce și fie înțeleși, să solicite clarificări dacă nu înțeleg, 

repetare dacă nu pot negocia.  

 

 Activitățile de grup pentru studenții de nivel superior pot să vină cu o reclamă pentru 

un produs nou, o nouă aplicație care să funcționeaze bine. Elevii trebuie să lucreze în grupuri 

pentru a- veni cu idei, opinii personale despre modul în care ar trebui să fie aplicația, designul, 

prețul și audiența. Pe parcursul acestei sarcini, ei vor trebui să negocieze, pentru a împărtăși 

informații și a se face înțeleși.  

 

 Diaglogul și negocierea vin împreună pentru a putea stabili un dialog plin de esență 

dintre interlocutori, prin intermediul limbii native sau unei alte limbi straine, trezind 

creativitatea vorbitorului. 
 

 Cercetările profunde au arătat că negocierea cu studenții necesită multă gândire și efort, 

deoarece instructorii trebuie să anticipeze rezultatele unor astfel de acțiuni. Luptând împotriva 

filozofiei americane conform căreia „consumatorul are întotdeauna dreptate”, concluziile arată 

că acești profesori au constatat că negocierea era esențială pentru predarea lor (Snare, 1997). 

De exemplu, Ibrahim, un ITA francez din Burkina Faso, a recunoscut importanța negocierii ca 

un proces continuu. Cultura americană, aceasta este o melting pot. Este complex. Cunoașteți 

corpul studențesc, setarea este diferită. Ceea ce ar putea funcționa cu grupul pe care îl am aici 

poate să nu funcționeze cu grupul următor, pentru că va avea, vom avea un alt corp de studenți, 
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un mediu cultural diferit și așa mai departe. Și așa, întotdeauna este ca un termostat. Trebuie să 

alegeți, știți să-l întoarceți, să-l ajustați.  

 

 Acest dialog continuu între elevi și profesori a devenit un act de echilibrare între 

autoritatea profesorului și abilitarea studenților, în timp ce profesorii au căutat să-și angajeze 

elevii în câștiguri autonome, păstrând totuși conținutul și autoritate pedagogică în clasă 

(VanderStaay, Faxon, Meischen, Koleskinov și Ruppel, 2009).  

 

 Prin urmare, profesorul trebuia să ia decizii zilnice cu privire la rolul elevilor în procesul 

de învățare. În ciuda diferenței de roluri dintre profesor și student, cei doi  trebuie să lucreze 

împreună sau să negocieze pentru a atinge obiectivele de predare și învățare. Această colaborare 

a dat rezultate pozitive sau negative în funcție de efortul depus de ambele părți. Rolul negocierii 

între instructori și studenții lor a fost semnificativ pentru I TA-urile care nu erau familiare cu 

cultura americană, deoarece percepțiile studenților păreau să fie o preocupare stringentă pentru 

mintea majorității participanților. 

 

 Cercetările au arătat că negocierea rolurilor elevilor în clasă este importantă, deoarece 

conceptul de elev este construit cultural și modelele de participare a elevilor fluctuează de la 

cultură la cultură, deoarece modelele de învățare ale elevilor sunt rezultatul mediului de predare 

și câștig și nu neapărat atribuibile indivizii înșiși (Ramburuth și McCormick, 2001). În 

consecință, întrucât posibilitatea structurilor participanților sau a implicării elevilor variază de 

la o cultură la alta, negocierile profesor-elev trebuie să specifice și să comunice opțiunile care 

sunt disponibile elevilor. Mai mult, Schultz și colab. (2008) au constatat că, în timp ce ascultați 

opiniile elevilor ca parte a procesului de negociere este esențial pentru un compromis de succes, 

permițând studenților o putere prea mare în procesul de negociere poate duce la rezultate 

negative, deoarece studenții ar putea să nu folosească puterea într-un mod pe care instructorul 

îl așteaptă. Deși Houser și Frymier (2009) afirmă că în mod tradițional abilitarea studenților 

este privită ca fiind pozitivă deoarece elevul este descris ca un individ competent care poate 

aduce contribuții semnificative la o situație, uneori elevii iau decizii care nu se ridică la nivelul 

așteptărilor instructorului 
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TEAMA DE A GREȘI 

 
Oprea Alexandra-Cristina  

 

 

TEAMA  

 

 Alphonse Allais - „Un om trebuie să fie destul de mare să-şi recunoască greşelile și 

suficient de deştept ca să înveţe din ele.”    

Greșelile fac parte din procesul de învățare pe durata unei ore de curs din punct de vedere 

academic sau pe durata întregii vieți pentru a realiza procesul de integrate, supraviețuire sau 

adaptare.  

 Pentru a putea  realiza o corectură echilibrată este de preferat să utilizăm un sistem de 

bifare   (o bifă este pentru a răspunde la întrebare, două  este pentru un limbaj bun și trei este 

pentru un limbaj excepțional). Scrierea de argumente pro și contra sarcinii scrise – asigurând 

că elevul poate vedea la ce părți (gramatică, vocabular, etc) a reușit, precum și cele pe care 

trebuie să le practice mai mult. Rescrierea unei propoziții fiind necesară concentrarea pe 

reconstrucție.  

 De multe ori munca scrisă poate fi foarte greu de înțeles, profesorul poate încerca să 

scrie construcții mai plauzibile. Aceasta consumă mult timp, dar este mai bine ca elevul să aibă 

un limbaj „corect”, mai degrabă decât să treacă doar dacă lucrarea este incorectă. Sublinierea 

greșelii și apoi scrierea opțiunii corecte. De asemenea, se pot înregistra corecțiile vocale și video 

- aceasta implicând înregistrarea unui videoclip și parcurgerea greșelilor pe măsură ce sunt 

marcate.  

Acest lucru este benefic pentru studenți și ar putea fi clasificat ca un mod mai activ de corectare 

a muncii prin utilizarea smartphone-urilor, nici nu consumă prea mult timp. 

 De ce este o provocare pentru vorbitorii non-nativi? Unii elevi de nivel inferior 

consideră că viteza conversației naturale este destul de rapidă, ceea ce face întreruperea și mai 

dificilă. Din punct de vedere cultural, întreruperea variază în întreaga lume, unii studenți se pot 

simți nepoliticoși pentru întreruperi, iar alți studenți pot întrerupe brusc, ceea ce poate avea un 

efect asupra publicului lor, care poate crede că este nepoliticos. Există atât de multe fraze, pe 

care le pot folosi și va fi potrivit? 100% (politicos) Scuză-mă, dacă aș putea întrerupe în acest 

moment. Ce ai spus? Despre ce vorbesti? Este rândul meu să vorbesc Stai așa……. Liniște! 0% 

(Nepolictos). 

Pe lângă partea de gramatică, utilizarea corecta a structurilor, este foarte important modul în 

care ne exprimam. Elevii trebuie corectați nu doar din punct de veredere gramatical, dar si 

contextual. 

 După cum se știe, erorile care apar în procesul de învățare a celei de-a doua limbi pot fi 

atribuite a două motive principale. Unele erori sunt în curs de dezvoltare deoarece sunt normale 

procesului de învățare, în timp ce altele sunt cauzate de impropermateriale, predare defectuoasă 

sau învățare. Profesorul experimentat și sensibil poate deveni abil în a distinge acest lucru 

printr-un studiu și observație atentă.  

 Cu toate acestea, este foarte dificil să tratăm erorile în mod eficient, cu excepția cazului 

în care ne străduim să descoperim ce le provoacă.Corder (1973) subliniază că unele erori sunt 

mai semnificative decât altele, astfel, în calitate de profesor, trebuie să corectăm erorile într-o 

perspectivă selectivă și sistematică. . Deoarece atunci când erorile sunt considerate ca 

întâmplări aleatorii, este inutil să se facă corecții izolate.  

https://cuvintecelebre.ro/citate/autori/alphonse-allais/
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 Prin urmare, profesorul ar trebui să fie responsabil pentru corectarea eficientă a 

lucrărilor de remediere într-un mod deliberat și bine planificat. O corecție care nu produce 

rezultatele dorite poate produce de fapt rezultate nedorite și, ca profesori, trebuie să fim 

conștienți de această posibilitate. Tindem automat să ne gândim la „erori” atunci când ne 

gândim la corecție și aici este crucial să fim conștienți de strategiile de comunicare ale elevilor 

noștri. Așa cum am văzut, nu este neobișnuit ca elevii să se adapteze sau chiar să abandoneze 

ceea ce vor să spună în efortul de a o spune corect sau spre satisfacția profesorului.  

 Produsul final poate fi apoi corect în sens gramatical, dar este inadecvat din punct de 

vedere al comunicării. Este atât de important încât elevii noștri să învețe să spună ce vor să 

spună, precum și ceea ce vrem noi să spună. Prin urmare, uneori este mai important să tolerăm 

erorile decât să le corectăm. Determinarea când și când să nu ignorăm erorile elevilor este 

probabil cea mai dificilă provocare a predării. Mai mult, trebuie să fim atenți și la modul de 

corectare a erorilor astfel încât elevul să vadă , dar mai ales să înțeleagă de ce a greșit.  

 Utilizarea burghiului doar ca instrument medial are un caracter decepționant și chiar 

duce la rezultate dezastruoase. Mulți profesori s-au plâns de efectul pe termen scurt al 

exercițiului. Când forăm elevii, aceștia îl au perfect, dar de îndată ce exercițiul se termină, se 

întorc și fac aceeași greșeală. Este de conceput că experiența noastră țipă că burghiul nu poate 

fi utilizat în mod eficient pentru lucrări de remediere, deoarece nu încurajează comunicarea și 

nu face nimic pentru a ajuta elevul să folosească burghiul în momentul nepotrivit. 
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VORBIREA 

 
Oprea Alexandra-Cristina  

 

 

ETAPELE VORBIRII 

 

 Toți tinerii care învață și care vor să stăpânească o limbă straină, trec prin aceleași etape 

pentru a dobândi cunoștințele necesare. Cu toate acestea, trebuie să luăm în considerare faptul 

că etapele de dezvoltare vor diferi pentru fiecare copil în parte. Ceea ce înțelege un copil pe 

parcursul unei  luni,  pentru alt copil ar putea  însemna 5 luni. 

 Cum dobândesc copiii un nou limbaj?  Un exemplu ar fi cu ajutorul unui părinte, unui 

profesor sau colegi, se poate realiza procesul de interacțiunea social. O altă variantă ar fi prin 

memorare sau repetare. 

 Stadiul buretelui este extrem de limitat, cu producție orală aproape zero. Copiii sunt 

adesea denumiți bureți, deoarece au capacitatea de a absorbi toate informațiile ca parte a 

procesului de învățare. 

 Stadiului al doilea  

 În această etapă de dezvoltare, copiii pot imita răspunsurile la un cuvânt. Este posibil să 

aibă o înțelegere a cuvintelor și întrebări simple, dar vor fi în continuare limitate rezultatele lor. 

 Apariția vorbirii  

 În această etapă, copilul oferă răspunsuri mai lungi, se înțelege mai mult și au o gamă 

mai complexă de vocabular. Ei sunt pe calea spre a înțelege mai mult și a produce mai mult 

 Fluența începe când există o înțelegere generală sporită în această etapă, elevii vor fi 

capabili să înțeleagă mai mult și să producă mai mult limbaj, în general. Vor avea un set de 

abilități general mai bune, vor exista inexactități gramaticale și greșeli, dar ar trebui să fie în 

măsură să-și transmită mesajul. 

 Fluență avansată  

 Elevul, din această etapă va avea un nivel de vorbire aproape nativ. Fiecare etapa 

reprezintă dezvoltarea capacității de asimilare și reproducere a limbii, în stadii diferite. 

 Corder (1973) sugerează că toți cursanții de limbi străine parcurg trei etape în 

dobândirea limbii țintă: o etapă pre-sistematică, o etapă sistematică și o etapă post-sistematică. 

În etapa pre-sistematică, cursantul nu realizează că există un sistem în limba țintă sau funcțiile 

acesteia. Producția sa este complet aleatorie. În etapa sistematică, cursantul își formulează 

ipotezele.  

 El nu își poate corecta erorile, deoarece acestea sunt încă în mare parte aleatorii, deși 

poate explica ce înseamnă și învățarea este activă. În etapa post sistematică, el este capabil să-

și corecteze erorile și există dovezi că aplică sistematic reguli. În etapa sistematică, profesorul 

poate crea o atmosferă care nu amenință, care îl va încuraja pe elev să-și formeze ipotezele și îl 

poate ajuta pe student în etapa post sistematică în ajustarea ipotezelor deja formate. Un cursant 

ar putea fi pre-sistematic într-un subsistem, sistematic în altul și post-sistematic în încă unul. 
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 Profesorii au tendința de a presupune că conversația în clasa de limbă nu implică altceva 

decât să pună în practică abilitățile de gramatică și vocabular predate în altă parte a cursului. 

Dar dacă vrem să predăm bine conversația, trebuie să știm ceva despre ceea ce fac vorbitorii 

nativi atunci când au conversații.  

 

 Am ales să mă ocup de conversație aici, deoarece conversația este ceea ce apare în mod 

normal în viața de zi cu zi, în contactele pe care le vor avea studenții cu prietenii străini sau cu 

oamenii străini în general. Cu termenul „conversație” ne referim la o interacțiune vorbită între 

două sau mai multe persoane care nu respectă un program fix. Scopurile conversației includ 

schimbul de informații, crearea și menținerea relațiilor sociale, negocierea statutului și a 

rolurilor sociale, precum și luarea de decizii asupra acțiunilor comune. 

 

 Uneori, elevii nu sunt motivați să vorbească, deoarece nu au implicare în subiect. Cu 

toate acestea, chiar și acolo unde elevii recunosc interesul, este posibil să nu fie dispuși să 

vorbească despre asta în limba engleză, deoarece nu au resursele lingvistice. Este o idee bună 

să vorbim despre lucruri care se încadrează în experiența elevilor sau despre care cred că ar 

putea influența viețile sau atitudinile lor viitoare. Mă gândesc la atacurile teroriste împotriva 

SUA anul trecut: studenții au fost motivați și implicați să vorbească despre ceea ce s-a 

întâmplat, deoarece au simțit că este ceva legat de speranțele și temerile lor pentru viitor. 
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Importanța activității fizice in timpul pandemiei de  COVID-19 

Pavel Dan-Laviniu 

     Activitatea fizică înseamnă orice tip de mișcare care implică folosirea mușchilor; prin 

urmare, aceasta include numeroase activități care de multe ori nu sunt considerate exerciții 

fizice. Această definiție amplă are mai multe implicații. Poate fi utilă luarea în considerare a 

contextului în care se desfășoară activitatea fizică – la locul de muncă (profesională), în timpul 

liber (agrement), la domiciliu (în gospodărie) sau în timpul deplasării către/de la un anumit loc 

(pentru transport). Majoritatea persoanelor au locuri de muncă mai degrabă sedentare, prin 

urmare, cel mai probabil, în cazul acestora, activitatea fizică este, în principal, de agrement sau 

pentru transport. 

      În timpul pandemiei COVID-19, cand mulți dintre noi suntem foarte restrânși în mișcările 

noastre, este și mai important pentru persoanele de toate vârstele si abilitățile să fie cat mai 

active. Chiar și o scurtă pauză la locul de muncă, facând 3 - 5 minute de misșcare fizică, cum 

ar fi mersul sau întinderi (stretching), vă ajută la ușurarea încordării musculare, ameliorarea 

tensiunii mentale și îmbunatățirea circulației sângelui și a activității musculare. Activitatea 

fizică regulată poate fi, de asemenea, un mod de a rămâne în contact cu familia și prietenii.  

      Prin activitate fizică regulată beneficiază atât corpul, cât și mintea. Activitatea fizică poate 

reduce tensiunea arteriala ridicată, poate ajuta la gestionarea greutății și reduce riscul de boli de 

inima, accident vascular cerebral, diabet zaharat de tip 2 și diverse tipuri de cancer. De 

asemenea, activitatea fizică îmbunatățeste forța osoasă și musculară și crește echilibrul, 

flexibilitatea și starea de bine. Pentru persoanele în varstă, activitățile care îmbunătățesc 

echilibrul ajută la prevenirea căderilor și rănirilor. Pentru copii, activitatea fizică regulată ajută 

la susținerea creșterii si dezvoltării sănătoase și la reducerea riscului de apariție a bolilor în 

viitor, iar prin activitatea regulată, copiii pot dezvolta abilități fundamentale de mișcare și pot 

construi relații sociale. 

     Activitatea fizică regulată îmbunătățește, de asemenea, sănătatea mintală și poate reduce 

riscul de depresie, tulburări cognitive și întârzie debutul demenței. 

     Organizația Mondială a Sănătății are recomandări detaliate cu privire la cantitatea de 

activitate fizică pe care oamenii de toate vârstele ar trebui să le facă pentru a beneficia de 

sănătatea și bunăstarea lor. Iată nivelurile minime pe care le recomandăm : 

                   - copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 5 și 17 ani : toți copiii și adolescenții 

ar trebui să facă cel puțîn 60 de minute pe zi cu activitate fizică de intensitate moderată până la 

viguroasă, inclusiv activități care întăresc mușchii și oasele, cel puțîn 3 zile pe săptămâna;  

                   -adulți cu vârstă peste 18 ani : ar trebui să efectueze un număr de cel puțîn 150 de 

minute de activitate fizică de intensitate moderată pe parcursul săptămânii sau de cel puțîn 75 

de minute de activitate fizică de intensitate puternică pe parcursul săptămânii, inclusiv activități 

de întărire musculară, două sau mai multe zile pe săptămâna; 

                   -adulții în vârstă cu o mobilitate slabă : ar trebui să facă activitate fizică pentru a            

îmbunătăți echilibrul și pentru a preveni dezechilibrarile și căderea, trei sau mai multe zile pe 

săptămâna. 

    

https://www.cdt-babes.ro/articole/diabetul_zaharat_hiperglicemie.php
https://www.cdt-babes.ro/articole/cancerul-neoplazie.php
https://www.cdt-babes.ro/articole/depresia.php
https://www.cdt-babes.ro/articole/tulburarile-cognitive.php
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  Dar orice activitate fizică este mai bună decât niciuna. Începeți cu activități ușoare și creșteți 

treptat durata, frecvența și intensitatea. 

     A fi activ în timpul pandemiei COVID-19 este dificil pentru noi toți. Deoarece oportunitățile 

de a fi activ fizic par a fi mai restrânse, este și mai important să planificați în fiecare zi 

modalitățile de a fi activ și de a reduce timpul petrecut stand pe perioade lungi. 

  

     Dacă va duceți într-un parc sau într-un spațiu public deschis pentru a merge, alerga sau face 

exerciții, exersați întotdeauna distanțarea fizică și spălați-va pe mâini cu apă și săpun, înainte 

de a pleca, când ajungeți unde va duceți și imediat ce ajungeți înapoi acasă. În cazul în care apă 

și săpunul nu sunt disponibile imediat, utilizați substanțe speciale pe baza de alcool. 

Urmați indicațiile autorității locale de sănătate din zona cu privire la orice restricții privind 

numărul de persoane și / sau restricții la utilizarea echipamentului public de joacă în aer liber 

sau a echipamentului de exerciții. 

     Dacă nu sunteți activ în mod regulat, începeți lent și cu activități de intensitate scăzută, cum 

ar fi mersul pe jos și exerciții cu impact fizic redus. Începeți cu perioade mai scurte, cum ar fi 

5 - 10 minute și măriți treptat până la 30 de minute sau mai mult pe parcursul a câteva săptămâni. 

Dacă nu sunteți obișnuit cu exerciții fizice, este mai bine și mai sigur să fiți activi pentru 

perioade scurte și dese decât să încercați să fiți activi pentru perioade lungi. 

     Alegeți activitatea fizică potrivită astfel încât să reduceți riscul de rănire și să va bucurați de 

activitate. Alegeți intensitatea potrivită în funcție de starea dumneavoastră de sănătate și nivelul 

de pregătire fizică. Ar trebui să fiți capabil să respirați fără efort deosebit și să țineți o 

conversație în timp ce desfășurați activități fizice cu intensitate ușoară și moderată. 

     Încercați și reduceți perioadele lungi de timp petrecute în poziția șezând, indiferent dacă 

lucrați, studiați, vizionați televizorul, citiți sau utilizați social-media sau jucați jocuri 

electronice. Reduceți șederea pe perioade lungi, făcând pauze scurte de 3 - 5 minute la fiecare 

20 - 30 de minute. Pur și simplu ridicați-va și întindeți-va sau chiar mai bine, faceți o plimbare 

prin casă, în sus și în jos pe scări sau în grădina. Doar prin simplă mișcare și întindere va puteți 

îmbunătăți sănătatea și starea de bine. 

     Configurați o rutină pentru a fi activ în fiecare zi, planificând o activitate fizică, fie de unul 

singur, prin alăturarea unei clase online, fie prin stabilirea unui interval de timp pentru a fi activ 

online cu prietenii sau colegii. Stabilirea unui timp specific pentru a fi activ va asigura că va 

veți desfășura activitatea fizică zilnică. Puneți ora în jurnal pentru a va ajută să va amintiți. Fiți 

consecvent, deoarece acest lucru va va ajută să construiți o rutină și va va ajută să va adaptați 

la noile moduri de a lucra, de a studia și de viață de familie în condițiile restricțiilor COVID-

19. 

     Fiți activ cu familia și prietenii, conectarea cu ceilalți va poate ajută pe dumneavoastră și 

familia din casă și din altă parte să petreceți timp împreună. Planificarea timpului pentru a fi 

activ cu copiii dumneavoastră cu jocuri active acasă poate fi o modalitate în care întreagă 

familie se poate relaxa, să fie împreună și să fie activă și sănătoasă în timp ce stă acasă. 

     Stabiliți-va împreună cu familia anumite obiective, alegând un anumit tip de activitate, ora 

din zi și / sau numărul de minute pe care le veți face în fiecare zi; fiecare membru al familiei să 

își aleagă propriul obiectiv (realist, însă) că motivație. Înregistrați-va progresul pe un grafic 

https://www.cdt-babes.ro/articole/exercitii-fizice.php
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săptămânal de activitate și, dacă credeți că ar ajută, hotărâți un mod de a răsplăti îndeplinirea 

obiectivului. 

     Pacienții cu afecțiuni cronice (în special cardiovasculare, neurologice) vor cere de la medical 

curant îndrumări despre nivelul optim  de activitate fizică pe care trebuie să îl desfășoare. 

     Pacienții care se aflau în perioada de recuperare după afecțiuni neurologice sau 

ortopedice vor ține legătura cu kinetoterapeutul pentru consigliere de la distanță în vederea 

continuării la domiciliu,  în limita în care această este posibil,  a programului recuperator 

început 

În timpul actualei pandemii COVID-19 trebuie evitată activitatea fizică dacă există 

simptomatologie respiratorie (tușe, dureri toracice), febră sau orice alte semne care pot sugera 

infecția COVID 
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