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ROLUL LITERATURII ÎN PERIOADA PAŞOPTISTĂ 

 

-STUDIU- 

 

 
Prof. IONESCU MARINA 

Şcoala Nr. 29 “Nicolae Bălcescu”, Craiova 
 

1. PREMISĂ. DEFINIREA PROBLEMEI 

 

În al doilea pătrar al veacului al XIX-lea, civilizaţia şi  cultura din ţările române încep să se 

orienteze spre Occident. Redirecţionarea are două cauze importante: pe de o parte criza Imperiului 

Otoman, iar pe de altă parte, într-un context mai larg european, trezirea conştiinţei naţionale. 

Independenţa politică şi libertatea naţională devin coordonatele fundamentale ale acestei 

perioade. Epoca paşoptistă marchează începutul literaturii noastre moderne, iar prin opera 

scriitorilor se instaurează un nou climat literar si o nouă stare de spirit. 

       Funcţia literaturii nu mai rămâne doar aceea de a răspândi cultura, de a ―lumina‖. Conceptul 

de literatură include acum noi valenţe: transmiterea emoţiilor estetice, trezirea sentimentului 

naţional, educaţia morală, mesianismul social. 

 

2. DESCRIEREA ŞI ANALIZA CAZULUI. IDENTIFICAREA SOLUŢIILOR 

 

Caracterizată printr-o puternică manifestare a conştiinţei naţionale în toate provinciile 

româneşti, perioadă fixată cu aproximaţie între 1830-1860 delimitează o epocă distinctă în evoluţia 

istorică a literaturii române, numită în mod curent epoca paşoptistă. 

     Perioada paşoptistă  este o epocă de afirmare a literaturii naţionale.  

     Perioada se caracterizează printr-o orientare culturală şi literară cu trăsături specifice epocii 

de avânt revoluţionar, de emancipare socială şi naţională, de militare pentru realizarea Unirii. 

Este perioada în care se încearcă „arderea" unor etape care nu fuseseră parcurse de literatura 

noastră şi care se desfăşuraseră succesiv în literaturile occidentale, în decursul a mai bine de un 

secol şi jumătate. 

Descoperirea Occidentului este un proces ce se derulează  cu rapiditate, semnificativă în 

acest sens fiind scrierea lui Dinicu Golescu(1777-1830), ―Însemnare a călătoriei mele‖ care 

consemnează de fapt trei călătorii în timpul cărora vizitează Transilvania, Banatul, Ungaria, Austria, 

nordul Italiei, provincii din Germania şi Elveţia. Textul lui Dinicu Golescu este al unui inocent care 

descoperă cu uimire o lume cu totul diferită de a lui, asimilată însă comparativ, în termenii 

cunoscuţi de acasă.‖Toate înfăţişările de civilizaţie îl încântă, făcându-l totdeodată să ofteze asupra 

înapoierii Valahiei‖ (G. Călinescu). 

În acest cadru istoric, în literatura română se constată un efort de recuperare a unei întârzieri 

din ce în ce mai vizibile faţă de sensibilitatea europeană, ceea ce a adus la receptarea aproape 

simultană a influenţelor clasice, iluministe  şi romantice, într-un sincretism constatat de multe ori în 

opera aceluiaşi scriitor. 

O direcţie clasică în literatura română cuprinde ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea , 

pană către 1830, incluzând creaţia literară cea mai însemnată  a Şcolii Ardelene, ―Ţiganiada‖ lui Ion 

Budai Deleanu şi poeţi din Principate: Văcăreştii, Costache Conachi, Barbu Paris Mumuleanu, 

Dimachi, a căror creaţie se încadrează  în ceea ce se mai numeşte şi ―micul clasicism‖- expresie a 

recuperării influenţelor clasicismului în literatura română. Intelectualii vremii, îndeosebi cei din 

Transilvania, crescuţi în cultul pentru latinism, se orientează către literatura clasică latină, către 
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poezia idilică, prin traduceri din Vergiliu –―Bucolicele‖, „Georgicele‖, „Eneida‖, sau din 

„Metamorfozele‖ lui Ovidiu: 

 Samuil Micu, V.Aron şi Ion Alexi traduc sau adaptează texte din anticii Esop si Xenofon sau 

din clasicii Marmontel, Klopstok, Mademoiselle de Scudery. 

 Poeţii din Molova şi din Ţara Românească, Văcăreştii, Gheorghe Asachi, se orientează către 

literatura anacreontică, a fericirii rurale, citând şi din Ovidiu şi Vergiliu, dar şi din italienii 

Torquatto Tasso, Ariosto, Petrarca, Metastasio. 

 Văcăreştii, Mumuleanu, Conachi, scrie, astfel, poezie erotică inspirată din Anacreon şi 

neoanacreontici, ode şi imnuri patriotice cu motive din mitologie. 

 Primele spectacole teatrale în limba română abordează piese clasice cu temă pastorală, cum 

este ―Mirtil şi Hloe‖, de Gessner şi Florian, prezentată de Gheorghe Asachi la Iaşi în anul 1816. 

În evoluţia literaturii există întotdeauna legături de continuitate şi „cu cât scriitorul este mai 

mare, cu atât legăturile lui cu trecutul si viitorul sunt mai adânci‖. Astfel, între literatura paşoptistă 

şi cea anterioară şi posterioară există o unitate indisolubilă. 

  Aşadar, principala trăsătură a literaturii paşoptiste constă în coexistenţa curentelor literare, 

nu numai în opera aceluiaşi scriitor, ci chiar şi în aceeaşi creaţie.  

Curentele literare (iluminism, preromantism, romantism, clasicism, realism incipient) sunt 

asimilate simultan. 

Trecerea de la o epocă la alta se săvârşeşte adesea printr-o mişcare de pendul, ca şi cum 

conţinutul de exprimat nu ar mai încăpea în formele artistice existente si ar impune descoperirea 

unor modalităţi de a scrie diametral opus. În această încercare de renovare radicală unii au văzut o 

manifestare de ordin psihologic, dorinţa intimă a artistului de a birui inerţia şi a se diferenţia prin 

originalitate. 

Paşoptismul cuprinde perioada literară care pentru literatura română înseamnă epoca de 

modernizare, de afirmare a romantismului şi de fundamentare a majorităţii speciilor. 

 

DACIA LITERARĂ 

Apărută într-o perioadă dificilă pentru publicaţiile autohtone, revista ―Dacia literară‖ a 

simbolizat un nou început pentru literatura română, reprezentând o noutate a presei. Într-o perioadă 

în care puţinele publicaţii existente prezentau preponderente fapte politice, ―Dacia literară‖ a fost, 

prin caracterul său pata de culoare în presa românească.  

"Dacia literară"  continuă idei valoroase promovate nu cu mulţi ani înainte de reviste din toate cele 

trei provincii româneşti: "Curierul românesc" (apărut în 1829), al lui Ion Heliade Rădulescu, în 

Muntenia, "Albina românească" (1829), a lui Gheorghe Asachi, în Moldova, şi "Foaia pentru minte, 

inimă şi literatură" (1838), a lui Bariţiu, în Transilvania. 

Publicată la 30 ianuarie 1840 revista marchează un punct de cotitură în literatura 

românească în care redactorul responsabil al revistei îşi fixează ca obiectiv exclusiv literatura fără a 

părăsi însă ţelurile politice şi naţionale pe care merseseră predecesorii săi. 

În Introducţie, articol apărut în primul număr al revistei, sunt prezentate  realităţile vremii în 

privinţa publicaţiilor naţionale. 

Sunt menţionate circumstanţele politice anterioare ce au împiedicat dezvoltarea presei de 

până atunci, aducându-se în discuţie şi celelalte ziare naţionale, care includeau prea mult politica 

fără să pună accentul necesar pe literatură.  

Astfel, ―Dacia literară‖ este prima revistă care se angajează să publice doar lucrări literare 

originale din toate provinciile româneşti, pentru a fi un repertoriu general al literaturii româneşti. 

Mihail Kogălniceanu, redactorul responsabil al revistei trasează direcţiile pe care ar trebui să 

se dezvolte literatura autentică sugerând posibilele surse de inspiraţie în maniera romantică: istoria 

naţională, natura şi obiceiurile, tradiţiile noastre; stabileşte ţinta redacţiei, cât şi rostul criticii care se 

va practica: 
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‖Critica noastră va fi nepărtinitoare; vom critica cartea, iar nu persoana‖ , iar obiectivul era 

acela de a oferi ţării ―o limbă şi o literatură naţională‖. 

Odată cu articolul program al lui Kogălniceanu, a apărut un nou punct de vedere asupra 

literaturii: mulţi dintre scriitorii vremii s-au decis să urmeze sfaturile date de Kogălniceanu în 

articolul program, ei elaborând teme specifice istoriei poporului nostru sau inspirându-se din 

frumuseţile naturii. 

Epoca literară generată de apariţia ―Daciei literare‖, perioada paşoptistă, este caracterizată 

printr-un proces de efervescenţă creatoare, prin receptarea aproape simultană a influenţelor clasice 

şi romantice din literatura europeană a vremii, şi un sincretism al metodei de creaţie ce se poate 

recunoaşte chiar în opera aceluiaşi scriitor.  

Dacia literară a fost publicată pentru a redresa literatura română şi a oferit impulsul necesar 

pentru dezvoltarea unei adevărate literaturi naţionale. 

 

PROPĂŞIREA 

        Revista săptămânală de cultură, apărută la Iaşi intre 9 ianuarie si 29 octombrie 1844, sub 

redacţia lui Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Ion Ghica şi Petre Balş.    Primul număr, în 

care se publică articolul-program, este interzis de cenzură, de aceea revista continuă să apară  sub 

titlul „Foaie ştiinţifică şi literară‖.  

Propăşirea continuă ideile „Daciei literare‖ pe plan literar şi cultural, venind în sprijinul 

militantismului revoluţionar al epocii. 

        Articolul - program subliniază ideea unei reviste care trebuie să se ocupe mai puţin de treburile 

politice ‖dinafară şi dinăuntru‖ şi mai mult de „adevăratele materiale si intelectuale a românilor‖,   

care să limiteze ca şi „Dacia literară‖, mania traducerilor, „izgonind orice traduceri din scrieri 

străine, care neavând niciun interes pozitiv pentru noi nu ne pot îmbogăţi literatura‖. 

 În revistă vor fi promovate numai „compuneri originale româneşti‖, ştiinţifice şi îndeosebi literare 

„tot felul de articole originale, proză şi poezie, viaţa celor mai cunoscuţi autori, traduceri şi extrase 

din cărţile publicate în ţări străine, dar al căror subiect se atinge de noi priviri asupra limbii, bucăţi 

umoristice şi, în sfârşit, critica şi înştiinţarea tuturor scrierilor noi româneşti‖. „Tendinţa de 

căpetenie‖ a revistei este ‖îndemnul şi răspândirea cunoştinţelor şi literaturii naţionale‖ 

 

3. CONCLUZII 

În concluzie, putem spune că literatura a avut un rol deosebit de important fiind ca un aer 

diafan ce a învăluit secolul naţiunilor cu mireasma modernizării. Conceptul de literatură incluzând 

transmiterea emoţiilor estetice, trezirea sentimentului naţional, educaţia morală, mesianismul social. 

Totodată un rol deosebit l-au avut şi scriitorii prin operele lor lăsându-şi amprenta asupra 

literaturii. Scrierile lor sunt freamătul vechi al epocii glorioase ce au stârnit admiraţie imnică de-

alungul secolelor. 
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CREAŢIA JOCULUI ŞI JOCUL CREAŢIEI 

 ÎN LIRICA ARGHEZIANĂ 

                                                         
 

                                                                                            Prof. ŞTEFAN MARIA 
                                                                                            Liceul Tehnologic Auto, Craiova 

 
Lui Tudor Vianu  îi aparţine observaţia că "de la Mihai Eminescu încoace lirica românească 

n-a cunoscut o altă realizare mai de seamă,marcată de originalitate mai puternică si cu repercusiuni 

mai întinse asupra întregului scris literar al vremii,decât acela legat de Tudor Arghezi". 

Creaţia sa literară se află sub semnul volumului de debut,intitulat semnificativ,"Cuvinte 

potrivite", precum şi sub cel al apariţiei următorului volum de poezii,"Flori de mucigai",ambele 

ilustrând capacitatea de creaţie a poetului. Arghezi a modificat radical limbajul poetic românesc  şi 

a impus un stil unic inconfundabil. 

"Cuvinte potrivite" se deschide, în loc de prefaţă cu poezia „Testament‖,arta poetică 

argheziană, constând într-o" revoluţie a limbajului liric". 

Versul său, după cum explică însuşi poetul, s-a ivit dintr-o modernizare a vocabularului 

arhaic, dintr-o îndelungă modelare a graiului păstorilor, descoperindu-i înţelesuri noi şi o frumuseţe 

aparte. A imaginat "cuvintele potrivite" universului său liric; versurile exprimă imagini sensibile, 

cuvântul are puterea de a pedepsi. Prin forţa sa creativă, poetul a lărgit universul poetic, inventând 

noi surse de inspiraţie lirică, extrasă din conotaţiile sublimate ale "bubelor, mucigaiului şi 

noroiului",inaugurând estetica urâtului. Apropiindu-se de convingerea critică a lui George 

Călinescu, formulată în„ Principii de estetică‖, Tudor Arghezi susţine că nu există experienţă umană 

care să nu poată fi transformată în fapt artistic şi din care beneficiarul produsului estetic să nu poată 

extrage o pildă semnificativă; el nu admite distincţia dintre cuvintele poetice şi nonpoetice, 

apreciind că limbajul în sine este capabil să devină o mare poezie prin capacitatea creatoare a celui 

care îl mânuieşte şi îi oferă semnificaţii neaşteptate. 

În creaţia sa au fost armonizate"slova de foc" şi "slova făurită", numind înţelesurile poetice 

tradiţionale ale limbii române cu sensurile noi, descoperite de poet în polisemia limbajului. 

Poetul se apleacă şi asupra poeziei efemerului, a descrierii unei lumi mărunte,dar şi asupra 

poemelor grave, pline de tensiune. El stă în faţa Divinităţii pe care în Psalmii noi, de diferite 

vârste,a invocat-o, a implorat-o, a negat-o. 

Spirit contestator, poetul a oscilat mereu între "credinţă şi tăgadă", solicitând din partea 

Divinităţii semne palpabile despre existenţa sa. A înţeles însă că numai credinţa îi asigură omului 

forţa spirituală de a continua aventura cunoaşterii. Nimic nu e mai grav decât pierderea conştiinţei 
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eului. 

Puţini dintre poeţii români au interpretat lumea ca un spaţiu al metamorfozelor, al 

schimbărilor,al combinaţiilor neprevăzute; una dintre atitudinile lui Arghezi este uimirea, e gata să 

descopere în orice obiect pe care-l contemplă minunea creaţiei, iar poezia sa devine astfel un imn 

închinat frumuseţii Creaţiei. 

Pentru poet "făptura"e singura dimensiune accesibilă spiritului uman în care se manifestă 

Divinitatea şi pe care Arghezi o elogiază,contemplând jocul lumii şi luând parte la el. 

Participarea la aceasta este pentru autorul cuvintelor potrivite un mod de reactualizare a 

timpurilor primordiale ale creaţiei; poezia este un tablou de lume reîntoarsă parcă la frumuseţea 

genezei:"Apele sunt virgine, lumina preacurată, pietrele noi, soarele juvenil". De la frunză şi până la 

licurici totul e numai podoabă, visare şi mister. 

Într-un "Bilet de papagal",Arghezi mărturiseşte că l-a obsedat de treizeci de ani o temă 

poetică:"e vorba de existenţa neîntreruptă de niciun relief a unei familii, de aceea se numeşte 

oameni de treabă.  Înţelegi? Nicio tragedie...toată poezia unui nucleu de viaţă trăită cu tovărăşie şi 

solidaritate şi-ntoarsă...către un tipar primitiv descoperit de copii, câini, albine şi curci". 

Poetul creează astfel un nou univers poetic, un microunivers în care descoperă, prin jocul 

cuvintelor, al imaginilor poetice, armonia, frumuseţea, gingăşia, agitaţia imperceptibila activitate 

constructivă la scara miniaturalului ce permite menţinerea unei ordinii simbolice: "pânza 

păianjenului pedepseşte un plagiat": buburuza, cât e de prizărită /O boaba de cafea/ Năclăită în 

perdea" comunică la rândul ei cu infinitul creaţiei. 

Dacă pentru întrebările din poezia filosofică sau socială, poetul crea slova de foc, pentru 

universul "boabei şi al fărâmei" îi sunt suficiente materialele şi uneltele artizanului. La aceasta 

adaugă inocenţa copilului care se joacă şi care "Ştie atât numai să facă/ Ia o leacă, pune-o leacă/ 

Face oameni şi lumină/ Din puţin scuipat şi tină". 

Ca să poată "copilări",ca să se poată "juca",să poată coborî la dimensiunea ludică a vieţii, 

Arghezi trebuie să recurgă deseori la o parodie: "Din slove am ales micile /Şi din înţelesuri 

furnicile". 

Însuşi actul de creaţie e văzut ca o minune ce se înfăptuieşte pe neştiute; poetul potriveşte 

cuvintele, mâzgăleşte hârtia, zgârie stihurile cu unghia de la mâna stângă ,construieşte jucării din 

materia graiului zilnic. Arta lui se defineşte, în primul rând, prin puterea de creaţie, opera sa dând 

expresie unor conţinuturi noi de viaţă. 

Poezia sa, se află sub semnul jocului şi al creaţiei, al jocului de cuvinte, al jocului imaginilor 

artistice. "E miraculos cuvântul, pentru că la fiecare obiect din natură şi din închipuire corespunde 

un cuvânt...omul poate crea din cuvinte, din simboluri toată natura din nou..." 
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HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU – ROMANCIERA FEMEILOR 

 

-STUDIU- 

 

 
Prof. IONESCU MARINA 

Şcoala Nr. 29 “Nicolae Bălcescu”, Craiova 
 

A. INTRODUCERE. IMPORTANŢA TEMEI ÎN ACTUALITATE 

 

Literatura transfigurează realitatea prin intermediul imaginilor concret-senzoriale, relevabile 

în conştiinţa noastră cu ajutorul forţei expresive a cuvintelor. Capacitatea de potenţare a realului 

prin cuvânt aparţine literaturii. „Cuvântul în literatură nu este un simplu instrument sau vehicul, ci o 

structură în care scriitorul îngroapă propria structură, cât şi pe cea a lumii‖. În învăţământul 

preuniversitar, prin obiectul literatura română nu „istoria literaturii‖ trebuie să se înţeleagă, ci 

literatura română ca artă, în continuare proces de dezvoltare, ca viziune şi ca limbaj artistic. 

În acest context problematic apare firesc întrebarea: Cu ce trebuie să se ocupe metodica 

abordării literaturii române în şcoală – cu predarea sau cu receptarea literaturii? 

Răspunsul categoric este că, literatura fiind artă, metodica modernă a cunoaşterii ei trebuie să 

urmărească atât predarea cât şi receptarea ei. Prin predare se înţelege, în general, emiterea de 

informaţii despre o anumită realitate, procesul în care emiţătorul deţine un rol activ, iar cel ce 

ascultă, unul pasiv. 
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Importanţa literaturii reiese din specificitatea ei artistică, prin care realizarea obiectivelor 

generale instructive, educativ-formative ale învăţământului se pot înfăptui pe calea sensibilizării 

elevilor. Prin intermediul modelelor de artă literară oferite spre receptare, literatura acţionează 

direct asupra sensibilităţii şi implicit conştiinţei lor, inoculându-le cunoştinţe, idei, sentimente şi 

modelându-le atitudini, comportamente umane. 

Finalitatea principală a procesului de receptare a literaturii în şcoală rămâne aceea de a 

forma din elevi cititori de literatură, cu o imagine sintetică dar clară despre dezvoltarea literaturii ca 

artă, în devenire oameni cu deprinderea de a citi zilnic, ceva interesant, capabili de a adopta o 

poziţie personală faţă de lecturile lor. 

Indiscutabil că, în obiectivul general, se includ şi alte obiective, precum: cultivarea gândirii, 

a imaginaţiei, a spiritului de observaţie, a exprimării, cât şi educarea unor sentimente deosebite, 

precum cele morale. 

 

B. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A TEMEI – PROBLEMATICA PREDĂRII 

PERSONAJULUI ÎN PROZA MODERNĂ 

• Ipoteza de lucru. Obiectivele cercetării. Metodologia verificării ipotezei. 

Ipoteza de la care s-a plecat a fost aceea că sufletul femeii e o enigmă. Această concepţie, 

datorită misticismului erotic al vremii, a intrat cu timpul în rândul adevărurilor curente. Psihologii şi 

romancierii au încercat s-o documenteze la infinit, poeţii „anormali‖ au pus-o în versuri şi i-au 

exagerat conţinutul. Iar femeia a acceptat-o cu graţie. 

,,Cum o femeie nu vorbeşte, ci şopteşte, nu se declară ci sugerează, literatura ei devine o 

adevărată criptografie; un zvon de cuvinte misterioase, de senzaţii acoperite pe jumătate, de vag 

poetic, o literatură cu cheie. Lipsită de orice iniţiativă în dragoste şi fără putinţa expresiei clare a 

bătăii inimii sale, femeia ne-a dat, în chip firesc, o literatură de umbră şi de şoaptă, de mister şi de 

alcov capitonat‖ ( Eugen Lovinescu ). 

Caracterul subiectiv şi liric al operei Hortensiei Papadat-Bengescu  arată că avem a face mai 

mult cu un poet decât cu un prozator.  Ea nu zugrăveşte viaţa, ci o cântă. Şi aproape în toate 

eroinele sale ai impresia că autoarea îşi expune propria-i personalitate, propriul ei suflet sub 

diferitele-i aspecte, ce-i dreptul nespus de fluide, de nuanţate şi de schimbătoare, după anotimpuri, 

după momentul zilei, după o mie şi una de împrejurări mărunte, care se întâlnesc, se întretaie şi se 

îmbină, ca să dea unei clipe fugare caracterul ei unic, imposibil de regăsit. 

În opera sa e prea mult lirism pentru un prozator, prea multă analiză pentru un poet. Analiza 

lirică, dacă se permite această alăturare de cuvinte, o duce până în domeniul celor mai subtile şi rare 

senzaţii, a căror expresie formală e un straniu mozaic de imagini. Prin aceasta, Hortensia Papadat-
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Bengescu stă mai aproape de poeţii noştri ―modernişti‖, care-şi pun în versuri nu gândurile, ci 

senzaţiile, decât de oricare dintre prozatorii noştri adevăraţi. 

În toată opera sa, luată în ansamblul ei stufos, se afirmă mai lămurit şi cu mai multă putere o 

singură tendinţă dominantă: sete intensă de viaţă şi revoltă împotriva stavilelor care o zădărnicesc. 

Această tendinţă presupune, desigur, şi o concepţie mai abstractă: afirmarea dreptului, 

pentru femeie ca şi pentru bărbat, la o existenţă liberă, dreptul oricărei fiinţe omeneşti la deplina 

dezvoltare a tuturor facultăţilor cu care a venit pe lume, dreptul naturii individuale la realizarea 

tuturor aspiraţiilor şi posibilităţilor înnăscute — dreptul la viaţă. 

 

• Prezentarea şi interpretarea rezultatelor obţinute. 

ROMANUL DE ANALIZĂ PSIHOLOGICĂ – ROMANUL PSIHOLOGIC 

ROMÂNESC 

H. P. Bengescu aduce elemente de originalitate în ceea ce priveşte romanul de analiză 

psihologică: depăşirea sentimentalismului romantic specific literaturii feminine printr-o perspectivă 

modernă, cu preocupare pentru analiză şi subtilităţi ale psihologiei feministe. 

CICLUL HALLIPILOR – PREZENTARE GENERALĂ 

1. FECIOARELE DESPLETITE (1926); 

2. CONCERT DIN MUZICA DE BACH (1927); 

3. DRUMUL ASCUNS (1933); 

4. RĂDĂCINI (1938). 

 

Investigaţia psihologică si fiziologică se adânceşte în romanele Fecioarele despletite, 

Concert din muzică de Bach, Drumul ascuns, Rădăcini şi se întregeşte cu o incisivă prezentare a 

mediului social. Criticul Sburătorului, Eugen Lovinescu, vedea în opera Hortensiei Papadat-

Bengescu o ilustrare a evoluţiei necesare de la subiectiv la obiectiv în cadrul prozei româneşti, 

dublată de cea de la rural la urban, notând totodată „lirismul vehement al acestei harpe zguduite de 

vânturile pasiunilor neostoite‖. 

TAXONOMIA PERSONAJELOR. ARTA PERSONAJULUI FEMININ 

Tipologic, personajele din roman pot fi înscrise în rândul snobilor, al parveniţilor, în rândul 

bolnavilor închipuiţi, snobi la rândul lor, cu meschine, maladive, tardive şi derizorii elanuri erotice. 

Însă nu atât tipurile contează, nefiind vorba de un roman tradiţional, cât mai ales senzaţiile şi stările 

sufleteşti ale personajelor, reacţiile lor faţă de propriile maladii şi de ceilalţi. 
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Personajele sunt supuse unei adânci analize în zonele obscure ale conştiinţei. Tehnica 

portretistică este modernă. Un personaj este prezentat cu multiple şi variante imagini din partea mai 

multor personaje, ale personajului însuşi sau conturat de către autoare. 

Eroinele se prezintă cu o imagine dublă: exterioară, adică masca pentru salvarea aparenţelor 

şi lumea interioară, stratificată pe etaje şi subsoluri ale conştiinţei în funcţie de momentele diferite 

ale vieţii lor în situaţiile în care se află. Complexitatea lor se dezvăluie în timp.  

Departe de riscurile şi loviturile vieţii, personajul astfel claustrat îşi trăieşte existenţa mediat, prin 

intermediul actorilor care fac parte din imensa scenă care este lumea străzii. 

 

 

C.  CONCLUZII. PROPUNERI METODICE. 

 

În concluzie se poate spune că H. P. Bengescu aduce  elemente de originalitate în ceea ce 

priveşte romanul de analiză psihologică: depăşirea sentimentalismului romantic specific literaturii 

feminine printr-o perspectivă modernă, cu preocupare pentru analiză si subtilităţi ale psihologiei 

feminine. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. Buciu, Marian, Panorama literaturii în secolul XX, vol. II Proza (Partea I), Ed. Scrisul 

Românesc, 2009; 

2. Calinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Bucureşti, Ed. 

Minerva, 1985; 

3. Cioculescu, Şerban, Aspecte literare contemporane, Editura Minerva, Bucureşti, 1973; 

4. Constantinescu, Pompiliu, Romanul românesc interbelic, Editura Minerva, Bucureşti, 1977; 

5. Crohmălniceanu, Ovid S., Literatura româna între cele două războaie mondiale,  Bucureşti, 

Ed. Minerva, 1972, vol. I; 

6. Davidescu, Nicolae, Aspecte şi direcţii literare, Editura Minerva, Bucureşti, 1975; 

7. Lăzărescu, Gheorghe, Romanul de analiză psihologică în literatură interbelică, Editura 

Minerva, Bucureşti, 1983; 

8. Lovinescu, Eugen, Istoria literaturii române contemporane, Editura Minerva, Bucureşti, 

1989. 
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SURSELE UMORULUI ÎN OPERA LUI ION CREANGĂ 
                                                                                             

 

Prof. ŞTEFAN MARIA 
                                                                                            Liceul Tehnologic Auto, Craiova 

 

Ion Creangă a intrat în literatura română cu un fond sufletesc de origine ţărănească, ceea ce 

va reprezenta materia operei şi-şi va pune amprenta asupra individualităţii sale artistice.  

Opera lui este foarte unitară, atât din punctul de vedere al conţinutului, cât şi al mijloacelor artistice. 

Atât în Poveşti, cât şi în Amintiri sau în Povestiri trăieşte aceeaşi lume ţărănească, simplă, harnică, 

plină de veselie şi de voie bună. Cu mici excepţii, opera lui Creangă este traversată de la un capăt la 

altul de un hohot de râs, pentru că râsul este cel care dezleagă sufletul omului, îl face mai optimist, 

îi oferă pofta de viaţă. Înţelepciunea populară l-a învăţat pe om că tot răul din lume este învins 

adoptând această atitudine de viaţă.  

Râsul vine din suflet, e un râs sănătos şi puternic care trebuie să trezească tot acelaşi 

sentiment în inima celuilalt, a cititorului. Moş Nichifor era om vrednic şi mereu vesel, nu sta la 

şuguit cu toţi drumeţii: „ când spunea câte una te ţineai cu mâna de inimă râzând‖. 

Sursele umorului din opera lui Creangă sunt nenumărate, dar râsul izvorăşte în primul rând 

din comicul personajelor. Mijloacele prin care Creangă îşi realizează personajele comice ale operei 

sunt cele mai des întâlnite în creaţia populară şi sunt întemeiate pe exagerarea intenţiei comice, din 

care au izvorât. Astfel, personajele negative sunt prezentate într-un mod comic, exagerându-se 

trăsăturile de caracter, gesturile, ducând uneori până la grotesc. Un astfel de personaj este baba, care 

fie soacră, fie mamă vitregă, fie nevastă rea şi zgârcită. Minciuna babei cu privire la „ ochiul cel 

nedormit de la ceafă‖ este enormă. Creangă descriind apoi somnul soacrei, care „ horăia dormind 

dusă‖, habar n-avea ce făceau nurorile. 

Pe Creangă, motivul păcălelii dracilor îl încântă, ca personaje negative ce sunt. În „ Dănilă 

Prepeleac‖ patru draci sunt păcăliţi de erou, chiar dacă aceştia deţin toate meşteşugurile vrăjitoreşti. 

Ei sunt lipsiţi de bun simţ şi de înţelepciune, atribute specifice numai omului din popor, sunt 

aproape umiliţi de către Dănilă, rugându-se de acesta: „ leagă-mi ce ştii, numai să nu mor‖. Autorul 

ne povesteşte mai apoi că Dănilă se ţinea cu mâna de inimă, râzând de prostia dracului. Prezenţa 

grotescă a unui drac căruia ochii„ i-au ieşit afară din cap ca cepele de mari‖, stârneşte râsul, din 

cauza discrepanţelor dintre puterile supranaturale ale dracului  şi modul în care eroul le dă peste cap 

planurile. Dracii puşi în cele mai umilitoare situaţii, stârnesc râsul cel mai puternic: „ N-oi mai veni 

câte zilişoare oi mai avea eu, zice Ucigă-l crucea, cuprins de usturime şi se tot ducea împuşcat. Iar 

oamenii ce priveau, şi mai ales băieţii, leşinau de râs.‖ 
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O altă operă literară în care râsul este omniprezent o constituie basmul „ Povestea lui Harap-

Alb‖. Aici sursele umorului rezultă atât din comicul personajelor, cât şi din talentul specific 

autorului, care narează într-un anumit fel, comentând, participând la acţiune, intervenind prin 

reflecţii.  

Groteşti sunt cei cinci coloşi. Flămânzilă care „zvârle cu ciolane în oamenii împărăteşti‖, 

Setilă care„ …zvârle cu doage şi funduri de poloboc în toate părţile, ca un nebun‖ sau Ochilă căruia 

i se pare lumea anapoda „ toate lucrurile mi se arată găurite ca sitişca şi străvezii ca apa cea 

limpede. Văd cum se rostogoleşte soarele după deal, luna şi stelele scufundate în mare, copacii cu 

vârful în jos, vitele cu picioarele în sus şi oamenii umblând cu capul între umeri…‖ Comicul rezultă 

şi din caracterizările pitoreşti ale celor cinci tovarăşi neobişnuiţi ai lui Harap-Alb, cărora autorul le 

realizează portrete caricaturale. Toţi cei cinci sunt fie „ o namilă de om‖, fie „ o arătare de om‖, fie 

„ o dihanie de om‖, iar trăsăturile fizice sunt ieşite din comun: Gerilă are nişte„ urechi clăpăuge şi 

nişte buzoaie groase şi dăbălăzate‖, ce se răsfrâng peste pântece, Setilă este „ grozav burdăhan şi 

nesăţios gâtlej‖ iar Ochilă este„ o schimonositură de om ce avea în frunte numai un ochiu, mare cât 

o sită‖. Lui Ochilă autorul îi realizează un portret plin de umor în versuri: „ vestitul Ochilă, frate cu 

Orbilă, văr primare cu Chiorilă, nepot de soră cu Pândilă, din sat de la Chitilă, peste drum de 

Nimerilă‖. 

Nimic nu poate fi mai frumos în opera lui Creangă decât buna dispoziţie pe care autorul o 

creează cititorului, sau mai bine-zis ascultătorului, pentru că toată opera sa este mai plăcută dacă o 

ascultăm decât dacă o citim. Oralitatea defineşte creaţia lui Creangă şi originalitatea sa îl aşează în 

rândul scriitorilor clasici din literatura română: Creangă- povestitorul nostru, prin excelenţă. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. G. Călinescu, Ion Creangă ( Viaţa şi opera ), Ed. Minerva, Bucureşti, 1989 

2. Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Ion Creangă, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1963 

3. Ion Creangă, Poveşti. Povestiri. Amintiri, Ed. Minerva, Buc. 1996  
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PROBLEMATICA PREDĂRII 

PERSONAJULUI ÎN PROZA MODERNĂ 

 
Prof. IONESCU MARINA 

Şcoala Nr. 29 “Nicolae Bălcescu”, Craiova 
 

Fiind o formă specifică de cunoaştere a lumii raportată la om, opera literară se adresează mai 

întâi sensibilităţii umane. Trecerea informaţiei estetice de la emiţător la receptor presupune interesul 

artistic din partea celui din urmă. 

Devenită obiect de studiu, literatura se oferă spiritului de investigaţie în ceea ce are specific 

ca artă. 

Lectura este o formă de experienţă, sau, mai bine zis, un multiplicator pentru experienţele 

noastre: căci, dacă ne-am margini la ceea ce putem trăi sau vedea în jurul nostru într-o viaţă de om, 

am fi foarte săraci. 

Prin conţinutul ei, literatura traduce o cerinţă existenţială şi anume de a afla mereu noi şi noi 

istorii, indiferent de genul sau specia literară în care se concretizează. Pe de altă parte, opera literară 

formează un instrument de cunoaştere a lumii, universul ei relevând semnificaţii majore vizând 

condiţia omului în univers. Scriitorul este un hermeneut sui-generis, iar opera lui nu este o oglindă 

ci un comentariu. 

Mircea Eliade sintetiza acest lucru astfel: "Se ştie că literatura, orală, sau scrisă este fiica 

mitologiei şi că a moştenit ceva din funcţiile acesteia: să povestească ceva semnificativ ce s-a 

petrecut în lume (...) cred că orice naraţiune, chiar şi aceea a unui fapt cât se poate de comun, 

prelungeşte marile povestiri relatate de mituri care explică modul cum a luat fiinţă această lume şi 

cum a devenit condiţia noastră aşa cum o cunoaştem noi astăzi. Eu cred că interesul nostru pentru 

naraţiune face parte din modul nostru de a fi în lume". 

Lectura cărţii este una dintre căile tradiţionale eficiente de acces la valorile culturii 

spirituale, rezervându-şi, mai departe, o importanţă excepţională pentru omul modern, oferindu-i, în 

anii de şcoală şi în întreg restul vieţii, o metodă principală de studiu şi de cultivare continuă, de 

autodesăvârşire a propriei sale formaţii culturale. 

Dacă o operă literară reuşeşte să ne sensibilizeze, să ne trezească dorinţa de a modela, ea a 

îndeplinit deja menirea dată de condiţia artei. 

Strategia adoptată de profesor în predarea limbii şi literaturii române, cât şi în receptarea 

operei literare, trebuie gândită în aşa fel încât să ducă la eliminarea hazardului, să prevină emoţiile, 

riscurile şi evenimentele nedorite. 

Operaţionalizarea strategiilor didactice este realizabilă în diferite contexte organizatorice: 

frontale, individuale de grup, îmbinate prin alternanţă. 

Operele epice de mai mare întindere, precum romanul nu pot fi citite expresiv în clasă decât 

fragmentar. Operaţia se realizează prin îmbinarea reproducerii subiectului sau a momentelor 

principale ale acţiunii cu lectura selectivă a unor fragmente ilustrative, atât pentru fabula în sine, cât 

şi pentru tehnica narativă a operei. 

Datorită particularităţilor de tehnica literară, unele opere epice impun un moment pregătitor, 

anterior receptării. Acestea sunt operele în care se utilizează tehnici procedee narative mai puţin 

cunoscute elevilor, cum ar fi cele folosite în proza modernă. 

Astfel, romane precum cele de analiză psihologică cer o explicare anterioară a unor termeni 

specifici, a unor noţiuni de teorie literară (cum ar fi, de exemplu, introspecţie narativă, proza 

problematică, perspectivă narativă "dindărăt", "împreună cu"). 

În alte situaţii, opera literară, poate fi mai uşor înţeleasă de elevi, dacă,  în cadrul unor 

discuţii orientative se vor da lămuriri cu privire la geneza operelor. 

Metodologia receptării operelor literare se va constitui ca o sinteză accesibilă de perspectivă 

asupra operei literare, în care vor colabora, pentru relevarea semnificaţiilor polivalente, instrumente 
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de lucru psihologice,  stilistice într-o strategie didactică, maleabilă, stabilită de la o operă, prin 

revitalizarea unor metode şi procedee tradiţionale (povestire, conversaţie), alături de utilizarea 

altora mai noi (problematizare, învăţare prin descoperire), în forme organizatorice variate (studiu 

individual, activitate pe grupe). 

Fiind o structură narativă, opera epică, receptarea ei trebuie mai întâi să stabilească logica 

acţiunii şi sintaxa personajelor, concomitent cu tehnica scriitorului. Receptarea trebuie să 

stabilească diversele implicaţii istoric-sociale ale operei. 

În perspectivă modernă sarcinile date elevilor se rezolvă prin participarea activă a elevilor la 

analiză. 

Metodele de predare se aleg în funcţie de conţinut dar şi de particularităţile elevului. Pentru 

a se converti în metode de învăţare, metodele şi procedeele profesorului, reunite într-o strategie 

unitară, trebuie să îndeplinească o dublă funcţie: de adecvare la specificul individual sau de grup dar 

şi de dezvoltare a cunoştinţelor acestora. 

În concluzie, structura operei literare îşi dezvăluie semnificaţia artistică numai în procesul 

receptării, în relaţie cu sensibilitatea, imaginaţia şi cultura estetică a subiectului receptor. Gradul de 

rezonanţă este în raport direct proporţional cu disponibilitatea afectiv-intelectivă a receptorului. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
1. Bojin, Alexandru, Studii de metodică a limbii şi literaturii române, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1974; 

2. Caroni, Cecilia, Metodica predării limbii şi literaturii române, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1967; 

3. Cerghit, Ioan, Metode de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976; 

4. Faifer, L. Hasgan, A; Laudat, I. D.; Parfene C., Metodica predării limbii şi literaturii 

române în şcoala generală şi în liceu, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973; 

5. Maciuc, Irina, Pedagogie, II, Repere ale instruirii, Editura Sitech, Craiova, 2006; 

6. Metodica predării limbii şi literaturii române, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 

1973, coord. Laudat, I. D; 

7. Nestian, V., Metodica predării textului literar în liceu, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1982; 

8. Parfene, Constantin, Literatura în şcoală, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 

1997; 

9. Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Ghid teoretico-

aplicativ, Editura Polinom, Iaşi, 1999; 

10. Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983, 

coordonator, Cerghit, Ioan. 
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ROMANUL PSIHOLOGIC ROMÂNESC 

 

 
Prof. IONESCU MARINA 

Şcoala Nr. 29 “Nicolae Bălcescu”, Craiova 

 
Dacă în literatura europeană distanţa dintre Balzac şi Proust (reprezentând romanul 

tradiţional şi cel modern) este foarte mare, în literatura română Liviu Rebreanu şi Camil Petrescu 

sunt contemporani şi doar 10 ani separă romanul „Ion‖ de romanul „Ultima noapte de dragoste, 

întâia noapte de război‖ al lui Camil Petrescu. 

Oameni de cultură cu deschidere către universal şi în mare parte teoreticieni ai actului 

creator, scriitori români din perioada interbelică sunt preocupaţi de analiza psihologică (Hortensia 

Papadat-Bengescu, Camil Petrescu, Anton Holban, Mihail Sebastian). 

Referitor la apariţia analizei psihologice în roman, Ştefan Cazimir o pune sub semnul 

romantismului, dar cu condiţia depăşirii acestuia: 

„Adâncirea investigaţiei psihologice presupune însă un stadiu al literaturii care să cunoască 

preţul tăcerii; veritabilul ei obiect îl constituie personajele care tac. Interioritatea nu poate fi anexată 

şi pusă în valoare decât pe calea unei întreruperi a comunicării, rod al închiderii în sine şi al 

asumării unor dileme intransmisibile. E de remarcat în acest sens că romantismul a cucerit largi 

teritorii care implicau dimensiunea interioară, dar nu şi limbajul care s-o aprofundeze ... fixându-şi 

unul din izvoare în aria spiritului romantic, studiul psihologic nu-şi va adecva decât odată cu 

depăşirea romantismului.‖
1
 

Încercări de analiză se fac în romanul lui Nicolae Filimon, „Ciocoii vechi şi noi‖, în care 

personajul e caracterizat în spirit balzacian prin cadrul de viaţă şi prin fizionomie, dar şi într-o 

formă declamatoare de relatare a mişcărilor sufleteşti: „Liber acum de povara simulării, începe a se 

preîmbla prin cameră cu paşi mari şi precipitaţi. Trăsăturile feţei sale luară un aspect straniu, ce lăsa 

să se zărească uneori expresia unei nespuse bucurii de a-şi vedea împlinite dorinţele sale de atâta 

timp; câteodată un nor de neîncredere în viitor schimba într-o clipă faţa fizionomiei sale; apoi iar 

cădea într-un fel de apatie din care trecea cu iuţeală la o fioroasă şi ameninţătoare veselie. Această 

criză morală ţinu câteva momente, iar după aceea fizionomia ciocoiului se lumină şi, cu liniştea ce-i 

redase încrederea în sine şi în dibăcia sa, el exclamă cu bucurie: „Iată-mă, în sfârşit, ajuns la ţinta 

dorinţelor mele!...‖ 

Dinu Păturică, eroul romanului joacă un rol din veacul romantic, acela de intrigant şi după 

ce rolul acesta îi exprimă starea de spirit, îşi expune monologul. 

Proza lui Alexandru Vlahuţă este expresia unui suflet impresionat de nedreptăţi, receptiv la 

suferinţa umană. Scrierile sale sunt subordonate unor idealuri moralizatoare. Vlahuţă este un scriitor 

al impresiei directe, care operează numai cu datele realităţii. Scriitorul nu reuşeşte să pătrundă în 

resorturile reale ale dramelor trăite de eroii săi, care sunt uneori nişte inadaptabili. Personajele sunt 

clasate in buni şi răi. Romanul „Dan‖ prezintă drama intelectualilor cinstiţi din lumea burgheză. 

Romancierul investighează o stare obsesivă. 

Dan, personajul cu predispoziţii nevrotice, încearcă să se realizeze ca intelectual, având un 

ideal superior de viaţă; sfârşeşte însă prin a-şi pierde echilibrul. 

Duiliu Zamfirescu a fost considerat un precursor al romanului românesc de analiză. În 

„Viaţa la ţară‖, după cum precizează Gheorghe Lăzărescu „scriitorul dovedeşte şi sub raport analitic 

perfecţionarea mijloacelor sale literare, o mai sigură stăpânire a materiei, reflectată în obiectivitatea 

sporită cu care urmăreşte la Matei Damian procesul de clarificare a sentimentului său pentru Saşa.‖
2
 

                                                 
1
 Ştefan Cazimir, Dimensiunea interioară. Un aspect al evoluţiei românesc în secolul al XIX-lea, în limbă şi literatură, p. 

258 
2
 Gheorghe Lăzărescu, Romanul de analiză psihologică în literatura română interbelică, Ed. Minerva, Buc., 1983, p. 120 
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Şi G. Călinescu recunoaşte în el un precursor al romanului modern. „Latura cea mai 

originală a romanelor lui Duiliu Zamfirescu este intenţia de a nota intimitatea dintre suflete fine, 

clipele de extaz erotic. Deşi tratarea rămâne exterioară, apare aici pentru întâia oară pagina 

analitică, întrucât obiectul scriitorului nu e omul ci o stare în stare, studiată monografic‖
3
. 

Matei Damian îşi defineşte sentimentele sale pentru Saşa şi acestea încep să se clarifice în 

urma unei întrebări adresate Saşei: „- Dumnealui e boierul matale? Întrebă unul din preoţi pe Saşa, 

arătând pe Matei‖. „Ajuns acasă, Damian prinse a se gândi la cele petrecute la câmp. Întrebarea 

preotului, pe care el o înţelesese foarte bine, da pe faţă o stare de lucruri firească dar nelămurită. 

Saşa nu mai era o copilă, pe care un tânăr o poate compromite cum se zice, dar era totuşi o fată 

tânără. Starea lui sufletească faţă de dânsa nu avea limpeziciunea pasiunilor mari‖. 

Analiza scriitorului o regăsim mai mult în sugerarea unui gând sau a unui sentiment printr-

un gest, o privire, un cuvânt şi mai puţin în analiza propriu-zisă. Prin ciclul Comăneştenilor, 

romancierul aduce înnoiri considerabile prin care a deschis ferm calea romanului interbelic, 

reprezentat de Camil Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Liviu Rebreanu, Anton Holban, G. 

Călinescu etc. 

Camil Petrescu este permanent preocupat de teoretizarea actului său creator, concepţia 

despre literatură, tehnica românească, fiind explicată fie prin ţesătura romanelor (Patul lui Procust), 

fie prin articole, interviuri, conferinţe. Conceptele şi formulările sale sunt relevante: „arta este un 

mijloc de cunoaştere‖
4
; „literatura unei epoci este în corelaţie cu psihologia unei epoci‖

5
; 

„Literatura presupune fireşte probleme de conştiinţă. Trebuie să ai ca mediu o societate în care 

problemele de conştiinţă sunt posibile‖
6
. 

Romanele lui Camil Petrescu, „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război‖, „Patul 

lui Procust‖ sunt „două din cele mai bune romane de analiză ale literaturii mai noi‖
7
. Primul roman, 

scris la persoana I, este un lung monolog interior în care Ştefan Gheorghidiu comunică şi se 

autoanalizează, alternând sau interferând planul interior (al trăirilor, sentimentelor, reflecţiilor), cu 

planul exterior al lumii (cu oamenii, relaţiile, faptele şi întâmplările ei), văzute însă într-o 

perspectivă subiectivă şi analizate de o conştiinţă de tragică luciditate, în permanentă căutare a 

esenţei şi adevărului. Eroul trăieşte o dublă experienţă existenţială: „În faţa morţii şi în dragoste 

omul apare în autenticitatea lui‖ – mărturiseşte C. Petrescu, justificând indirect opţiunea pentru cele 

două ipostaze ale eroului. 

Compoziţia romanului, structurat pe două cărţi, constă in juxtapunerea a două romane, al 

dragostei şi al războiului, care au o existenţă de sine stătătoare dar generează şi alte semnificaţii. 

Romancier al dramelor de conştiinţă, C. Petrescu adoptă perspectiva lucidităţii, singura 

posibilă când este vorba de explorarea mecanismelor psihologice ale unei personalităţi conştiente; 

pentru scriitor luciditatea înseamnă implicare profundă în drama existenţială: „Câtă luciditate, atâta 

dramă‖ 

Luciditatea a fost una dintre premisele romanului modern de analiză psihologică, iar eroii lui 

Camil Petrescu, în cazul acesta Ştefan Gheorghidiu, urmăreşte dragostea absolută; inseparabilă de 

certitudinea absolută, pentru a cărei dobândire este necesară luciditatea: „Mi-am spus că dacă nu voi 

avea calmul desăvârşit, nu voi putea afla nimic din ceea ce mă înnebuneşte să aflu, niciun amănunt 

nou, care să-mi dea satisfacţia monstruoasă a certitudinii‖. 

„Patul lui Procust‖ îmbină elemente tradiţionale (stilul epistolar şi pretextul romantic al 

jurnalului dat autorului înainte de sinucidere) pe care C. Petrescu le preia şi le argumentează estetic 

în termeni moderni. Cele cinci texte sunt explicate în subsolul paginilor romanului de autor care i-a 

cunoscut pe doamna T şi Fred şi i-a convins să scrie expunând o întreagă teorie despre literatură. 

                                                 
3
 G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini pâna în prezent, Ed. Minerva, Buc., 1982, p. 476 

4
 Camil Petrescu, „Teze şi antiteze‖. 

5
 Camil Petrescu, Noua structură şi opera lui Marcel Proust. 

6
 Camil Petrescu, „Teze şi antiteze‖. 

7
 Eugen Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane, Ed. Minerva, Bucureşti, 1989, p. 247 
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Originalitatea lui C. Petrescu constă în a se introduce pe sine între protagonişti, în a deveni 

generator al actului de creaţie literară şi mai ales, de a teoretiza în subsolul romanului actul creator. 

H. P. Bengescu aduce la rândul ei elemente de originalitate în ceea ce priveşte romanul de 

analiză psihologică: depăşirea sentimentalismului romantic specific literaturii feminine printr-o 

perspectivă modernă, cu preocupare pentru analiză şi subtilităţi ale psihologiei feministe. 

Originalitatea scriitoarei constă în importanţa acordată laturii psihologice, în special în romanele 

ciclului Halipa. „Mare frescă a vieţii orăşeneşti‖
8
, ciclul de romane preia motive şi tehnici ale 

romanului tradiţional: straturi sociale şi galeria lor de personaje, schimbările de decor, prezentarea 

interioarelor, un anume statut al autorului omniscient în câteva din romane. Toate acestea însă sunt 

subordonate unei perspective psihologizante, sunt exprimate cu modalităţi artistice moderne 

(specific autoarei este stilul indirect). 

Nu se întâlnesc acţiuni propriu-zise în romanele Hortensiei Papadat-Bengescu ci mai mult 

colportarea noutăţilor mondene, analize, comentarii. Tipurile clasice reprezentând generalitatea sunt 

înlocuite în bună parte prin „cazuri‖ excepţii la limita anormalităţii. 

Boala, temă frecventă, are un înţeles propriu dar şi figurat: o clasă în declin, prea repede 

epuizată, minată din interior de propria-i ereditate socială şi biologică. 

Grupurile prezentate succesiv în romane se destramă: mariajul frumoasei Lenora cu 

moşierul Dan Hallipa, logodna fetei ei, Elena, cu prinţul Maxenţiu („Fecioarele despletite‖). Boala 

devine în roman o modalitate experimentală; o situaţie experimentală, în care personajul ajunge să-

şi descopere, să-şi cunoască orice parte a corpului, precum prinţul Maxenţiu: „Pentru el interiorul 

era accesibil. Nu-l vedea aşa cum vede chirurgul un trup deschis, îl vedea cu un fel de facultate 

tactilă, ca şi cum pe fiecare parte a trupului sensibilitatea îi dezvolta mii de ochi întorşi înăuntru‖. 

Luciditatea personajului intensifică drama, Maxenţiu suferind mult mai mult, ştiind tot ceea ce 

există în corpul său. Efortul pe care îl face pentru a părea sănătos îl epuizează. „Dacă Maxenţiu 

azvârlea la tenis o minge, mişcarea era dublată de cea care trebuia să amortizeze efortul şi tot aşa 

mereu. Apoi, orice conversaţie, orice gând se suprapunea gândurilor ce avea despre boala lui, 

monologului nesfârşit cu sine‖. 

Bolile şi bolnavii abundă în romanele Hortensiei, tuberculoza lui Maxenţiu, cancerul 

Lenorei, boala de inimă a lui Drăgănescu.  

Scrierile sunt interesante prin analiza fină a legăturilor complexe dintre fizic şi psihic: 

„Problema centrală a operei atât de complexe a H. Papadat-Bengescu ni se pare a fi aceea a relaţiei 

dintre latura fizică şi latura morală a personalităţii‖
9
. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Ştefan Cazimir, Dimensiunea interioară. Un aspect al evoluţiei românesc în secolul al XIX-

lea, în limbă şi literatură; 

2. Gheorghe Lăzărescu, Romanul de analiză psihologică în literatura română interbelică, Ed. 

Minerva, Buc., 1983; 

3. G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini pâna în prezent, Ed. Minerva, Buc., 

1982; 

4. Camil Petrescu, „Teze şi antiteze‖; 

5. Camil Petrescu, Noua structură şi opera lui Marcel Proust; 

6. Eugen Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane, Ed. Minerva, Bucureşti, 1989; 

7. Liviu Petrescu, Realitate şi românesc, Ed Tineretului, Bucureşti, 1969. 

 

 

                                                 
8
 Eugen Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane, Ed. Minerva, Bucureşti, 1989, p. 250 

9
 Liviu Petrescu, Realitate şi românesc, Ed Tineretului, Bucureşti, 1969, p. 106 



 

In memoriam “Traian Demetrescu” Nr.9  

 

 

19 

GHEORGHE   ŞINCAI, PRIMA PRINCIPIA LATINAE  

GRAMMATICES, 1783 

-STUDIU- 

 

Prof. dr. MUNTEANU DOINA VENERA  
                                                                                            Liceul Tehnologic Auto, Craiova 

 

 Gheorghe  Şincai  s-a născut la 28 febr./12 ian. 1754 în comuna Samşud, azi Şincai, jud. Mureş 

şi a murit la 2 nov. 1816.  

 Studiile începute în comuna natală sunt continuate la Colegiul reformat din Târgu-Mureş, la 

Seminarul iezuit din Cluj şi la Gimnaziul piariştilor din Bistriţa (1772), unde şi-a însuşit cultura 

timpului învăţând: retorica, poetica, gramatica, limbile clasice, germana, maghiara. Este numit 

profesor la Blaj în 1773, dar, călugărindu-se, este trimis, împreună cu Ioachim Pop şi Petru Maior la 

Roma, unde îşi ia şi doctoratul în filozofie şi teologie.  

În 1779 pleacă la Viena împreună cu Petru Maior  pentru a se documenta asupra metodei de 

predare în şcolile naţionale; aici se împrieteneşte cu S. Micu  pe care îl ajută la elaborarea lucrării 

Elementa linquae daco-romanae sive valachicae (Viena, 1780), revenindu-i sarcina verificării 

materialului; tot el scrie şi prefaţa, chintesenţă a principiilor fundamentale ale Şcolii Ardelene.  

 În 1781 se întoarce în ţară şi este numit canonic şi profesor de retorică şi poetică, apoi director al 

şcolilor greco-catolice din Transilvania. Reorganizează învăţământul şi elaborează manuale şcolare: 

două abecedare (Normatice), un Catehism, un Dicţionar latin-român, un Dicţionar român-latin, o 

Istorie a naturii sau a firii şi o gramatică a limbii latine Prima principia latinae grammatices quae ad 

usum scholarum Valachico nationalium, în 1873. În aceste lucrări, care nu sunt decât prelucrări după 

manuale străine, Ş i n c a i  a căutat să folosească o limbă cât mai simplă, pentru a fi uşor înţeleasă de 

şcolari.  

 În 1805, publică la Buda Elementa linquae daco-romanae sive valachicae, emendata, facilitata 

et in meliorem ordinem redacta per Georgium Sinkay (ediţia a II-a a Elementelor ..., fără a mai 

menţiona numele lui  S. Micu). 

 În 1811 avea terminată Hronica românilor şi a mai multor neamuri, dar, respinsă de cenzura 

austro-ungară, lucrarea va fi publicată la Iaşi în 1853-1854, cu grafie chirilică şi la Bucureşti, în 1886, 

cu litere latine.  
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Prima principia latinae grammatices, 1783 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: G h e o r g h e  Ş i n c a i, Prima principia 

latinae grammatices, 1783. 

 

 

 

 

 

 

 

Gheorghe Şincai publică o gramatică a limbii latine sub titlul Prima principia latinae 

grammatices quae ad usum scholarum Valachico-nationalium, Propter majorem incipientium 

Puerorum facilitatem, adjectâ Valachicâ Lingvâ, in hunc ordinem redegit, ac typis edi curavit 

GEORGIUS GABRIEL SINKAI de EADEM AA. LL. Philofophiae, & SS. Theologiae Doεtor ac 

Primariae Scholae Nationalis Balasfalvenfis Direεtor & Carecheta, Balasfalvae, Typis Seminarii 

Diaecetani. MDCCLXXXIII (1783), este scrisă cu litere latine şi are 184 de pagini.  

 Gramatica este destinată învăţământului în limba română din Transilvania.  

 ―Această lucrare este importantă pentru încercarea pe care o face Şincai de a pune bazele 

terminologiei gramaticale româneşti‖
1
, fiind consultată ulterior de Radu Tempea, pentru gramatica sa 

din 1797 şi de  C. Diaconovici – Loga, pentru gramatica din 1823. 

 Fiecare pagină a acestui manual are două coloane: coloana din stânga - în limba latină şi cea din 

dreapta - în limba română, iar exemplele sunt date, spre uşurinţa învăţării, şi în limbile germană şi 

maghiară. 

 În lucrare am respectat scrierea practicată de Gheorghe Şincai. 

 CAP. I. Ĩndreptare catra Grammáteica Lateinesca 

 La începutul lucrării autorul dă definiţia gramaticii: „Grámáteicá Lateińsca e ĩnvatiatura de á 

vorbì, cetéi si scrie bine Latinésce" (p. 3). 
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 Stabileşte apoi părţile gramaticii în număr de cinci: orthoepiá, prosodiá, orthográphiá, 

etimologiá şi syntáxul. (Deci cu una mai mult decât la Eustatievici: ortoepia şi cu două decât la 

Macarie: ortoepia şi syntáxul). Termenului actual sintaxă îi acordă genul masculin, neţinând 

seama, de fapt, că celelalte părti ale gramaticii sunt denumite cu termeni feminini. 

 ―Orthoepiá e ĩnvatiatura de á spune fiescequarea littera dupa sunetul sau‖; ... ―Prosodiá e 

ĩnvatiatura de á dá fiesceqvarei sylláve ácelási ton, qvqreise cuvine‖ (p. 3); ―Orthográphiá e 

ĩnvatiatura de á scrie fara de smintéle‖; ... ―Etymologiá e ĩnvatiatura de á plecá bine cuvintele‖; ... 

―Syntáxul e ĩnvatiatura de á ĩmpreuná bine láolálta preqvum cuvintele, ásia si sententiile‖; ... 

―Cáligráphiá, ádeqve, mestesiugul de á scrie néted; si Táchygráphiá ádeqve, mestesiugul de á scrie 

rápede‖ (p. 4). 

 ―Litterele se ĩmpartiesc ĩn Versuitoáre, si Ĩmpreunasunatoáre‖ (p. 5); autorul foloseşte şi 

termenul diphtong (p. 6). 

 ―Interputiile célle mái álése sĩnt: comatul , (p. 9), puntul . (p. 9), mézánotá ; (p. 9), 

dopuntul : (p. 9), semnul ĩntrebarei ? (p. 9), semnul strigarei ! (p. 9), dieresul ... (p. 9), cráteimá – 

(p. 9), párentesul ( ) (p. 9). 

 

 CAP. II. DESPRE ETYMOLOGIA (p. 9) 

 ―Ĩndreptáre catra Etymologĭa, si máĭ áles despre Etymologĭá numelor‖.  

 Cuvitele ―se fac dintr‘ unà, sáu màĭ multe syllave‖ (p. 9), iar ―din cuvinte se fáce vorbirea‖           

(p. 10).   

 ―Partile vorbirei, sàu cuvintele, din qvàre se poáte fáce vorbirea sĩnt opt: Numele (p. 10), 

Pentrunumele (p. 10) (azi pronume), Vorbà (p. 10) (azi verb), Ĩmpartasirea (p. 10) (azi participiu 

– un mod al verbului), Náintepunerea (p. 10) (azi prepoziţie), Sprevorbà (p. 10) (azi adverb), 

Ĩntrapunerea (p. 10) (azi interjecţie), Ĩmpreunarea‖ (p. 10) (azi conjuncţie). 

 Numele poate fi:  

 Nume Statornic (azi substantiv) (adjectiv) (p. 11) ―poate fi sĩngur ĩn vorbire‖ (p. 11) şi 

este de două feluri: Propriu şi Chiamatoriu (p. 11). 

 Nume Ádaogatoriu (azi adjectiv) (adjectiv) (p. 11) care arată ―propietatile numelui 

celui statornic‖ (p. 11). 

 ―Propietatile céle etymologicesci (azi categorii gramaticale) á numelor sĩnt pátru: Genul (p. 

11), Numerul, Cadérea (p. 11), Plecárea‖ (p. 11).   

 Şincai  deosebeşte la substantiv:  
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 Şase genuri: Barbàtesc (p. 12), Femeiesc (p. 12), De nici unul (p. 12), De obsce (p. 

12) ―quare se áráta prin árteiculii hic si haec‖ (p. 12), Ĩndoit (p. 12) ―quare se áráta prin árteiculii 

hic sáu haec‖ (p. 12), Átot (p. 12) ―quare se áráta prin árteiculii hic si haec si hoc‖ (p. 12). 

 Două numerii (p. 12): Singuratec (p. 12) şi Ĩmmultitoriu (p. 12). 

 Şase caderi (azi cazuri): ãntãia (p. 13) (azi nominativ), ádoáoá (p. 13) (azi 

genitiv), átréĭá (p. 13) (azi dativ), ápátrá (p. 13) (azi acuzativ), ácincea (p. 13) (azi vocativ), 

ásiésá (azi ablativ) (p. 13). 

 Cinci plecari (azi declinări).  

 În afara numelor care se încadrează în cele cinci plecári citează şi nume anomale „care nu se 

pleacã după cea de obşte regula a celor cinci plecári" (p. 34). 

 De declinationibus adjectivorum (p. 27)  

 ―Numele ádaogatoáre sĩnt de trẽi féliuri, ádeqva: sáu de trẽi, esiri (azi terminaţii), sáu de 

doáo, sáu de uná‖ (p. 27). 

 De comparatione nominum adjectivorum (p. 50) 

 ―Ásemenarea (azi comparaţie) e mutárea numelui ádaogatoriu prin trépte. Tréptele 

Ásemenarilor sĩnt trẽi: Trépta ãntaiã (azi pozitiv), Ádoáoá (azi comparativ), si a trẽiá (azi 

superlativ)‖ (p. 50). 

 ―Trépta ãntaiã e, qvárea nici sue, nici pogoára lucrul, ci numai qvum este ĩn seine ẽl 

ĩnsémna; Trépta ádoáoá e, qvárea sáu sue, sáu pogoára lucrul; Trépta a trẽiá e qvárea  sáu prea 

sue, sáu prea pogoára lucrul‖ (p. 50). 

 De pronominibus (p. 36) 

 ―Pentrunumele e, quáre se pune ĩn locul Numelui Statornic; este de trẽi féliuri: Ĩncepatoriu 

(azi personal), Curgatoriu (azi posesiv), si Reducatoriu (azi relativ)‖ (p. 36). 

 De verborum conjugatione (p. 57) 

 ―Vorbá (azi verb) e o párte á Vorbirei, qvárum áre Moduri, si Tẽmpuri, iára nu Caderi. 

Vorbá e de doáo féliuri: Façuita (azi verbe personale) si Nefaçuita (azi verbe impersonale)‖ (p. 

57). 

 ―Vorbá Façuita e, qvarea áre tuttetrele Personele ĩntr‘ ámẽndoi Numerii; se ĩmpárte ĩn cinci 

féliuri: ĩn Lucratoáre, Pateimitoáre, De nici uná, De obsce, si Depuitoare‖  (p. 58). 

―Vorbá Nefaçuita e, qvare áre numái átrẽiá Persona Singuráteca; si iárasi e-de doáo féliuri: 

Lucratoáre (azi activă) si Pateimitoáre (azi pasivă)‖ (p. 58). 

 ―Ábaterea (azi conjugare) e plecárea vorbei prin Moduri, Tẽmpuri, Persone, Numeri‖    

(p. 60). 

 Şincai deosebeşte la verb: 
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 Patru abateri (p. 60). 

 Cinci Moduri: Áratatoriu (azi indicativ) (p. 60), Ĩmparatoriu (azi imperativ) (p. 

60), Oftatoriu (azi optativ) (p. 60), Ĩmpreunatoriu (azi conjunctiv) (p. 60), Nemarginit (azi 

infinitiv) (p. 60). 

 Cinci Tẽmpuri: Tẽmpul deàcum (azi prezent) (p. 60), Tẽmpul nu de mult trecut 

(azi imperfect) (p. 60), Tẽmpul trecut (azi perfect) (p. 60), Tẽmpul demult trecut (azi mai mult 

ca perfect) (p. 60), Tẽmpul vinitoriu (azi viitor) (p. 60). 

 Trei Persone (p. 60). 

 Două Numerii (p. 60). 

 În acest capitol apar termenii: Supinul (p. 67), Ĩmpartasirea (azi participiu) (p. 71), 

Gerundiile (p. 71).   

 CAP. III. DESPRE SYNTAX 

 ―Sáu ĩnvatiaturá de á ĩmpreuna Cuvinte si Sententii‖ (p. 177) 

 În acest capitol apar termenii: Nominathivul (p. 178), Accussi (p. 178), tẽmp (p. 178), 

Nominathivuri (p. 178), Ablathiv (p. 179), Gen (p. 180), Numer (p. 180), Dathiv (p. 181), 

Ĩmmultitoriu (p. 184). 

 

 CONCLUZII 

 Ca şi la  Eustatievici  şi la  Macarie  (termenii citaţi din cei doi autori se găsesc în lucrarea 

Evoluţia terminologiei gramaticale româneşti în perioada 1757-187 Mihaelei  Marcu) etimologia 

are opt părţi denumite partile vorbirei, deci la el apare deja termenul părţile vorbirii. Ca şi cei doi 

înaintaşi ai săi, el traduce termenii (situaţia îi impune, de fapt, aici) dar numai din latină: nomen, 

pronomen; Eustatievici  şi  Macarie traduseseră sufixul pro- prin în loc de, verbum, participium, 

praepositio, apare şi la el deci sufixul prae- tradus prin nainte-, adverbium, interjectio şi conjunctio. 

 Observăm deocamdată un mai mare simţ al limbii în traducerea termenilor datorită, cu 

siguranţă, şi convingerii că limba română este limbă romanică. Astfel verbum vorba, la                      

Eustatievici şi Macarie: grai, adverbium sprevorba, la Eustatievici: spregrăirea, la  Macarie: spre 

graiu, interjectio intrapunerea, la Eustatievici: în mijloc aruncarea. 

 Ca şi la Eustatievici, numele adăogătoriu este unul dintre felurile numelui, alături de cel 

statornic, la Eustatievici: înfiinţitori. 

 Apare un termen nou la nume: genul, în loc de neam ca la  Eustatievici  şi  Macarie. 

Deosebeşte şase genuri, cu unul mai mult decât la Eustatievici, care tradusese neutrum prin de 

mijloc, dubium prin amestecat, încadrând aici şi pe cel commune, tradus de el prin prea de obşte. 
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 Cele două numere sunt traduse de Şincai prin singuratec (singularis) şi ĩmmultitoriu 

(pluralis), apar la Eustatievici: unitori, înmulţitori, iar la Macarie: unitoriu, înmulţitoriu. 

 Ne surprinde că Şincai nu a tradus denumirile cazurilor prin termenii actuali azi, dar probabil 

că, aceştia nefiind întrebuinţaţi atunci, ar fi însemnat o exagerare sporită a tendinţelor lui de latinizare 

a limbii române. 

 Gradele de comparaţie ale adjectivelor se efectuează în trepte, iar la Eustatievici prin stepene 

sau păsuri.  

 Verbul are moduri şi timpuri, alţi doi termeni care s-au păstrat până astăzi; la Eustatievici: 

închipuiri, vremi; la Macarie: plecări, ani sau vremi. 

 Eustatievici tradusese parcă mai fericit modurile: închipuirea poruncitoare (în loc de 

împărăţitoriu aici), poftitoare (în loc de oftătoriu). înjugătoare (în loc de ĩmpreunatoriu). 

 Timpurile sunt însă mai corect traduse dar, cum se observă, tot prin perifraze, în plus intervin 

denumiri noi: trecut şi vinitoriu. 

 În sintaxă, care e foarte scurtă, Şincai stabileşte, ca şi Eustatievici, diverse reguli de combinare 

a cuvintelor, ca urmare nici la el nu apar termeni proprii sintaxei, aşa cum îi cunoaştem azi. 

 Am stăruit asupra acestei lucrări fiindcă aici, fiind nevoit să traducă în româneşte, Şincai s-a 

lovit de lipsa unei terminologii gramaticale statornicite, proprii limbii române; pentru aceasta el n-a 

preluat termenii latini, ci i-a tradus în româneşte. Prin compararea termenilor folosiţi de Şincai cu cei 

din gramatica lui Dimitrie Eustatievici Braşoveanul  sau cu cei din cea a lui Macarie am observat că 

de multe ori termenii sunt aceiaşi sau aproape aceiaşi, dar Şincai, fiind convins că gramatica noastră 

este latină prin structură şi organizare, a intuit şi calea de formare a terminologiei româneşti prin 

adaptarea termenilor latineşti la specificul limbii noastre. 

 Dintre termenii utilizaţi de Şincai, posteritatea a reţinut, cu mici modificări, ca uzuale până 

astăzi denumirile: gramatica, părţile vorbirei, genul, numărul, persoana, modurile, timpurile, 

trecut, sintaxa (în transcrierea lui: syntax), aşadar mai mulţi decât la Eustatievici şi Macarie de la 

care am reţinut: gramatică, părţi ale cuvântului, număr. 
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GLOSARE ŞI DICŢIONARE  

 

Prof. dr. MUNTEANU DOINA VENERA  
                                                                                            Liceul Tehnologic Auto, Craiova 

 

 Glosarele au un caracter didactic, acela de răspândire a cunoştinţelor cu caracter special sau 

din domenii mai puţin accesibile, fiind prin natura lor selective. În momentul de faţă există un 

număr mare de glosare cuprinzând un număr variabil de termeni din diferite domenii ştiinţifice, 

tehnice sau culturale, dar obiectivul lor principal continuă să fie acela al transmiterii de cunoştinţe. 

 Deoarece cuprind informaţii din toate domeniile vieţii culturale a societăţii omeneşti, 

dicţionarele sunt un ajutor preţios pentru toate categoriile sociale. Dintre lucrările sau studiile de 

specialitate ele sunt cel mai strâns legate de practică şi se adresează, de obicei, marelui public, care 

le poate folosi fără să aibă nevoie de o pregătire deosebită. Dicţionarele corespund unor necesităţi 

culturale reale, iar pentru satisfacerea acestora s-au întocmit numeroase tipuri de astfel de lucrări. 
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 Dicţionarul specializat, cunoscut, de obicei, după denumirea domeniului a cărui 

specialitate o analizează din punct de vedere terminologic, ca de exemplu: tehnic, medical, 

filozofic, juridic, pedagogic, lingvistic etc., nu are ca obiectiv furnizarea tuturor informaţiilor din 

domeniul respectiv.  

 Preocupările privind terminologia diferitelor ştiinţe sunt numeroase şi de aceea se editează 

dicţionare pentru diferite terminologii, ca de exemplu: Dicţionar de estetică generală, Dicţionar de 

termeni literari, Dicţionarul sănătăţii, Dicţionar de pedagogie, Mic dicţionar de terminologie 

lingvistică, Dicţionar de citate şi locuţiuni străine, Dicţionar de ştiinţe ale limbajului, Terminologia 

medicală în limba română, Dicţionar de stilistică etc..  

 Se face o inventariere care ar trebui să fie exactă şi cât se poate de cuprinzătoare; această 

modalitate de a se ocupa de inventarierea terminologiei ştiinţelor premerge, în mod necesar, 

studierii pe plan sincronic şi diacronic a acestora. 

 În cadrul larg al studierii istoriei limbii române literare moderne s-au înregistrat valoroase 

studii privitoare la formarea terminologiei ştiinţifice româneşti, ca de exemplu Formarea 

terminologiei ştiinţifice româneşti de N.A. U r s u, apărută în 1962. Bazându-se pe textele ştiinţifice 

mai importante din perioada 1760-1860, autorul doreşte să ofere ‖o imagine de ansamblu asupra 

procesului de creare a terminologiei ştiinţifice româneşti‖; el s-a oprit la ştiinţele naturii, 

matematice şi tehnice, deoarece a încercat ‖a delimita din multiplele domenii ale ştiinţei un grup 

care să prezinte oarecare unitate‖ (U r s u  N.A., 1962, p. 5). 

 Metalimbă şi metalingvistică 

 Terminologia lingvistică a fost puţin cercetată, faptul acesta putându-se explica prin lipsa 

unui inventar ―al terminologiei vehiculate, în trecut şi acum, de lingviştii şi filologii români‖ (V a s 

c e n c o, 1975, p. 3). Cuvintele şi expresiile specifice limbajului lingvistic aparţin evident 

terminologiei, parte constitutivă a metalimbii, cercetarea acesteia formând obiectul studiilor de 

metalingvistică.      

 Termenii ştiinţifici metalimbă şi metalingvistică au fost puşi în circulaţie de savantul 

american  E i n a r   H a u g e n   în lucrarea Directions in Modern Lingvistics, apărută în 1951. 

Autorul face o distincţie noţională între cei doi termeni arătând că metalimba se referă la acel 

limbaj de rangul al doilea pe care cercetătorii îl folosesc în mod curent, ca instrument semiologic 

specializat, pentru a descrie limbile naturale, informaţionale sau limba ca sistem, ca limbaj de 

rangul întâi. Este vorba, cu alte cuvinte, de un mod specific de exprimare a ideilor pe care îl 

întâlnim în cercetările de lingvistică, de un ansamblu de cuvinte şi expresii cu valoare 

terminologică, care diferă adeseori de la o epocă la alta sau de la un curent ştiinţific la altul. 
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 Cel de al doilea termen, metalingvistica, vine să precizeze denumirea unui anumit domeniu 

de studii lingvistice, anume cercetările al căror obiect îl formează metalimba. 

 N-ar fi fost nevoie să adoptăm termenul metalimbă dacă el n-ar fi adus nimic nou faţă de 

conceptul de terminologie; noţiunea de metalimbă este cu mult mai largă, deoarece ‖ea are în 

vedere nu numai sau, mai precis, nu atât inventarierea termenilor de specialitate sub formă de liste, 

cât mai ales studiul complex al funcţionării reale a terminologiei (inclusiv a termenilor compuşi, a 

îmbinărilor de cuvinte şi expresii specifice) ca sistem‖ (V a s c e n c o, 1975,    p. 23). 

 Un astfel de studiu, ca şi în cazul cercetărilor de limbă, poate releva sistemul metalimbii ―fie 

static, sincronic, fie evolutiv, diacronic, urmărind dinamica fenomenelor şi legăturilor dintre 

procese‖ (Tratat de lingv., 1971, p. 349), ceea ce presupune explicarea acestora. Pe de altă parte, 

metalimba poate fi descrisă fie ca macrosistem, prin studii de sinteză, fie sub formă de 

microsisteme, înţelegând prin aceasta studiul termenilor de bază aferenţi diferitelor ansambluri de 

discipline (romanistică, slavistică etc.) sau niveluri ale limbii (vocabular, sintaxă etc.).  
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CLIŞEE LINGVISTICE 

 

Prof. GHEORGHIŢĂ CAMELIA-DAIANA 
Liceul Tehnologic Auto, Craiova 

Cuvintele au înţelesuri, iar limba este făcută pentru a comunica. Banal, nu? Lucrurile nu stau 

chiar aşa... Nenumărate şabloane s-au instalat în discursul modern, făcând limba de neînţeles. În 

articolul de mai jos puteţi citi despre câteva dintre clişeele limbii române moderne.  

Mi se întâmplă adesea în ultimul timp ca atunci când mă hotărăsc să mai deschid televizorul, 

să devin brusc enervat de limbajul necopt al acestei populaţii plăpânde intelectual de ştirişti, 

moderatori, prezentatori, analişti şi alte specii de vorbitori, care varsă asupra noastră necontenit 

cuvinte plate, fără conţinut, gânduri fără coerenţă, şabloane repetate la nesfârşit, fără să obosească 

vreodată. Iată câteva exemple. 

Clişeul este, conform definiţiei, o formulă stilistică, expresie etc. banalizată din cauza 

repetării excesive. De asemenea, pentru acelaşi scop se mai poate folosi termenul şablon. De 

multe ori folosirea şabloanelor ascunde realitatea pe care acestea pretind că o reflectă, aşa cum se 

poate vedea mai jos.  

Oamenii legii. Ştirile ori emisiunile-anchetă abundă în acest stereotip nătâng. Nu ştiu de ce, 

dar „poliţişti‖ li se pare că sună  rău, nejurnalistic, pe când „oamenii legii‖ ar fi dovadă de 

imaginaţie, căci, nu-i aşa?, este o metaforă, iar metafora este specifică spiritelor evoluate. 

Micuţii. Nu există ştire/reportaj despre copii în care să nu auzim de la un capăt la celălalt, 

repetat fără încetare, acest termen. „Micuţii au făcut‖, „Micuţii au zis‖, „Micuţii au păţit‖ etc. Să 

spui „copiii‖ este, desigur, degradant… 

Criza financiară. Justificare pentru mai toate relele recente, criza financiară este o expresie 

la modă. Mass-media transmit zilnic către cetăţenii însetaţi de informaţie ştiri de genul: „Criza 

financiară a obligat compania X să…‖, „Din cauza crizei 100 de muncitori de le compania Y riscă 

…‖. Nimeni nu vorbeşte despre scăderea dramatică a vânzărilor de la o valoare x la o valoare y ori 

altfel de explicaţii economice raţionale şi măsurabile, căci de toate este de vină acest cuvânt ce 

justifică orice, „criza‖. 

Pe cinste. Odată cu venirea sărbătorilor, intră în arenă „pe cinste‖: masa este „pe cinste‖, 

distracţia este, de asemenea, „pe cinste‖. Una peste alta, cam totul este „pe cinste‖ de Paști şi de 

Crăciun. 

Din punct de vedere politic. Acest fel de a folosit cuvintele de către unii mă face să mă 

întreb dacă cei ce rostesc astfel ştiu că, în principiu, cuvintele au înţeles. Nu numai că „din punct de 

vedere politic‖ nu are sens, dar este şi un pilon fundamental al limbii de lemn moderne. Citiţi 

următoarele exemple: 

Emil Boc: Buna ziua tuturor. In urma sedintei Biroului Permanent de astazi, din punct de 

vedere politic, va voi prezenta doua concluzii. (preluat de pe siteul oficial al Partidului Democrat) 
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Calin Popescu Tăriceanu: Guvernul este imoral din punct de vedere politic… (declaraţie 

publică, 22 decembrie 2008). 

  Reformarea clasei politice. Cine nu a auzit de acest deziderat? Toţi vor asta, politicieni şi 

oameni simpli (după formula dragă multora). Dar ce înseamnă acest lucru? Nimeni nu ştie. Probabil 

acesta este şi motivul pentru care este atât de folosită această sintagmă, căci nu costă nimic să 

vorbeşti aiurea, dând impresia că ştii în fapt ce spui. În genere, de câte ori un politician ne propune 

ceva, printre motivaţii este şi aceea că doreşte „reformarea clasei politice‖. Poţi să-l combaţi? Ne 

doreşte binele doar…  

Tranziţia. Nu ştiu dacă nu aţi ratat momentul, dar vă înştiinţez că tranziţia în România s-a 

terminat. Ne-a spus preşedintele Băsescu acum vreo 2 ani. Mi s-a părut fabulos, căci vieţuiam bine-

mersi în tranziţie de atâţia ani şi, deodată, fără niciun semn, aflu că gata, tranziţia s-a terminat! Oare 

ce se întâmplase cu o zi înainte şi eu pierdusem? Veste bună este că aţi scăpat de acest clişeu, căci 

lumea a luat act de vorbele prezidenţiale: dacă s-a încheiat, atunci s-a încheiat! 

Grupurile de interese. Sunt peste tot, dar completamente invizibile. Ele îl sperie pe 

preşedinte (care totuşi luptă cu ele, aşa invizibile cum sunt, după cum ne-a anunţat) şi tot ele ne 

sperie şi pe noi (căci am vrea să facem ceva împotriva lor, dar nu ştim să le dibuim). Grupurile de 

interese fac legile în România, grupurile de interese frânează evoluţia ţării şi tot grupurile de 

interese sunt interesate (sic!) de subminarea bunelor intenţii ale celor câţiva politicieni buni. Să le 

urâm, deci, pe aceste grupuri de interese, iar dacă vreunul le va identifica vreodată, să-mi spună şi 

mie. În fapt, „grupurile de interese‖ este de găsit în dicţionarul nescris al limbii de lemn, vorbe fără 

miez ce nu au decât un singur scop, acela de a manipula. 

Eşichierul politic. Metafora este unealta de bază a analistului politic. „Eşichierul politic‖ 

este expresia care ne scoate din multe încurcături, căci spunem, savant, că un oarecare politician s-a 

reorientat pe eşichierul politic, iar nu că a plecat de la partidul x la partidul y. Atunci când un partid 

îşi schimbă doctrina peste noapte, nu spunem astfel, ci că „s-a repoziţionat pe eşichierul politic‖. 

Exemple sunt cu duiumul, iar o simplă căutare pe Internet vă va lămuri asupra utilizării acestei 

metafore jurnalistice, dar mă rezum la a da următorul exemplu, scris de Mihai Damian pe siteul 

Hotnews:  

„Eu pot sa inteleg ca un partid ca PD-ul a incercat mai intai sa ocupe terenul ideologic al 

PSD-ului din care s-a intrupat dupa care si-a dat seama ca acesta era mai usor de atacat dinspre 

dreapta. Nu aprob acest mod de plimbare pe esichierul politic (si mai ales flexibilitatea doctrinara 

care o permite), dar il inteleg.” 

Formule şi clişee internaţionale: 

- alea jacta est  „zarurile au fost aruncate‖ (Expresia se foloseşte atunci când, după o lungă 

perioadă de ezitare, se ia o hotărâre ireversibilă.) 

- alma mater   „mamă care grăneşte‖ (Sintagma este folosită pentru a desemna Universitatea.) 

- casus belli   „caz (motiv)de război‖ (Sintagma desemnează o situaţie conflictuală între două 

persoane.) 

- eiusdem farinae  „din aceeaşi făină‖ (Se spune despre persoane din aceeaşi categorie.) 

- ex officio  „din oficiu; din obligaţie morală‖ 
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- magna cum laude  „cu mare laudă‖   (calificativ folosit îndeosebi în universităţi pentru 

obţinerea unui titlu, a unei diplome) 

- mens sana in corpore sano  „minte sănătoasă într-un corp sănătos‖ (Expresia a devenit 

deviză a sportului.)   

- perpetuum mobile  „(lucru) tot timpul în mişcare‖ (mecanism imaginat să funcţioneze fără 

întrerupere) 

- post festum  „după sărbătoare; prea târziu‖ 

- restitutio in integrum  „restituire în totalitate; restabilire în toate drepturile‖ (formulă juridică 

prin care o persoană este repusă în totalitatea drepturilor) 
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OFICIALIZAREA ALFABETULUI LATIN 

 

Prof. dr. MUNTEANU DOINA VENERA  
                                                                                            Liceul Tehnologic Auto, Craiova 

 

 Condiţiile specifice de evoluţie a românilor, care sunt un popor romanic de credinţă 

ortodoxă, au avut impact şi asupra scrierii. În timpul Evului Mediu, ortodoxia a impus slavona ca 

limbă a bisericii şi ca limbă de cultură jucând un rol similar cu cel jucat de latină în lumea romanică 

din vest. Ca rezultat, românii au fost obligaţi să folosească în scrierea limbii lor naţionale alfabetul 

slavon sau chirilic, vreme de peste trei veacuri, dacă avem în vedere anul 1508, data apariţiei primei 

cărţi religioase tipărite în Ţara Românească, şi anul 1860, data înlocuirii oficiale a acestui alfabet cu 

cel latin.  

 “În toate provinciile româneşti, în secolul al XIX-lea sistemul de scriere utilizat este un 

obiect important de preocupare culturală, pe care îl dezbate întreaga intelectualitate progresistă 

română. Având în vedere că baza unităţii naţionale româneşti o forma conştiinţa unităţii şi 

continuităţii etnice, scrierea chirilică prin operele de cultură pe care le reprezenta, constituia o 

piedică în calea trezirii şi consolidării acestei conştiinţe, piedică pe care era chemată să o înlăture 

tocmai scrierea româno-latină.‖ (Ş u t e u   F l o r a, 1976, p. 47, 48).  

 ―De la 1780, când prin Gramatica lui M i c u  şi  Ş i n c a i se afirmă pentru prima dată, cu 

un puternic ecou, necesitatea introducerii alfabetului latin în limba română, şi până la 1880, când 

Academia Română votează prima ortografie cu litere latine oficială şi generală, oamenii de cultură 

nu obosesc să argumenteze necesitatea introducerii acestui sistem ortografic‖ (Ş u t e u  F l o r a, 

1976, p. 49). 

 În introducerea Către cititori, nesemnată, din Abecedariu pentru şcoalele elementare 

româneşti de legea greco-unită din Ungaria şi Banat, apărut la Viena, la Editura de cărţi scolastice 

în 1857, scris cu alfabet chirilic şi latin, la paginile 7-8 se semnalează mulţimea ortografiilor 

folosite în tipăriturile româneşti din epocă şi se cere adoptarea unei ortografii unice, care ―să se 

perfecţiuneze o dată cu dezvoltarea şi cultura limbei‖ (în BALR, 1972, p. 140). 

 G e o r g e  H i l l, în Precuvântare la Gramatica limbii române, apărută la Bucureşti la 

Tipografia Colegiului Naţional în 1858, arată că ―limba română  s-a scris şi se scrie în parte şi 

acuma cu litere chirilice. Această scriere este însă aşa de nepotrivită cu geniul limbei, încât de sine 

suntem siliţi a ave recurs la literele latine mai cu seamă când vom voi să reducem limba la reguli 

gramaticale. Singura greutate este că limba latină, ca limbă moartă, a rămas stătătoare, iar în limba 

română, ca şi în celelalte limbi romane, s-au dezvoltat nişte sunete, pe care limba latină nu le avea şi 
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din causa cărora trebuie să facem şi noi oarecare modificări în alfabetul latin, precum au făcut 

franţezii, italienii şi celelalte naţii romane. Nici o limbă cultivată nu se scrie şi nu se poate scrie 

după sistema curat eufonică sau curat etimologică. De aceea şi noi numai printr-o combinare 

potrivită a amendurora vom putea ajunge la scopul nostru‖ (în BALR, 1972, p. 143). 

 Problema ortografiei îi preocupă pe mulţi cărturari ai vremii, dovadă fiind numeroasele 

articole apărute în presă, ca de exemplu: A.M. M a r i n e s c u  publică în 1860 articolul De 

ortografia romana; G.S. M u n t e a n u  în articolul Încercare spre a stăvili un principiu pentru 

ortografia cu litere romane, publicat în Amicul şcoalei din Sibiu, în 1860, arată importanţa stabilirii 

unei ortografii unitare şi a înfiinţării unei Academii savante pentru cultivarea limbii;                   D i 

m i t r i u  P r e d a, în articolul Despre importanţa introducţiunei literelor latine în limba română 

din 1862; N. M i h ă l ţ e a n u, Ortografia română, 1866; R a d u  N ă s t u r e l  Cum scriem 

astăzi?, 1866; P o p - F l o r e n t i n  I., Problema ortografiei române, 1866.  

 L a z ă r  Ş ă i n e a n u  face o analiză a acestei perioade: ―la 1860, vechiul alfabet chirilic, 

de care s-a uzat în timp de aproape patru secole, a fost definitiv înlocuit cu cel latin. Această simplă 

modificare a grafiei fu începutul unei adevărate revoluţiuni intelectuale. O eră nouă, de consecinţe 

incalculabile, se deschise pentru dezvoltarea intelectuală a neamului‖ (Ş ă i n e a n u, 1896, p. L). 

 ―Între 1836-1839 în Ţara Românească şi Moldova ia naştere aşa-numitul alfabet civil, de 

tranziţie sau mixt, compus dintr-un amestec de litere chirilice şi latine‖ (Ş u t e u  F l o r a, 1976, p. 

68) al cărui principal creator este I.  H e l i a d e   R ă d u l e s c u.  

 În înfăptuirea acestui act de demnitate naţională care a însemnat, totodată, punerea de acord 

a fondului latin al limbii noastre cu forma de scriere, alfabetul latin, un rol hotărâtor l-au avut 

cărturarii din cele trei provincii istorice, Ţara Românească, Moldova şi Transilvania, la care au 

subscris mai devreme sau mai târziu cărturarii din Banat, Crişana, Maramureş, Basarabia, Bucovina 

şi Dobrogea, aflate vremelnic, ca şi Transilvania, sub stăpânirea unor imperii.  

 În 1859–1860, Eforiile Şcoalelor din Muntenia şi Moldova decid introducerea generală, în 

şcoli, a alfabetului latin. În 1860, din ordinul lui  I o n G h i c a, prim-ministru al Ţării Româneşti, 

în Principatele Unite se declară alfabetul latin ca singurul oficial. În acelaşi an, acesta devine oficial 

şi general şi în Transilvania. 

 Deschiderea şcolilor în limba română la Bucureşti şi Iaşi, înfiinţarea de ziare şi reviste în 

limba română, organizarea primelor reprezentaţii de teatru în limba naţională grăbesc procesul de 

înlocuire a alfabetului chirilic cu cel latin.  

 Deşi opinia publică era în cunoştinţă de cauză, greutăţile în aplicarea reformei se întâlneau 

mai ales în şcoală, învăţătorii şi profesorii fiind obişnuiţi cu literele slavone. De aici necesitatea 

înfiinţării unei societăţi academice care să stabilească regulile scrierii limbii române cu alfabet latin.  
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 La 1 aprilie 1866 se înfiinţează, la Bucureşti, Societatea Literară Română, ―care avea 

obligaţia de a determina ortografia limbei române‖ (Ş u t e u F l o r a, LR, 1966, p. 503), gramatica 

şi dicţionarul limbii române, instrumente indispensabile în activitatea de promovare a ştiinţei şi 

culturii. În 1867 devine  Societatea Academică Română, iar în 1879 Academia Română. Tot din 

1867 editează revista Anale care apare, cu unele întreruperi şi schimbări de titlu, până astăzi.  

 ―Prezenţa pentru prima dată într-un for intelectual de talia Academiei a unor reprezentanţi 

din toate provinciile, aşa cum prevedea regulamentul de fondare, constituia o garanţie că vor fi 

căutate şi găsite soluţii care să ţină seama atât de contribuţia fiecărei provincii la zestrea limbii 

naţionale cât şi de imperativul suprem al unităţii ei‖ (Ţ e p e l e a – B u l g ă r, 1973, p. 240). 

 Dicţionarul academic elaborat de  L a u r i a n  şi  M a s s i m  n-a putut, ―cu toate ostenelile 

şi bunele intenţii ale autorilor, să corespundă cerinţelor epocii, chiar dacă destule lucruri au rămas şi 

au fost utilizate de lexicografii următori. Cam la fel s-au petrecut lucrurile şi cu Gramatica 

întocmită de C i p a r i u, ale cărei merite pentru iniţierea studiului limbii vechi româneşti pe bază 

de texte aparţinând epocilor trecute rămân totuşi întregi şi trebuie apreciate după cuviinţă‖ (I o r d a 

n, LR, 1966, p. 468).  

 Gramatica lui C i p a r i u  ―inaugurează epoca studiului istoric al limbii române, 

reprezentând un moment de răscruce deoarece pe ea s-au întemeiat din ce în ce mai mult gramaticile 

ştiinţifice de după 1880‖ (A v r a m  M i o a r a, LR, 1966, p. 502).   

 Primele norme ortografice aprobate în 1867 de Societatea Academică Română se întemeiau 

pe principiul etimologic, adică al scrierii cuvintelor ţinându-se seama de origine, dar nu şi de 

pronunţarea lor. Cu toate acestea, atât în Principatele Unite, cât şi în Transilvania, alfabetul chirilic 

continuă să fie folosit în textele bisericeşti ortodoxe. 

 Reforma ortografică înfăptuită de Academia Română în 1881 pe baza raportului unei comisii 

formată din T. M a i o r e s c u, V. A l e c s a n d r i, Al. O d o b e s c u,  B.P. H a s d e u,  adoptă un 

sistem ortografic bazat pe un fonetism moderat, ―menit să ducă la unificarea aspectului scris al 

limbii literare‖ (G h e ţ i e, 1978, p. 32), fapt ce reprezentă ―o etapă importantă în istoria limbii 

noastre literare‖ (Ş u t e u  F l o r a, LR, p. 518). 

 ―În 1904 Academia Română a părăsit cu totul principiul etimologic şi a primit scrierea 

întemeiată pe principiul fonetic de a se scrie, adică sunetele vorbirii prin litere adaptate fiecăruia. 

Cu modul acesta s-a pus capăt inconsecvenţelor, cari erau inevitabile în ortografia anterioară prin 

caracterul ei ibrid fonetico-etimologic‖ (Ş ă i n e a n u, 1929, p. X). 
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INTERDISCIPLINARITATEA ÎN PREDAREA  

LIMBILOR MODERNE 
 

 

Prof. MECHE ALINA-MIHAELA 
Liceul Tehnologic Auto, Craiova 

O analiză a abordării interdisciplinare în domeniul limbilor moderne se cere iniţiată printr-o 

redefinire a specificului acestora în cadrul disciplinelor de învăţământ. A studia un nou cod 

presupune a-l considera, simultan, obiect de cunoaştere, dar şi mijloc de realizare a acesteia. Ca 

instrument epistemologic, prin funcţia sa reverenţială, limba modernă utilizează concepte din toate 

domeniile, în mare parte cunoscute elevilor de la studiul limbii materne, cărora li se atribuie, însă, 

un nou semnificant. Aşadar, de la început, profesorul apelează, pe parcursul studierii textelor 

cuprinse în manualele şcolare, la un bagaj de concepte aparţinând mai multor discipline şi operează 

aşa-numitele corelaţii obligatorii. Privită din acest punct de vedere, interdisciplinaritatea reprezintă 

o abordare intrinsecă studiului oricărei limbi moderne, asigurând transmiterea unui volum de 

cunoştinţe şi realizarea obiectivelor lecţiei. Fără a epuiza domeniile ce se interferează în manualele 

şcolare de limba franceză, reţinem ideea necesităţii pregătirii multilaterale, interdisciplinare, a 

cadrelor didactice absolvente ale facultăţii de litere. Interdisciplinaritatea presupune un dialog şi un 

schimb de cunoştinţe, analize, metode între două sau mai multe discipline. Ea implică existenţa 

unor interacţiuni şi î îmbogăţire mutuală între specialiştii diferitelor discipline. Un exemplu recent îl 

constituie etiologia umană, o întâlnire între studiul comportamentului animal şi psihologia infantilă 

sau felul în care este văzut cancerul de către biologi, medici, psihologi sau filosofi. (cf. Dictionnaire 

encyclopédique de l’enseignement et de la formation. Sous la dir. de Christiane Etévé et Philippe 

Champy. Paris: Nathan, 1994. pp. 561-563). Edgar Morin opune acestui termen pe cel de 
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transdisciplinaritate : l’interdisciplinarité érige des disciplines souveraines comme des états 

nationaux, tandis que la transdisciplinarité, qui ne les détruit pas, les traverse (apud Nicole 

Mathieu, « Interdisciplinarité interne, interdisciplinarité externe. Quel intérêt heuristique pour la 

géographie : Réflexion à partir d’une confrontation des pratiques. », Entretien avec Edgar Morin, 

1996). Transdisciplinaritatea  desemnează o ştiinţă care parcurge diverse ştiinţe fără a ţine cont de 

frontiere. Gradul aplicativ al interdisciplinarităţii conduce la transferul metodelor dintr-o disciplină 

în alta. Bunăoară, metodele pentru proiecţia concretului în domeniul abstract cu ajutorul 

simbolurilor împrumutate din lumea sensibilă, conduc la cunoaşterea limbajului metaforic. Sau, 

modul în care abilităţile de utilizare ale calculatorului – ca tehnică atractivă de învăţare a unei limbi 

moderne -  se îmbină cu dorinţa de cunoaştere a unei limbi moderne , aduce un plus disciplinei în 

cauză. În acest sens, menţionăm utilizarea unor site-uri bilingve engleză-franceză care să-l 

determine pe elev să depăşească « grilajele » limbii moderne, exersându-şi cele patru competenţe 

(skills), edificate în Cadrul European Comun de Referinţă pentru limbi: ascultarea unui text 

(compréhension orale), comunicare într-o limbă străină (production orale), citire  (compréhension 

écrite) şi redactare de corespondenţă (production écrite). Un exemplu de practică în predarea limbii 

franceze cu ajutorul materialelor bilingve îl constituie site-ul australian 

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/ consacrat învăţării limbilor străine precum 

franceză, germană, italiană sau chineză, de către începători, vorbitori (nu neapărat nativi) de limbă 

engleză. În opinia lui G. Văideanu, interdisciplinaritatea „implică un anumit grad de integrare între 

diferitele domenii ale cunoaşterii şi diferite abordări, ca şi utilizarea unui limbaj comun permiţând 

schimburi de ordin conceptual şi metodologic‖.(G. Văideanu, 1988).  Interdisciplinaritatea este o 

formă de cooperare între discipline ştiinţifice diferite, care se realizează în principal respectând 

logica ştiinţelor respective, adaptate particularităţilor legii didactice şi-l ajută pe elev în formarea 

unei imagini unitare a realităţii, dezvoltându-i o gândire integratoare. În interdisciplinaritatea la 

nivelul activităţilor de predare-învăţare sunt căutate teme comune pentru diferite obiecte de studiu, 

care pot duce la realizarea obiectivelor de învăţare de ordin înalt, aşa numitele higher order 

learning objectives, cum ar fi luarea de decizii, rezolvarea de probleme, însuşirea metodelor şi 

tehnicilor de  învăţare eficientă etc. Aceste competenţe cu caracter generic pot fi transferate cu 

uşurinţă  dintr-un context disciplinar în altul, dar, mai ales, pot fi transferate efectiv în contexte de 

viaţă   cotidiană  în afara clasei. Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele 

multiple ale dezvoltării copilului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. 

Interdisciplinaritatea asigură formarea sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative 

necesară elevului în învăţare, pentru interrelaţionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a 

treptelor următoare în învăţare, pentru învăţarea permanentă. Pe lângă obiectivele cognitive 

specifice unor activităţi, jocul de rol contribuie la realizarea unor obiective atitudinal-valorice. 

Astfel, jocul de rol: facilitează socializarea elevilor; îi familiarizează cu modul de gândire, trăire şi 

acţiune, specific anumitor status-uri profesionale, culturale, ştiinţifice ,le dezvoltă capacitatea de a 

rezolva situaţii problematice dificile, capacitatea empatică şi de înţelegere a opiniilor, trăirilor şi 

aspiraţiilor celor din jur. Între aceste activităţi, un loc aparte îl ocupă jocul didactic. Jocul didactic 

interdisciplinar este o activitate în care se îmbină sarcini didactice din domenii de cunoaştere 

diverse, într-o structură unitară, axată pe învăţare. El imprimă activităţii didactice un caracter 

dinamic şi atrăgător, induce o stare de bucurie şi de destindere care previne monotonia şi oboseala 

şi fortifică energiile intelectuale şi fizice ale elevilor.  Jocurile didactice  permit o abordarea 

interdisciplinară şi pot fi cu succes integrate la clasă  în categoria metodelor active de predare-

învăţare ca  şi  jocurile de rol. Ele se bazează pe simularea unor funcţii, relaţii, activităţi, fenomene 

etc., iar, prin practicarea lor, elevii devin actori ai vieţii sociale pentru care se pregătesc. Punând 

elevii să relaţioneze între ei, jocul de rol îi activizează din punct de vedere cognitiv, afectiv şi 

motric-emoţional, iar interacţiunile dintre participanţi dezvoltă autocontrolul eficient al conduitelor, 

comportamentelor şi achiziţiilor. Jocul de rol evidenţiază modul corect sau incorect de comportare 

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/
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în anumite situaţii şi reprezintă o metodă eficientă de formare rapidă şi corectă a convingerilor, 

atitudinilor şi comportamentelor .   

Avantajele interdisciplinarităţii sunt:  permite elevului să acumuleze informaţii despre 

obiecte procese, fenomene care vor fi aprofundate în anii următori ai şcolarităţii;• clarifică mai bine 

o temă făcând apel la mai multe discipline;• creează ocazii de a corela limbajele disciplinelor 

şcolare;• permite aplicarea cunoştinţelor în diferite domenii;• constituie o abordare economică din 

punct de vedere al raportului dintre cantitatea de cunoştinţe şi volumul de învăţare.  Predarea 

interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării copilului: intelectuală, 

emoţională, socială, fizică şi estetică. Interdisciplinaritatea asigură formarea sistematică şi 

progresivă a unei culturi comunicative necesară elevului în învăţare, pentru interrelaţionarea cu 

semenii, pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în învăţare, pentru învăţarea 

permanentă. „Elevul viitorului va fi un explorator‖ – spune Marshall McLuhan. Pentru aceasta el 

trebuie să fie conştientizat de importanţa învăţării prin cercetare, prin descoperire, de importanţa 

realizării conexiunilor între diferitele discipline.  Cel mai puternic argument pentru 

interdisciplinaritate este chiar faptul că viaţa nu este împărţită pe discipline. Societatea în care trăim 

şi în care vor trăi copiii pe care îi pregătim are nevoie de oameni care să gândească interdisciplinar, 

care să treacă cu uşurinţă de la un domeniu la altul şi care să-şi îndeplinească cu succes rolurile 

sociale pentru care sunt pregătiţi. Un învăţământ interdisciplinar poate să-i ajute pe copii să 

dobândească o privire de ansamblu asupra vieţii şi universului, să asimileze mai temeinic valorile 

fundamentale şi să distingă mai uşor scopurile de mijloace. Conexiunile interdisciplinare nu sunt 

univoce, în sensul că fluxul de informaţii, are o singură direcţie spre o anumită activitate; 

comunicarea se desfăşoară în ambele direcţii, de la un tip de activitate la altul şi invers. Abordarea 

interdisciplinară porneşte de la ideea că nici o disciplină de învăţământ nu constituie un domeniu 

închis, ci se pot stabili legături intre discipline.  Practic, interdisciplinaritatea apare ca necesitate a 

depăşirii limitelor creatoare de cunoaştere, care a pus graniţe artificiale între diferite domenii ale ei. 

Argumentul care pledează pentru interdisciplinaritate constă în aceea că oferă o imagine integrată a 

lucrurilor care sunt analizate separat.   Deşi conţinutul textelor şi exploatarea aspectului referenţial 

fac, aşadar, abordarea interdisciplinară a limbilor moderne,profesorului avizat îi revine sarcina de a 

sistematiza conceptele vehiculate, de a le stabili domeniile de aplicabilitate şi aria semantică. De 

obicei, în momentul întâlnirii cu conceptul în noul cod, elevul îi cunoaşte deja semnificaţiile în 

limba română, polisemia implicată şi valenţele pluridisciplinare. O familiarizare anterioară cu 

noţiunile în limba maternă se impune şi ca o cerinţă de ordin pedagogic: conceptul deja format şi 

clarificat este doar redefinit în limba modernă, cu eventuale completări de ordin semantic ce pot 

viza şi latura interdisciplinară. O altă cale de realizare a interdisciplinarităţii în studiul unei limbi 

presupune apropierea acesteia de materii de învăţământ cu metodologii asemănătoare sau chiar 

identice. Ne referim, în primul rând, la limba maternă, limba română şi, atunci când este posibil, la 

un alt cod studiat ca a doua limbă modernă, într-o asemenea perspectivă, limba este considerată 

obiect al investigaţiei, funcţia metalingvistică a limbajului devine preponderentă, ca şi latura 

formativă a obiectelor propuse la lecţie. Opunându-se metodelor structurale care defineau fiecare 

cod drept un sistem aparte, noile metode consideră limbile drept sisteme cu un ansamblu de 

proprietăţi comune. Progresele înregistrate în analiza contrastivă şi teoria traducerii au contribuit 

substanţial la facilitarea accesului la limbă, la prevenirea interferenţelor, printr-o conştientizare la 

elevi a elementelor de legătură sau contrast cu limba maternă sau, eventual,cu un alt cod studiat. O 

astfel de analiză include toate nivelurile de limbă- fonologie, lexical, morfo-sintactic- ca şi 

contextul de comunicare şi are drept obiectiv final dezvoltarea competenţei de comunicare în limba 

modernă şi chiar în limba maternă. Ne însuşim ideea formării la elevi a unor competenţe de bază 

pornindu-se de la limba maternă, pe care să se grefeze achiziţiile nou acumulate. Profesorul cu 

specializare în două limbi moderne are posibilitatea de a stabili relaţii şi între acestea, oferindu-le 

elevilor un dublu sistem de referinţă: cel al limbii materne şi cel al limbii moderne studiate. 
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Predarea lexicului francez se pretează în foarte mare măsură unei asemenea abordări contrastiv-

interdisciplinare. Pe lângă parafrază şi suport vizual se poate recurge şi la echivalentul din limba 

maternă sau din altă limbă modernă studiată, analizând , atunci când este cazul, asemănările. 

Exemplificăm prin trei termeni englezi cu etimologii diferite: revolution, trace şi wolf. Asociind 

simultan imaginea sonoră cu cea grafică a lexemelor engleze elevii vor decoda cu uşurinţă sensul 

lor prin analogie cu revoluţie- română, trace- franceză, wolf- germană. Semnalăm şi cazul 

conceptelor aflate în raport de sinonimie parţială sau totală, a căror explicare declanşează o 

incursiune în istoria Angliei. Este binecunoscut exemplul sinonimelor care denumesc prin cuvinte 

de origine germanică animale domestice şi prin termeni de origine latină carnea acestora, cu 

explicaţiile de istorie respective. Elevii cunoscători ai limbii franceze şi ai limbii germane 

decodează cu uşurinţă termenii unuia din lanţurile sinonimice. Analiza contrastivă îşi poate dovedi 

eficienţa şi în ortografierea corectă simultană în mai multe coduri. 

Nivelul morfo-sintactic poate beneficia de un suport similar, cu condiţia formării elevilor în 

acest sens. Subliniem ideea necesităţii ca noţiunile fundamentale să apară, mai întâi în limba 

maternă şi apoi în limba modernă. Utilizarea analizei contrastive presupune introducerea la orele de 

limbi moderne a demersului metalingvistic axat pe asociaţie şi transfer. Abordarea interdisciplinară 

prin prisma pedagogiei integrate vizează formarea competenţei de comunicare. Din acest punct de 

vedere, accentul pe practicarea limbii în situaţie se pune prea puţin în cadrul studiului limbii 

materne, analiza relaţiei limbă-context de comunicare se preconizează mai ales de către 

metodologiile codurilor străine. În ciuda diversităţii culturilor există trăsături socio-culturale 

comune care generează un comportament social asemănător în situaţii similare. O mai profundă 

conştientizare la elevi a actelor de limbaj în limba maternă ar putea stimula vocaţia pentru dialog şi 

în alte coduri. În structura manualelor şcolare, o bună ocazie în acest sens este oferită de exerciţiile 

de comunicare. Un bun antrenament în limba maternă presupune studierea tuturor registrelor din 

limba-sursă, antrenament ce se poate ulterior reflecta şi asupra limbii moderne.     O aplicare 

sistematică şi permanentă a interdisciplinarităţii, sub toate aspectele ei, în domeniul limbilor 

moderne reclamă o formaţie pedagogică şi o informaţie deosebită a cadrelor didactice solicitate să 

adopte multiple ipostaze şi să formeze la elevi o viziune asupra cunoaşterii. Argumentele pe care le 

oferă în ultimă instanţă aplicarea interdisciplinarităţii în domeniul limbilor moderne şi care justifică 

pe deplin eforturile depuse, au în vedere o metodologie mai funcţională şi raţională, mai economică 

şi mai bine organizată, care să stimuleze în acelaşi timp munca independentă şi să se  constituie într-

un procedeu euristic fără a se limita zonele idiomatice ale fiecărui cod în parte, care se cer 

investigate diferit. În al doilea rând, achiziţia limbilor moderne va putea coincide, în urma unei 

astfel de abordări, cu o cunoaştere mai nuanţată şi mai profundă a limbii materne, va declanşa un 

nou tip de reflecţie asupra acesteia, va mări disponibilitatea elevilor de a-şi însuşi noi coduri, spre a 

putea stăpâni, tot mai cuprinzător, realitatea prin limbaj. 
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DEZVOLTAREA COMPETENŢEI DE COMUNICARE ÎNTR-O LIMBĂ 

STRĂINĂ LA CLASELE LICEALE 
-STUDIU- 

 

Prof. BURCHEŞIN MONA-DANIELA  
Liceul Tehnologic Auto, Craiova 

 

De mai bine de un deceniu, în învăţământul românesc este abordată problema competenţelor 

ca finalităţi educaţionale. Competenţele – cheie au o prezenţă explicită şi implicită bine precizată în 

Legea Educaţiei Naţionale, ceea ce arată că includerea acestora reprezintă referenţialul maxim al 

procesului educaţional. 

Învăţământul liceal este centrat pe dezvoltarea şi diversificarea competenţelor - cheie şi 

formarea competenţelor specifice, în funcţie de filieră, profil, specializare sau calificare. Aceste 

competenţe-cheie sunt: 

a) competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor 

naţionale; 

 b) competenţe de comunicare în limbi străine; 

 c) competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie; 

 d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi 

cunoaştere; 

 e) competenţe sociale şi civice; 

 f) competenţe antreprenoriale; 

 g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală; 

 h) competenţa de a învăţa să înveţi. 

Art.329 din Legea Educaţiei Naţionale subliniază că „învăţarea pe tot parcursul vieţii se 

centrează pe formarea şi dezvoltarea competenţelor – cheie şi a competenţelor specifice unui 

domeniu de activitate sau unei calificări‖. 

 Din definiţia competenţei - cheie şi din analiza specificului acestora rezultă următoarele:  

 competenţele se definesc printr-un sistem de cunoştinţe – deprinderi / abilităţi – atitudini; 

 au un caracter transdisciplinar implicit; 

 competenţele – cheie reprezintă într-un fel finalităţile educaţionale ale învăţământului 

obligatoriu; 

 acestea trebuie să reprezinte baza educaţiei permanente. 

Competenţa de comunicare  reprezintă o categorie de competenţe esenţială într-o lume 

globală, în absenţa căreia nu se poate construi nici cunoaştere/ învăţare, nici relaţionare. Este un 

element cheie pentru reuşita persoanei în situaţii de viaţă, în familie, în timpul liber etc. şi pentru 

dezvoltarea altor competenţe cheie. 

Competenţa de comunicare are două componente: 

1. comunicarea în limba maternă; 

2. comunicarea în limbi străine. 

Competenţa de comunicare în limba maternă reflectă capacitatea individului de: 

 a exprima şi de a interpreta concepte, convingeri, sentimente şi opinii, atât  oral, cât şi în 

scris;  

 disponibilitatea de a interacţiona cu alţii într-un mod adecvat şi creativ.  

 

Comunicarea în limbi străine se bazează pe capacitatea de a înţelege, exprima şi interpreta 

concepte, gânduri, sentimente, fapte şi opinii oral sau în scris (ascultare, vorbire, citire şi 

scriere), într-un număr corespunzător de contexte sociale şi culturale (în educaţie şi formare, la 

muncă, acasă şi timp liber), în acord cu o dorinţă sau necesitate. 
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La clasele de liceu, competenţa de comunicare poate fi dezvoltată prin următoarele metode: 

1. Explicaţia – este frecvent însoţită de demonstraţii şi porneşte de la teorie la practică, de la 

abstract la concret. 

2. Naraţiunea – în care predomină acţiunea de comunicare, într-o formă de organizare orală. 

3. Descrierea – de obiecte, persoane, locuri, activităţi, evenimente. 

4. Prelegerea – care reprezintă o expunere sistematică a unui volum mare de cunoştinţe şi 

implică elevii în înţelegerea temei prin activităţi de interogare, interpretare sau de reflecţie. 

5. Lectura – care presupune valorificarea unor tehnici de lectură (cum ar fi: lectura rapidă, 

lectura activă, lectura explicativă, lectura selectivă) precum şi a unor deprinderi şi obişnuinţe 

de stocare şi prelucrare a informaţiilor (ca deprinderea de a lua notiţe, a extrage ideile 

principale, a alcătui o fişă, un conspect etc.). 

6. Conversaţia - care valorifică dialogul în vederea realizării obiectivelor procesului de 

învăţământ. 

7. Dezbaterea - ca variantă a metodei conversaţiei, presupune luarea în discuţie, de către un 

grup de elevi, a unei probleme. 

8. Modelarea – care constă în utilizarea modelelor ca sursă pentru dobândirea noilor 

cunoştinţe, putând fi abordată şi ca o formă a demonstraţiei. 

Dintre situaţiile de învăţare care sprijină dezvoltarea competenţei de comunicare amintim: 

- identificarea termenilor; 

- utilizarea limbajului ca un instrument pentru construirea cunoaşterii individuale; 

- înţelegerea mesajelor : cerinţe, scopuri, opţiuni etc.; 

- generarea de opinii diverse în legătură cu o situaţie, cu o metodă utilizată, cu o rezolvare 

propusă etc.; 

- utilizarea unor terminologii specifice; 

- alegerea  metodelor şi formularea ipotezelor; 

- formularea de comenzi care orientează acţiunea individului; 

- organizarea şi coordonarea activităţii unui grup; 

- iniţierea unei acţiuni –finalizarea acţiunii; 

- oferirea de feedback,  realizarea de aprecieri; 

- rezolvarea unui conflict; 

- împărtăşirea unor valori comune; 

- realizarea de aprecieri; 

- argumentarea părerilor personale. 
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Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi propune criterii detaliate pentru 

descrierea competenţelor şi are un potenţial important în evoluţia practicilor de evaluare. Didactica 

limbilor străine este marcată de noi fundamente : competenţă plurilingvistică, aspecte culturale ale 

competenţei, abordare prin sarcini de colaborare, în scopul dezvoltării competențelor intra- și 

interpersonale. În domeniul evaluării, dar şi în cel al politicilor lingvistice şi ale curriculum-ului, 

CECRL a devenit un important punct de referinţă.  

Sistemele educative naţionale fac referire la el în mod explicit (rezoluţia din 23 februarie 

2002 a Uniunii Europene « Diversitate lingvistică şi învăţarea limbilor »). 

Având în vedere cele menţionate, la limbi moderne, trebuie avute în vedere următoarele obiective 

specifice:  

1. Depăşirea evaluării de tip tradiţional şi evaluarea în conformitate cu nivelurile comune de 

competenţe din CECRL; 

2. Elaborarea itemilor şi a probelor de evaluare, prin respectarea exactităţii şi validităţii, acestea 

oferind diagnoză, prognoză, feedback, motivând, inspirând, asigurând evoluţia educabililor. 

3.Adaptarea evaluării la specificul clasei - nivel de cunoaştere, particularităţi psiho-pedagogice ale 

elevilor; 

4. Centrarea evaluării pe competenţele generale fiecărui nivel de învăţământ şi, respectiv, 

competenţele specifice fiecărei clase/ciclu de învăţământ; 

5. Discutarea cu elevii a structurii probelor de evaluare scrisă, a referatelor, a portofoliilor, etc. 

precum şi a conţinutului acestora în momentul susţinerii; 

6. Obligativitatea susţinerii evaluării predictive la toate clasele la care se predau Limbi moderne şi 

transformarea acestui test iniţial într-un instrument privind eficientizarea strategiilor didactice, 

pentru a remedia deficienţele, a asigura progresul şcolar şi a stimula performanţa în rândul elevilor; 

7. Analiza rezultatelor testelor predictive la Limbi moderne şi o analiză comparativă între 

rezultatele la aceste teste la clasele de acelaşi nivel; 

8. Nivelul pregătirii elevilor să se realizeze pe baza observaţiei directe, a probelor de control 

aplicate  şi a evaluării de tip longitudinal (pentru urmărirea progresului individual al elevilor); 

9. Obligativitatea autoevaluării cadrului didactic (capacitatea de a raporta propriul comportament 

didactic la exigenţele unui stil didactic elevat, adaptat specificului clasei de elevi). Schimb de 

experienţă în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice. 

10. Eficientizarea procesului de evaluare prin creşterea gradului de obiectivitate în apreciere, pentru 

evitarea supranotării. 

Din perspectiva demersului educaţional centrat pe competenţe, programele şcolare 

recomandă: 

- proiectarea curriculară centrată pe competenţe şi dezvoltarea unei strategii didactice care să 

urmărească formarea acestor competenţe; 

- proiectarea unui set unitar de competenţe generale şi specifice pentru toate limbile moderne 

studiate în şcoala românească, din perspectiva modelului comunicativ-funcţional de predare / 

învăţare a acestora; 

- corelarea competenţelor specifice cu o serie de forme de prezentare a conţinuturilor; 

- proiectarea conţinuturilor predării în funcţie de nevoile de comunicare ale celui care învaţă; 

- posibilitatea ca unei competenţe specifice să îi corespundă mai multe conţinuturi; 

- utilizarea cu preponderenţă a evaluării continue, formative; 

- utilizarea, alături de formele şi instrumentele clasice de evaluare şi unor forme şi 

instrumente complementare, aşa cum sunt: proiectul, portofoliul, autoevaluarea, evaluarea în 

perechi, observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor; 

- corelarea directă a rezultatelor evaluării cu competenţele specifice vizate de program şcolară; 

- valorizarea rezultatelor învăţării prin raportarea la progresul şcolar al fiecărui elev; 

- recunoaşterea, la nivelul evaluării, a experienţelor de învăţare şi a competenţelor dobândite 

în contexte non-formale sau informale; 
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- utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor şcolare. 

- corelarea treptată, chiar de la începutul studierii limbii engleze, la nivelurile de performanţă 

prevăzute de Cadrul European Comun de Referinţă; 

- asigurarea continuităţii şi a progresiei de la o clasă la alta, ţinând cont de competenţele care 

se formează la elevi; 

- asigurarea unui demers didactic personalizat, instrumentul acestuia fiind unitatea de 

învăţare; 

- necesităţile de comunicare ale elevilor în contextul realităţii lor imediate-folosirea 

telefonului celular, completarea unui C.V., întocmirea unui e-mail. Astfel, au fost propuse pentru 

studiu, texte autentice şi sarcini de lucru autentice, care să reflecte situaţiile tipice de comunicare şi 

documentare din realitatea contemporană. 

Îmbinarea judicioasă şi atentă a situaţiilor de învăţare şi utilizarea eficientă a metodelor de 

predare-învăţare conduc la dezvoltarea competenţelor de comunicare la nivelul claselor liceale. 

Fiind utilizată la toate disciplinele şcolare, competenţa de comunicare are un evident caracter 

transdisciplinar şi este definită prin caracteristica sa de evoluţie continuă atât în mediul familial, în 

şcoală, cât şi în mediile profesionale sau în timpul liber. 
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UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI COMPETENŢA DIGITALĂ  

ÎN PREDAREA LIMBILOR MODERNE 
 

Prof. BURCHEŞIN MONA-DANIELA  
Liceul Tehnologic Auto, Craiova 

 

 În accepţiunea Comisiei Europene, definiţia competenţelor – cheie este următoarea: 

„Competenţele - cheie reprezintă un pachet transferabil şi multifuncţional de cunoştinţe, deprinderi 

(abilităţi) şi atitudini de care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, 

pentru incluziune socială şi inserţie profesională. Acestea trebuie dezvoltate până la finalizarea 

educaţiei obligatorii şi trebuie să acţioneze ca un fundament pentru învăţarea în continuare, ca 

parte a învăţării pe parcursul întregii vieţi‖. 

Articolul 68 (1) din Legea Educaţiei Naţionale stipulează: „Curriculum naţional pentru 

învăţământul primar şi gimnazial se axează pe 8 domenii de competenţe – cheie care determină 

profilul de formare a elevului: 

 a) competenţe de comunicare în limba română şi în limba maternă, în cazul minorităţilor 

naţionale; 

 b) competenţe de comunicare în limbi străine; 

 c) competenţe de bază de matematică, ştiinţe şi tehnologie; 

 d) competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare 

şi cunoaştere; 

 e) competenţe sociale şi civice; 

 f) competenţe antreprenoriale; 

 g) competenţe de sensibilizare şi de expresie culturală; 

 h) competenţa de a învăţa să înveţi.‖ 

În continuare, Articolul 68 (5) subliniază ideea conform căreia învăţământul liceal este 

centrat pe dezvoltarea şi diversificarea competenţelor - cheie şi formarea competenţelor specifice, în 

funcţie de filieră, profil, specializare sau calificare. 

În aceeaşi idee, cele opt domenii de competenţe-cheie sugerate de Comisia Europeană sunt: 

(1) Comunicarea în limba maternă 

(2) Comunicarea în limbi străine 

(3) Competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii  

(4) Competenţa digitală (TSI – Tehnologia Societăţii informaţiei) 

(5) Competenţa socială şi competenţe civice 

(6) A învăţa să înveţi 
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(7) Iniţiativă şi antreprenoriat 

(8) Sensibilizare şi exprimare culturală. 

Afirmaţia conform căreia procesul instructiv-educativ se îmbunătăţeşte permanent prin 

utilizarea calculatorului a devenit deja un truism. Introducerea şi integrarea tehnologiilor 

informatice şi comunicaţionale în demersul educativ au avut efecte pozitive indubitabile 

concretizate în: 

1. Pentru cadrele didactice: 

- Proiectarea documentelor de planificare a activităţii didactice (planificarea anuală, 

planificarea pe unităţi de învăţare, planurile de lecţie).  

- Proiectarea instrumentelor de evaluare. 

- Realizarea de auxiliare didactice (fişe de lucru, portofolii, mape, postere, etc.). 

- Eficientizarea strategiilor didactice. 

- Optimizarea procesului de predare-învăţare-evaluare. 

2. Pentru elevi: 

- Facilitarea proceselor de prezentare a informaţiei. 

- Facilitarea procesării informaţiei. 

- Facilitarea proceselor de construire a cunoaşterii. 

Dincolo de cele menţionate, nu trebuie să pierdem din vedere cum pot fi utilizate mai bine 

calităţile unice ale calculatorului, care îl deosebesc de alte medii:  

- interactivitatea; 

- precizia operaţiilor efectuate; 

- capacitatea de a oferi reprezentări multiple şi dinamice ale fenomenelor; 

- interacţiune semnificativă şi diferenţiată cu fiecare utilizator în parte. 

Rolul cadrului didactic din învăţământul tradiţional, de transmiţător al informaţiei, se poate 

transforma în cel de facilitator al învăţării prin regândirea propriei misiuni: crearea unui ambient 

(scop, informaţii, resurse, strategii) care să-i permită elevului să-şi construiască şi să-şi dezvolte 

cunoaşterea cu ajutorul calculatorului.  

Prin natura lor, utilizarea calculatorului şi, de aici, competenţa digitală sunt interdisciplinare şi 

totodată transdisciplinare, oferind posibilităţi de concretizare a tuturor disciplinelor şcolare. Ele 

reprezintă un model metodologic pentru ansamblul disciplinelor şcolare, precum şi pentru domenii 

foarte largi ale practicii sociale. 

Competenţa digitală constituie totodată o parte a competenţei de învăţare permanentă şi o 

dimensiune metodologică evidentă a curriculum-ului şcolar în ansamblul său. 
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Apariţia softurilor educaţionale a înlesnit procesul instructiv-educativ pentru diferite discipline 

şcolare: matematică, chimie, fizică, geografie, biologie.  

Toate aceste programe încurajează construcţia activă a cunoştinţelor, asigură contexte 

semnificative pentru învăţare, promovează reflecţia, eliberează elevul de multe activităţi de rutină şi 

stimulează activitatea intelectuală celei depuse de adulţi în procesul muncii.   

Într-o eră frământată şi agitată, calculatorul rămâne piesa centrală a oricărei transformări 

politice, economice, sociale şi educaţionale, ca şi substratul dictonului „Cunoaşterea înseamnă 

putere‖. 
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 EU-Magic-Effective Use of Modern Technology and Games in  

Classrooms  

 

 
Prof.dr.ing. CUŢĂ ANIŞOARA   
Liceul Tehnologic Auto, Craiova 

 

În perioada 04.04.2012 – 10.04.2012, la Istanbul, a avut loc  cursul „ EU-Magic-Effective 

Use of Modern Technology and Games in Classrooms‖, "UE-Magic-utilizarea eficientă a 

tehnologiei moderne şi jocuri în sălile de clasă‖,la care am participat ,în urma obţinerii unei burse 

pentru mobilitate individuală Comenius. 

Acest curs de formare a fost organizat de Universitatea Karlova din Praga , Facultatea de 

Pedagogie şi Educaţie şi finanţat în întregime de Comisia Europeană. Au participat profesori din 

România am fost 5 persoane din Romania, precum şi din alte 9 ţări Grecia, Belgia, Finlanda, 

Estonia, Italia, Polonia, Lituania, Letonia şi Spania. 

Prezenţa la acest curs a oferit o abordare modernă, europeană, o analiză a sistemelor 

educaţionale europene, exemple de bune practici, obţinându-se noi competenţe şi abilităţi. 

Participarea a fost determinată de interesul pentru cunoaşterea unor metode noi, pentru 

îmbunătăţirea strategiei educative în vederea dezvoltării unor relaţii de colaborare iar beneficiile 

personale şi profesionale au fost nenumărate: cunoaşterea altor sisteme de educaţie europeană, 

realizarea unor schimburi de experienţă, perfecţionarea unor cunoştinţe, actualizarea şi completarea 

cunoştinţelor referitoare la alte ţări şi culturi. Organizatorii au folosit o abordare pedagogică 

interactiv-comparativă şi au pus la dispoziţia participanţilor materiale de specialitate bine 

structurate. 

Responsabilii educaţionali (prof. univ. Jarmila Novotna şi prof. Ersin Ozseven) au oferit 

adevărate secvenţe activ participative în vederea conturării unor demersuri instructiv-educative 

tematice, au organizat activităţi programate astfel încât în fiecare zi s-a ţinut un curs şi două ateliere 

practice. 

S-a lucrat atât pe grupe cât şi individual, în ateliere tematice,au avut loc dezbateri, discuţii, 

seminarii şi prelegeri. În acest context pedagogic „ calculatorul ‖ a fost înţeles nu doar ca un simplu 

purtător de informaţie, ci mai ales ca metodă de învăţare creativă. Participarea la acest curs face 

posibilă crearea prin programul „ Activ Inspire‖ în mod independent sau în echipe de profesori şi 

elevi de materiale educaţionale proprii , în cadrul şi la nivelul fiecărei clase de elevi. Ar fi ideal ca 

acest program să fie implementat în cât mai multe şcoli,având în vedere utilitatea acestuia, putând fi 

utilizat de la clasele de învăţământ primar până la facultate.  
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Software-ul, ActivInspire, permite profesorilor să aducă lecţii de un suflu nou prin 

intermediul orelor interactive, şi a tablei multi - media. Intensificarea colaborării de grup şi lucrul în 

echipă, în sala de clasă, cu ajutorul sistemelor Prometeic Active Inspire de răspuns şi de  creare de  

lecţii diferenţiate umplute cu activităţi bogate, duc la atragerea  atenţiei întregii clase şi 

determinarea tuturor elevilor să lucreze cu plăcere. 

Abilităţile de colaborare, cum ar fi, de exprimare creativă şi de auto-evaluare sunt esenţiale 

pentru succesul elevilor, acum şi în carierele lor viitoare. Profesorii pot transforma tradiţionalele 

lecţii , bazate pe prelegere precum şi sălile obişnuite  de clasă, în medii de învăţare infuzate cu 

experienţe pline de imaginaţie, interactive, care captivează atenţia elevilor în timp ce le oferă  

libertatea de realizare a acestora. 

Conceput pentru a promova gândiri eficiente, independente, ActivInspire ajută profesorii să 

combine într-un  timp real de evaluare şi lumea reală şi experienţa din procesul de învăţare. O alta 

caracteristică a acestui program constă în consolidarea clasei din punct de vedere al eficienţei - 

adică ,poate genera  lecţii mai eficiente, pe  deplin funcţionale, instrumente integrate, cum ar fi 

desenatorul , instrumentele  de matematica şi cerneala magică. 

Simplificarea lecţie de pregătire prin utilizarea ActivInspire  permite profesorilor să creeze 

cu uşurinţă lecţii, să  sporească colaborarea şi implicarea elevilor prin instrumente interactive. 

Prin conectarea cu Prometeic Planet, cea mai mare comunitate de învăţare interactivă, se 

poate descoperi o varietate de resurse,seturi de instrumente, imagini şi activităţi pentru utilizarea în 

clasă.  

În concluzie vă invit să  participaţi  la un astfel de stagiu  de formare deoarece au un impact 

pe termen lung iar efectele sunt cu totul şi cu totul benefice. 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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“ O citadelă care trebuie păzită : -STIMA DE SINE   - “ 
 

 

                Prof. OPRESCU ALINA MIRELA 
                                                                                          Liceul Tehnologic Auto Craiova 

 

Fiecare persoană îşi face o idee despre sine, o ―imagine‖ pe care o construieşte de-a lungul 

anilor. 

Mai întâi este copilul din noi care este influenţat de persoanele considerate importante în 

propria-i viaţă : părinţii, bunicii, profesorii, prietenii etc. 

Este un întreg proces de autoevaluare care nu se încheie nici la maturitate. De fapt, 

cercetările au demonstrat că imaginea pe care o avem despre noi înşine continuă să se modifice 

până aproape de optzeci de ani. 

Un om îşi construieşte o opinie  despre el însuşi pe plan fizic, intelectual şi social. O 

persoană care îşi formează o bună imagine despre sine în mai toate zonele vieţii, îşi va construi şi 

respectul de sine. Teorema este valabilă şi în sens invers. 

O persoană nu se poate iubi pe sine, dacă nu se stimează, dacă nu îşi conştientizează 

calităţile. 

Adolescentul îşi poate exprima stima de sine, afirmându-se personal, afirmarea nefiind 

altceva decât o stimă de sine în plină acţiune. 

Atunci când un adolescent este conştient de valoarea sa personală, îi este mai uşor să se 

afirme şi să-şi exprime ideile, opiniile, dorinţele şi nevoile. Graţie părerii bune pe care o are despre 

sine, adolescentul va reuşi mult mai uşor să-şi facă loc într-un grup de prieteni, să devină respectat, 

respingând agresiunile verbale şi fizice care ar putea apărea. 

Adolescenţa este o perioadă crucială în ceea ce priveşte dezvoltarea şi consolidarea stimei 

de sine, este momentul din viaţă in care fiecare individ trebuie să-şi găsească identitatea. Ea este o 

perioadă dificilă, fiind vorba despre cunoaşterea de sine, care îi conferă tânărului capacitatea de a se 

proteja în viitor şi de a face alegeri profesionale. 

Părinţii şi profesorii trebuie să ajute adolescenţii să descopere stima de sine. Nu este deloc 

uşor să intri în universul adolescenţilor, pentru  că au tendinţa de a se îndepărta de adulţi. 

Stima de sine presupune mai ales conştientizarea forţelor şi a slăbiciunilor, acceptarea 

sinelui cu tot ceea ce are un om bun sau rău în intimitatea sa. A avea o bună stimă de sine înseamnă 

a-ţi asuma responsabilităţi, a te afirma, a şti să răspunzi propriilor nevoi, să-ţi stabileşti ţinte în viaţă 

şi să identifici modalităţile de a le atinge. Pentru acest lucru, este nevoie de integritate personală, 

dar şi de consideraţie faţă de alţii. Stima de sine este, înainte de toate, încrederea în forţele proprii, 

în cei pe care îi iubeşti şi în viaţă. 

Atunci când părinţii şi profesorii lucrează pentru a consolida stima de sine a adolescenţilor, 

proiectul lor educativ este acela de a le permite să scoată la lumina tot ceea ce tinerii au mai bun în 

ei. Trebuie neapărat să avem încredere în adolescenţi. In plus, muncind pentru a stabili o bună 

relaţie cu tinerii, părinţii şi profesorii lucrează şi asupra propriilor imagini de sine, ceea ce nu este 

un lucru neglijabil. 

În pofida aerului independent, adolescentul are nevoie de dragoste, să fie ascultat, înţeles şi 

respectat. Trebuie să fim foarte atenţi la maniera în care comunicăm cu el. A fi înţeles înseamnă 

mult mai mult decât a fi ascultat. 

Sinceritatea noastră îi va da ―aripi‖ tânărului. El se simte rănit când îl criticăm. Mereu 

trebuie rostite cuvinte care îi fac plăcere. 

Ceea ce dărâmă cel mai mult stima de sine a tinerilor sunt aşteptările nerealiste din partea 

părinţilor şi adulţilor care îi înconjoară. Stima de sine a tânărului este legată vital de recunoaşterea 

socială. 
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Adolescentul trebuie să fie conştient de importanţa calităţii relaţiei pe care o are cu  fiecare 

profesor în parte. Pentru a ajunge aici, are, din nou, nevoie de ajutorul părinţilor. 

El va simţi că se integrează tot mai bine la şcoală, dacă părintele va participa la unele dintre 

evenimentele care au loc în acest mediu. 

Trebuie să existe un consens real între echipa de conducere, pe de o parte, şi între 

conducere, restul cadrelor şi tineri, pe de altă parte. 

Potrivit lui Gerard Lutte, tânărul trebuie să-şi de-idealizeze părinţii, căutând calităţi precum : 

autonomia, inteligenţa, voinţa şi încrederea în sine. Trebuie să încercăm să aflăm cu ce personaj ar 

vrea să semene în viitor ( campion olimpic, sportiv, cântăreţ, om politic, umanist, comic etc.) . 

Adolescentul trebuie să înveţe să discearnă de unul singur, să gândească totul.  

Este esenţial ca adolescentul să înţeleagă faptul că realizarea ambiţiilor sale vor fi rezultatul 

unui proces serios şi îndelungat de acumulări. Greşelile joacă un rol esenţial în procesul de învăţare. 

Ca părinte, trebuie să-l ajutăm pe copil să vorbească despre ce fel de relaţie are cu 

profesorul, de ce nu se simte atras de respectiva materie. Trebuie ajutat să descopere şi să aplice 

strategii eficace de învăţare. 

Adolescentul trebuie să guste succesul pentru a ajunge să aibă o părere bună despre sine, iar 

pentru asta trebuie să fie motivat. 

Totuşi, părinţii rămân cei mai apropiaţi oameni, care îl pot ajuta pe tânăr să se dezvolte, să 

se conserve şi să dezvolte o bună stimă de sine. Ei trebuie să devină cei care garantează forţa vieţii 

în mintea tânărului lor. Părinţii nu trebuie să înceteze niciodată să creadă în copil, ci să-l sprijine 

mereu pentru a strânge, ca într-un bagaj, stima de sine. Acest respect faţă de sine îl va ajuta pe tânăr 

să-şi croiască şi să-şi trăiască viaţa în armonie. 

Şi profesorii au un rol esenţial în viaţa oricărui tânăr. Ei trebuie să ştie că afecţiunea şi 

inteligenţa vindecă rănile sufletului şi rescriu paginile închise ale subconştientului. 

Augusto Cury spune un lucru extrem  de frumos, de adevărat : ― A fi educator înseamnă a fi 

un poet al iubirii ― ; ― […] A educa înseamnă a crede în viaţă, chiar dacă vărsăm lacrimi. A educa 

înseamnă a avea speranţa în viitor, chiar dacă tinerii ne decepţionează în prezent. A educa înseamnă 

a semăna cu înţelepciune şi a culege cu răbdare. A educa înseamnă a fi un căutător care caută 

comorile INIMILOR ―. 

Educatorul are un rol esenţial : acela de a descoperi o LUME neexplorată în fiecare copil, 

tânăr. Trebuie să le spună tinerilor : ― Adevărata libertate se află în voi ! ―. 

 Tinerii cunosc tot mai mult lumea în care se află, dar nu ştiu aproape nimic despre lumea 

care sunt ei însuşi. 

 Profesorii trebuie să asimileze deprinderile educatorilor fascinanţi, ca să acţioneze în mod 

eficient în mica şi infinita lume a personalităţii elevilor lor. 

 Un educator excelent nu e o fiinţă umană perfectă, ca o persoană care dispune de suficientă 

pace lăuntrică pentru a se goli, cât şi de sensibilitate pentru a învăţa. 

Copii nu au nevoie de părinţi extraordinari, ci de fiinţe umane care să vorbească limba lor şi 

care să fie capabili să pătrundă în inima lor. 

Profesorii fascinanţi transformă informaţia în cunoaştere şi cunoaşterea în experienţă, 

reuşind să vorbească cu glasul inimii elevilor lor. Ei vorbesc cu un glas care exprimă emoţie, 

educând copii pentru viaţă. Pentru a educa, trebuie să folosim mai întâi tăcerea, şi apoi ideile. 

Arta întrebării face parte din educaţia viselor noastre, transformă sala de clasă într-un mediu 

plin de poezie, plăcut şi care ne stimulează inteligenţa. 

Părinţi şi profesori trebuie să danseze valsul vieţii, ca povestitori de istorioare. 

Educaţia modernă se află în criză, pentru că nu este umanizată. Sistemul educaţional e 

bolnav. 

Dascălii trebuie să găsească spaţiu pentru umanizarea cunoaşterii, umanizarea propriei 

istorii şi stimularea artei îndoielii. 

Elevii vor fi mai sănătoşi din punct de vedere emoţional. 
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Lauda alină rănile sufletului, educă emoţia şi respectul de sine. Toţi ne naştem învingători. 

Tinerii trebuie făcuţi să viseze, să elogieze viaţa. Dacă ei încetează să creadă în viaţă, nu va 

mai exista viitor. Au nevoie de o educaţie deosebită. 

Puţină lumină care intră în societate vine din inima profesorilor şi a părinţilor care-şi educă 

copii, depăşind multe  greutăţi. 

Societatea fără profesori nu are nici o perspectivă, cerul nopţilor noastre nu are stele, 

sufletul nostru nu este sănătos, emoţia noastră este lipsită de bucurie. Ei sunt maeştrii vieţii. 

Toată viaţa vom purta o frântură din fiinţa părinţilor şi profesorilor, în propria noastră fiinţă. 

 ― Ai renunţat la visele tale, 

    pentru ca eu să pot visa. 

    Ai vărsat lacrimi, 

    pentru ca eu să fiu într-o stare de fericire. ― 

     […] 

     Augusta Cury. 
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IMPACTUL  ACTIVITĂŢII  UMANE   

ASUPRA  ATMOSFEREI 
 

 

Prof. IACOB VIOLETA 
Liceul Tehnologic Auto,Craiova 

 

Utilizarea şi transformarea energiei. 

 

Progresul omenirii este legat de folosirea energiei. Etapele energetice ale societăţii umane au 

fost demarcate de apariţia: 

-  energiei hidraulice şi eoliene în prima etapă; 

-  energia combustibililor, într-o etapă ulterioară; 

  -  energiei nucleare. 

 Dezvoltarea societăţii este direct dependenta de consumul de energie. Caracterul limitat al 

resurselor energetice ridică problema opţiunilor energetice în viitor. 

 Toate prognozele arată că pentru următorii ani se menţine supremaţia combustibililor fosili 

în bilanţul energetic al planetei, neluându-se în calcul schimbările politice şi ecologice produse sau 

care se vor naşte şi care vor modifica semnificativ destinul energetic al omenirii. 

 Apariţia gazului metan a modificat structura surselor energetice, prin avantajele ambientale 

dar şi prin abundenţa în care se găseşte. Din păcate eforturile financiare deosebite la nivelul anilor 

‗70 ai secolului trecut pentru punerea la punct a reactoarelor nucleare în centralele nuclearo-

electrice, ca o alternativă viabilă la energia combustibililor fosili, în special a petrolului, s-au 

dovedit prea curând de a fi condus la un eşec, astfel că realizarea unor noi centrale de acest gen a 

intrat într-un ireversibil declin.      

Studiile efectuate pe plan mondial, privind oferta de energie şi cererea în următorii 50 de 

ani, au arătat că lumea va reuşi să traverseze această perioadă de criză energetică cu preţul unui 

efort maxim, în două etape dificile: 

 1) În anii ce vor urma se va trece de la hidrocarburile lichide naturale la combustibilii lichizi 

sintetici (de ex: petrolul sintetic derivat din cărbune); 

 2) Dezvoltarea tehnologiei de extragere a energiei din surse care pot asigura satisfacerea 

necesităţilor pe termen lung, adică din surse nelimitate: energia solară şi energia nucleară. 

Un element esenţial pentru trecerea de la o resursă energetică la alta îl constituie timpul de tranziţie 

necesar pentru ca o formă de energie să pătrundă pe piaţă, acesta fiind pe plan mondial de 

aproximativ 100 de ani. 

 

 Efectele utilizării şi transformării energiei.  

 

 Efectul de seră.  
Este determinat în special de emisia de dioxid de carbon iar sectorul energetic fiind sectorul 

cu cel mai mare aport la emisiile totale de gaze cu efect de seră, datorită cantităţilor mari de 

combustibili fosili arşi în scopul producerii de energie electrică şi termică.      

Pentru a realiza reducerea emisiilor de CO2, trebuie să se reducă folosirea combustibililor 

fosili.  

Ploile acide. 

 Principalele gaze care duc la apariţia ploilor acide sunt NO2 şi SO2, care au  efecte negative 

prin creşterea acidităţii lacurilor şi creşterea smogului. 

Ploile acide,  afectează plantele prin distrugerea clorofilei, pădurile prin acţiunea lor asupra 

frunzelor şi indirect prin aciditatea solului. Sănătatea populaţiei este de asemeni afectată prin 
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consumul de apă alterată prin acidifiere dar şi prin consumul de alimente (zarzavaturi, legume, 

peşte) care au absorbit această apă. 

Pentru reducerea ploilor acide trebuie în primul rând să se ia masuri pentru reducerea 

oxizilor de sulf şi de azot la sursa de poluare. La nivel mondial, aceste emisii au înregistrat o 

stagnare în prezent, datorită scăderii producţiei industriale a ţărilor din Europa de Est, dar şi datorită 

adoptării unor măsuri tehnologice şi constructive. 

Soluţii alternative.  

Pe lângă folosirea energiei nucleare, energiei valurilor, a hidroenergiei, energiei din 

biomasă, se mai folosesc: 

a)  energia eoliană- este una din cele mai vechi surse de energie nepoluantă. Turbinele eoliene au 

început să fie folosite pe scară largă abia prin anii 70-80, Danemarca ca urmare a primei crize a 

petrolului, s-a orientat spre această formă de energie devenind cel mai mare producător de turbine 

eoliene.  

Utilizarea acestei forme de energie pe lângă avantajele ei: 

- emisia zero de substanţe poluante şi gaze cu efect de seră; 

- neproducerea de deşeuri; 

- costuri reduse pe unitatea de energie; 

- costuri reduse de scoatere din funcţiune; 

- prezintă şi unele dezavantaje: 

- impactul vizual; 

- afectarea ecosistemelor (poate omorî păsări, uneori specii rare); 

b)  energia solară- dintre toate sursele de energie care intră în categoria surselor ecologice şi 

regenerabile, energia solară se remarcă prin instalaţii simple care necesită costuri reduse pentru 

producerea unor temperaturi de aproximativ 100
0
C, temperatura folosită pentru încălzirea apei fiind 

cu peste 40
0
C peste temperatura mediului ambiant, de aceea se pot folosi la încălzirea apei menajere 

sau a clădirilor. 

c)  Hidrogenul- hidrogenul este principala componentă a soarelui, având o pondere de 73% din 

compoziţia acestuia. 

 Este un bun combustibil. Se obţine din apă cu ajutorul energiei solare, eoliene sau din 

biomasă. Este ecologic, din arderea sa rezultând vapori de apă. 

 

Transporturile  

 Activitatea de transport joacă un rol esenţial în dezvoltarea economică şi socială a unei 

societăţi. Este un mare consumator de combustibili fosili, fiind o sursă importantă de poluare.  

 Factorul de mediu cel mai afectat este aerul prin: 

- emisii de gaze cu efect de seră; 

- emisii de gaze care determină formarea ploilor acide; 

- emisii de gaze toxice; 

- emisii de pulberi şi praf. 

Soluţii de reducere a efectelor negative-datorită faptului că numărul maşinilor este în creştere, s-

au luat măsuri cum ar fi:taxe pe consumul de benzină aplicate în ţările Europene, 

introducerea catalizatorilor şi îmbunătăţirea funcţionării motoarelor, creşterea temperaturii de ardere 

în interiorul motoarelor (creşte eficienţa şi reduce CO2),folosirea motoarelor Diesel. 
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UTILIZAREA INTERNET-ULUI ÎN CONSILIEREA CARIEREI 
-STUDIU- 

 

Prof. RADA-IONICĂ NUŞA-CARMEN 
Liceul Tehnologic Auto,Craiova 

 

Numărul celor care utilizează Internet-ul s-a triplat în ultimii trei ani şi se aşteaptă o 

continuă creştere a potenţialilor utilizatori. Internet-ul a devenit o necesitate a vieţii cotidiene şi 

profesionale, indispensabil pentru lumea afacerilor. Mangelsdorf (1998) spunea ‖o putem numi 

revoluţie. Bine sau rău, 1994 a marcat anul în care lumea virtuală, după un efort de ani de zile, a 

intrat în conştiinţa populară‖.  

Internet-ul a fost definit ca o largă reţea care conectează calculatoarele din întreaga lume. 

Multe din instrumentele consilierii carierei se găsesc pe Internet şi pot fi utilizate direct de către 

client, prin accesarea unor adrese / pagini web. Cu ajutorul acestora, pot fi investigate interesele, 

opţiunile privind cariera, pot fi obţinute informaţii cu privire la dinamica forţei de muncă, şomaj, 

oportunităţile educaţionale şi posturile vacante de pe piaţa muncii. Pe lângă multiplele beneficii care 

ţin, în principal, de accesibilitatea informaţiilor, există şi anumite riscuri: informaţii prea multe, nu 

toate de o bună calitate, timp şi efort pentru a găsi informaţiile relevante. De asemenea, 

„dependenţa‖ de calculator reprezintă un risc, în condiţiile în care studiile (Sleek, 1998) au arătat că 

utilizarea îndelungată a Internet-ului poate contribui la instalarea unui sentiment de singurătate şi 

izolare. Tocmai de aceea, relaţionarea cu un consilier este foarte importantă, iar Internet-ul văzut, 

cu necesitate, ca instrument complementar consilierii faţă în faţă.  

Pe lângă unele inconveniente, Internet-ul aduce însă, foarte multe beneficii pentru 

consilierea carierei. Astfel, multe firme sunt interesate să angajeze personal cu abilităţi de utilizare a 

calculatorului. Aproape că nu mai există meserie în care să nu fie necesare abilităţi de operare pe 

computer. Dacă până acum acestea constituiau apanajul absolvenţilor unei facultăţi de specialitate, 

astăzi constituie deprinderi esenţiale pentru a face faţă solicitărilor multor profesii. 

Găsirea unei meserii prin intermediul Internet-ului poate constitui un indicator al faptului că 

viitorul angajat dispune de astfel de abilităţi.  

O altă realitate o constituie faptul că multe posturi sunt afişate numai online, ceea ce face ca 

şansele de găsire a unei slujbe pentru cei care utilizează Internet-ul să fie mai mari. De asemenea, 

clienţii pot completa formulare de solicitare a unei slujbe direct pe Internet şi pot verifica informaţii 

despre firma la care doresc angajarea, pentru a vedea dacă există o compatibilitate între stilul de 

lucru, pregătirea profesională şi alte exigenţele personale ale solicitantului etc.  

Astfel, putem concluziona că Internet-ul furnizează consilierilor carierei şi beneficiarilor 

acestor servicii un mod interactiv de comunicare şi accesul la informaţii actualizate. Pentru a putea 

pune aceste resurse la îndemâna clienţilor, consilierii trebuie, la rândul lor, să cunoască modalităţile 

de utilizare a Internet-ului. Niles (1997) consideră că utilizarea tehnologiilor se află pe poziţia 11 

într-o listă cu competenţele necesare consilierului carierei. Consilierul trebuie să fie însă, conştient 

de faptul că Internet-ul reprezintă doar o resursă, un instrument pentru facilitarea muncii sale, iar nu 

un înlocuitor al acesteia.  

 

Resurse TIC pentru consilieri şi clienţi 

 Paginile web: oferire de informaţii, diseminare. Trebuie ţinut cont de faptul că nu toate 

informaţiile necesare sunt disponibile pe Internet. De asemenea, nu este garantat accesul gratuit la 

acestea. Multe pagini web îşi modifică adresele, conţinutul, iar autorii, sursele şi credibilitatea 

acestora sunt greu de verificat.  

 Adresele electronice (e-mailul) utilizate, în special, pentru: corespondenţa client-consilier, 

desfăşurarea şedinţelor de consiliere, solicitare / oferire de informaţii, follow-upI etc.  
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 Video-conferinţele: permit comunicarea sincronă audio-video, în timp real. Deşi utilizate 

relativ rar (Day & Schneider, 2000; Magaletta, Fagan, & Ax, 1998; Rabasca, 2000), pot deveni 

alternative viabile pentru procesul consilierii carierei atunci când problemele tehnice şi financiare 

vor fi rezolvate (Sussman, 1998). În acest caz, s-a pus problema relaţionării consilier-client, cum şi 

dacă aceasta este afectată de către mijloacele informatice. S-a constatat că interacţiunea faţă în faţă 

şi video-conferinţa reprezintă modalităţi similare de desfăşurare a procesului comunicaţional, dar nu 

identice. În timpul video-conferinţei, participanţii sunt mai focalizaţi asupra sarcinilor şi mai atenţi 

la aspectele fizice, comparativ cu consilierea faţă în faţă (Oravec, 1996). O altă întrebare interesantă 

este aceea dacă interacţiune din timpul video-conferinţei poate ajuta clientul în aplicarea unor teste / 

chestionare sau poate contribui la rezolvarea problemelor şi schimbarea comportamentelor. 

Rezultatele subliniază faptul că eficienţa unor astfel de servicii depinde de maximizarea efectelor 

pozitive şi diminuarea celor negative datorate, în principal, problemelor de ordin tehnic.  

 Listele de discuţii: utilizate pentru oferire de informaţii, consultaţii, schimb de resurse şi 

materiale pe suport electronic pentru unele grupuri interesate.  

 Motoarele de căutare şi bazele de date: cercetare, informare, resurse, biblioteci 

electronice. În general, informaţiile dorite pot fi accesate pornind de la „date cheie‖ cum ar fi: anul 

de apariţie al unei anumite publicaţii, autorul, titlul, cuvinte-cheie din conţinutul materialelor.  

 Jurnalele electronice: reprezintă variante electronice ale periodicelor editate de diferite 

organizaţii. Este important de cunoscut faptul că prin Internet pot fi accesate, de cele mai multe ori, 

rezumate ale materialelor din aceste jurnale, accesul la întregul text fiind condiţionat de înscrierea 

prin nume de utilizator şi parolă, plată sau apartenenţa la anumite asociaţii profesionale.  

 Simulările computerizate: pentru supervizare şi dezvoltarea abilităţilor. Programe 

specializate permit simularea unui mediu de lucru sau a unei situaţii problematice, permiţând 

utilizatorului să experimenteze şi să dezvolte abilităţi pe care să la aplice apoi în situaţii noi, reale.  

 Serviciul de chat: informare, suport, desfăşurarea şedinţelor de consiliere. Reprezintă o 

modalitate de comunicare sincronă, care permite desfăşurarea şedinţelor de consilierea carierei/ 

informarea clientului şi răspuns/ feedback imediat.  

 Softwrare: pentru auto-aplicare de teste/ chestionare.  Consilierii carierei trebuie să aibă 

abilitatea de a găsi informaţiile necesare clienţilor lor. În societatea modernă, multe dintre 

informaţii se găsesc pe Internet, dar pentru a le identifica rapid şi, mai ales, a şti unde să le găseşti 

sunt necesare cunoştinţe şi abilităţi de utilizare a motoarelor de căutare a paginilor web sau bazelor 

de date.  

Pentru aceasta este necesară introducerea în curriculum-ul pregătirii consilierilor a unei 

tematici referitoare la abilităţile de identificare şi utilizare a informaţiilor existente pe Internet. 

Acestea pot contribui la pregătirea profesională continuă, învăţarea independentă, cercetare în 

domeniul de interes. Rader (1997) consideră că „cei care utilizează informaţiile de pe Internet sunt 

cei care au învăţat cum să înveţe‖. În opinia sa, această învăţare trebuie să fie:  

 interactivă şi integrată,  

 bazată pe resurse informaţionale ale lumii reale,  

 colaborativă,  

 să utilizeze tehnologiile media.  

 

Repere etice în practica serviciilor de consiliere prin Internet  
Aceste repere etice ar trebui să guverneze practica activităţilor de consiliere şi pot fi utile 

consilierilor, clienţilor sau organizaţiilor care oferă servicii de consiliere prin Internet. O principală 

caracteristică a respectivelor norme etice este că acestea trebuie revizuite periodic, în conformitate 

cu dezvoltarea tehnologiilor informatice.  
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Relaţia de consiliere  
În situaţiile în care este dificil de verificat identitatea clientului, este important să-i fie 

comunicate îngrijorările cu privire la această situaţie.  

 Consilierul, în cazul minorilor, trebuie să ceară acordul părintelui / tutorelui pentru 

desfăşurarea şedinţelor de consiliere. Dacă acesta este transmis prin intermediul Internet-ului, este 

necesară verificare identităţii părintelui / tutorelui. 

 Consilierul trebuie să explice clientului modalităţile de contact în cazurile când legătura pe 

Internet nu este activă (offline). Pentru consilierea asincronă, trebuie informat clientul asupra 

periodicităţii verificării mesajelor electronice de către consilier.  

 Trebuie explicate posibilităţile de blocare / întrerupere a comunicării din cauza limitelor 

tehnologice şi să fie stabilite de comun acord modalităţi alternative de contact.  

 Este necesar să fie explicate modalităţile de depăşire a neînţelegerilor de mesaj datorate 

lipsei mijloacelor de comunicare directă / vizuală.  

 Consilierul trebuie să colaboreze cu clientul pentru identificarea unor profesionişti la nivel 

local care să poată oferi asistenţă, consiliere în situaţii de criză.  

 Consilierul are obligaţia de a aduce la cunoştinţa clientului posibilitatea accesării libere pe 

Internet a unor resurse (informaţii, modalităţi de evaluare).  

 Consilierul are obligaţia de a nu face discriminări în ceea ce priveşte accesul la serviciile de 

consiliere prin Internet a persoanelor cu dizabilităţi.  

 Consilierul trebuie să fie conştient de faptul că anumiţi clienţi pot comunica în altă limbă, 

pot locui în zone geografice cu alt fus orar, pot avea perspective culturale diferite sau pot exista 

anumite condiţii locale, contexte cu impact asupra clientului.  

 

Confidenţialitatea  
 Consilierul trebuie să informeze clientul asupra modalităţilor de protecţie a informaţiilor / 

comunicării în procesul de consiliere. Dacă acestea nu pot fi asigurate, clientul trebuie informat.  

 Consilierul trebuie să informeze clientul asupra duratei şi modalităţilor de stocare a datelor 

(e-mail, rezultate ale testelor, înregistrarea sesiunilor audio-video, informaţii cu privire la discuţiile 

dintre consilier şi supervizor).  

 

Aspecte legale  
 Consilierul trebuie să ia în considerare aspectele legale şi să respecte codul etic care 

reglementează buna practică în domeniu.  

 Pagina web a consilierului trebuie să ofere legături către alte asociaţii sau organizaţii 

acreditate care îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecţiei clienţilor.  

 

Concluzii  
A fost atrasă atenţia asupra posibilelor efecte pozitive sau negative pe care le poate avea 

consilierea prin intermediul mijloacelor informatice (Bloom & Walz, 2000; Duncan & Watts, 1999; 

Griffiths, 2001; Gutterman & Kirk, 1999; Jerome et al., 2000; Lee, 1998; Sampson, Kolodinsky, & 

Greeno, 1997).  

Dintre beneficiile serviciilor de consiliere oferite prin intermediul Internet-ului, amintesc:  

 este un canal comunicare util, în special celor care, din anumite motive, nu solicită 

consiliere faţă în faţă şi care, astfel, pot câştiga încredere în potenţialul consilierii de a-i ajuta în 

problemele lor (Griffiths, 2001; Lee, 1998),  

 oferă accesul la servicii profesionale persoanelor din arii rurale / defavorizate sau 

persoanelor a căror condiţie fizică sau psihică nu permite deplasare şi contact faţă în faţă (Childress, 

1998; Holmes, 1999; Sleek, 1995).  

De asemenea, au fost evidenţiate şi câteva riscuri, printre care:  
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 lipsa unor modele teoretice sau practice şi absenţa unei cercetări coerente în domeniu care să 

evidenţieze calitatea şi circumstanţele care să permită utilizarea responsabilă (Rabasca, 2000),  

 confidenţialitatea nu poate fi întotdeauna asigurată,  

 pot apărea probleme tehnice care să împiedice stabilirea contactelor sau desfăşurarea 

procesului de consiliere,  

Nu sunt multe cercetări sistematice în acest domeniu, dar cele existente au relevat rezultate 

pozitive ale consilierii prin intermediul Internet-ului în combaterea stresului (Cohen & Kerr, 1998; 

Lange et al., 2000) şi în reducerea credinţelor iraţionale despre carieră (Kovalski & Horan, 1999). 

Rezultatul unei alte cercetări (Powell, 1998) a arătat că profesioniştii care oferă astfel de servicii le 

descriu mai mult ca informare decât consiliere efectivă.  
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EDUCAŢIA PROFESIONALĂ 
 
 

Prof. BADEA MIRELA 
Liceul Tehnologic Auto,Craiova 

 

1. Conceptul de educaţie profesională 

 

 Prin educaţie profesională se înţelege orice formă de pregătire sau perfecţionare în vederea 

unei activităţi profesionale, care cuprinde însuşirea cunoştinţelor teoretice, formarea deprinderilor, 

priceperilor şi transmiterea valorilor etnice şi de comportament social necesare unei asemenea 

activităţi. 

          Esenţa educaţiei profesionale constă în „formarea unui orizont cultural şi tehnologic cu 

privire la o anumită profesiune, concomitent cu dezvoltarea unor capacităţi, priceperi şi deprinderi 

necesare exercitării ei‖.Educaţia profesională cuprinde atât iniţierea în profesie, cât şi 

perfecţionarea, specializarea şi se realizează atât în şcoală (după terminarea şcolii generale), cât şi în 

întreprinderi. 

 Educaţia profesională se fundamentează pe toate celelalte dimensiuni(componente, laturi) 

ale educaţiei: 

 pe cunoştinţele, priceperile, deprinderile, competenţele dobândite în plan intelectual; 

 pe deprinderile, priceperile, competenţele în plan moral, acţional; 
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 pe comportamentele morale şi estetice; 

 pe calitatea dezvoltării şi funcţionării corpului (pe sănătatea acestuia).  

   

2. Obiectivele educaţiei profesionale 

2.1 Formarea orizontului cultural-profesional 

  

 Interdependenţa dintre cultura intelectuală şi cea profesională asigură o pregătire de 

specialitate de profil larg, care asigură omului posibilităţile de adaptare la schimbări şi mutaţii în 

ştiinţă şi tehnică, în producţie şi profesiuni. 

 Orizontul profesional se constituie ca unitate dintre cunoştinţele ştiinţifice şi cele 

tehnologice, tehnologia fiind o dimensiune a cunoaşterii ştiinţifice, dimensiunea sa praxiologică.  

 

2.2 Formarea unor priceperi, deprinderi, capacitaţi şi competenţe în plan acţional în 

vederea desfăşurării unei activităţi productive  

 Prin exersare în procesul desfăşurării activităţilor practice elevii îşi formează priceperi şi 

deprinderi practice cum ar fi : priceperea de a citi o schiţă, un plan, o diagramă; priceperea de a 

demonta un aparat sau o maşină; priceperea de a folosi diferite unelte şi instrumente de muncă în 

vederea efectuării operaţiilor de măsurare, tăiere, de control şi verificare în condiţii şi situaţii noi. 

 În categoria capacităţilor pe care le are în vedere educaţia profesională se includ:gândirea 

tehnică, aptitudinea tehnică, capacităţile senzoriomotorii. 

 Gândirea tehnică este o formă specifică a gândirii ce se diferenţiază în funcţie de conţinutul 

său, de domeniul în care se aplică. În cadrul ei distingem, pe de o parte, materialul cu care operează, 

reprezentări din domeniul tehnicii, iar pe de altă parte, operaţiile pe care le foloseşte în vederea 

rezolvării anumitor sarcini tehnice. 

 Aptitudinea tehnică  reprezintă complexul de însuşiri psihice – în special o gândire tehnică 

conturată – capacităţi perceptivo – spaţiale evoluate şi abilităţi motorii dezvoltate, precum şi de 

însuşiri fizice – îndeosebi o rezistenţă fizică necesară în anumite profesiuni – care asigură succesul 

în domeniul tehnicii. 

 Capacităţi senzoriale – motorii. În această categorie pot fi incluse percepţiile spaţiale, 

sensibilitatea analizatorilor, aptitudinea motrică, dexteritatea manuală. 

  

2.3Formarea şi dezvoltarea intereselor de cunoaştere, a dragostei faţă de profesia în 

care se pregăteşte tineretul 

 Interesul apare şi se dezvoltă în cadrul activităţii, fiind expresia înţelegerii şi adeziunii la 

anumite domenii şi forme de activitate. El reprezintă satisfacerea unor nevoi şi trebuinţe 

individuale. Este un stimul intern al orientării spre anumite domenii de cunoaştere şi de activitate, 

generând şi întreţinând motivaţia necesară. 

 Concomitent cu familiarizarea elevilor cu anumite profesiuni, cu formarea interesului pentru 

acestea, se formează şi o anumită atitudine faţă de munca intelectuală şi cea productivă. 

 

3. Orientarea şcolară profesională 

 

 Orientarea şcolară şi profesională este definită ca „un ansamblu de acţiuni şi influenţe 

pedagogice, sociale, medicale etc. ce se exercită în mod continuu cu scopul realizării de  către 

indivizi a opţiunilor şcolare şi profesionale în concordanţă cu particularităţile personalităţii lor şi cu 

cerinţele contextului social la care se raportează‖. 

 . În  procesul orientării sunt implicate trei categorii de fenomene psihologice aflate în 

interdependenţă.  
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           Cele intelectuale se referă la dezvoltarea aptitudinilor generale şi speciale, a calităţilor 

proceselor psihice de cunoaştere, la formarea unui stil individual de muncă, la aprofundarea 

cunoştinţelor elevilor despre un domeniu al realităţii.  

          Cele afectiv – motivaţionale includ tot ceea ce ar putea constitui un mobil în realizarea 

opţiunii: interese, năzuinţe, înclinaţii, preferinţe, aspiraţii, atracţii, atitudini, ideal profesional.  

         Cele volatil – caracteriale sunt indispensabile pentru mobilizarea personalităţii în vederea 

realizării scopurilor, dorinţelor şi aspiraţiilor sale.  

 Pregătirea tineretului pentru opţiunea profesională trebuie să aibă în vedere următoarele: 

 domeniul activităţii de pregătire a tineretului pentru opţiunea şcolară/profesională aparţine 

educaţiei şi se implică în toate compartimentele şi la toate nivelurile învăţământului; 

 caracterul interdisciplinar al activităţilor de orientare şcolară şi profesională; 

 rolul personalului didactic în procesul orientării şcolare şi profesionale, în accelerarea 

maturizării profesionale a tânărului; 

 acţiunea de orientare şcolară şi profesională presupune extinderea câmpului educaţional la 

tot ceea ce poate îmbogăţii şi favoriza o dezvoltare complexă, globală şi mai ales creatoare; 

 sub aspectul metodologiei orientării şcolare ţi profesionale, se pune problema selecţionării şi 

combinării metodelor prin care fiecare tânăr poate fi ajutat să realizeze concordanţa 

aspiraţiilor sale profesionale cu cerinţele domeniului vizat ; 

 un cadru instituţional, un personal specializat şi o anume organizare şi dotare a şcolilor, 

care să corespundă obiectivelor propuse. 

Educaţia profesională trebuie să-i ofere omului cunoştinţele necesare practicării unei 

meserii şi să-i formeze capacitatea de a înţelege sensul şi rezultatele muncii sale. 
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PROGRAME INFORMATICE ŞI ROLUL LOR ÎN STUDIUL 

MATEMATICII 

 
Prof. MACSUT  CAMELIA 

Liceul Tehnologic Auto Craiova 
  

            Motto: „Învăţând matematica, înveţi să gândeşti.” (Grigore Moisil) 

 

 Super-dezvoltarea tehnologică a condus la apariţia unui nou sistem de învăţare: 

‖învăţământul la distanţă‖ sau ‖e-learning‖, ceea ce se traduce şi prin educaţie cu ajutorul 

calculatorului în şcoală, acasă sau la locul de muncă, indiferent ce eşti: elev, profesor, angajat la stat 

sau la privat, şomer. Acest sistem urmăreşte ca învăţarea să se desfăşoare în funcţie de necesităţile 

şi posibilităţile celui dornic de cunoaştere, fără restricţii sau impuneri de date, ore, prezenţă. E-

learning propune un pas mai departe pentru procesul educaţional prin creşterea capacităţii de 

adaptare la cerinţele şi posibilităţile celor care doresc să se formeze.  

 Un element foarte important în domeniul e-learning îl reprezintă modalitatea de proiectare a 

unui program care să fie centrat pe învăţare şi performanţe educaţionale. În acest scop au fost 

elaborate numeroase programe informatice pentru studiul matematicii. Dintre acestea, mai des 

utilizate sunt: 

 Soft –ul românesc AeL, care permite vizualizarea şi administrarea diferitelor tipuri de 

conţinut educaţional, precum: materiale interactive, tutoriale, exerciţii, simulări, jocuri educative. 

AeL este optimizat pentru învăţare cu profesorul care controlează lecţia în întregime, creează, 

coordonează şi monitorizează întregul proces educaţional. AeL oferă facilităţi pentru studiu 

individual, în ritmul fiecărui cursant, pentru proiecte în colaborare şi învăţare la distanţă. Testele 

sunt integrate cu fişele de studiu ale elevilor şi pot fi realizate de profesor, în funcţie de obiectivele 

propuse, sistemul păstrând evidenţa evoluţiei fiecărui elev.  

 Geometrie între joc şi nota 10, care prezintă o serie inovatoare de produse software 

educaţionale de matematică şi se adresează elevilor din clasele a VI-a şi a VII-a, fiind elaborate în 

conformitate cu programa şcolară în vigoare şi reprezintă un suport important pentru învăţarea 

geometriei deoarece, prin joc, elevii sunt introduşi într-o aventură petrecută în Egiptul Antic, pe 

timpul Faraonului Ptolemeu, unde îl vor asista pe învăţatul Euclid în rezolvarea problemelor şi vor 

fi îndrumaţi pas cu pas în procesul de învăţare a geometriei.  

 Univtest generator Pro6.0  este, poate, cel mai complex Software Educaţional destinat 

cadrelor didactice. UnivTest Generator Pro 6.0 este un ―creator‖ de teste de evaluare cu ajutorul 

căruia se poate realiza un test în doar câteva minute. Datorită uşurinţei în utilizare precum şi 

funcţiilor avansate pe care le deţine - editor complex grafic, posibilitate de clonare, alegere şi 
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modificare itemi, asimilarea culegerilor electronice interactive în mediul de operare UnivTest, baza 

de date a simbolurilor Internaţionale utilizate în sistemul educaţional, prezenta aplicaţie reprezintă 

singura alternativă la nivel mondial în perfecţionarea şi profesionalismul redactării unui test.  

 

 

 Soft strain Jmath Se foloseste pentru :  

1. grafice de funcţii  

2. derivate  

3. integrale                                               

4. rezolvări de ecuaţii şi inecuaţii  

5. stabileşte puncte de extrem  

   

 În secolul XXI se pune tot mai mult accentul pe aplicarea unui învăţământ diferenţiat, 

particularizat la stilurile de învăţare ale elevului. Tehnologiile moderne oferă cursantului şansa de a-

şi folosi tipul preferat de inteligenţă pentru a învăţa cel mai confortabil, pentru accelerarea 

progresului în învăţare, dar şi şansa de a-şi consolida tipurile de inteligenţă mai puţin dezvoltate, dar 

de care va avea nevoie în viaţă.  
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STUDIU ASUPRA PRELUCRĂRII PRIN DEFORMARE PLASTICA A 

MATERIALELOR METALICE 

 

Prof.dr.ing. CUŢĂ ANIŞOARA   
Liceul Tehnologic Auto, Craiova 

Deformarea plastica  este o metoda de prelucrare prin care, în  scopul obţinerii unor piese 

finite sau semifabricate, se realizează deformarea permanenta a materialelor in  stare solida (la cald 

sau la rece) fără fisurare micro sau macroscopica. 

            Avantaje 

        proprietati mecanice imbunatatite datorita unei structuri omogene si mai dense ; 

        consum minim de materiale; 

        precizie mare de prelucrare (mai ales la deformare plastica la rece); 

        posibilitatea obţinerii unor forme complexe cu un număr minim de operaţii şi 

manopera redusa; 

        posibilitate de automatizare (linii de automatizare - celule flexibile de fabricaţie); 

Dezavantaje 

      investitii initiale mari in  ceea ce privesc utilajele folosite; 

      necesitatea unor forte mari pentru deformare; 

            Dupa temperatura la care are loc deformarea distingem : 

                        - deformare plastica la cald; 

                        - deformare plastica la rece; 

            Deformarea se considera plastica daca eforturile unitare datorate fortelor de prelucrare 

tehnologica sunt peste limita de curgere conventionala (efortul unitar caruia ii corespunde o 

deformare remanenta de 0,2% ,  0,2 ). 

             

Mecanismele intime ale deformatiilor plastice se realizeaza prin: 

            Intarirea (Ecruisarea) este ansamblul fenomenelor legate de modificarea proprietatilor 

mecanice, fizice ale metalelor in  procesul de deformare plastica la rece.  Intarirea se poate 

interpreta ca fiind datorata acumularii deformatiilor elastice care  creaza o stare de tensiune care 

ingreuneaza procesul deformarilor plastice.   O alta cauza a intaririi este cresterea franarii miscarii 

dislocatiilor odata cu cresterea gradului de deformare.Mecanismul deformarii la cald are loc ca si in 

cazul deformarii la rece prin alunecare si maclare. 

            Starea de intarire caracterizata in special printr-o rezistenta si duritate marita, plasticitate 

micsorata. Constituie o stare la care marirea gradului de deformare este greoaie sau imposibila. 

Pentru a impiedica aparitia timpurie a acestei stari  si pentru a usura procesul de deformare plastica 

se procedeaza la incalzirea materialelor. 

            Alunecarea este deplasarea straturilor subtiri ale cristalului unele fata de altele. 
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            Lunecarea se produce de-a lungul unor plane de densitate atomica maxima, distanta intre 

doua plane fiind de aproximativ 1 μm. Deformarea plastica a policristalelor se compune din 

deformarea cristalelor si din deformarea substantei intercristaline. Deformarea grauntilor 

in  policristal incepe cu planurile grauntilor care sunt orientati favorabil fata de axa eforturilor 

unitare. 

            Maclarea - este fenomenul de reorientare a unei parti dintr-un cristal in  raport cu restul, de-a 

lungul unui plan numit plan de maclare. Partea rotita a cristalului se numeste macla. Apare la viteze 

de deformare mari. Procesul se realizeaza instantaneu sub actiunea unor forte tangentiale mai mici 

decat cele de alunecare. 

Influenta temperaturii asupra deformarii plastice 

            Revenirea - este fenomenul de inlaturare a tensiunilor retelei si marirea plasticitatii 

materialului, fara a produce nici o modificare a microstructurii (0,2tt < tr < 0,4tt, unde tt temperatura 

de topire). 

Prin incalzire mobilitatea atomilor creste, constatandu-se o marire a fenomenului de difuzie 

determinata de deplasarea atomilor in  vacante si interstitii, stare care duce in  final la eliminarea 

tensiunilor interne. 

            Recristalizarea - Are loc in  stare solida si consta in reorganizarea retelei cristaline 

deformate si aparitia unor noi centre de cristalizare. Prin recristalizare se elimina complet tensiunile 

interne, micsorandu-se duritatea, rezistenta la deformare si marindu-se plasticitatea. 

Influenta temperaturii asupra rezistentei la deformare si a plasticitatii 

            Cresterea temperaturii provoaca schimbari esentiale ale caracteristicilor de rezistenta ale 

metalelor. Rezistenta la deformare scade spectaculos odata cu cresterea temperaturii datorita 

urmatoarelor fenomene: 

      la temperaturi mari creste amplitudinea oscilatiilor atomilor datorita cresterii 

energiei lor potentiale. Atomii trec mai usor dintr-o pozitie de echilibru in  alta; 

      la temperaturi mari rezistenta la deformare scade mult, deplasarea si orientarea 

grauntilor devine mai usoara astfel incat deformarea se poate face la eforturi mai 

mici; 

            Parametrii care definesc incalzirea sunt: 

-         viteza de incalzire (temperatura de incalzire raportata la timpul de atingere al 

acesteia); 

-         viteza de racire (temperatura de racire raportata la timpul de atingere al acesteia); 

-         durata mentinerii la temperatura palierului; 

Zone de temperatura la deformarea plastica la cald 

            In functie de influenta reciproca a fenomenelor ce au loc la deformarea la cald (intarire, 

revenire, recristalizare) se deosebesc urmatoarele faze: 

      deformare plastica la rece : td< 0,2 tt ; 
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      deformare incompleta la rece : 0,2tt < td < 0,4tt ; Apare fenomenul de intarire si cel de 

revenire. Este caracteristic prelucrarea cu viteze mari de deformare. 

      deformare incompleta la cald 0,4tt < td < 0,6tt ; Deformarea se caracterizeaza prin 

actiunea completa a fenomenului de revenire si incompleta a fenomenului de 

recristalizare. Datorita neomogenitatii grauntilor, materialul este puternic tensionat ceea 

ce duce la aparitia fisurilor. 

      deformare la cald - se caracterizeaza prin lipsa efectelor intaririi dupa prelucrare si 

printr-o structura fina si omogena a materialului metalic ca urmare a actiunii complete a 

revenirii si recristalizarii. Rezistenta la deformare la cald este foarte mica  din cea la 

rece, iar plasticitatea este mare (0,6tt < td < 0,85tt ). Pentru 0,85tt < td  se constata 

supraincalzire si tendinta de ardere. 

 

  Legile deformarii plastice 

            Aceste legi sunt valabile atat la deformarea plastica la cald cat si la rece. 

1.     Legea volumului constant. Volumul semifabricatului supus deformarii plastice ( la cald sau 

la rece ) este egal cu volumul piesei finite. 

            Facand abstractie de micile variatii de volum prin indesare sau pierderi de oxizi ,putem 

considera ca volumul piesei finite obtinut prin deformare plastica este egal cu volumul 

semifabricatului. 

            Aceasta lege este foarte importanta   in practica , ea permitand calculul volumului 

semifabricatului supus deformarii plastice. 

2.     Legea prezentei deformatiilor elastice in  timpul deformarilor plastice. 

                      

Deformarea plastica este intotdeauna insotita de o deformare elastica. Nu putem ajunge in  zona de 

plasticitate fara sa trecem prin cea de elasticitate. (Hooke). Conform acestei legi , dupa prelucrarea 

prin deformare plastica la rece apare o tendinta de relaxare a materialului. Solicitarea incetind , 

inceteaza   deformarea elastica , ceea ce produce ―relaxarea ―materialului , ramanind numai 

deformarea plastica. 

            De efectele acestei legi se tine cont la proiectarea unei scule pentru deformare plastica , ca 

de exemplu matritele de tragere si extrudare care au intotdeauna un con de iesire. 

3.     Legea rezistentei minime.      Aceasta lege are mai multe formulari: 

      Orice forma a sectiunii transversale a unui corp supus deformarii plastice prin 

refulare in  prezenta frecarii pe suprafata de contact tinde sa ia forma care are 

perimetrul minim la suprafata data ; la limita tinde catre cerc. 

      Deplasarea punctelor corpului pe suprafata perpendiculara pe directia fortelor 

exterioare are loc dupa normala cea mai scurta dusa la perimetrul sectiunii. 

Deplasarea maxima se va produce in  acea directie in  care se va deplasa cea mai 

mare cantitate de material. 
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4.     Legea aparitiei si echilibrarii eforturilor interioare suplimentare. 

La orice schimbare a formei unui corp policristalin aflat in  stare plastica apar in  interiorul 

materialului eforturi suplimentare care se opun deformarii relative si care tind sa se echilibreze 

reciproc. 

Eforturile suplimentare apar datorita frecarilor de contact dintre scula si semifabricat, 

neomogenitatii compozitiei chimice, proprietatilor mecanice, etc. 

Eforturile unitare produse si ramase in  piesa prelucrata se pot adauga eforturilor unitare ce apar 

in  timpul functionarii, ceea ce poate produce fisuri sau distrugerea piesei. 

Pentru evitarea aparitiei eforturilor suplimentare se vor reduce frecarile intre suprafata 

materialului deformat si suprafata activa a sculei. 

5.     Legea similitudinii. 

      Pentru aceleasi conditii de deformare a doua corpuri geometrice asemenea care au marimi 

diferite, presiunile specifice de deformare sunt egale intre ele, raportul fortelor de deformare 

fiind egal cu patratul raportului marimilor liniare. 

Legea este valabila cand ambele corpuri au aceleasi faze structurale, aceeasi stare chimica si 

aceleasi caracteristici mecanice, iar temperatura corpului la inceputul deformarii este aceeasi. 

Incalzirea materialelor metalice pentru deformare plastica 

            Prin incalzirea semifabricatului pentru deformare plastica se urmareste: 

      micsorarea limitei de curgere; 

      reducerea tensiunilor interne (prin revenire si recristalizare); 

      omogenizarea structurii; 

           O incalzire corecta  se asigura prin: 

      scurtarea timpului de incalzire pana la atingerea td; 

      asigurarea unei incalziri uniforme; 

      reducerea arderilor si decarburarilor; 

            Valorile superioare sunt limitate de aparitia oxidarii. 

            Limita inferioara se stabileste in  functie de natura materialului. 

            Din punct de vedere termic in  procesul de deformare plastica la cald se disting trei stadii.: 

    stadiul incalzirii de la 0 - tid; 

    stadiul deformarii propriu-zise tid - tsd; 

    stadiul de racire; 

Cuptoarele in care se realizeaza incalzirea sunt variate din punct de vedere al  formelor , 

dimensiunilor si al principiului de functionare. Ele se clasifica astfel : 

a)   1.cu functionare intermitenta 

2.cu functionare continua 
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b)  1. electrice 

2.   cu flacara 

c)   1. in  atmosfera obisnuita 

2.   in atmosfera controlata 

d)  1. Normale 

2.   Adanci 

În concluzie, prin cele de mai sus se poate constata efectul încălzirii asupra deformării 

plastice a materialelor metalice, ţinându-se cont de legile deformării plastice amintite anterior. 
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ROLUL EDUCAŢIEI FIZICE ÎN DEZVOLTAREA STĂRII DE  

SĂNĂTATE A ELEVILOR 
                                                                                                           

 

                                                                                             Prof. ŞTEFAN NICOLAE 
                                                                                            Şcoala gimnazială „Traian”, Craiova 

 

 De la lumea antică, unde mişcarea s-a bucurat de mare atenţie şi preţuire, păstrăm şi 

cunoscutele precepte: „Kalos kai agatos‖ (Frumos şi bun) şi „Mens sana in corpore sano‖ (Minte 

sănătoasă în corp sănătos) în conţinutul cărora sunt sintetizate idei valoroase despre idealul 

educativ, relevându-se sugestiv unitatea strânsă dintre fizic şi psihic, multipla şi complexa lor 

întrebuinţare. 

 Rolul şi contribuţia educaţiei fizice în realizarea obiectivelor urmărite de societate în 

legătură cu formarea tinerilor şi cu complexa problematică a conservării sănătăţii şi capacităţii de 

muncă sunt reconsiderate. În prezent este tot mai mult acceptată ideea că educaţia fizică şi 

activităţile sportive constituie modalităţi eficiente de dezvoltare, de fortificare, de compensare şi 

reconfortare a elevilor, motive pentru care sunt tot mai pregnant integrate în procesul instructiv-

educativ al elevilor. A fost o perioadă (epoca postindustrială) care limita considerabil efortul fizic şi 

mişcarea, preocupările societăţii pentru realizarea unui echilibru raţional în solicitarea 

organismului, capabilă să asigure dezvoltarea fizică corectă, să conserve starea de sănătate şi 

http://www.prelucrari-mecanice.ro/
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capacitatea de muncă, să combată fenomenele degenerative, cauzate de limitarea efortului şi a 

mişcării, sporesc considerabil. 

 Interesul pentru mişcare, tradiţia practicării exerciţiilor fizice se dezvoltă odată cu creşterea 

gradului de industrializare, între acestea şi motivaţia pentru educaţia fizică, existând o relaţie 

directă. Activităţile unilaterale, sedentarismul, alimentaţia abundentă, stresul ridică tot mai acut 

problema folosirii pe o scară tot mai largă a activităţilor de educaţie fizică şi sport ca mijloace 

preventive şi compensatorii, de destindere şi agrement, capabile să protejeze fiinţa umană în faţa 

acestor fenomene nocive. 

 În condiţiile societăţii contemporane se amplifică rolul şi sarcinile educaţiei fizice în 

realizarea acestor obiective. Preocupările care vizează valorificarea influenţelor educaţiei fizice şi 

sportului în direcţia ocrotirii sănătăţii, combaterii efectelor sedentarismului sunt obiective 

importante ale educaţiei fizice. Conform precizărilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării, lecţia de 

educaţie fizică trebuie să urmărească să contribuie la întărirea sănătăţii elevilor, să influenţeze 

creşterea normală a organismului, dezvoltarea fizică armonioasă, perfecţionarea calităţilor motrice 

de bază, să înarmeze elevii cu deprinderi motrice variate, să cultive dragostea pentru mişcare, să 

formeze obişnuinţa practicării sistematice a diferitelor exerciţii fizice. Obiectivele cu funcţii 

fiziologice – cele care vizează fortificarea organismului, dezvoltarea corectă şi armonioasă, întărirea 

sănătăţii şi sporirea capacităţii de efort sunt obiective de sinteză, constituind rezultanta cumulării 

multiplelor influenţe ale exerciţiilor fizice. 

  

Precizarea şi ordonarea obiectivelor educaţiei fizice presupune următoarele obiective: 

1. Întărirea sănătăţii şi călirea organismului. 

2. Dezvoltarea armonioasă a organismului, dezvoltarea corporală şi formarea ţinutei. 

3. Dezvoltarea psihomotorie: dezvoltarea calităţilor motrice, dezvoltarea kinesteziei, 

dezvoltarea priceperilor şi a deprinderilor motrice de bază (mers, alergare, săritură, aruncare, 

căţărare, târâre, împingere, tracţiune etc.), dezvoltarea capacităţii de lucru a organismului şi de 

adaptare la sarcina de mişcare. 

4. Formarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor tehnice şi tactice ale diferitelor acte 

motrice. 

5. Formarea obişnuinţei de practicare sistematică şi independentă a exerciţiilor corporale în 

scop igienic şi pentru petrecerea timpului liber. 

Educaţia fizică trebuie să asigure creşterea capacităţii de efort a organismului (obişnuirea 

organismului elevilor cu sporirea treptată a efortului fizic şi dezvoltarea trăsăturilor de voinţă 
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necesare pentru a-l susţine), dezvoltarea şi pregătirea motrică multilaterală (aceasta impune 

necesitatea dezvoltării fizice corecte şi armonioase şi a pregătirii motrice pe planuri multiple, ceea 

ce presupune formarea unui volum relativ larg de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi) şi aplicarea 

cunoştinţelor şi priceperilor practice în cadrul activităţilor de educaţie fizică din învăţământ. 
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EVOLUŢIA BAZELOR DE DATE. CELE MAI UTILIZATE SGBD-URI. 

ISTORIE ŞI ACTUALITATE. 

 
Prof. RADA-IONICĂ NUŞA-CARMEN 

Liceul Tehnologic Auto,Craiova 
 

În societatea contemporană gestionarea informaţiei este o caracteristică definitorie a 

existenţei acesteia. Constatăm că astăzi este nevoie ca un volum tot mai mare de informaţii să fie 

gestionat(memorat, prelucrat, distribuit etc.) într-un timp cât mai scurt şi cu costuri acceptabile. 

Bazele de date sunt acele instrumente prin care se poate realiza acest lucru.  

În societatea contemporană se vorbeşte destul de des de sintagmele „societate bazată pe cunoaştere‖ 

şi „societate informaţională‖. Am bele concepte presupun utilizarea calculatorului personal pentru 

cunoaştere, tezaurizare, transmitere şi prelucrare a volumului imens de informaţii, specifice 

diferitelor domenii de activitate.  

În ceea ce priveşte evoluţia istorică a gestiunii informaţiilor sub formă de baze de date prin 

intermediul calculatorului personal şi a sistemelor software, se pot evidenţia câteva etape istorice 

importante:  

 anii 1960 – perioada bazelor de date secvenţiale, bazate pe modelele ierarhic sau reţea, în 

care înregistrările erau dependente una de cealaltă. Dependenţa era stabilită prin legături numite 

pointeri.  

 

Pentru găsirea unei informaţii, trebuia parcursă întreaga bază de date, de la o înregistrare la 

alta, până la înregistrarea care conţinea informaţia căutată. Acest mod de abordare necesita timpi de 

căutare relative mari, pentru baze de date de volume mari.  

Cele mai cunoscute sisteme ale perioadei sunt CODASYL şi IMS (IBM);  
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 anii 1970 – apariţia modelului relaţional, bazat pe conceptele matematice din algebra 

relaţională pentru a grupa datele în mulţimi şi a stabili relaţii între acestea. Modelul este atribuit lui 

Edgar Frank Codd care prin lucrarea "A Relaţional Model of Data for Large Shared Data Banks‖, a 

marcat un moment important de cotitură în domeniul gestiunii informaţiilor sub formă de baze de 

date. În cadrul acestui model, informaţiile sub memorate pe grupuri de obiecte, având anumite 

atribuite şi se stabilesc relaţii de dependenţă între grupuri. O anumită informaţie se poate găsi acum 

rapid pe baza unei chei unice de identificare a fiecărei înregistrări, nefiind necesară parcurgerea pas 

cu pas a bazei de date;  

 perioada 1970 -1980 – dezvoltarea modelului relaţional, prin apariţia diferitelor sisteme 

software bazate pe acest model. Cele mai cunoscute au fost dezvoltate de către MIT(Massachusetts 

Institute of Technology), prin sistemele INGRES şi QUEL şi de către IBM, prin SYSTEM R, 

SEQUEL şi SQL(Structured Query Language). Ultimul menţionat a devenit în1987 standard 

internaţional în domeniu, fiind de fapt un set de instrucţiuni care este inclus întoate sistemele 

software utilizate în prezent pentru gestiunea informaţiilor în baze de date;  

 după anii 1990 – perioada modelelor OODB (Object Oriented DataBase), bazate pe 

modelul programării orientate pe obiecte, cercetări în direcţia creşterii vitezei de procesare a 

informaţiilor în baze de date tot mai voluminoase, în direcţia bazelor de date bazate pe acces prin 

internet (web- based) odată cu dezvoltarea rapidă a internetului şi a reţelelor de calculatoare. 

Standardul SQL este permanent dezvoltat şi completat cu instrucţiuni noi, de exemplu prin 

includerea sa în limbajele XML şi PHP, utilizate la gestiunea paginilor web.  

Odată cu dezvoltarea sistemelor personale (PC), au apărut si primele aplicaţii de baze de 

date care foloseau un singur fişier pentru a stoca toată informaţia din baza de date. Ele erau de tip 

XBase,un limbaj care s-a răspândit foarte repede. Sistemele care l-au folosit au fost dBase, 

FoxBase,FoxPro, care funcţionau sub sistemul MS-DOS. Cea mai cunoscută aplicaţie care folosea 

limbajul XBase a fost FoxPro, sistem dezvoltat de firma Fox Software.  

Astăzi, urmaşul modern al acestui system este Visual FoxPro şi a fost creat de către 

Microsoft. Şi în zilele noastre există utilizări care stochează date în baze de date FoxPro, cel mai 

cunoscut exemplu este cel gestiunii activităţilor la Euro Tunel, cuprinzând volume de date de câteva 

sute de GB.  

La începutul anilor 90, Microsoft Corporation a lansat aplicaţia Access, care se bazează în 

mare parte pe logica de stocare a sistemului FoxPro, sistem care fusese achiziţionat în 1989. 

Aplicaţia Access a devenit, în scurt timp, cea mai folosită pentru gestiunea bazelor de date de pe 

sistemele personale. Ajunsă acum la versiunea 13 (denumită 2010), este pregătită să fie transferată 

oricând către o bază de date de tip Microsoft SQL Server, care beneficiază de facilităţi de acces 

multiutilizator, în reţelele de calculatoare şi reţele web.  

În prezent, bazele de date şi sistemele software care trebuie să le gestioneze se orientează tot 

mai mult spre posibilitatea de a avea acces la informaţiile stocate prin internet şi reţelele de 

calculatoare.  

În momentul de faţă, pe piaţă există o ofertă foarte mare de sisteme de gestiune a bazelor de 

date, de la sisteme care se pot folosi gratuit (fără licenţă sau cu licenţă publică), până la sisteme de 

înaltă performanţă, a căror utilizare necesită cumpărarea de licenţe. Pentru aceste sisteme există pe 

site-urile producătorilor versiuni de test numite trial version, pentru care nu se plăteşte licenţă, 

durata folosirii respectivului produs fiind limitată la un număr de zile (30, 60 zile, în funcţie de 

producător).  

Microsoft SQL Server - este sistemul de gestiune a bazelor de date relaţionale multi-

utilizator dezvoltat de firma Microsoft pentru sistemele de operare Windows. Au existat mai multe 

versiuni, cea actuală fiind SQL Server 2000 (SQL Sever 2003 fiind încă în faza de testare). În toate 

versiunile, acest sistem de baze de date suportă standardul SQL2, cu implementarea performantă a 

trăsăturilor avansate de stocare şi prelucrare a datelor. Există o interfaţă grafică pentru interacţiunea 

cu utilizatorul, pentru folosirea tuturor opţiunilor: de export/ import date, de creare şi manipulare a 
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tabelelor, pentru popularea cu date a tabelelor, de creare a interogărilor, a procedurilor stocate, a 

triggerelor etc.  

Microsoft Access- este unul din cele mai cunoscute sisteme de gestiune a bazelor de date 

relaţionale pe platforme de calculatoare personale. Microsoft Access dispune de un sistem de 

control al bazei de date (database engine) şi o interfaţă grafică pentru interacţiunea cu utilizatorul. 

Aplicaţiile de baze de date în MS Access se pot dezvolta cu multă uşurinţă datorită generatoarelor 

de aplicaţii (wizards) care permit proiectarea vizuală a bazelor de date, a formularelor (forms) 

pentru interfeţele grafice şi a rapoartelor (reports). MS Access este folosit în special pentru aplicaţii 

personale sau pentru mici afaceri şi licenţa acestuia se cumpără odată cu cumpărarea licenţei 

produsului Microsoft Office.  

Sistemul Oracle- este un sistem de gestiune al bazelor dedate multi-utilizator foarte 

puternic, cu implementări pe toate platformele(Windows, Linux, Unix), care oferă atât performanţe 

de execuţie ridicate,cât şi un grad mare de protecţie şi securitate a datelor. În toate versiunile, 

Oracle oferă implementarea completă a caracteristicilor modelului relaţional, conform standardului 

SQL2, iar ultimele versiuni (Oracle8i,Oracle9i etc.) sunt sisteme de gestiune obiect-relaţionale 

distribuite, implementând extensiile orientate obiect prevăzute în standardul SQL3 şi oferind 

posibilitatea de dezvoltare a bazelor dedate distribuite.  

MySQL- este un sistem de gestiune a bazelor de date relaţionale cu implementări pentru 

sistemele de operare Linux,Unix, Windows. Acest sistem se poate utiliza gratuit, fiind open source. 

Acest sistem este compatibil cu standardul SQL2, dar unele prevederi ale standardului fiind 

implementate parţial.  

Visual FOX PRO- este un limbaj de programare complet,care acceptă un mediu interactiv 

şi un mediu compilat la rulare. Visual FOX PRO este compatibil cu toate versiunile anterioare de 

FoxPro. Stilul de proiectare a interfeţei FoxPro a fost întotdeauna orientat către flexibilitate şi 

uşurinţă în utilizare. Pe de altă parte, forţa şi viteza brută au reprezentat dintotdeauna punctul forte 

al lui FoxPro. Nici un produs creat de celelalte companii axate pe baze de date, care au făcut 

trecerea la modelul orientat obiect nu a putut rivaliza cu FoxPro în ce priveşte viteza de execuţie a 

funcţiilor specifice bazelor de date . Şi acest mediu conţine vrăjitori(Wizard) pentru gestionarea mai 

multor taskuri.  

IBM DB2- este un sistem de gestiune al bazelor de date al firmei IBM. Acest sistem asigură 

integritatea datelor, oferă o securitate sporită pentru date, are o interfaţă grafică pentru gestionarea 

bazei de date. Dispune, ca şi Microsoft SQL Sever şi Oracle de posibilitatea creării de proceduri 

stocate, acestea fiind nişte proceduri care rulează pe server şi asigură o viteză mai mare de răspuns. 

Are mai multe versiuni în funcţie de dorinţele şi necesităţile utilizatorilor.  
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NOUTĂŢI  INFORMATICE 

 
Analist programator Constantinescu Liviu,  

C.N. „Fraţii Buzeşti” Craiova 

 
1.Uite care sunt noutăţile aduse de Windows 8 pe piaţa telefoanelor mobile ! 

Site-ul cotidianului german Bild a prezentat recent noul sistem de operare Windows 8 pentru 

telefoane mobile şi tablete, unul cu care producătorul Microsoft speră să diminueze distanţa faţă de 

Android (Google) şi iOS (Apple). 

 

 
 

Luna noiembrie aduce pe piaţă mai multe modele de smartphoneuri care utilizează sistemul 

de operare Windows 8, unul care se vrea inovator în lupta pe care marii producători, Google, 

Microsoft si Apple o duc pe piaţa gadgeturilor. 

Ecranul va fi unul mai bun faţă de precedentele sisteme de operare Windows. Cei care l-au 

testat spun că este mult mai eficient să lucrezi acum pe acesta si, în plus, îl poţi personaliza după 

bunul plac. Mai mult, rezoluţia este una mult mai bună, neexistând mari diferenţe între jocurile de 

pe o consolă şi cele de pe un telefon care foloseşte Windows 8. Sistemul de siguranţă al noului 

sistem este un alt plus adus, acesta având proprietatea de a cripta datele stocate în telefon. 

Navigarea pe internet cu ajutorul browserului este mai rapidă, iar mailurile şi mesaje text pot fi 

dictate prin comandă vocală către telefon, scurtând astfel timpul de trimitere. O aplicaţie nouă va 

monitoriza traficul de date şi va notifica permanent utilizatorul de numărul de mega consumaţi. Alte 

două lucruri pozitive sesizate de cei de la Bild în ceea ce priveşte noul sistem de operare sunt 

―camerele‖ care se pot crea între anumite persoane alături de care se pot partaja poze, contacte sau 

se poate vorbi în sistem chat şi secţiunea din telefon pe care adulţii o pot configura special pentru 

cei mici. Aici ei se pot juca fără a afecta alte aplicaţii din telefon. 

2.Card bancar cu ecran LCD şi tastatură 

Un card cu ecran LCD şi tastatură a fost lansat de Mastercard în Singapore. 
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              Cardul are capacitatea de a genera parole unice, eliminând necesitatea unui alt dispozitiv, 

necesar în activităţile de online banking (celebrul token sau codul transmis de bancă prin SMS).  

               Cardul va fi disponibil şi în alte state ale lumii, începând cu luna ianuarie. Versiuni 

îmbunătăţite ale cardului vor fi capabile să afişeze rapid soldul şi să ofere detalii despre activitatea 

bancară recentă a posesorului.  

               VISA a anunţat lansarea unui card cu aproximativ aceleaşi funcţii în noiembrie 2011. 

 

3."Paginile de cuplu", noul tip de pagină lansat de Facebook. Cum vi se pare ideea? 

 

Facebook a anunţat implementarea unui nou tip de pagină, 

şi anume ―Pagina pentru cupluri‖. Aceste pagini sunt create 

automat pentru toţi utilizatorii reţelei sociale care se află într-o 

relaţie pe Facebook şi reuneşte toate eveniment la care cei doi au 

participat împreună. Utilizatorii nu au posibilitatea de a bloca 

crearea acestei pagini. 

                   Facebook a declarat că rolul acestor pagini este de a da 

utilizatorilor şi prietenilor şi familiei lor posibilitatea de a vedea toate momentele pe care cei doi 

îndrăgostiţi le-au trăit împreună, pe o singura pagină. "Începând de acum, introducem un nou tip de 

pagină Facebook, pagina pentru relaţii şi pentru prietenii", a anunţat un reprezentant Facebook. 

Puteţi vedea aici cum arată noile pagini Facebook pentru cupluri!  

                    Pentru a vedea aceste pagini, accesaţi pagina unui prieten şi daţi click opţiunea "See 

friendship" din meniul deschis de "rotiţa" din partea dreapta-sus a paginii. Dacă sunteţi într-o 

relaţie, pagina este una de cuplu, altfel este o "pagină de prietenie". Puteti vizita, de asemenea, 

www.facebook.com/us pentru a vedea pagina dumneavoastră de cuplu.  

                Utilizatorii nu dispun, cel puţin pentru moment, de opţiunea de a bloca aceste pagini. 

 

4.Studiu: Răbdarea pe internet este un lucru rar. După câte secunde închid internauţii o 

pagină? 

În prezent, când totul se desfășoară cu o viteză uluitoare, răbdarea este o calitate pe care foarte 

puţini o mai posedă. Atunci când vorbim despre internauţi însă, răbdarea se măsoară în secunde și 

nici acelea prea multe. 

 
              Potrivit unui studiu recent, internauţii sunt extrem de nerebdători. Nicio rată de transfer nu 

este suficient de mare şi nicio pagină nu este suficient de bine optimizată încât să se încarce 

instantaneu pentru a menţine viu interesul vizitatorului.  

               Profesorul Ramesh K Sitarman de la Universitatea din Massachusetts a efectuat un studiu 

asociind niște cifre lipsei de răbdare pe care persoanele cu acces la internet o manifestă online, scrie 

Playtech.ro. 

              Pentru cercetarea sa, Ramesh a folosit informaţii legate de obiceiurile a 6,7 milioane de 

internauţi. Folosind clipuri mai scurte de 30 de minute, concluzia studiului a fost că după doar 2 

http://improvcomm.blogspot.ro/2012/11/facebook-pagini-de-cuplu.html
http://playtech.ro/2012/studiu-rabdarea-pe-internet-este-un-lucru-rar/
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secunde de încărcare vizitatorii încep să părăsească pagina, urmând ca pentru fiecare secundă 

ulterioară de aşteptare 6% dintre vizitatori să acceseze alt clip sau pur si simplu să închidă pagina.  

 

 

 


 

 

 

 

 

SKYPE  - E TOT UN FEL DE MESSENGER, 

dar care are o bună frecvenţă atunci când vorbeşti cu cineva de departe! 

În rest e la fel! 

 

 
Analist programator Constantinescu Margareta 

 Liceul Tehnologic Auto Craiova 

 
 

Windows a anunţat închiderea serviciului Windows Live Messenger 

Microsoft Live a fost lansat în anul 1999. 

        
 Compania americană Microsoft va închide serviciul Windows Live Messenger 

începând cu anul viitor. Funcţiile acestuia vor fi preluate de Skype. Decizia vine la un an şi 

jumătate după ce Microsoft a cumpărat Skype pentru 8,5 miliarde de dolari (echivalentul a 6,2 

miliarde de euro).  

„Live Messenger va dispărea în toate ţările în trimestrul I al anului 2013, cu 

excepţia Chinei", a confirmat Microsoft, care încurajează utilizatorii să descarce cea mai 

recentă versiune Skype. Concomitent, Skype a anunţat că, în săptămânile următoare, va adăuga 

o funcţie care va permite utilizatorilor Windows Live Messenger să transfere apelurile audio şi  

video direct în aplicaţia VoIP.  

      Skype este o aplicaţie software ce permite utilizatorilor să efectueze apeluri telefonice prin 

internet. Apelurile către alţi utilizatori Skype sunt gratuite dar cele către numerele de telefon fix sau 

mobil sunt taxate cu o sumă care se scade dintr-un cont alimentat de utilizator. Skype a devenit 

popular şi datorită sistemului său de mesagerie instantă, transfer de fisiere şi videoconferinţă. 

           Skype a fost dezvoltat de Ahti Heinla, Priit Kasesalu şi Jaan Tallinn care au creat si Kazaa. 

Skype Group fondat de antreprenorii Niklas Zennstrom şi Dane Janus Friis îşi are sediul în 

Luxembourg cu birouri în Londra, Stockholm, Tallinn, Tartu, Praga şi San Jose California. Numele 

iniţial al proiectului a fost "Sky peer-to-peer" care a fost abreviat la "Skyper" dar cum nu existau 

domenii web pentru acesta s-a ajuns la "Skype". 

    Utilizatorii sunt înregistraţi cu un nume unic intitulat Skype Name şi care permite 

comunicarea gratuită prin mesagerie sau videoconferinţă, dar şi creerea de conferinţe cu număr 
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mare de participanţi (pana la 25). Serviciul SkypeIn permite utilizatorilor să primească apeluri 

telefonice de la numere clasice, acest serviciu fiind valabil şi în Romania. 

Video conferinţa între doi utilizatori a fost introdusă pentru varianta pe Windows în ianuarie 2006 şi 

pentru Linux aceasta era valabilă cu varianta 2.0 lansată în martie 2008.  

   Pe lângă acestea Skype mai este valabil şi pe alte platforme, cum ar fi: 

 - Nokia n800,n900 care rulează sistemul Maemo; 

 - Sony mylo; 

 - PlayStation Portable; 

 - telefoanele care rulează Windows Mobile, Symbian sau iPhone OS. 

 

    Utilizatorii pot avea mai mult de un cont şi nu este posibil ca aceasta să se afle datorită 

confidenţialităţii datelor.  

   Skype la finele anului 2009 număra peste 500 milioane de utilizatori iar activitatea şi-a atins 

punctul maxim pe 8 martie 2010 când erau online 23 milioane utilizatori. 

   Skype a fost lansat acum 8 ani, timp în care s-a impus pe piaţă ca un adevărat lider al 

telecomunicaţiilor on-line, cu peste două treimi de miliarde de utilizatori în toată lumea. Compania 

a experimentat mai multe schimbări de-a lungul timpului, mai ales în ultimele 12 luni, când a căutat 

să integreze mai multe medii de comunicare în aplicaţia sa pentru Windows. Unul dintre aceste 

medii este Facebook. 

           Serviciile Skype au devenit o necesitate pentru unii, în special pentru cei care călătoresc de-a 

lungul lumii sau cei a căror familie trăieşte în altă ţară. Skype utilizeaza VoIP (Voice over Internet 

Protocol) şi a schimbat modul în care vorbim şi păstrăm legatura cu cei pe care îi iubim de departe. 

Dacă şi tu rulezi Skype pe Windows, ar trebui să ştii că ultima versiune, care a fost 

lansată, a adus importante upgrade-uri aplicaţiei. Un simplu click pe noua funcţie "Friends List" şi 

poţi vizualiza toţi prietenii tăi de pe Facebook. Poţi updata statutsul tău de Facebook acum prin 

Skype, poţi vizualiza comentarii şi da click pe "Like" la diferite postări ale contactelor tale de pe 

Facebook. Din păcate, adăugarea şi vizualizarea fotografiilor pe Facebook prin Skype este 

momentan imposibilă, însă foarte probabilă pentru o versiune viitoare. 

Pe lângă îmbunătăţirea serviciului de networking social, mai multe upgrade-uri fac apelul 

video mult mai stabil. De asemenea, noi emoticoane şi animaţii completează savoarea acestui 

update. 

Dacă doreşti să utilizezi Skype pentru Windows, recomandăm descărcarea ultimei 

versiuni  sau upgrade-ul automat din interiorul oricărei aplicaţii anterioare Skype (click pe "Help" > 

"Check for Updates"). 

Pentru cei care nu ştiu, suma uriaşă şi, pesemne, exagerată cu care a fost cumpărat Skype , 

se datorează faptului că Microsoft nu a dorit să-l lase  pe mâna Google. Din moment ce Microsoft 

are deja un produs similar Skype, anume Windows Live Messenger, care numără 330 milioane de 

utilizatori activi în fiecare lună, ne lasă de înţeles că ne putem aştepta la o fuziune între cele două 

aplicaţii de mesagerie instantă (Skype si WLM) pe viitor. 

Microsoft a început deja, de altfel, integrarea software-ului Skype in Xbox 360 şi 

smartphone-ul Windows Phone. 

Totul despre iPhone este un blog creat din pasiune pentru tot ce înseamnă iPhone, iPod, 

iPad si Mac. Ai ocazia de a te abona prin e-mail la cel mai bun blog dedicat iPhone-ului şi  poţi 

urmări pe Facebook sau Twitter  ultimele noutăţi. 

 

      

 

 

 

 

http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=TotulDespreIphone&loc=en_US
http://www.facebook.com/pages/Totul-despre-iPhone/161466383876847
https://twitter.com/iPhoneRomania
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