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CUVÂNT ÎNAINTE 

prof. dr. Adriana Chioaru 

Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău 

Coordonată de doamna profesoară Ancuţa Heisu, revista Conexiuni didactice– aflată la a patra 

ediţie – îşi păstrează rigoarea și ţinuta ştiinţifică şi se adaptează noului context care a impus învățarea 

online. Revista însumează contribuții ale specialiștilor la acest demers inedit – educația altfel – 

provocator, cu numeroase obstacole și ingenioase rezolvări.  

Având mereu în centru elevul, Conexiuni didactice armonizează articolele de specialitate și de 

metodică, resursele educaționale deschise, problemele propuse pentru examenele naționale, proiectele de 

activitate didactică, problemele propuse de către elevi, cu exemplele de bune practici pentru învățarea 

online.  

Ancorată în dificultățile stringente ale educației derulate în această perioadă de turbulențe, 

doamna profesoară Ancuța Heisu surprinde, în noua rubrică excelent adaptată – Învățarea online – 

exemple de bune practici – eforturile cadrelor didactice de diferite discipline, ale elevilor și ale 

managerilor Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău, în direcția instalării normalității în 

demersul didactic deturnat de contextul atipic. Coordonatoarea reunește, în paginile revistei, și întrebări, 

dificultăți, propuneri de soluții, strategii aplicabile și utilizate în învățarea online, cu scopul de a-i ajuta 

și a-i susține atât pe beneficiarii direcți ai educației, cât și pe toți cei implicați și conștienți că viitorul 

începe astăzi, prin instruire și educație. 

Revista Conexiuni didactice este un reper identitar al Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan cel 

Mare” Bacău şi a devenit și un inventar de strategii prin care pot fi surmontate unele dintre obstacolele 

din educație, aduse de valul periclitant al unui context global distructiv și paralizant, cu efecte prelungite 

în viitor. 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE - EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

PROIECT DE LECȚIE ONLINE 

 (GOOGLE MEET) 

Prof. inv. primar Alina Radu 

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, Bacău 

Clasa:  a III-a 

Disciplina: Matematică 

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii 

Unitatea de învăţare: Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000 

Elementul de conţinut: Înmulţirea unui număr de două cifre cu un număr de o cifră 

Tipul lecţiei: însuşire de noi cunoștințe 

Competențele specifice: 

2.5. Efectuarea de  înmulţiri de numere în concentrul 0 – 10 000 şi de împărţiri folosind tabla înmulţirii, 

respectiv tabla împărţirii 

5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea 

de probleme cu raţionamente simple 

5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000 

Obiectivele operaţionale:  

Cognitive: 

OC1: să denumească în mod corect (cifra unităţilor/ cifra zecilor, factor, produs)  cifrele şi 

numerele din  operaţiile rezolvate/ propuse spre rezolvare; 

OC2: să explice algoritmul de rezolvare a unei înmulţiri dintre un număr de două cifre şi un 

număr de o  cifră; 

OC3: să rezolve corect şi rapid exerciţiile propuse; 

Afectiv-atitudinale: 

OA1:  să  manifeste motivaţie pentru învăţarea elementului de conţinut propus (înmulțiri de tipul 

ZU x U); 

OA2:  să se implice în învăţare prin întrebări/ răspunsuri argumentate; 

OA3: să colaboreze cu colegii/ învăţătoarea pe parcursul lecţiei; 

Motrice: 

OM1:  să îşi focuseze atenţia şi poziţia corporală pe centrul de interes indicat; 

OM2: sa utilizeze corect materialele necesare. 

Resurse educaționale folosite: 

 Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003 /02.12.2014 MINISTERUL

EDUCAŢIEI NAŢIONALE Programa şcolară pentru disciplina MATEMATICĂ CLASELE a

III-a – a IV-a

 Mihăescu, M., Pacearcă, Şt., Matematică – manual pentru clasa a treia, Editura Intuitext,

Bucureşti, 2016 https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-

a/Matematica/Intuitext/Partea%20I/

 Școala Intuitext.ro https://www.scoalaintuitext.ro/pagina-invatatorilor

 Platforma Geogebra https://www.geogebra.org/

 Site-ul Lecţii de matematică http://www.lectiidematematica.ro/

 Platforma Google Classroom https://classroom.google.com/u/1/c/OTgwMTQyODkwMjFa

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Matematica/Intuitext/Partea%20I/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Matematica/Intuitext/Partea%20I/
https://www.scoalaintuitext.ro/pagina-invatatorilor
https://www.geogebra.org/
http://www.lectiidematematica.ro/
https://classroom.google.com/u/1/c/OTgwMTQyODkwMjFa
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Scenariul didactic 

Momentul organizatoric 

Am anunţat elevii pe grupul de WhatsApp, cu privire la materialele necesare pentru participarea 

la lecţie în aplicaţia Google Meet. 

Elevii au accesat link-ul existent pe cursul clasei noastre de pe plarforma Google Classroom şi s-

au conectat; au la dispoziţie materialele necesare lecţiei de matematică. 

Captarea atenției 

Elevii accesează link-ul pentru a rezolva un exercițiu cu înmulțiri de numere dintr-o cifră.Cine nu 

a reuțit să acceseze pagina lucrează pe prezentarea mea. 
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Actualizarea cunoștințelor însușite anterior 

Elevii răspund oral la întrebări (calcularea unor produse) în sarcina de lucru propusă de platforma 

Geogebra. Ei se interevaluează, corectând eventualele greșeli. 

Prezentarea obiectivelor lecției și a noului conținut 

Învățătoarea comunică în termeni accesibili elevilor obiectivele urmărite pe părcursul lecției. 

După ce elevii au fost informați asupra a ceea ce urmează să învețe, urmăresc prezentarea din 

manualul digital: 
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Dirijarea învățării:  

Învățătoarea reia explicațiile referitoare la algoritmul de rezolvare a înmulțirilor dintre un număr 

de două cifre și un număr de o cifră. Elevii adresează întrebări sau răspund întrebărilor colegilor. După 

clarificarea tuturor nelămuririlor, copiii notează pe caiete data, titlul, exercițiul – model, coordonați de 

învățătoare. 
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Elevii rezolvă pe rând aplicațiile propuse de manual. Colegii intervin și corectează, dacă este 

cazul. 

Obținerea performanței 

Se propune spre rezolvare o problemă. După ce elevii au terminat, se autoevaluează urmărind 

prezentarea: 

 
Feedback-ul 

Se propune unui  elev să dicteze colegilor o înmulțire de tipul celor învățate astăzi; în continuare, 

un alt coleg rezolvă explicând algoritmul; în continuare, învățătoarea formulează întrebări cu privire la 

conținutul nou, care vizează atât algoritmul de calcul, cât și vocabularul matematic aferent. Elevii 

răspund, argumentează, exemplifică. 

Evaluarea 

 Elevii alcătuiesc și rezolvă o problemă după operația 18x 5=. După derularea intervalului de timp 

alocat, se citesc probleme și rezolvări, în limita timpului. 

 Învățătoarea face aprecieri cu privire la contribuția elevilor la lecție. 

Tema: Elevii notează tema pentru lecția viitoare (aplicații din manual) 

 

 

 

ȘCOALA ONLINE – O NOUĂ PROVOCARE 

Prof. Vasilescu Maria 

Școala Gimnazială „Spiru Haret”, Bacău 

 

Zi de zi viața ne oferă provocări, fie că suntem de acord, fie că nu: Ionescu dintr-a opta chiulește 

iar, Popescu nu mai învață... Cum procedez? Brusc, lumea așa cum o știam s-a schimbat radical și avem 

uneori impresia că trăim un film apocaliptic, așteptând să ne deșteptăm. 
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Ne este dor de lucrurile care altădată ne trezeau sâcâieli mărunte. Mărturisesc că am uitat 

microfonul elevilor deschis într-o pauză și m-am surprins ascultând cu drag sporovăiala lor, care-mi 

amintea de vremuri normale. 

Să discutăm așadar despre școala online, care a devenit o necesitate în aceste împrejurări triste. 

Dincolo de problemele greu de evitat ale celor care nu au acces la curent electric, internet și dispozitive, 

a apărut inițial teama firească de orice este nou. În prima etapă, atât elevii cât și eu am fost stresați de 

diverse incidente: am mai rămas fără curent, a mai căzut internetul, laptopul a refuzat într-o zi să se 

deschidă, iar telefonul încărcat de teme, materiale și mesaje pe diverse grupuri, și-a dat obștescul sfârșit. 

Treptat, ne-am acomodat. Am descoprerit împreună că e mai comod să stai acasă, la căldură, în loc să 

mergi prin frig până la școală. Am aflat că putem partaja fișe, exerciții, proiecte; avem acces la anumite 

manuale, teste și culegeri, în mod gratuit; prezentări ce presupuneau o programare prealabilă și o 

deplasare la cabinetul de informatică pot fi realizate, stând în confortul propriului cămin. Mulți copii care 

înainte nu erau foarte activi au devenit interesați și acum se implică în fiecare lecție. O parte din ,,vină“ 

o poartă și părinții care au posibilitatea de a-i supraveghea, dar unii au afirmat că pur și simplu se simt 

mai bine acasă.  

Prin urmare, trecând peste micile neplăceri provocate de elevii cărora li se strică microfonul când 

sunt anunțați că vor fi evaluați sau de părinții care răspund în locul copiilor, este de ajutor să vedem și 

avantajele școlii online, întrucât integrarea tehnologiei informației în educație va fi accelerată în 

continuare și va deveni în cele din urmă o componentă integrantă a educației școlare. 

 

 

 

FUNCȚII INJECTIVE- PREZENTARE POWERPOINT 

Prof. Heisu Ancuța  

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, Bacău 

 

In cadrul proiectului PEDigitaliada, profesorii colegiului au înregistrat zece lectii de matematică 

și zece lecții de limba și literatura romîna, care pot fi utlizate la clasa. Una dintre aceste lecții este ”Funcții 

injective” . 
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ASPECTE ALE ÎNVĂȚĂRII ONLINE. DESPRE PLATFORMELE EDUCAȚIONALE 

UTILIZATE. ADSERVIO 

                                                                                             Prof. dr. Adriana Chioaru 

         Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău 

 

Noul context mondial a adus cu sine – pe lângă numeroasele incertitudini și spaime, uneori 

concretizate – și o abruptă trecere de la învățarea față în față la învățarea online. Și s-a constatat, în 

primăvara anului 2020, că, în pofida numeroaselor cursuri urmate sistematic de cadrele didactice, în 

pofida numeroaselor proiecte europene postate pe platforme online, învățământul preuniversitar din 

România nu era tocmai pregătit pentru această formă de învățare. Infrastructura pentru eLearning putea 

fi plasată cam prin preajma aserțiunii caragialeene: „...este admirabilă, e sublimă putem zice, dar lipsește 

cu desăvârșire”. Au urmat alte cursuri pentru profesori („Secretele Zoom-ului”,„ Digital Nation” etc.) pe 

care cei mai conștiincioși le-au parcurs din dorința de a fi pregătiți să își ajute elevii și de a depăși nivelul 

inocent al pregătirii de tip eLearning. Infrastructura a suferit ameliorări parțiale și eterogene. Elevii din 

clasele a VIII-a și a XII-a și, mai ales, părinții acestora, au solicitat imperativ modificarea programelor 

de examen și adaptarea acesora la noua realitate din educație. Examenele naționale au primit o altă față, 

prin noile metodologii. 

Din perspectiva unui umanist, platformele educaționale au fost adevărate itinerare labirintice. La 

Colegiul Național „Ferdinand I”, până la examene s-a lucrat intens pe Adservio, pe care fiecare elev, 

părinte și cadru didactic din comunitatea ferdinandistă are cont.  

                      
S-au ținut cursuri, s-au postat fișe de lucru, teme; s-au trecut note și absențe în catalogul 

electronic; au fost încărcate portofolii ale elevilor și ale profesorilor; informații despre cercurile 

pedagogice, despre proiectele europene și parteneriatele în care este implicat colegiul, despre olimpiadele 
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și concursurile derulate în școală, voluntariate, activități metodice; finanțare/ autofinanțare; tutore 

practică pedagogică; activități diverse. 

 
Și biblioteca de pe această platformă este un element important. 
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Platforma educațională este bine organizată, pe principiul „comunică online în siguranță și cu 

impact”; autorii platformei sunt activi și implicați în dezbateri ale tinerilor cu personalități politice și au 

opinii pertinente și originale privind educația. 

 
Un impediment insurmontabil a apărut la blocarea platformei în timpul cursurilor, din cauza 

numărului mare de accesări. O soluție a fost ca unele cursuri să migreze după prânz. Promptitudinea cu 

care elevii și părinții sunt notificați cu privire la teme, la note și absențe, la termenele de predare a 

lucrărilor și chiar la depășirea timpului, constituie un punct forte pentru Adservio, alături de catalogul 

electronic.  

Din septembrie, ferdinandiștii utilizează Microsoft Teams, despre care voi detalia într-o 

prezentare ulterioară. O platformă suplă, cu multe aplicații, cu posibilități diversificate de a face orele 

interactive și de a stimula permanent elevul să răspundă. Catalogul online a rămas, însă, pe Adservio. 

 

 

 

ONLINE LEARNING 

Prof. Ghiciușcă Cristina Gabriela 

Școala Gimnazială “Mihai Drăgan”, Bacău 

 

There are many reasons why online programs have become a popular form of distance learning 

in education today. The online environment offers unprecedented opportunities for people who would 

otherwise have limited access to education, as well as a new paradigm for educators in which dynamic 
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courses of the highest quality can be developed. Here is a list of some of the major benefits of online 

programs: 
The main advantage of asynchronous online learning is that it allows students to participate in 

high quality learning situations when distance and schedule make on-ground learning difficult-to-

impossible. Students can participate in classes from anywhere in the world, provided they have a 

computer and Internet connection. In addition, the online format allows physically challenged students 

(and teachers) more freedom to participate in class. Participants access the Virtual Classroom through 

their computers instead of having to “go to class” physically. 
The online format allows a dynamic interaction between the instructor and students and among 

the students themselves. Resources and ideas are shared, and continuous synergy will be generated 

through the learning process. Each individual can contribute to the discussions and comments on the 

work of others. The synergy that exists in the student-centered Virtual Classroom is one of the most 

unique and vital traits that the online learning format possesses. Within an online asynchronous 

discussion structure, the learner may reflect on comments from others before responding or moving on 

to the next item. This structure allows students time to articulate responses with much more depth and 

forethought than in a traditional face-to-face discussion situation where the participant must analyze the 

comment of another on the spot and formulate a response or otherwise lose the chance to contribute to 

the discussion. 
Within an online discussion, the individual student responds to the course material (lectures and 

course books, for example) and to comments from other students. Students usually respond to those 

topics within the broader conversation that most clearly speak to their individual concerns. These 

situations result in smaller conversations taking place simultaneously within the group. While students 

should read all of their classmates’ contributions, they actively engage in only those parts of the dialog 

most relevant to their own interests. In this way, students control their own learning experience and tailor 

the class discussions to meet their own specific needs. Ideally, students make their own individual 

contributions to the class while at the same time taking away a unique mix of relevant information. 

In the online environment, learners have a certain measure of anonymity. Discriminating factors 

such as age, dress, physical appearance, disabilities, race, and gender are largely absent. Instead, the 

focus of attention is clearly on the content of the discussion and the individual’s ability to respond and 

contribute thoughtfully and intelligently to the material at hand. While online programs have significant 

strengths and offer unprecedented accessibility to quality education, there are weaknesses inherent in the 

use of this medium that can pose potential threats to the success of any online program. These problems 

fall into six main categories: 

Before any online program can hope to succeed, it must have students who are able to access the 

online learning environment. Lack of access, whether it be for economic or logistic reasons, will exclude 

otherwise eligible students from the course. This is a significant issue in rural and lower socioeconomic 

neighborhoods. Furthermore, speaking from an administrative point of view, if students cannot afford 

the technology the institution employs, they are lost as customers. As far as Internet accessibility is 

concerned, it is not universal, and in some areas Internet access poses a cost to the user. Some users pay 

a fixed monthly rate for their Internet connection, while others are charged for the time they spend online. 

If the participants’ time online is limited by the amount of Internet access they can afford, then instruction 

and participation in the online program will not be equitable for all students in the course. 

Both students and facilitators must possess a minimum level of computer knowledge in order to 

function successfully in an online environment. For example, they must be able to use a variety of search 

engines and be comfortable navigating on the World Wide Web, as well as be familiar with Newsgroups, 

FTP procedures, and email. If they do not possess these technology tools, they will not succeed in an 
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online program; a student or faculty member who cannot function on the system will drag the entire 

program down. 

User friendly and reliable technology is critical to a successful online program. However, even 

the most sophisticated technology is not 100% reliable. Unfortunately, it is not a question of if the 

equipment used in an online program will fail, but when. When everything is running smoothly, 

technology is intended to be low profile and is used as a tool in the learning process. However, 

breakdowns can occur at any point along the system. For example, the server which hosts the program 

could crash and cut all participants off from the class; a participant may access the class through a 

networked computer which could go down; individual PCs can have numerous problems which could 

limit students’ access; finally, the Internet connection could fail, or the institution hosting the connection 

could become bogged down with users and either slow down or fail altogether. In situations like these, 

the technology is neither seamless nor reliable, and it can detract from the learning experience. 

Successful on-ground instruction does not always translate to successful online instruction. If 

facilitators are not properly trained in online delivery and methodologies, the success of the online 

program will be compromised. An instructor must be able to communicate well in writing and in the 

language in which the course is offered. An online program will be weakened if its facilitators are not 

adequately prepared to function in the Virtual Classroom. An online instructor must be able to 

compensate for lack of physical presence by creating a supportive environment in the Virtual Classroom 

where all students feel comfortable participating and especially where students know that their instructor 

is accessible. Failure to do this can alienate the class both from each other and from the instructor. 

However, even if a virtual teacher is competent enough to create a comfortable virtual environment in 

which the class can operate, still the lack of physical presence at an institution can be a limitation for an 

online program.  

Online learning has its most promising potential in the high synergy represented by active dialog 

among the participants, one of the most important sources of learning in a Virtual Classroom. However, 

in larger classes (20 or more students), the synergy level starts to shift on the learning continuum until it 

eventually becomes independent study to accommodate the large class. At this point, dialog is limited as 

well as interaction among participants and the facilitator. The medium is not being used to its greatest 

potential. 

The curriculum of any online program must be carefully considered and developed in order to be 

successful. Many times, in an institution’s haste to develop distance education programs, the importance 

of the curriculum and the need for qualified professionals to develop it are overlooked. Curriculum and 

teaching methodology that are successful in on-ground instruction will not always translate to a 

successful online program where learning and instructional paradigms are quite different. Online 

curriculum must reflect the use of dialog among students (in the form of written communication) and 

group interaction and participation. Traditional classroom lectures have no place in a successful online 

program. Education of the highest quality can and will occur in an online program provided that the 

curriculum has been developed or converted to meet the needs of the online medium. 

Today is a very exciting time for technology and education. Online programs offer technology-

based instructional environments that expand learning opportunities and can provide top quality 

education through a variety of formats and modalities. With the special needs of adult learners who need 

or want to continue their education, online programs offer a convenient solution to conflicts with work, 

family, and study schedules. Institutions of higher education have found that online programs are 

essential in providing access to education for the populations they wish to serve. In order for an online 

program to be successful, the curriculum, the facilitator, the technology, and the students must be 

carefully considered and balanced in order to take full advantage of the strengths of this format and at 

the same time avoid pitfalls that could result from its weaknesses. 
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STRATEGII ȘI METODE APLICATE PENTRU REALIZAREA 

 EVALUĂRII ONLINE 

Prof. Radu Ana-Maria 

Colegiul Național Pedagogic “Ștefan cel Mare”, Bacău 

 

În prezent, prin platformele și aplicațiile disponibile online, există diverse tehnologii utile în 

predare și evaluare, dar ceea ce trebuie să vină întâi este modul în care tehnologia va îmbunătăți modul 

de predare. Cu alte cuvinte este importanta mai întâi pedagogia, apoi tehnologia. 

Învățământul online deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect 

etapizate (existența multitudinii de platforme și soft-uri educaționale online, care abundă media în această 

perioadă). Acest învățământ reprezintă o formă de învățare la distanță, destinată celor care nu au 

posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, traditional, “față în față” sau adecvată unor situații 

speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie. 

Evaluarea online este o provocare pentru profesori deoarece trebuie să se îndepărteze de noțiunea 

de evaluare ca document Word – adică de la simpla înlocuire a unei bucăți de hârtie cu un document 

electronic – și să folosească tehnologia pentru a-i ajuta pe elevi să devină autonomi în învățare căutând 

modalități de integrare a tehnologiei. 

În ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, utilizarea acestora în ceea ce 

priveşte evaluarea a fost limitată. Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului 

cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia 

informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai să genereze exerciţii de rutină ca 

aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa elevilor. Pentru testarea computerizată 

itemii ar trebui să fie special construiți, ţinând cont de posibilităţile multimedia ale calculatorului, 

revenirii asupra răspunsurilor deja propuse.  

O parte dintre metodele folosite online în evaluare includ: teme scrise; participarea la discuţii 

online; eseuri; publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor; quiz-uri şi întrebări online; activităţi 

experienţiale, cum ar fi jocul de rol; teme colaborative; dezbateri; portofolii; 

Profesorii caută tot mai mult modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul platformelor 

educaționale, astfel în sarcini și evaluare având alegeri aproape nelimitate, dintre care să enumerăm 

câteva: 

 Google Classroom - aici se pot face discuții cu elevii prin meet-uri, chat. În cadrul acestei 

platforme avem si Google Forms cu ajutorul căruia putem crea formulare. Astfel profesorul își poate 

permite să includă imagini sau video pentru interpretare sau ca material de reflecție pentru elev. Elevii 

pot primi atât întrebări cu mai multe variante de răspuns, sau nu, în funcție de măiestria profesorului. 

 Brio™ este platforma de soluții fundamentate științific, pentru îmbunătățirea  

performanței școlare, destinată elevilor, părinților, educatorilor, școlilor și altor instituții implicate în 

actul educațional din România. Cu Brio se poate desfășura și evaluare, nu doar testare: după fiecare test, 

se văd instant detalii despre unde s-a greșit sau nu s-a răspuns, precum și Raportul Brio, care analizează 

în detaliu  competențele tale. Se poate afla nivelul elevului dar și tipurile de exerciții sau probleme pe 

care trebuie să le rezolve pentru a ajunge la următorul nivel. 

 Platforma educațională mykoolio.com se bazează pe o tehnică de predare modernă. 

Aceasta diferă foarte mult de cea clasică, fiind sub forma unor jocuri educative interactive. Consolidarea 

cunoştinţelor constituie un rol foarte important în cadrul ei, iar evaluarea se realizează într-o manieră 

atractivă şi adaptată nevoilor elevilor. 

În oricare platformă educațională pentru probele orale putem folosi fără nici o problemă 

comunicarea video - audio (web). Pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al 

conținutului prin încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. 
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ARTICOLE DE SPECIALITATE ȘI DE METODICĂ 

 
METODA CUBULUI 

Prof.  Mardare Cerasela 

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, Bacău 

 

Este o metodă care se poate utiliza în analiza unui subiect din mai multe perspective. Poate fi 

folosită în mai multe momente ale unei lecţii şi poate fi aplicată individual, în perechi sau în grupuri. Se 

realizează un cub, iar pe feţele lui se scriu instrucţiunile: descrie, compară, analizează, asociază, aplică 

şi argumentează pro şi contra în funcţie de temă şi obiectivele urmărite. 

Etapele desfăşurării activităţii în care se poate utiliza această metodă sunt: 

 Anunţarea, propunerea temei 

 Parcurgerea unităţilor de conţinut 

 Împărţirea colectivului de elevi în şase grupuri care pot avea un lider ce are rolul de a raporta 

concluziile, un cititor ce rostogoleşte cubul şi face cunoscută instrucţiunea de pe acesta, un 

interogator ce solicită informaţii legate de rezolvarea sarcinii şi un ascultător care poate reformula 

sarcina primită dacă nu a fost înţeleasă şi poate adresa întrebări profesorului. 

 Rezolvarea sarcinilor, instrucţiunilor scrise pe cub, care poate fi confecţionat din carton, plastic cu 

la tura de 50 cm. Se recomandă ca feţele cubului să fie parcurse de la simplu la complex, 

respectându-se ordinea ce coincide cu categoriile, nivelurile taxonomice ale lui Bloom (descrie, 

compară, asociază, analizează, aplică, argumentează). Se stabileşte şi timpul de rezolvare a 

sarcinilor care au fost repartizate de profesor sau prin aruncarea cubului. 

 Prezentarea de către fiecare lider a temei din perspectiva abordată. Membrii fiecărui grup pot 

interveni cu completări şi clasificări, iar elevii clasei iau notiţe, adresează întrebări. 

 Realizarea de către profesor a unei sinteze integratoare a celor şase perspective. 

 Evaluarea scrisă printr-o probă cu şase itemi ce se referă la perspectivele analizate. 

Avantajele metodei: 

 dezvoltă capacităţile de analiză, sinteză, comparaţie, transfer şi argumentare; 

 formează o imagine unitară a problemelor studiate; 

 activizarea elevilor pentru implicarea în activitate; 

 dezvoltă comunicarea, cooperarea; 

 permite diferenţierea sarcinilor. 

Limitele, dezavantajele metodei: 

 este posibilă o tratare superficială a problemei, ţinând cont de faptul că fiecare grupă are o singură 

perspectivă de abordat; 

 posibilitatea unei anumite dezordini în clasă. 

La disciplina „Introducere în pedagogie” (clasa a IX-a), în cadrul temei „Factorii dezvoltării 

personalităţii: ereditate, mediu şi educaţie”, se poate aplica metoda interactivă cubul. Profesorul 

organizează elevii în şase grupe de câte 4-5 elevi, pe criteriul stabilit de cadrul didactic. Se prezintă modul 

de lucru şi regulile. Pe feţele cubului sunt notate instrucţiunile, sarcinile: 

 Descrieţi factorii dezvoltării personalităţii 

 Comparaţi factorii dezvoltării ontogenetice (ce este asemănător şi ce este diferit) 

 Asociaţi factorii interni şi externi şi vedeţi la ce vă face să vă gândiţi (educaţia are rolul conducător, 

activează potenţialul genetic şi poate contracara influenţele negative ale mediului) 

 Aplicaţi cunoştinţele referitoare la factorii dezvoltării personalităţii şi daţi exemple de contexte, 

situaţii în care pot fi identificaţi aceşti factori 
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 Analizaţi relaţia ereditate – mediu – educaţie 

 Argumentaţi pro sau contra afirmaţia: „Factorii externi sunt cei mai importanţi în dezvoltarea 

personalităţii copilului.” 

Fiecare grupă primeşte sarcina de lucru raportată la unităţile de conţinut, apoi grupurile prezintă 

ideile notate pe o foaie flipchart. Evaluarea se poate realiza pe baza unei fişe de evaluare. Metoda cubului 

oferă posibilitatea dezvoltării competenţelor ce sunt necesare unei abordări integratoare, fiind şi o tehnică 

interactivă, ce stimulează creativitatea elevilor. 

Bibliografie 

1. Cerghit,  I. (2006) – „Metode de învăţământ”, Ed. Polirom , Iaşi. 

 

 

 

PEDIGITALIADA – PROIECT DE MICROGRANT AL UNICEF 

Proiect declarat câștigător în competiția de microgranturi – sesiunea iunie 2020 

Coordonatori proiect, 

Prof. dr. Elena-Lavinia Băisan 

Prof. Daniela Bejan 

Prof. Anca Temelie 

Prof. Monica Munteanu 

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, Bacău 

 

Obiectivul general al proiectului este de sprijinire a continuării studiilor de la ciclul inferior la 

ciclul secundar superior al liceului a elevilor de clasa a IX-a prin crearea unei arhive digitale cu lecții de 

pregătire pentru disciplinele limba și literatura română și matematică, desfășurarea de activități pentru 

orientarea școlară și profesională a elevilor și consilierea părinților pe teme de cunoaștere a profilului 

adolescentului și comunicare cu acesta, într-un spațiu rezultat prin amenajarea laboratorului de 

informatică din colegiu ca studio pentru desfăşurarea lecţiilor transmise online, înregistrări în biblioteca 

digitală şi realizarea unor sesiuni de consiliere şcolară cu elevii şi părinţii. 

Activitățile incluse în proiect sunt: 

Activitatea 1: Studio online.  

Amenajarea laboratorului de informatică în scopul filmărilor lecțiilor care vor constitui arhiva din 

biblioteca digitală. Resursele pentru această activitate sunt: o tablă interactivă, o cameră video pentru 

live-streaming, un videoproiector și două boxe pentru tabla interactivă.  

Activitatea 2: Biblioteca online.  

Activitatea va fi desfășurată de doi profesori de matematică și trei profesori de limba și literatura 

română care sunt profesorii elevilor din cele patru clase a IX-a, sprijiniți tehnic de inginerul de sistem al 

colegiului. Aceasta constă în susținerea și înregistrarea audio-video a celor 10 lecții de matematică și 10 

de limba și literatura română, în conformitate cu programa școlară, menite să asigure recapitularea și 

sistematizarea conținuturilor. Aceste lecții vor fi încărcate pe platforma GSuite for Education în două 

clase virtuale: LRO și MAT accesibile în classroom din conturile de @pedagogicbacau.ro și pe canalul 

de YouTube al școlii. Va fi folosită tabla interactivă pentru adnotări și editare cu cerneală digitală 

inteligentă accesând aplicații Documente, Foi de calcul, Prezentări, Jamboard.   

Activitatea 3: Viitorul, încotro?  

Activitatea va fi desfășurată de cei patru diriginți claselor a IX-a, consilierul școlar, cei doi elevi 

mentori TrustED din colegiul nostru, sprijiniți tehnic de inginerul de sistem şi elevii intervievaţi, astfel: 

 cei doi elevi mentori, pe baza unei grile de interviu, vor chestiona patru elevi: doi elevi de la clasa 

a XI-a care vor oferi informații despre managementul învățării și al timpului, rețete de succes, gestionarea 
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unor situații de criză, comunicarea cu familia şi doi elevi de la clasa a XII-a vor oferi informații despre 

alternative privind viitorul lor traseu școlar și profesional; cei doi elevi de clasa a XII-a sunt selectați din 

rândul celor care au urmat întregul parcurs educațional de la grădiniță până la liceu în colegiul nostru;  

 cei patru elevi intervievaţi vor intra şi în live streaming cu cei 36 elevi de clasa a IX-a şi vor 

răspunde la întrebările acestora privind experiența proprie din domeniile pe care s-a realizat 

intervievarea. Aceste interviuri vor fi încărcate pe platforma GSuite for Education în clasa virtuală OSP 

accesibilă în classroom din conturile de @pedagogicbacau.ro și pe canalul de YouTube a școlii. 

Activitatea 4: Alături de copilul meu!  

Activitatea va fi desfășurată în sistem live streaming de către cei patru diriginți ai claselor a IX-

a, patru profesori din încadrarea de la clasa a IX-a și consilierul școlii. Aceştia le vor prezinta celor 22 

părinți/reprezentanţi legali particularități ale dezvoltării psihosociale în adolescență, caracteristici ale 

învățării eficiente și gestionarea unor situații de criză în comunicarea cu copilul. De asemenea, profesorii 

vor prezenta aspecte din activitățile şcolare şi extraşcolare desfășurate în colegiul nostru în scopul 

sprijinirii continuării studiilor de la ciclul inferior la ciclul secundar superior al liceului. 

 

Bugetul proiectului aprobat a fost de 9800 lei, astfel s-a achiziționat un pachet interactiv care 

include: tablă interactivă cu diagonală de 101", videoproiector short throw, pentray interactiv cu 4 

culori pentru tabla interactivă şi suport videoproiector și o cameră web profesională pentru 

videoconferinţe, frame rate minim 30, rezoluţie maximă 4K. 

Sustenabilitatea proiectului 

În acest proiect valorificăm comunitatea online creată în luna martie 2020 pe platforma GSuite 

for Education, în aceasta fiind înregistrate 1606 conturi de @pedagogicbacau.ro pentru 1521 elevi şi 85 

cadre didactice din şcoală. 

 

După terminarea finanţării curente echipamentele achiziţionate vor fi folosite pentru continuarea 

realizării lecţiilor online în sistem live-streaming şi înregistrate, diversificarea disciplinelor din biblioteca 

digitală (fizică, chimie, biologie, limbi moderne, istorie, geografie, disciplinele socio-umane, pedagogie 

și arte). Aceste lecții vor constitui un model de bună practică pentru 10 profesori de la disciplinele: fizică, 

chimie, biologie, limbi moderne, istorie, geografie, disciplinele socio-umane, pedagogie și arte. În urma 

derulării proiectului mijloacele tehnice achiziţionate vor fi folosite şi la practica pedagogică pentru 

înregistrarea unor lecţii demonstrative susţinute de cadre didactice (învăţători şi educatori) de la şcoala 

de aplicaţie, dar şi de către elevele practicante de la clasele de pedagogie, lecţii care vor fi analizate 

ulterior. De asemenea, vom organiza sesiuni de teambuilding şi videoconferiţe cu personalul şcolii, elevii 

şi părinţii, dar și diseminări online de proiecte. 

La momentul publicării revistei au fost realizate activitatea nr.1 și activitatea nr.2. Au fost create 

și filmate  zece lecții la matematică de către  doamnele profesoare Heisu Ancuța și Nechita Cora Mariana 

și zece lecții de limba și literatura română de către doamnele profesoare Băisan Elena Lavinia, Bâclea 

Ciprieana și Bondăreț Ana-Maria. 

S-a realizat și o primă întâlnire cu diriginții claselor a IX-a ( actuale a X-a), în cadrul celei de-a 

treia activități: prof. Comanac Monica, prof. Heisu Ancuța, prof. Lazăr Florin și prof. Nechita Cora 

Mariana. 
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WOMEN OVERTHROWING MENTALITIES 

Prof. dr. Liliana Adochiței  

    Coordonator proiect 

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, Bacău 

 

Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan cel Mare” Bacău a reușit să obțină, în acest an, un proiect 

ERASMUS, care se va derula în perioada 2020-2022, având ca parteneri școli din Grecia, Turcia și 

Spania. Este vorba de proiectul KA229 ”Women Overthrowing MENtalities”, care își propune să 

promoveze puterea, independența și valoarea femeilor, într-o așa zisă lume a bărbaților.  

În ciuda eforturilor la nivel european, inegalitatea de gen rămâne o problemă majoră a Uniunii 

Europene. Cauzele sunt diferit: educația primită în copilărie care plasează femeia în poziția de a fi supusă 

voinței și puterii bărbatului, gândirea stereotipă (fetele mici trebuie să se joace cu păpușile și băieții cu 

mașinile), influența mass-media sau a industriei modei, care construiesc sisteme de valori false, etc. Din 

aceste motive se ajunge la acceptarea de către unele femei a unor standarde de viață scăzute, a 

dependenței sociale și financiare față de bărbați, a unor roluri umile în societate.  Deși situația pare să se 

fi îmbunătățit în ultimii ani, cel puțin la nivel de suprafață, suntem încă martori la o mare varietate de 

forme de discriminare și abuz împotriva femeilor. 

Obiectivele proiectului ”Women Overthrowing MENtalities” sunt schimbarea mentalității față de 

sexul frumos, promovarea unor modele feminine de succes, apărarea drepturilor femeilor, încurajarea 

angajamentului civic al elevilor, învățarea și conștientitarea interculturală, dezvoltarea în rândul elevilor 

a abilităților de comunicare, gândire critică, creativă, a muncii în echipă, a motivației.  

Ca activități principale care se vor desfășura pe parcursul celor doi ani menționez: evidențierea 

rolului femeilor în trecut și prezent, găsirea unor exemple de figuri feminine importante în diferite 

domenii, evidențierea unor exemple de persoane considerate pionieri ai apărării drepturilor femeilor, 

analizarea unor cazuri de femei ca victime ale violenței, fie că vorbim de violență domestică, de traficul 

de persoane sau de căsătorii forțate. 

Ca rezultate ale proiectului menționez realizarea unor chestionare care să măsoare atitudinea și 

percepția elevilor față de egalitatea de gen, realizarea unei broșuri cu modele de femei din cele patru țări 

participante la proiect, realizarea unor interviuri cu femei de succes, a unor rapoarte și statistici despre 

discriminarea și violența împotriva femeilor, realizarea unor filme documentare despre persoanele care 

s-au implicat în lupta împotriva discriminării de gen.   

     La acest proiect deja s-au înscris 20 de elevi ai Colegiului Naționale Pedagogic ”Ștefan cel Mare” 

Bacău, sub coordonarea a cinci profesori. În plină pandemie, proiectul ”Women Overthrowing 

MENtalities” reprezintă o provocare pentru echipa din Bacău, care este și coordonatorul proiectului. 

Varietatea culturilor din acest parteneriat va oferi o imensă valoare adăugată proiectului, pentru că vor fi 

puse în lumină patru opinii despre femei, din patru colțuri ale lumii.  

În perioada 2020 – 2022 au fost planificate patru mobilități transnaționale, dar pentru început multe 

dintre activități se vor realiza on-line. Să sperăm că anul viitor lucrurile vor intra în normal și vom duce 

la bun sfârșit acest proiect frumos și de actualitate 

 

  



27 
 

DESPRE CONDIȚIA SCRIITORULUI ÎN COMUNISM. ASPECTE 

     Prof. dr. Adriana Chioaru 

        Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău 

 

Reconstituirea succintă a peisajului literar din timpul comunismului permite clarificarea rolului 

scriitorilor şi a funcţiilor scrisului în totalitarism. Evoluţia imprevizibilă a literaturii române a dus, după 

o perioadă interbelică în care artisticul atinsese apogeul şi în care sincronizarea cu Occidentul fusese un 

deziderat împlinit, spre o „eră a ticăloşilor” − cum o numeşte Marin Preda −, marcată de redimensionarea 

artelor după tiparul ideologiei partinice. 

Tranziţia către realismul socialist (1944 − 1948) este începutul dramatic al „culturii de stânga” 

născute din epurări, demascări şi execuţii ale scriitorilor la zidul politic, din eliminări din viaţa publică a 

acelora care nu aderaseră la „literatura nouă”. Tăvălugul nivelării venea peste două generaţii 

postmaioresciene: sămănătoriştii şi poporaniştii precum Mihail Sadoveanu, Ionel Teodoreanu, I. Al. 

Brătescu-Voineşti, Gala Galaction, Cezar Petrescu, Ion Agârbiceanu, tradiţionaliştii ca Vasile 

Voiculescu, Nichifor Crainic, Ion Pillat, Aron Cotruş, dar şi moderniştii: Tudor Arghezi, Lucian Blaga, 

Ion Barbu, Hortensia Papadat-Bengescu, Camil Petrescu, Şerban Cioculescu, Vladimir Streinu, G. 

Călinescu. 

Cercetând presa din perioada de început a comunismului, Ana Selejan surprinde cu acurateţe, în 

volumele 1  sale, toate zbaterile şi agonia literaturii, comentând nuanţat evenimentele. În Poezia 

românească în tranziţie (1944 − 1948), autoarea delimitează, chiar de la început, atributele esenţiale ale 

intervalului: „Foarte scurt ca întindere temporală, dar extrem de bogat, divers şi simptomatic la nivelul 

faptului literar, acest răstimp este cu totul atipic în lanţul istoriei literare. Ceea ce s-a întâmplat atunci nu 

seamănă cu nimic din ceea ce se întâmplase în vreo secvenţă din succesiunea de momente literare 

anterioare şi nici nu se va mai (sic!) repeta după suprimarea libertăţii de exprimare şi inspiraţie instituită 

de realismul socialist”2. Volumul Anei Selejan este nu numai o reconstituire clară a imaginii vieţii literare 

în intervalul de trecere, dar şi o privire lucidă asupra modului în care „a avut loc, în fapt, sfârşitul 

diversităţii poetice considerată elitist-restrictivă ca adresabilitate, putere de receptare şi influenţă 

ideologică, ce fel de experienţă poetică a substituit-o, de către cine şi prin ce tip de imaginar şi orientare”3. 

Etichetaţi drept „decadenţi”, moderniştii sunt eliminaţi din viaţa culturală. În bătălia declanşată 

în 1944 pentru autonomia literaturii, bătălie care se va relua în anii ’60, nu se implică doar scriitorii şi 

ideologii politici ai diverselor partide, ci şi ziariştii − în publicaţii precum „Universul literar”, „Tribuna 

poporului”, „Dreptatea”, „Scânteia”, „Scânteia tineretului”, „Revista Fundaţiilor Regale”. Divergenţa 

climatului literar de la începutul perioadei postbelice este susţinută atât în dezbaterile, cât şi în campaniile 

de presă care au un rol covârşitor în substituirea literaturii moderniste − numite, în epocă, „literatura 

turnului de fildeş” − cu „arta ca ideologie”. Dintre acestea, patru sunt precumpănitoare4: campania de 

execuţii literare, dezbaterea despre „trădarea intelectualilor”, campania privind criza culturii şi cea 

împotriva decadentismului.  

                                                           
1  Trădarea intelectualilor (1992, ediţia a II-a, 2005), Reeducare şi prigoană (1993, ediţia a II-a, 2005), Literatura în 

totalitarism. 1949 − 1951. Întemeietori şi capodopere (vol. I, 1994, ediţia a II-a, 2007), Literatura în totalitarism. 1952 − 

1953. Bătălii pe frontul literar (vol. II, 1995, ediţia a II-a, 2008), Literatura în totalitarism. 1954. Anul „gloriosului deceniu” 

(vol. III, 1996, ediţia a II-a, 2009), Literatura în totalitarism. 1955 − 1956 (vol. IV, 1998), Literatura în totalitarism. 1957 − 

1958 (vol. V, 1999), Literatura în totalitarism. 1957 − 1958 (vol. VI, 2000) şi Poezia românească în tranziţie (1944 − 1948) 

(2007). 
2 Ana Selejan, Poezia românească în tranziţie (1944 − 1948), Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2007, p. 18. 
3 Vasile Spiridon, Co-lecţie de periodice, în „Ateneu”, an. XLVI, nr. 9, din septembrie 2009, p. 18. 
4 Apud Ana Selejan, Trădarea intelectualilor. Reeducare şi prigoană, ediţia a II-a adăugită cu indice de nume şi cu o prefaţă 

a autoarei, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2005. 
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Literatura începe o evoluţie nefirească, dictată de ideologia de partid şi jalonată de evenimentele 

politice importante. Fiecare moment politic duce la o mişcare de ape în lumea culturală. Ilustrăm succint, 

prin câteva repere semnificative: formarea guvernului Petru Groza (1945) aduce cu sine 

instituţionalizarea artei prin Uniunea Sindicatelor de Artişti, Scriitori şi Ziarişti; abolirea monarhiei (30 

decembrie 1947) şi impunerea supremaţiei partidului unic înseamnă declanşarea politizării forţate a 

întregii culturi, finalizată cu o serie de crucificări ale unor personalităţi culturale; moartea lui I. V. Stalin 

(1953) aduce o relativă destindere; revoluţia din Ungaria (1956) provoacă o nouă încrâncenare; 

Declaraţia din aprilie (1964) marchează desovietizarea literaturii; Tezele din iulie5 1971, ale lui Nicolae 

Ceauşescu, sunt o tentativă de resurecţie ideologică şi de (re)suprimare a autonomiei culturale. Uneori, 

consecinţa este departe de a fi cea dorită şi planificată de către partinici: în urma Tezelor din iulie, de 

pildă, scriitorii se regrupează. 

Partidul unic controlează viaţa social-politică şi culturală, începând cu anul de prag 1948. El 

impune sovietizarea nu numai a artei, ci şi a modului de viaţă, lichidând cărţile şi scriitorii care nu se 

transformă în instrumente propagandistice. Singura metodă6 de creaţie admisă este realismul socialist, 

„metoda metodelor”.  

Puşi la zid, scriitorii n-au prea multe alegeri de făcut. Unii se conformează şi devin instrumentele 

regimului, promotori ai doctrinei comuniste şi chiar denunţători vigilenţi ai abaterilor de la linia partinică. 

Sunt cei care scriu „literatura aservită”, după cum o numeşte autorul Iluziilor literaturii române. Alţii 

sunt obligaţi, prin presiuni insuportabile, la compromisuri, pentru a putea publica o „literatură tolerată”. 

Însă mai există o categorie: scriitorii care sunt, pur şi simplu, eliminaţi, fie de pe scena culturală, fie 

literalmente.  

Scriitorul a devenit, în atari condiţii, un instrument al propagandei; în caz contrar, era decretat 

inamicul partidului şi al poporului. El îşi putea câştiga privilegii sau putea cădea în dizgraţie dacă alegea 

vreo formă de disidenţă. Literatura este, astfel, strâns controlată de către culturnici. Pentru a fi publicată, 

o operă suportă cenzura ideologilor de serviciu, a editorilor (care erau înregimentaţi politic) şi a 

scriitorului însuşi. În cele din urmă, literatura întreagă este redusă la funcţia de mijloc de propagandă. 

Aşadar, scriitorul este fie un instrument docil, fie un inamic al partidului, care trebuie eliminat 

dacă nu poate fi îmblânzit. După Ana Selejan, intelectualii se găsesc prinşi între „reeducare şi prigoană”. 

Rezultatul este dramatic: „redimensionarea ideologică a literaturii române la cele două niveluri ale ei: 

restructurarea cantitativă, prin «vânătoarea de vrăjitoare» (proces care a redus simţitor scara valorilor şi 

a orientărilor literare, fiind primul pas spre uniformizare şi standardizare creatoare), şi restructurarea 

calitativă – care viza schimbarea de direcţie şi paradigmă literară prin asumarea (integrarea) exclusivă în 

operă a social-politicului −, ca fundament şi viziune, în defavoarea esteticului”7. 

Jalonată de Declaraţia din aprilie, din 1964, a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, de plecarea 

sovieticilor din România şi de Tezele ceauşiste din iulie 1971, perioada cuprinsă între 1964 şi 1971 este 

marcată de o relativă liberalizare în literatură, spre deosebire de cea anterioară, amprentată, încă, puternic, 

de politizare. Este etapa în care se resuscitează patriotismul şi naţionalismul, se redeschid, parţial, 

canalele către lumea occidentală şi în care este continuată recuperarea trunchiată a operelor unora dintre 

scriitorii interzişi încă din primii ani de după război.  

Discursul critic face eforturi să iasă din stereotipia uniformizantă a tiparului ideologic, extrăgând, din 

lexicul prohibit, şi vehiculând termeni precum „intuiţie”, „vocaţie”, „personalitate”, „talent”, 

„subiectivitate”, „individualitate”, efort care imprimă un recul faţă de o altă arie, marcată de „metode”, 

                                                           
5 Titlul integral este „Propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice, de educare marxist-leninistă 

a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii”. 
6 Eugen Negrici nuanţează explicit alegerea termenului „metodă”: „metodă şi nu curent, întrucât curentele sunt trecătoare” 

(Literatura română sub comunism. 1948 − 1964, ediţia a II-a revizuită, Bucureşti, Editura Cartea Românească, p. 22). 
7 Ana Selejan, Poezia românească în tranziţie (1944 − 1948), ed. cit., p. 21. 
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„instrumente”, „teorii”, nu opusă, dar receptată negativ şi trecută în plan secundar, din cauza „metodei 

metodelor” – realismul socialist. Alex Goldiş determină un adevărat „complex al superiorităţii lui 

(talentului – n. n.) faţă de metodă, complex care explică reticenţa cu privire la specializarea 

instrumentelor critice” şi duce la „antagonismul dintre vocaţie şi metodă”8. 

 

 

 

THE EFFECTIVENESS OF DIFFERENT LEARNER DICTIONARIES 

 Prof. Ghiciuşcă Cristina Gabriela  
Şcoala Gimnazială “Mihai Drăgan”, Bacău 

 

The word dictionary developed from the word diction which stands for style. It is a 

straightforward tool which aids learners to utter the sound of a letter or word in a correct way and to 

check grammar. It provides explanations to words which are difficult to comprehend or words with more 

than one connotation.  

As Hartmann stated “a systematic investigation into the use of dictionaries consists of four areas: 

the study of the types of dictionaries, the study of users, the understanding of the users’ needs and the 

analysis of dictionary skills.” 

Throughout history, the use of dictionaries in the context of learning and teaching has been 

deprived of attention as many dictionaries were likely to be considered untrustworthy and at intervals 

erroneous. Moreover, near the end of 1970s, a lot of teachers were sceptical of the use of dictionaries in 

class believing that this was “synonymous with laziness on the part of the student” who was reluctant to 

use the dictionary as support and predict the meaning without attested information.  

The critical comments above all have the state of being logical and true, but it is of great value at 

the same time to take into account definite advantages of using dictionaries. A learner who employs the 

dictionary will have the ability to go on acquiring information even outside the classroom and this will 

provide valuable autonomy in making decisions about their own process of learning. From the first steps 

of learning, a dictionary is an unequalled source of information about words and it can be a rapid way of 

acquiring knowledge of a particular contextual guesswork.  

At the present time, an exceptional choice of learner’s dictionaries is accessible, and course books 

usually comprise activities conceived to activate and organise learners’ previous knowledge and to 

stimulate resourceful and competent dictionary use. 

In general, learners have a strong bias towards bilingual dictionaries to the detriment of the 

monolingual ones although Underhill made evident that “an advantage of the monolingual dictionary is 

that it forces its user to use the target language in order to understand it”. Research into the use of bilingual 

dictionaries showed that foreign learners became more aware of the intended meaning of words and the 

time allotted to look them up briefly broke the continuity of reading or listening. Another particular 

feature of great import is that they are of practical use in productive skills – speaking and writing. For 

instance, a Romanian learner who wants to put into words tren but he/she does not know its English 

meaning (train), would not make any effort to find the correct equivalent in a Romanian-English 

dictionary. But what could be the starting point with a monolingual dictionary? Even though he/she 

lacked the definite form of the word or that it began with a t, there are lots of words starting with t to deal 

with before reaching train. 

Each of these drawbacks according to the assumed facts results in a great number of mistakes when 

making use of a bilingual dictionary which could be shunned. 

            Another rejoinder to scepticism around bilingual dictionaries would be to encourage the use of a 

                                                           
8 Alex Goldiş, Sincronizarea criticii româneşti postbelice în deceniile opt şi nouă. Teorii, metode, critici, ed. cit., p. 7. 
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new kind of dictionary, one that provides learners with the L2 similar meaning of the L1 word, and then 

offers contextually proper definitions. Certainly, there has been a transfer to such a “combination” – the 

bilingualized dictionary. The meaning of bilingualized dictionary lies “at the intersection of monolingual, 

bilingual and pedagogical lexicography”. It is a “hybrid” of a learner’s dictionary, including the same 

number of entries and meanings for each entry and a translation of the entry into the target language. 

They offer the users a larger amount of information than monolingual or bilingual dictionaries and they 

enable learners to select the alternative which he/she considers more comfortable to wade through or one 

in both languages to restore their confidence.  

 Dictionaries offer learners useful information all throughout the language study. Analysing my 

students’ behaviour related to dictionary use I came to the conclusion they did not make efficient use of 

this resourceful tool: they ignored the collocations, phrasal verbs, they found it difficult to discriminate 

between synonyms or word definitions and in addition they could not decide which dictionary was 

suitable for their proficiency level or objectives.  

 Béjoint summarises the points above by stating: “A significant number of language learners are 

ignorant of all the advantages that dictionaries offer. Even learners who are aware of the usefulness of 

dictionaries do not always reflect this awareness in their practice. “ 

 But to make good use of a dictionary a first characteristic should be accomplished which is 

explicitly defined by the same author: “having paper quality, good binding, containing encyclopaedic 

information, clear definitions, giving guidance to usage, being easily accessible and having idioms, 

synonyms, antonyms, etc…” – all these make up a reliable dictionary.  

A second issue is in relation with students’ training in the use of dictionaries. At this point, I moved on 

with my dictionary research and investigated into the skills my students proved when employing 

dictionaries. The table underneath illustrates what the respondents’ opinions were when asked about their 

previous experience with dictionaries. This questionnaire has been applied to the same group of 8th 

intermediate graders. 

 
 

Guidance given in dictionary use 

 

“Yes” 

answers 

 

Percentage 

 

“No” 

answers 

 

Percentage 

1. Were you trained in class on how to use a 

dictionary? 

 

19 

 

42.23% 

 

23 

 

54.76% 

2. If yes, were you provided explicit directions on 

how to do this? 

 

0 

 

0% 

 

42 

 

100% 

3. I am familiar with how to use a dictionary  42 100% 0 0% 

4. I began using dictionaries from an early 

learning stage  

 

15 

 

35.71% 

 

27 

 

64.28% 

 The demonstration above illustrates that dictionary training is still problematic in the secondary 

school. The reasons for not including them in the act of teaching English as a foreign language may vary 

according to the perspective teachers have on language acquisition: some may consider them too easy to 

be taught or on the contrary that students need a more advanced knowledge level.  

Apart from the teacher who represents the main source in class, dictionaries are considered to be 
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authentic alternatives students can rely on. Hence, it is important for the learners to know how to make 

the most of this kind of “teachers”. Nevertheless, due to some difficulties encountered when employing 

a dictionary, students need to be taught special skills to be able to take in the information these learning 

tools comprise.  

 Students’ ability to teach themselves how to use a dictionary efficiently has been overrated a lot 

of times. Evidently this does not reject the idea that learners should not practise by themselves but the 

best alternative is through straightforward and methodical explanations from the part of the teacher.  

 The best way to teach students dictionary skills is through dictionary practice which is mainly a 

series of activities designed to help them better understand how to locate the units of language they want, 

how to check the spelling and pronunciation of words, how to make the most out of the grammar 

information and other usage notes.  

However, if we are genuinely enthusiastic about dictionary use, if we train students how to use 

them and if, finally, we incorporate dictionary use into our lessons, then we have equipped them to be 

good dictionary users. By using dictionaries, we can offer our students valuable support and 

independence in language learning: they can find out language facts and study on their own without the 

need for a teacher to hold their hand all the time. This support can be encouraged by what we do in class, 

by assigning activities which reinforce the use of dictionaries. 

As Jeremy Harmer simply defines it as “one of the most profound tools a teacher can equip 

students with”, the dictionary offers learners support in both comprehension and production. Although 

students agree on the complicated nature of dictionaries in terms of usage, they should be motivated and 

given support in availing themselves of the valuable facts and details they include.  

Their use however has been neglected mostly because vocabulary learning has not been the main 

focus in EFL teaching methodology until recently. None of the previous teaching approaches – the Direct 

Method, audiolingualism or the communicative approach has given special importance to student’s 

lexical proficiency. Today’s approach brings about teaching chunks of language rather than words taught 

individually or separately and decoding word meanings from the context rather than use of dictionaries. 

Yet the classroom reality is significantly different as students find difficult to understand the meaning of 

unfamiliar words using the information provided by the context.  

Here is an example of a short paragraph I used with my students as a conclusive proof of this: 

“Immediately Tarka stopped biting the tail of his younger sister, and the third cub ceased to gnaw 

his neck. As fast as they could they ran across the root and saw the bitch waiting for them with a trout in 

her mouth. Tarka sniffed at it as she was breaking it up, then turned away, for he did not like the smell 

of it.” 

It seemed that “gnaw” was the only word which hindered my students from a complete 

understanding of the paragraph. None of their assumptions was right as they suggested “move”, “nod”, 

“bend”, “hit” which were a long distance from actually “bite something or chew it hard” motivating they 

were not able to find any helpful contextual clues and a dictionary would be required in order to 

completely understand this vocabulary item. 

Making the attempt to guess the meaning of an unknown word from the context is an important 

skill in acquiring knowledge of language which is as valuable as dictionary use. “This involves making 

use of the context in which the word appears to derive an idea of its meaning, or in some cases to guess 

from the word itself.” As concerns the latter example, speakers of Roman languages benefit from the 

similarity between words either in form or pronunciation. There will be circumstances when this 

correspondence could lead to confusion as the English meaning may seem correct or accurate in the 

student’s mother tongue but not completely so. On the other hand, students can also employ their previous 

English knowledge to make a judgement about the meaning of a new vocabulary item. 

To look into this matter, I asked my students to work out the new vocabulary they came up against 
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in the following examples:  

The departments have overspent their budgets this year.  

He returned to Britain in 1939, having resided abroad for many years.  

The new word in the first sentence is made up of parts they are accustomed to and they might 

have encountered the same prefix in other compounds as well: overall, overnight. This knowledge should 

help the students to make a correct assumption about the meaning of the word.  

In the second sentence, students’ language experience of the more ordinary word residence might 

be enough to guess the meaning of resided and understand the meaning of the sentence.  

Guesswork is obviously a valuable skill that can be used when exploiting texts both in and out of 

the classroom. Through class observation, I could notice there were few students for whom deduction 

was an easy-to-do task and which did not need much time to spend on while more students found it 

demanding and problematic and required a gradual development of this competence.  

Guesswork activity. The following activity stimulates students to make guesses about given words 

and afterwards to use their dictionaries to check whether their judgements were right or not. 

Students will be given a series of words and asked several related questions: faithful, melancholic, 

famous, successive, protective, melodic, hideous, peaceful, problematic, offensive, graceful, injurious.  

What is these words’ common feature? 

Could you group these adjectives according to their suffixes? 

Could you decide upon which is positive and which negative using your feelings 

or imagination? 

Which adjectives could be associated with people, locations, items or situations? 

Towards the end of the activity students are offered examples comprising the new vocabulary, 

are asked to guess their meaning from the context and then given out dictionaries to check if their 

assumptions were accurate.  

Quite often students have the tendency to stop working on a particular task when they encounter 

a new word; that is why such activities offer support in developing practical coping skills.  

As previously stated, acquiring guesswork skills is sometimes as important as learning dictionary 

skills. Having proved that students make little use of the information comprised in their dictionaries 

which could increase their vocabulary and help them use the language productively, I analysed some of 

the features of monolingual English dictionaries my students do not usually take into account and the 

role they play in improving learners’ language skills.  

As we have seen dictionaries offer many opportunities for language development. I never ask my 

students to resort to dictionaries when guessing from the context fails. I consider dictionaries play an 

important role in shaping one’s language, both as a text generator and resource for vocabulary 

acquisition. At the same time, I do not disregard teaching students guesswork strategies, only that I find 

them more appropriate for older students, especially for those interested in sitting for IELTS, when such 

a skill is not only extremely useful but compulsory for most of this exam’s stages. 
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STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND EVOLUȚIA CALITĂȚII AERULUI LA 

DATA DE 11 IUNIE 2017,  ÎN MUNICIPIUL BACĂU 

Prof. dr. Doina Capșa 

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, Bacău 

Calitatea aerului în zonele urbane depinde în special de tipul şi dimensiunea activităţilor 

industriale, intensitatea traficului dar şi de gestionarea deşeurilor menajere şi industriale. Pe lângă aceşti 

indici, în analiza calităţii aerului din zonele urbane, se mai ţine seama şi de mărimea şi calitatea spaţiilor 

verzi, densitatea populaţiei, condiţiile geografice şi climatologice. 

În municipiul Bacău calitatea aerului este monitorizată prin măsurători continue efectuate în mod 

automat în două puncte reprezentative pentru oraş respectiv, o zonă centrală şi o zonă industrială.  

Influenţa variaţiei factorilor climatici asupra dispersiei poluanţilor atmosferici nu se manifestă 

doar în cazuri de poluare accidentală ci şi în situaţii de poluare continuă cu una sau mai multe categorii 

de poluanţi (SO2, NH3, NOx etc.). 

Analiza complexă a fiecărui factor climatic dintr-o anumită zonă poate facilita urmărirea nivelului 

de poluare cu stabilirea efectivă a riscurilor la care este supusă populaţia. Pentru a putea stabili legăturile 

dintre factorii climatici şi poluanţii atmosferici trebuie analizate datele dintr-o perioadă mai mare de timp 

respectiv, urmărite variaţiile acestora cu identificarea specificului zonei analizate în special dacă aceasta 

prezintă particularităţi geografice şi/sau industriale.  

Analiza calităţii aerului dintr-o zonă urbană se face în corelaţie cu specificul industrial al acesteia 

în schimb, analiza factorilor climatici implică în principal urmărirea variaţiilor: temperaturii şi umidităţii 

aerului, vitezei vântului şi precipitaţiilor . 

În municipiul Bacău sunt funcționale două staţii de monitorizare a calităţii aerului de tip urban,  

Bc 1 aflată în spatele Prefecturii Bacău , iar în figura 3.2. Bc 2 aflată in Cartierul Izvore . 

 Valorile înregistrate local au fost raportate la Normativul 12574/87 - Condiţii de calitate a aerului 

din zonele protejate .  

 Analiza datelor înregistrate în data de 11 iunie 2017 la staţia de monitorizare a calităţii aerului 

Bacău 1 (Prefectură) și Bacău 2 (Izvoare) 
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Fig. 1.1.Variația concentrației de amoniac  din 

aer pe durata a 24 ore în data de 11.06.2017 la 

staţiile de monitorizare a calităţii aerului Bc 1  

și Bc 2 . 

 
Fig. 1.2.Variația concentrației de monoxid de 

carbon din aer pe durata a 24 ore în data de 

11.06.2017  la staţiile de monitorizare a calităţii 

aerului Bc 1  și Bc 2 . 

 

 

 
Fig. 1.3.Variația concentrației de dioxid de 

sulf din aer pe durata a 24 ore în data de 

11.06.2017 la staţiile de monitorizare a 

calităţii aerului Bc 1 și Bc 2 . 

 
Fig. 1.4.Variația concentrației de oxizide azot 

din aer pe durata a 24 ore în data de 11.06.2017 

la staţiile de monitorizare a calităţii aerului Bc 1  

și Bc 2 . 

 

 



35 
 

 
Fig. 1.5.Variația concentrației de dioxid de 

azot din aer pe durata a 24 ore în data de 

11.06.2017 la staţiile de monitorizare a calităţii 

aerului Bc 1  și Bc 2 . 

 
Fig. 1.6.Variația concentrației de moxid de azot 

din aer pe durata a 24 ore în data de 11.06.2017 

la staţiile de monitorizare a calităţii aerului Bc 

1  și Bc 2 . 

 

 
Fig. 1.7. Variația concentrației de ozon din aer 

pe durata a 24 ore în data de 11.06.2017 la 

staţiile de monitorizare a calităţii aerului Bc 1  

și Bc 2 . 

 

 
Fig. 1.8. Variația concentrației de pulberi PM10 

din aer pe durata a 24 ore în data de 11.06.2017 

la staţiile de monitorizare a calităţii aerului Bc 

1  și Bc 2 . 
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Fig. 1.9.Variația vântului în direcție pe durata 

a 24 ore în data de 11.06.2017 la staţiile de 

monitorizare a calităţii aerului Bc 1  și Bc 2 . 

 
 

Fig. 1.10.Variația vântului în intensitate pe 

durata a 24 ore în data de 11.06.2017 la staţiile 

de monitorizare a calităţii aerului Bc 1  și Bc 2 . 

 

 
Fig. 1.11.Variația presiunii atmosferice pe 

durata a 24 ore în data de 11.06.2017 la staţiile 

de monitorizare a calităţii aerului Bc 1  și Bc 2 . 

 
Fig. 1.12.Variația radiației solare pe durata a 

24 ore în data de 11.06.2017 la staţiile de 

monitorizare a calităţii aerului Bc 1  și Bc 2 . 
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Fig. 1.13.Variația tempearturii aerului pe durata 

a 24 ore în data de 11.06.2017 la staţiile de 

monitorizare a calităţii aerului Bc 1  și Bc 2 . 

 
Fig. 1.14.Variația umidității relative în aer pe 

durata a 24 ore în data de 11.06.2017 staţiile 

de monitorizare a calităţii aerului Bc 1 și Bc 2 

. 

Din analiza variaţiei concentrației compușilor chimici  înregistrată la staţia de monitorizare a 

calităţii aerului Bacău 1 și 2 în data de 11.06.2017 corelată cu cea a parametrilor meteorologici (variaţia  

temperaturii aerului, a vântului, a presiunii atmosferice, a umezelii aerului şi a radiaţiei solare) s-a constat 

că pe parcursul a 24 ore concentrația de dioxid de azot și de oxizii de azot prezintă creșterii semnificative 

a concentrație în orele serii și prima parte a nopții, dar nu a depășit valorile maxime admisibile. 

Concentrația monoxid de carbon prezintă un maxim în primele ore ale serii, iar concentrația de 

ozon la ambele stații de monitorizare prezintă creșteri odată cu creșterea temperaturii aerului și a radiației 

solare. În acest interval radiația solară scade treptat până la zero. Depunerile de pulberi PM10  scad odată 

cu intesificarea vântului. 
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ÎNȚELEGEM MATEMATICA PRIN JOC 

METODA FALSEI IPOTEZE 

Prof. Constăndoiu Liliana 

Școala Gimnazială Bogdăneşti 

 

Una din importantele schimbări în programa de matematică de clasa a V-a este înlocuirea 

metodelor algebrice de rezolvare a problemelor cu metode aritmetice. Abordarea problemelor prin 

metode aritmetice (atât la numere naturale, cât şi la fracţii ordinare, fracţii zecimale) are în vedere 

dezvoltarea capacităţii de analizare şi sintetizare a informaţiilor dintr-o situaţie-problemă, a 

raţionamentului logico-matematic. Se sugerează evitarea abordărilor algebrice (de altfel, noţiunea de 

ecuaţie nu se regăseşte în programa de clasa a V-a, fiind introdusă în clasa a VI-a). 

O metodă aritmetică propusă este metoda falsei ipoteze. Pentru ca elevii să înteleagă acest 

rationament, poate fi rezolvată  mai întâi problema de mai jos: 

Pentru fiecare din cei  18 colegi ai săi , Ana a cumpărat câte o portocală . Știind că fructele 

sunt ambulate în  7 pungi  cu cate 2 sau 4 portocale , oare  câte pungi au 2 şi câte au 4 portocale?  
Pentru rezolvarea problemei, vom folosi metoda falsei ipoteze. Pentru a fi convingător, profesorul 

aduce câteva punguţe goale şi 2-3 kg de portocale care vor fi dăruite copiilor la sfârşitul orei. 

Vom analiza  mai întâi numele metodei: fals=neadevărat, iar ipoteză=presupunere. Deci va trebui 

să începem rezolvarea problemei cu o minciunică, adică vom presupune că o informaţie din cele care se 

dau, nu este adevărată.  De exemplu, putem porni de la ideea  că fiecare pungă are doar câte 2 portocale. 

Drept urmare, putem lua 18 portocale şi 7 pungi în care să introducem câte două fructe. Observăm că am 

ambalat 7∙2=14 portocale, iar Ana avea 18 portocale. În concluzie, 18-14=4 portocale rămân neambalate. 

De ce ? Pentru că presupunerea noastră nu e adevarătă. 

 
Există si pungi cu câte 4 portocale, adică cu 4-2=2 portocale mai multe decât cele cu 2 portocale. 

Pentru a obtine o pungă cu 4 portocale, va trebui să mai adaugăm cate 2 portocale. Pentru asta, va trebui 

să facem grupe de câte 2 portocale din cele neambalate pentru a putea completa câteva din pungile cu 2 

portocale. Câte grupe formăm? 4 portocale neambalate: 2 portocale necesare = 2 grupe de câte 2 portocale 

care vor completa deci două pungi din cele 7 .  

 



39 
 

În consecinţă, Ana a cumpărat 2 pungi cu cate 4 portocale şi 7-2=5 pungi cu câte 2 portocale 

 

 
Verificare: 2 pungi ∙ 4 portocale =8 portocale 

 5 pungi ∙ 2 portocale =10 portocale 

Verificare: 8 +10=18 portocale 

  

 

 

PROBLEME PENTRU COPII ISTETI ȘI NU NUMAI..... 

 

1. Care este valoarea ce trebuie completată pentru a patra coloană în locul semnului de întrebare ? 

 

 
 

   
420 

 
 

   
300 

 
 

   
 

 
 

   

360  
 

     

A. 180                            B. 360                            C. 90                              D. 150 

Răspuns  corect:    B. 360 

   Andrișcă Ștefan, clasa a VII-a,  

Școala Gimnazială Bogdănești 

2. În cercul de centru O și rază R=5 cm , considerăm diametrele perpendiculare AB și CD. Dacă M 

este un  punct care aparține cercului , MSIIAB, SϵCD și MRIICD,  RϵAB, care este lungimea 

segmentului SR ?  

A. 5 cm                            B. 2,5 cm                       C. 10 cm                      D. 7,5 cm 

Răspuns corect: A.5 cm                            

Floroiu Sebastian, clasa a VII-a,  

Școala Gimnazială Bogdănești 
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MATEMATICA IN SPATIUL ARTISTIC  

Prof. Muraru Marlena-Antoaneta 

Școala Gimnazială „MIHAI DRĂGAN” Bacău 

 

În desene - picturi, sculpturi, edificii, opere de artă, în arhitectură, în viața cotidiană în conceperea 

hărților, în construcția drumurilor, caselor, a clădirilor gigantice, hidrocentrale sau baraje colosale, etc., 

matematica, folosind în mod special metode geometrice și anumite proprietăți, poate reda spațiul vizual 

în care trăim, armonia, frumosul, echilibrul și proporția vieții! 

“Pictorului îi este necesară matematica, aparținând artei sale. Studiază mai întâi știința, apoi va 

veni practica acestei știinte. Perspectiva este ghidul și ușa, fără de ea nu se poate face nimic in picture.”  

(LEONARDO da VINCI)                                                                                                                                                 

Primele noțiuni despre perspectivă, au fost utilizate acum două milenii î.e.n. Cea mai veche lucrare 

”Optica” lui Euclid prezintă principiile perspectivei: 

 Perspectiva paralelă - foloseste un fascicol de raze paralele cu o directie dată (de exemplu: 

desenarea unui cub pe o foaie); 

 Perspectiva centrală - proiecția unui obiect din spațiu cu un fascicol de raze ce pornesc dintr-un 

punct considerat a fi ochiul observatorului. 

Folosind metode geometrice și aplicând proprietăți optice – pictorul poate reda spațiul vizual din 

jurul lui – spațial tridimensional. 

Fotografia (alb-negru sau color) transformă opera artistică într-o execuție mecanică, obținându-

se un tablou în culori și cu o perspectivă desăvârșită în fracțiune de timp. Elementele vizuale cu care 

operează fotocompoziția sunt suprafețele, tonalitățile și liniile: 

-drepte ce aduc vigoare 

-curbe ce inspiră grație, echilibru 

-frante - dinamism, dezordine, iritare 

-orizontale – produc o atmosfera de calm 

-verticale - stabilitate, monumentalitate 

-oblice - miscare, dinamism. 

MATEMATICA iși găsește aplicații și în cercetarea și prezentarea desenelor ornamentale pe bază 

de simetrie și ecuațiile curbelor ce sunt funcții explicite (f(x)=y). Exemple: 

 Frunza lui DESCARTES:  𝑥3+𝑦3-3ax=0;  

 Lemniscata lui BERNOULLI: (𝑥2 + 𝑦2)2-2𝑎2(𝑥2 − 𝑎2)=0; 

 Parabola cubică a lui WILLIAM NEIL: 𝑦3+a𝑥3=0; 

 Cisoida: 𝑦2(2a-x)-𝑥3=0; 

 Curba de gradul patru: 𝑥4-2a𝑦3-3𝑎2𝑦2-2𝑎2𝑥2+𝑎4=0; 

 Parabola de ecuație: 𝑦2=2px și desfășurata ei - parabola semicubică a lui NEIL. 

Simetria este un element geometic cu o largă aplicație în artă. Ea se definește astfel: o figură plană 

sau din spațiu F este simetrică față de o axă sau de un plan, dacă se suprapune peste ea însăși. Axa sau 

planul se numesc axa, plan de simetrie. Axa sau planul pot fi înlocuite și de o oglindă, în acest caz spunem 

că figura este o reflectare a sa față de oglindă. Simetria poate fi privită și ca rotația unei figure în jurul 

unui punct sau a unei axe care trece prin punct, perpendicular pe planul de rotație, de un unghi dat, astfel 

ca prin această rotatie figura se suprapune peste ea însăși. Aceasta este o rotație de un unghi dat. 

Elementele de simetrie sunt utilizate în desene, sculptură, modă - vestimentară, olărit, costume 

naționale, covoare țesute, ornamentele de pe clădiri - ca element al frumosului, al armoniei, echilibrului. 

Elementele de simetrie au fost grupate într-un număr de 17 grupuri de simetrie, numite și grupurile 

plane ale lui FEDEROV - cristalograf și geometru rus. Cristalele minerale - una dintre cele mai frumoase 
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descoperiri asupra naturii, realizată de FEDOROV - prezintă cele mai uimitoare forme de simetrie 

anorganică (admirate încă din antichitate). 

Pavarea, pardosirea, mozaicarea, parchetarea - acoperă o suprafață plană cu plăci, de obicei de 

formă poligonală, fără a ramâne locuri libere. Folosind noțiunile de geometrie, proiectanții au stabilit că 

se poate realiza o pavare regulată (poligoane regulate și de același fel) folosind doar trei poligoane 

regulate: triunghiul echilateral, pătratul și hexagonal regulat și ca în jurul unui punct luat ca vârf comun 

nu putem grupa decat 3, 4, 5 sau 6 pavele de forma poligoanelor regulate. 

Piramida lui KHEOPS, una dintre cele 7 minuni ale lumii - ce ne uimește prin masivitate, armonie 

și măreție - a fost construită astfel încât, aria triunghiului isoscel (fața laterală) sa fie egală cu aria 

pătratului de latură egală cu lungimea înălțimii piramidei. Așa s-a ajuns la împărțirea unui segment în 

medie și extrema rație, cunoscută astăzi ca “tăietura de aur”. 

Celebrul arhitect francez Le Corbussier spunea: ”Cuburile, conurile, sferele, cilindrii, piamidele 

sunt marele forme primare pe care lumina le scoate în evidență, imaginea lor este precisă, fără neclaritate. 

De aceea sunt forme frumoase, cele mai frumoase forme. Axele, cercurile, unghiurile drepte sunt 

adevărurile geometriei; altfel ar fi hazard, anomalie, arbitrar. Geometria este limbajul omului. Marile 

probleme ale construcției moderne vor fi realizate prin geometrie” 
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RECAPITULARE PENTRU BACALAUREAT - ECUAȚII EXPONENȚIALE 

Prof. Heisu Ancuța 

 Colegiul Național Pedagogic ” Ștefan cel Mare” Bacău 

 

1. Ecuații exponențiale de forma af(x) =ag(x) , a>0, a 1 

Folosind proprietatea de injectivitate a funcției exponențiale, ecuația dată este echivalentă cu 

ecuația f(x) =g(x) 

Vom utiliza și următoarele formule de calcul cu puteri: 

ax+y=axay 

ax-y=ax:ay 

axbx=(ab)x 

x

xx

b

a

b

a









 

x

x
a

a


1

 

axy=(ax)y 

Exemple: 

a)3x-3=27  3x-3=33 x-3=3  x=6 

b)2x+1+2x=12 2x2+2x=12  2x(2+1)=12  2x=4 x=2 

c)4x+225x-1=8x 22(x+2)25x-1=23x 22x+4+5x-1=23x  7x+3=3x  4x=-3  x=
4

3
 

2. Ecuații exponențiale de forma af(x) =b, a>0, a 1 

Sunt posibile cazurile: 

a)b 0 , caz în care ecuația nu are soluție 
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b) b>0 rezultă f(x)= logab 

Exemple: 

Să se rezolve ecuațiile: 

a) 5x-3=2x-3=log52 x=log52+3 

b) 102x=72x=lg7x= 7lg
2

1
 

c) 3x=-2 ecuația nu are soluții reale. 

3. Ecuații exponențiale de forma af(x) =bg(x) , a>0, a 1,b>0, b 1 

Logaritmăm ambii termeni ai ecuației și vom obține: 

f(x)logca=g(x)logcb, c>0, c 1 

Exemplu: 

7x-2=32x  (x-2)lg7=2xlg3  xlg7-2lg7=2xlg3  xlg7-2xlg3=2lg7   x(lg7-2lg3)=2lg7 

3lg27lg

7lg2


x  

4. Ecuații exponențiale de forma am2f(x)+bmf(x)+c=0 , m>0, m 1, a,b,c numere reale, a nenul. 

Pentru rezolvarea ecuației vom nota mf(x)=t>0. 

Ecuația devine: at2+bt+c=0 

=b2-4ac 

Aflăm t1,t2 soluțiile ecuației și revenim la substituția mf(x)=t, pentru a îl afla pe x. 

Exemplu: 52x+2.5x-3=0 

Pentru rezolvarea ecuației vom nota 5x=t>0. 

Ecuația devine: t2+2t-3=0 

=b2-4ac=4+12=16 

Aflăm t1=1,t2 =-3soluțiile ecuației și revenim la substituția 5x=t, pentru a îl afla pe x: 

5x=t15x=1x=0 

5x=t25x=-3ecuația nu are soluții reale. 

5. Ecuații exponențiale de forma am2f(x)+ bmf(x)nf(x)+ cn2f(x)=0, m,n>0, m 1, n 1, a,b,c numere reale, 

a nenul. 

 Împărțim fiecare termen al ecuației la n2f(x) și obținem: 

a

)(2 xf

n

m








+b

)(xf

n

m








+c=0 

Notăm 

)(xf

n

m








=t 

Ecuația devine: at2+bt+c=0 

=b2-4ac 

Aflăm t1,t2 soluțiile ecuației și revenim la substituția 

)(xf

n

m








=t, pentru a îl afla pe x. 

Exemplu: 22x+(23)x-232x=0 

Împărțim fiecare termen al ecuației la 32xși obținem: 
x2

3

2








+

x










3

2
-2=0 

Notăm 

x










3

2
=t 
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Ecuația devine: t2+t-2=0 

=b2-4ac=9 

Aflăm t1=1,t2=-2soluțiile ecuației și revenim la substituția 

x










3

2
=t, pentru a îl afla pe x. 

x










3

2
=t1

x










3

2
=1x=0 

x










3

2
=t2

x










3

2
=-2ecuația nu are soluții reale. 

6. Ecuații exponențiale de forma amf(x)+ cnf(x)+ b=0, m,n>0, m 1, n 1, a,b,c numere reale, a nenul, 

mn=1 

 Obsevăm că nf(x)=
)(

)(
11

xf

xf

mm









 

Pentru rezolvarea ecuației vom nota mf(x)=t>0. 

Ecuația devine: at+
t

c
+b=0, adică at2+bt+c=0 

=b2-4ac 

Aflăm t1,t2 soluțiile ecuației și revenim la substituția mf(x)=t, pentru a îl afla pe x. 

Exemplu: 

(2- 3 )x-3(2+ 3 )x+2=0 

Pentru rezolvarea ecuației vom nota (2- 3 )x=t>0. 

Ecuația devine: t2+2t-3=0 

=b2-4ac=4+12=16 

Aflăm t1=1,t2 =-3soluțiile ecuației și revenim la substituția (2- 3 )x=t, pentru a îl afla pe x: 

(2- 3 )x=t1 (2- 3 )x=1x=0 

(2- 3 )x=t2 (2- 3 )x=-3ecuația nu are soluții reale. 

7. Ecuații cu soluție unică 

Vom rezolva ecuații de forma f(x)=g(x), unde ambele funcții sunt strict monotone, de monotonii diferite, 

sau o funcție este strict monotonă și cealaltă este constanta. 

Exemplu:  

3x+5x=34 

Oservăm că f1(x)=3x și f2(x)=4x sunt strict crscătoare, deci suma lor f(x)=f1(x)+f2(x) este strict 

crescătoare. 

g(x)=34 este functie constantă, unde f,f1,f2, g:RR 

Deci, ecuația f(x)=g(x)are soluție unică, x=2 

Bibliografie:  

1. M. Burtea, G. Burtea, Matematică, manual pentru clasa a X-a Trunchi comun+ curriculum diferențiat, 

Editura Carminis, Pitești, 2005; 

2. L. Dragomir, A. Dragomir, O. Bădescu, Probleme de matematică pentru clasa a X-a, Editura Paralela 

45, 2017; 

3. A Zanoschi, G Iurea ș.a.,Bacalaureat 2020, Matematică, M_mate-info,Editura Paralela 45, 2019 

4. Ancuța Heisu, Matematică, Culegere de probleme pentru clasa a X-a , profil pedagogic, Editura 

Rovimed Publishers, 2017 

NE JUCĂM ȘI MATEMATICĂ ÎNVĂȚĂM 
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Prof. înv. primar Andra Scutaru 

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, Bacău 

 

Pentru cei mai mulți dintre noi, matematica este o adevărată provocare, atât să o înveți, cât și să 

o predai. 

Există totuși o metodă care ne ajută în toate momentele lecției, îmbinând ineditul cu utilul şi 

plăcutul, făcând activitatea didactică mai vie, mai interesantă, mai atractivă. Această metodă este jocul 

didactic. Elementul de joc aduce varietate, o stare de bună dispoziţie şi de bucurie, de divertisment şi de 

destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei şi a plictiselii, a oboselii. 

Deosebit de antrenante sunt jocurile „De-a ghicitul” care urmăresc consolidarea cunoştinţelor 

privitoare la găsirea numerelor mai mari sau mai mici cu un număr dat de unităţi. 

Învăţătorul ascunde la spate un număr de beţişoare (exemplu 5) şi cere elevilor să ghicească 

numărul lor. În cazul în care un elev spune un număr mai mic decât 5, de exemplu 3, i se spune că 

numărul corect este mai mare cu două unităţi decât cel spus. Dacă răspunsul dat este un număr mai mare, 

de exemplu 8,  i se precizează că numărul este cu 3 unităţi mai mic. 

Câştigă rândul care a răspuns corect în timpul cel mai scurt. 

 „Cât lipseşte?” este un joc cu deosebite valențe formative în direcţia dezvoltării creativităţii. 

Scopul jocului este cultivarea gândirii logice a elevilor, formarea deprinderii de a stabili relaţii între 

cantităţi, formarea unui stil de muncă disciplinat, corect, creativ. 

 Forma de desfăşurare a jocului este următoarea: 

 Învăţătorul pregăteşte pe tablă sau pe o planşă un desen de forma: 

 

 

      

       

            

    

       

 

La comanda de începere, pe foile pregătite dinainte, elevii desenează figura de pe tablă după care 

în căsuţele goale vor scrie exerciţii care să respecte simultan relaţiile dintre căsuţe. 

Elevii care termină înainte de expirarea timpului stabilit vor primi ca sarcină suplimentară să 

găsească mai multe soluţii pentru fiecare căsuţă liberă sau să creeze alte variante de joc, după exerciţii 

date de învăţător pe tablă (exemplu: 5 + 3 > 2 + 4; 9 – 4 > 1 + 3). Fiecare exerciţiu în plus se consideră 

încă un punct pentru cei care au lucrat corect. 

Punctajul se totalizează individual pentru fiecare elev sau pe rânduri de bănci. 

Elevilor le plac aceste jocuri şi le efectuează cu multă sârguinţă chiar şi în concentre mai mari. 

Tot pentru dezvoltarea gândirii logice şi exersarea adunării şi scăderii într-un concentru dat se 

poate propune jocul ”Unde e locul?” . 

Învăţătorul scrie pe tablă exerciţii de adunare şi scădere, iar rezultatele exerciţiilor le scrie sub 

coloană, dar inversând şi intercalând între ele alte numere. 

De exemplu: 

  100 +   15=   187 – 53= 

  200 – 117=   320 + 63= 

  120 + 141=   960 -  57= 

 83, 57, 383, 115, 536, 903, 361, 261, 134. 

      >    

^  ^ 

  >    

 

  

   6 - 4 

4 + 3 
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Elevii calculează pe rând exerciţiile şi încercuiesc rezultatele obţinute. Jocul se efectuează după 

un timp stabilit dinainte, însă se va avea în vedere nu atât socotitul rapid, cât corectitudinea efectuării 

calculelor. 

Un joc ce solicită intens gândirea elevilor şi are ca scop formarea deprinderii de a efectua calcul 

mintal cu operaţiile de adunare şi scădere în concentrul 0 – 100 şi aprofundarea cunoştinţelor privind 

raporturile dintre cantităţi este ”Cât trebuie să adăugăm şi cât trebuie să luăm?”. 

Potrivit rândurilor de bănci şi raportat la numărul elevilor, învăţătorul va scrie pe tablă câteva 

numere ca în exemplul de mai jos: 

 I 37  20 28 16 19 

 II 14  17 12 20 14 

 III 78  45 65 53 70 

Elevii trebuie să stabilească prin ce operaţie este obţinut numărul următor din cel anterior, scriind 

în acelaşi timp şi operaţia. Jocul desfăşurându-se sub formă de întrecere, din fiecare echipă va pleca la 

semnalul de întrecere câte un elev care, după ce va rezolva un exerciţiu, va numi un alt elev de pe rândul 

său, continuându-se în felul acesta până sunt rezolvate toate exerciţiile din şir. 

Iată rezolvarea şirurilor: 

  37, 20, 28, 16, 19  37 – 17 = 20 

      20 +   8 = 28  

      28 -  12 = 16 

      16 +   3 = 19 

  14, 17, 12, 20, 14  14 +   3 = 17 

      17 -    5 = 12 

      12 +   8 = 20 

      20 - 6 = 14 

  78, 45, 65, 53, 70  78 – 33 = 45 

      45 + 20 = 65 

      65 – 12 = 53 

      53 + 17= 70 

 Pentru fiecare exerciţiu rezolvat corect se acordă câte două puncte. Câştigă echipa care are cel mai 

mare punctaj. 

 Acest joc urmăreşte formarea perspicacităţii, elevii fiind solicitaţi să descopere atât operaţiile 

aritmetice, cât şi unul din termeni, pentru a obţine numărul următor. 

 Aceste jocuri pot fi folosite și în activitatea online, fiind regândite pentru aplicarea lor pe platforme 

specifice jocurilor didactice. 

                                                 

 

                       

TRUFA, O MICORIZĂ NOBILĂ 

Prof. Bejinariu Irina-Laura 

Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan cel Mare”,  Bacău 

 

Tuber (Pier Antonio Micheli, 1729 ex Friedrich Heinrich Wiggers, 1780), denumit în 

popor trufă,este un gen de ciuperci comestibile din încrengătura Ascomycota în ordinul Pezizales și 

familia Tuberaceae care coabitează cu rădăcinile diferitor arbori (alun, fag, pin, plop, stejar, tei) 

formând micorize (din limba greacă mykes - ciupercă și rhiza - rădăcină).  

Global există 86 de soiuri, în Europa 30. Mai multe specii ale acestui gen pot fi găsite și 

în România. Acest gen de ciuperci este întâlnit în emisfera nordică, între 25° și 60° latitudine, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Emisfera_nordic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Emisfera_nordic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Latitudine
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în climat foarte diferit:  tropical, mediteranean, temperat sau continental. Preferă solurile argiloase și 

calcaroase, în general în pantă, de tip neutru sau alcalin, cu stratul gros de humus, unde sunt puține plante 

de adâncime, iar copacii se găsesc la distanță unul față de celălalt. 

Trufa - o ciupercă rarisimă și extrem de parfumată, care crește în pădure, în sol, sub straturi groase 

de frunze moarte, la o adâncime cuprinsă între 5-50 cm, în simbioză cu rădăcinile anumitor arbori 

(stejar, carpen, fag, tei, brad negru, molid, pin, alun, plop și salcie); este percepută ca fiind extrem de 

greu de dibuit, doar de către culegători inițiați, cu ajutorul câinilor sau al scrofițelor antrenate să facă 

această muncă. Planta aflată în simbioză cu aceste trufe le conferă gustul, mirosul și culoarea specifică, 

iar forma se datorează particularității terenului, în funcție de moliciunea acestuia.  

Cultivarea acestor ciuperci, numite 

trufe, poate fi o activitate foarte rentabilă, 

pentru că presupune investiții inițiale 

modeste și nu necesită un efort prea mare. 

Deși au fost folosite pentru prima dată în 

alimente în Franța, cultivarea lor a început 

în partea de sud a Imperiului Rus, sub 

Peter I. Proprietarii de terenuri au cultivat-

o și au vândut-o francezilor.  

Trufele au forma 

unui tubercul de cartof, rotundă sau 

ovoidă, cu protuberanțe sau 

circumvoluțiuni mari de formă poligonală. 

În comparație cu celelalte specii de 

ciuperci comestibile, trufele nu au pălărie 

și nici picior.   

 

 

Ascocarpul (,,fructul”comestibil), format din hife, este constituit din peridium (scoarță 

exterioară), fină sau învelită cu solzi și glebă, cu gust și miros foarte plăcute.  

Gleba este alcătuită dintr-un material fertil de culoare închisă, care este delimitat de o nervură 

groasă, de sterili de culoare albă sau gălbuie.   

Diametrul trufelor este de cca. 4-12 cm, iar greutatea se situează între 100-200 g dar pot ajunge 

și la un kilogram.  Învelișul exterior al trufei este gros, de culoare închisă, neagră-albăstruie, neagră-

brunie, violacee sau albă. În Europa există mai mult de 20 de specii de trufe însă, numai câteva au valoare 

pentru piața condimentelor. După recoltarea trufelor coapte, locul trebuie acoperit la loc cu pământ, 

pentru ca habitatul trufei să se poată regenera. Trufele sunt foarte apreciate datorită aromei lor intense și 

unice, care oferă un gust deosebit felurilor de mâncare în care sunt folosite ca ingredient. În România pot 

fi găsite  de către câini special antrenați, în orice pădure de foioase. Trufele 

negre se vând cu aproximativ 40 euro/kg, în timp ce trufele albe (mai 

puternice în aromă) pot ajunge și la 1000 euro/kg. 

În trecut, la găsirea trufelor se foloseau porcii. Datorită faptului că 

aceștia mâncau trufele, s-a trecut la folosirea câinilor special dresați, toate 

trufele ajungând, astfel, în coșul culegătorului și în meniul diverselor 

restaurante de lux. 

În prezent, în majoritatea țărilor europene, trufele sunt căutate cu 

câini special dresați. Lagotto romagnolo, este singura rasă de câini 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Clim%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Climat_tropical-musonic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Clim%C4%83_mediteranean%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Climat_temperat-continental
https://ro.wikipedia.org/wiki/Climat_temperat-continental
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Alcalin&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Humus
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Tubercul&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cartof
https://ro.wikipedia.org/wiki/Porc_domestic
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ine
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Lagotto_Romagnolo&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Lagotto_Romagnolo&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Lagotto_Romagnolo&action=edit&redlink=1
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recunoscută pentru calitățile olfactive deosebite, care-i permit identificarea locurilor unde cresc trufele.  

Cele mai renumite trufe sunt: 

Trufele albe, de culoare crem gălbui, cu miros de ozon și ușor de usturoi. 

 Tuber borchii (Tuber albidum) - trufa albă de primăvară: este comercializată în Italia, sub numele 

de „bianchetto” și în Franța ca „blanquette”. Este cea mai rafinată și cea mai aromată. Fanii săi 

spun adesea că „mănâncă mirosul”, deoarece aroma și gustul puternic sunt atât de strâns și 

complex conectate încât este aproape imposibil să se separe unul de celălalt. 

• Tuber excavatum (trufă scobită): este de o calitate inferioară, devine repede lemnoasă. 

• Tuber magnatum (trufă albă de Piemont): crește doar spontan numai în anumite părți ale Italiei și 

sud-estul Europei; sezonul lor este de la sfârșitul lui septembrie până în noiembrie, sau chiar 

decembrie în funcție de regiune. Cele mai faimoase și scumpe trufe albe provin din jurul 

orașului piemontez Alba, în nordul Italiei, dar și din Toscana, Romagna și Marche. Imposibil de 

reprodus artificial, sunt considerate cele mai scumpe delicatese din lume. 

Trufa roșie (Tuber rufum): este de valoare scăzută din cauza mirosului fistichiu și consistenței 

ceva tenace a cărnii. 

Trufele negre au miros este de multe ori descris ca fiind teluric, înțepător, euforic și chiar sexy. 

Au o aromă puternică de mosc, ozon, nuci și ciuperci.  

 Tuber aestivum (trufă neagră de vară): este cea mai răspândită varietate, fiind întâlnită inclusiv 

în Europa centrală, Turcia și Marea Britanie; se poate recolta din iulie până în septembrie. 

 Tuber melanosporum (trufă neagră franceză): este denumită în Franța „truffe du périgord”; 

sezonul este din decembrie până în martie și recoltarea este reglementată de către stat, în țările în 

care apare. 

 Tuber brumale (trufă neagră de iarnă): are dimensiuni mai mici și miros diferit față de celelalte 

trufe. Este considerată o specie de iarnă, deoarece începe să dea roade la începutul iernii până primăvara. 

Exteriorul este mai neted decât la celelalte trufe negre; se găsește în aceleași locuri ca și trufa de perigord, 

Franța, Spania, Italia și Croația. Trufele din Perigord și Umbria sunt considerate cele mai bune. Tipul 

războinic de trufe este cultivat în multe părți ale planetei, din Suedia până în Noua Zeelandă, iar perioada 

de recoltare este din mijlocul lui noiembrie până în martie. Este unul dintre cele mai valoroase produse, 

care se numește adesea „diamantul negru”. 

 Aroma puternică și gustul plăcut seduc adevărați specialiști culinari pentru a pregăti mâncăruri 

deosebite la mesele festive. 

 Tuber macrosporum (trufă cu spori mari): specie care se întâlnește mai rar, fiind mai pretențioasă 

la condițiile de climă și sol; are un parfum asemănător cu cel al trufei albe, iar exteriorul este maro-

roșiatic; perioada optimă de recoltare este septembrie-decembrie. În Franța se numește „truffe lisse” și 

în Italia „liscio nero”. 

 Tuber mesentericum (trufă gazoasă): este o trufă foarte asemănătoare cu trufa de vară, dar se 

distinge prin mirosul intens de fenol; perioada optima de recoltare este octombrie-decembrie. 

 Tuber uncinatum (trufă burgundă): cunoscută în Franța ca „truffe de bourgogne”, este de fapt o 

varietate de Tuber aestivum (trufei de vară), care apare din septembrie până in ianuarie, chiar martie. 

 Tuber indicum (trufă asiatică), denumită de asemenea  Tuber himalayense,  Tuber 

pseudohimalayense și Tuber sinense; Aspectul acesteia este aproape identic cu T. melanosporum; se 

folosește numai pentru a decora farfuriile. Trufele chinezești sunt mai ieftine, mai puțin aromate și cu o 

textură diferită. 

Trufa falsă, numită și trufa de pustiu, este asemănătoare cu cea reală, nu are gust propriu însă 

este înzestrată cu o capacitate foarte mare de a absorbi aromele din jurul ei. 

Trufa este o ciupercă misterioasă, până în prezent nu a fost posibil să aflăm exact cum crește. 

Câte tipuri de trufe există în lume, de asemenea, nu este cunoscut. Dar este bine cunoscut faptul că trufa 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ozon
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Usturo&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Piemont
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alba_(Italia)
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Toscania&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romagna
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marche
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tuber_rufum
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tuber_rufum
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este cea mai gustoasă ciupercă din lume, iar dintre toate trufele, cea mai bună este trufa albă din Alba, în 

Piemont.  

Trufa albă este cea mai scumpă delicatesă din lume. Prin urmare, nu este surprinzător că astfel de 

rarități sunt vândute la licitații. Primele piețe de trufe (Fiera del Tartufo) au început să se desfășoare la 

Alba în anii 1930, ulterior au fost completate de licitații cu trufe, unde bucătarii celor mai renumite 

restaurante europene fac comerț cu disperare. Bucătarii pot fi înțeleși - plătind o sumă corectă pentru 

cumpărare, bucatele cu trufe pot fi apoi vândute la un preț care acoperă toate costurile. 

Prețul mediu al trufei albe este de 3.000-4.000 de euro pe kg și un record de 330.000 de dolari 

pentru o ciupercă unică în greutate de 1,5 kg cumpărată incognito de la Hong Kong în 2007, la o licitație 

de caritate tradițională, care a avut loc în Alba, în noiembrie, la emisiunea la Londra și Hong Kong. 

Regulile licitațiilor sunt aceleași peste tot: ciupercile trebuie să fie prezentate cu un „pedigree” complet 

(care indică greutatea de până la un gram, numele câinelui care l-a găsit și arborele sub care a fost găsit). 

Pe lângă licitații, unde bucătarii și proprietarii celor mai bune restaurante sunt invitați, există piețe 

de trufe în Piemont, unde vând atât ciupercile în sine, cât și derivatele lor (ulei de trufe, paste).  

Prețul și rezistența aromei trufei albe o plasează într-o poziție culinară de graniță. Niciun bucătar 

din lume nu face trufe în forma lor pură și de multe ori numărul trufelor dintr-un vas este comparabil cu 

volumele în care se consumă ierburi și mirodenii. În plus, de obicei încearcă să supună trufele albe unui 

tratament termic minim, care slăbește aromele și gusturile mai delicate decât cele negre. Și întrucât aroma 

trufelor albe este cea mai puternică atunci când sunt tăiate felii. În Piemont sunt gătite cel mai adesea cu 

risotto, paste locale de tagliatelle, ouă stropite și carpaccio. Cei mai buni însoțitori de trufă albă sunt 

pastele, ouăle, carnea albă (pui, curcan și prepeliță), risotto, parmezan și brânzeturi romane, salate ușor 

amare (de ex. Congelare), bresaola și prosciutto, cartofi și carne de mistreț. 

Bibliografie: 

www.wikipedia.com 

https://lagourmandisemousseadina.com  

https://agrointel.ro  

https://trufesiciuperci.wordpress.com 

https://www.emag.ro 

https://www.lauralaurentiu.ro 

http://www.caietulcuretete.com/2016/01/trufe-cu-ciocolata-si-cafea.html 

Www.gradinamax.ro 

Www.trufe.ro 

https://padurea56.weebly.com/ecosistemul-unei-p259duri-de-fag.html 

https://uofa.ru/ro/gde-iskat-tryufelya-iskusstvennoe-vyrashchivanie-griba-zhivotnye/ 
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RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE 

 

MODEL DE TESTARE, DE TIP QUIZ, DIN CAPITOLUL "GENETICA", PENTRU 

EVALUAREA ELEVILOR CARE  INTENTIONEAZA SA DEA EXAMENUL DE 

BACALAUREAT LA BIOLOGIE 

  Prof. Baican Simona 

Colegiul National Pedagogic "Stefan cel Mare"Bacău 
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EVALUAREA ONLINE 

 Prof. Vasilescu Maria 

Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Bacău 

 

 Evaluarea reprezintă, alături de predare şi învăţare, o componentă operaţională fundamentală a 

procesului de învăţământ. Ea constituie un element reglator şi autoreglator, de conexiune inversă, ne 

informează despre eficienţa metodelor de predare-învăţare, dar și asupra corectitudinii stabilirii 

obiectivelor operaţionale şi a măsurii în care acestea se regăsesc în rezultatele şcolare. 

 Și în perioada școlii online se urmărește antrenarea elevilor în autoevaluare şi interevaluare, 

transformarea lor în parteneri reali ai profesorului. Copiii pot fi implicați în crearea cerințelor unui test. 

Astfel am realizat împreună un set de întrebări pentru clasa a cincea. Avantajul este reprezentat de timpul 

scurt de rezolvare și de primirea rapidă a rezultatului. 

 Quiz  

Toate întrebările se referă la opera literară ,,Vizită... ", de I. L. Caragiale. Citește enunțurile și 

selectează răspunsul corect: 

1. La acțiune participă:  

□ patru personaje; 

□ trei personaje; 

□ cinci personaje.                                                                                              (un punct) 

2. Întâmplările sunt relatate:  

□ de Ionel; 

□ de musafir; 

□ de doamna Popescu.                                                                                      (un punct) 

3. Un indice spațial este:  

□ ,,într-un colț al salonului "; 

□ ,,după un moment"; 

□ ,,o veche prietenă".                                                                                        (un  punct) 
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4. Naratorul este:  

□ I.L. Caragiale; 

□ subiectiv; 

□ obiectiv.                                                                                                         (un punct) 

5. Modul predominant de expunere este:  

□ monologul; 

□ descrierea; 

□ narațiunea.                                                                                                     (un punct) 

6. Acțiunea se desfășoară:  

□ într-un magazin de jucării; 

□ acasă la doamna Maria Popescu; 

□ acasă la I.L. Caragiale.                                                                                   (un punct) 

7. Un indice temporal este 

□,,în vestibul"; 

□,,de la o vreme"; 

□,,dintr-o odaie de alături".                                                                              (un punc t) 

8. Textul amintit mai sus este:  

□ nonliterar; 

□ literar; 

□ descriptiv.                                                                                                     (un punct) 

9. Autorul operei literare ,,Vizită..." este:  

□ I.L. Caragiale; 

□ Ionel Popescu; 

□ musafirul.                                                                                                      (un punct) 

Alte aspecte care trebuie avute în vedere sunt: 

diversificarea formelor şi mijloacelor de evaluare şi ridicarea calităţii instrumentelor de evaluare în 

vederea realizării unui grad cât mai înalt de obiectivitate a evaluării;  

 extinderea folosirii testului docimologic, a lucrărilor cu caracter de sinteză, a unor metode de evaluare 

a achiziţiilor practice; 

extinderea evaluării asupra întregii personalităţi a elevilor şi asupra tuturor aspectelor educative ale 

activităţii şcolare; 

  cuprinderea în evaluare şi a altor elemente ale spaţiului şcolar (competenţe relaţionale, 

comunicaţionale, disponibilităţi de integrare socială). 

Așadar, în contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să 

creeze o interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

 

Bibliografie 

• Stan Panţuru, Doina Cornelia Păcurar – Curs de pedagogie, partea a II-a, Universitatea Transilvania 

Braşov, Braşov 1997; 
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QUIZ-LEGI DE COMPOZIȚIE, CLASA A XI-A PEDAGOGIC 

Prof. Heisu Ancuța 

Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan Cel Mare” Bacău 
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Răspunsuri: 

1) 4 

2) (3,5) 

3) 5 

4) 4 

5) 1 și 4 
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PLAN DE ACTIVITĂȚI 

                                                                       prof. dr. Adriana Chioaru 

Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău 

 

Numele elevului: I. M. I.  

Diagnostic: ADHD (hiperactivitate cu deficit de atenţie, nivel 

mediu) 

Vârsta: 11 ani 

Clasa: a V-a 

Unitatea de învățământ: Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău 

Domeniul: ora de limba și literatura română 

Interval temporal: un an școlar 

Alte observații: familie organizată, cu statut social bun, cu grad de 

culturalizare bun 

Descrierea cazului:deficit de atenție și hiperactivitate ilustrată 

prin: 

1. impulsivitate; 

2. anxietate exacerbată; 

3. treceri nejustificate de la o activitate la alta; 

4. integrare școlară și socială 

întârziată (comportament 

inadecvat la școală, amânarea 

sarcinilor școlare); 

5. încălcarea regulilor (accese de 

furie, toleranță scăzută la 

frustrare);  

dificultăți de comunicare în grup;stimă 

de sine scăzută, risc de depresie 

Obiectivele planului de acțiune:  

1. formarea unui comportament 

social integrator, securizant, în 

perspectiva integrării școlare și sociale, 

prin dezvoltarea abilităților emoționale 

și sociale; 

2. dezvoltarea abilităţilor de 

organizare şi planificare; 

3. restructurarea cognitivă; 

4. dezvoltarea abilităților de minimizare a factorilor de distragere; 

5. informarea/sensibilizarea părinților cu privire la greşelile de educație, în scopul ameliorării 

comportamentului copilului cu ADHD; 

6. valorificarea potențialului educativ al clasei, al familiei și al colectivului de profesori, în scopul 

prevenirii și a terapiei hiperactivității cu deficit de atenție 
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A. Activități cu elevii. Exemple

Activitatea nr. 1 

I.Context

Elevii clasei a V-a au avut de citit textul „Frumoasa din pădurea adormită” (Frații Grimm),

de identificat personajele (pozitive, negative) și de selectat personajul preferat.

II.Activitate individuală

Când un copil o menționează ca personaj preferat pe frumoasa din pădurea adormită. I. M. I. va alege: 

fie va povesti o scurtă secvență din basm (și va fi recompensat cu două minute de exercițiu de pedalat în 

banca specială cu pedale), fie va fi ușor atins de către profesor cu bagheta magică (un creion, un pai) și 

copilul va simula că a adormit ca personajul din poveste. Copilul va sta cu ochii închiși, nemișcat, până 

când va fi eloberat cu o nouă atingere. Pe parcursul 

jocului, copilul își va exersa atenția, pentru a 

răspunde cu o secvență de basm, dar îăși va solicita 

și capacitatea de autocontrol pentru a rămâne 

nemișcat. În final, își va menține atenția activă, 

pentru a simți atingerea eliberatoare. Activitatea va 

ține cont de regula celor trei de „R”: rutină, 

regularitate și repetiție. 

III.Strategii de învățare: inspirate din modele ale

învățării sociale (povestirea, cercul de discuții) sau

ale învățării prin cooperare (linia valorilor, 

consiliul de cooperare, tabelul responsabilităților); 

conversația, descrierea narativă. 

a. Actori implicați: participă toți elevii clasi a

V-a A, I. M. I. și profesorul.

b. Resurse: cărți, mijloace audio, laptop, un

pai/creion care se substituie baghetei magice.

c. Termen: o lună.

d. Costuri: banca specială cu pedale a fost

donată unității de învățământ de către părinții

copilului.

e. Evaluare: orală, prin încurajări verbale

referitoare la secvențele relatate și la respectarea regulilor jocului; prin aplauze care vor 

contribui la creșterea stimei de sine. 

f. Indicatori: indici de complexitate a vocabularului utilizat, indici temporali (numărul din

ce în ce mai mare de secunde în care copilul reușește să rămână nemișcat).

Alte activități cu elevii: 

 Așezarea elevului cu ADHD în prima bancă, aproape de cadru didactic. Doar în acest fel cadru

didactic poate fi mai atent la copil şi va putea interveni atunci când situaţia o cere.
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 Recompensarea comportamentelor adecvate pentru a fi întărit comportamentul adecvat al 

copilului cu ADHD. Acesta să fie lăudat şi validat și va fi inclus într-un sistem vizual de 

recompensare, aplicat de profesor la nivelul întregii clase. 

 Realizarea unui orar vizual al activităţilor îl va ajuta pe copilul cu ADHD să se concentreze mai 

bine şi poate fi un suport şi pentru ceilalţi copii. 

 Acceptarea particularității că un copil cu ADHD are dificultăţi reale în a sta liniştit, pe scaun, o 

perioadă mai lungă, prin urmare, cadrul didactic îi va permite copilului să se ridice, la intervale 

de timp prestabilite, îi va da copilului diverse sarcini, chiar îl poate numi „asistentul” profesorului, 

pentru a valida, ridicarea lui de pe scaun (aşa a decis cadrul didactic), iar responsabilizarea 

copilului va ajuta la augmentarea stimei/încrederii în sine și în profesor și la integrarea în colectiv. 

 Formularea clară a cerinţelor de către profesor. Contactul vizual este foarte important atunci când 

profesorul îi vorbeşte copilului. 

 Evitarea negaţiei, chiar și atunci când copilul nu face faţă cerinţelor.  

B. Activități cu elevii și cu părinții („Școala părinților”). Exemple 

Activitatea nr. 1 

I. Context 

Elevii clasei a V-a au avut de citit împreună cu părinții textul „Frumoasa din pădurea 

adormită” (Frații Grimm), de desenat personajul preferat și de motivat alegerea culorilor, 

pe baza textului-suport. 

II. Activitate individuală 
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III. Părinții copilului I. M. I. îl ajută, pe parcursul 

lecturii împreună a textului, să descopere termeni-

cheie pe care să îi asocieze unor termeni și unor culori.  

Activitatea va ține cont de regula celor trei de „R”: 

rutină, regularitate și repetiție. Profesorul și 

consilierul școlar vor monitoriza activitatea întregii 

clase. 

IV. Strategii de învățare: inspirate din modele ale 

învățării sociale (povestirea, cercul de discuții) sau ale 

învățării prin cooperare (linia valorilor, jurnalul 

reflexiv, consiliul de cooperare, tabelul 

responsabilităților); conversația, descrierea narativă, 

explicația, lucrul în echipă, problematizarea. 

V. Actori implicați: participă toți elevii clasi a 

V-a A, I. M. I., părinții, consilierul școlar și profesorul. 

VI. Resurse: cărți, diverse texte scurte, fișe, imagini, 

culori, benzi desenate, mijloace audio-video, flipchart, 

foi albe, creioane colorate, acuarele, carioci, marker. 

VII. Termen: o lună. 

VIII. Costuri: aspecte irelevant. 

IX. Evaluare: prin chestionare și verbal, prin portofolii 

cu fișe de lucru; fișe de înregistrare a progresului. 

X. Indicatori: elev – indici de complexitate a 

vocabularului utilizat, indici temporali (numărul din ce în 

ce mai mare de secunde în care copilul reușește să își prezinte tema și să rămână coerent și fluid); 

părinți – minimum 30 de părinți implicați. 

C. Activități cu profesorii. Exemple 

 

I. Contextul: în unitatea de învățământ se 

dorește cu adevărat integrarea copiilor cu 

ADHD. 

II. Activitate individualizată: se discută, 

împreună cu un psiholog specializat în terapia 

copiilor cu ADHD, particularitățile educaționale 

ale copilului, pentru a ajunge la o strategie 

fluidă, comună. 

III. Strategii: ale învățării sociale, ale învățării 

experimentale 

IV. Actori implicați: cadrele didactice, 

consilierul școlar, psihologul specializat în terapia ADHD. 

V. Resurse: cărți, mijloace audio-video, flipchart, culori. 

VI. Termen: o lună. 

VII. Costuri: aspect irelevant. 

VIII. Evaluare: prin chestionare și verbal, prin portofolii cu fișe de lucru, fișe de înregistrare a 

progresului. 

IX. Indicatori: cel puțin 70 de cadre didactice implicate, minimum 40 de ore de curs, minimum 

două activități specifice la fiecare arie curriculară. 
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Alte activități cu profesorii:          

 Crearea unui curriculum adaptat; utilizarea unor metode de predare-învățare-evaluare adaptate 

și eficiente; manifestarea unei atitudini deschise și pozitive față de elev; discutarea modalităţilor 

de sprijin la oră a acestei eleve; un plan comun de măsuri, strategii și resurse. 

*Imagini preluate. 

 

 

FICHE ENSEIGNANT 

Stanciu Florentina 

                                                                                    Colegiul Național “Ferdinand I” Bacău 

 

Public cible les enfants de 5-6 ans, non lecteurs  

Niveau: A1.1 

Objectif: faire partager des activités différentes qui sont utilisables indépendamment les unes des 

autres et sans ordre établi. 

Compétences générales : développer la compréhension et l’expression orale  

 Activité 1 

Faire placer les enfants sur deux lignes et lancer le jeu de la barbichette. 

Le jeu de la barbichette est un jeu que les enfants pratiquent à deux et qui consiste à se placer face à face 

en se regardant dans les yeux, en se tenant mutuellement le menton avec la main, et en chantant ensemble 

une comptine; après quoi, comme le racontent les paroles de la chanson, le but du jeu est de rester le 

plus longtemps possible dans cette posture sans esquisser le moindre rire ou sourire; le premier à céder 

aura perdu. 

 Activité 2 

Vous aimez les chatouillis ? 

Faire comprendre aux enfants ce dont il s’agit par le mime. 

Tu aimes les chatouillis dans  la tête, sur le cou? Dans le dos? Sur le ventre? Sous les bras, sur les paumes? 

Les enfants répondent par oui ou par non.  

On interpelle éventuellement certains enfants individuellement pour leur faire dire où ils 

préfèrent les chatouillis. 

Pistes de correction / Corrigés: 

Ensemble: Ouiiiii ! Nooooonnn! 

Individuellement : sur le ventre, sous les bras, dans le cou, dans le dos. 

 Activité 3 – Je découvre les cris des animaux  

Support: vidéo 

Diffuser les extraits de la  vidéo avec des cris des animaux. On masque l’image. Faire entendre le son 

du rugissement du lion. 

Quel animal entendez-vous? 

Faire entendre le cri du loup, du renard , du chien, du chat. Quel animal entendez-vous? 

Pistes de correction / Corrigés: 

C’est le chien! C’est le loup! 

Montrer les mêmes extraits avec le son pour vérifier puis montrer les autres animaux grâce à un ou 

plusieurs arrêts sur images. 

Que fait le/la … ? 

Les enfants imitent l’animal choisi et son cri s’ils le connaissent. Saisir l’occasion pour introduire le 

lexique des couleurs, de la nourriture, etc. De quelle couleur est-il/elle ? 
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PROBLEME PROPUSE PENTRU EXAMENELE NAȚIONALE 

 

MODEL DE VARIANTĂ PENTRU BACALAUREAT - PROFIL PEDAGOGIC 

Mihalcu Valentina, clasa a XII-a A 

Profesor coordonator Toader Rădulescu Ioana Meletina 

Liceul Tehnologic Barbu A Stirbey, Buftea, Ilfov 

 

Subiectul I 

1. Arătați că√45 − √5 + √12 − √48 − 2√5 + 2√3 = 0 

2. Determinați valorile reale ale lui x, pentrucare 𝑓(𝑥) ≥ 𝑔(𝑥), unde f:R→R, f(x)=2×−1 și g(x)=x+3. 

3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația4𝑥2+4 = 45×. 

4. Determinaț inumărul pătratelor perfecte din mulțimea {1, 2, 3, …, 2020}.  

5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A (2, 1), B (3, 4) și C (6, 5). Calculați perimetrul 

triunghiului  ABC. 

6. Arătați că 𝑠𝑖𝑛245 + 𝑐𝑜𝑠245 = 1. 

 

Subiectul al II-lea 

Pe mulțime anumerelor reale se definește legea de compoziție𝑥 ∗ 𝑦 = 𝑥𝑦 + 2𝑥 + 2𝑦 + 2 

1. Calculați (−2) ∗ 1. 

2. Arătați că legea de compoziție ∗este comutativă. 

3. Demonstrațică𝑥 ∗ 𝑦 = (𝑥 + 2)(𝑦 + 2) − 2, pentru orice numere reale x și y. 

4. Determinați elemental neutru al legii de compoziție∗. 

5. Determinați numerele reale x, știindcă𝑥 ∗ 𝑥 = 𝑥. 

6. Determinați probabiltatea ca, alegând un număr natural din mulțimea numerelor naturale de o 

cifră, aceastasăverifice relația𝑛 ∗ 𝑛 = 14. 

 

Subiectul al III-lea 

Se consideramatricea𝐴 = (2 − 453), 𝐼2 = (1001)și𝐵 = (5 − 2 − 11). 

1. Calculați𝑑𝑒𝑡𝐴. 

2. Arătați că 𝐵 · 𝐵 = 6𝐵 − 3𝐼2. 

3. Calculați 𝐴 · 𝐵 + 𝐵 · 𝐴. 

4. Determinați inversa matricei B. 

5. Determinaț în mulțimea numerelor reale elementele matricei X, astfel încât 𝐴 + 𝑋 = 𝐵. 

6. Determinați în mulțimea numerelor reale elementele matricei Y, astfel 

încât 𝐴 · 𝑌 = 𝐼2. 

 

Rezolvare: 

 

Subiectul I 

1. √45 − √5 + √12 − √48 − 2√5 + 2√3 = 3√5 − 3√5 + 2√3 − 4√3 + 2√3 = 0 

2. 𝑓(𝑥) ≥ 𝑔(𝑥) ⇒ 2𝑥 − 1 ≥ 𝑥 + 3 ⇒ 𝑥 ≥ 4 

3. 4𝑥2+4 = 45× ⇒ 𝑥2 − 5𝑥 + 4 = 0 

𝛥 = 𝑏2 − 4𝑎𝑐 = 25 − 16 = 9; 𝑥1 =
−𝑏−√𝛥

2𝑎
=

5−3

2
=

2

2
= 1; 𝑥2 =

−𝑏+√𝛥

2𝑎
=

5+3

2
=

8

2
= 4. 

4. 452 = 2025; 442 = 1936 ⇒În mulțimea {1,2, … ,2020} se găsesc 44 de pătrate perfecte. 

5. 𝐴𝐵 = √(𝑥𝐵 − 𝑥𝐴)2 + (𝑦𝐵 − 𝑦𝐴)2 = √(3 − 2)2 + (4 − 1)2 = √1 + 9 = √10 
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𝐴𝐶 = √(𝑥𝑐 − 𝑥𝐴)2 + (𝑦𝑐 − 𝑦𝐴)2 = √(6 − 2)2 + (5 − 1)2 = √16 + 16 = √32 = 4√2 

𝐵𝐶 = √(𝑥𝑐 − 𝑥𝐵)2 + (𝑦𝑐 − 𝑦𝐵)2 = √(6 − 3)2 + (5 − 4)2 = √9 + 1 = √10 

𝑃𝐴𝐵𝐶 = 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 + 𝐴𝐶 = 2√10 + 4√2 

6. 𝑠𝑖𝑛2450 + 𝑐𝑜𝑠2450 = (
√2

2
)

2

+ (
√2

2
)

2

=
2+2

4
=

4

4
= 1 

 

Subiectul al II-lea 

a. (−2) ∗ 1 = (−2) · 1 + 2 · (−2) + 2 · 1 + 2 = −2 

b. ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝑅 ⇒ 𝑥 ∗ 𝑦 = 𝑦 ∗ 𝑥 

𝑥 ∗ 𝑦 = 𝑥𝑦 + 2𝑥 + 2𝑦 + 2𝑦 ∗ 𝑥 = 𝑦𝑥 + 2𝑦 + 2𝑥 + 2} ⇒∗este comutativă. 

c. 𝑥 ∗ 𝑦 = (𝑥 + 2)(𝑦 + 2) − 2 = 𝑥𝑦 + 2𝑥 + 2𝑦 + 4 − 2 = 𝑥𝑦 + 2𝑥 + 2𝑦 + 2 

d. ∀𝑥 ∈ 𝑅 ⇒ ∃! 𝑒 ∈ 𝑅 astfel încât 𝑥 ∗ 𝑒 = 𝑒 ∗ 𝑥 = 𝑥 

𝑥 × 𝑒 = 𝑥 ⇒ 𝑥𝑒 + 2𝑥 + 2𝑒 + 2 = 𝑥 ⇒ 𝑒(𝑥 + 2) = −1(𝑥 + 2) ⇒ 𝑒 = −1 

e. 𝑥 ∗ 𝑥 = 𝑥 ⇒ 𝑥2 + 4𝑥 + 2 = 𝑥 ⇒ 𝑥2 + 3𝑥 + 2 = 0 

𝛥 = 𝑏2 − 4𝑎𝑐 = 9 − 8 = 1𝑥1 =
−𝑏 − √𝛥

2𝑎
=

−3 − 1

2
=

−4

2
= −2𝑥2 =

−𝑏 + √𝛥

2𝑎
=

−3 + 1

2
=

−2

2
= −1 

 

f. 𝑃 =
𝑐𝑎𝑧𝑓𝑎𝑣

𝑐𝑎𝑧·𝑝𝑜𝑠
=

9

2
 

𝑚 ∗ 𝑛 = 14 ⇒ (𝑚 + 2)(𝑛 + 2) − 2 = 14 ⇒ (𝑚 + 2)(𝑛 + 2) = 16 ⇒ 
(1){𝑚 + 2 = 2 ⇒ 𝑚 = 0𝑛 + 2 = 8 ⇒ 𝑛 = 6 
(2){𝑚 + 2 = 8 ⇒ 𝑚 = 6𝑛 + 2 = 2 ⇒ 𝑛 = 0 

 

Subiectul al III-lea 

a. 𝑑𝑒𝑡𝐴 = |2 − 45 − 3| = −6 + 20 = 14 

b. 𝐵 · 𝐵 = (5 − 2 − 11) · (5 − 2 − 11) = (27 − 12 − 63) 

6𝐵 − 3𝐼2 = 6(5 − 2 − 11) − (3003) = (27 − 12 − 63) 

c. 𝐴𝐵 + 𝐵𝐴 = (2 − 45 − 3) · (5 − 2 − 11) + (5 − 2 − 11) · (2 − 45 − 3) = (14 − 828 − 13) +
(0 − 1431) = (14 − 2231 − 12) 

d. ∃𝐵−1 =
𝐵∗

𝑑𝑒𝑡𝐵
⇔ 𝑑𝑒𝑡𝐵 ≠ 0 

𝑑𝑒𝑡𝐵 = |5 − 2 − 11| = 5 − 2 = 3 ≠ 0; 𝐵𝑡 = (5 − 1 − 21) 

𝐵∗ = ((−1)1+1 · 1(−1)1+2 · (−2)(−1)2+1 · (−1)(−1)2+2 · 5) = (1215) 

𝐵−1 =
1

3
· (1215) = (

1

3

2

3

1

3

5

3
) 

 

e. A + X= B ⇒ (2 − 45 − 3) + (𝑎𝑏𝑐𝑑) = (5 − 2 − 11) ⇒ 2 + 𝑎 = 5 ⇒ 𝑎 = 3; −4 + 𝑏 = −2 ⇒ 𝑏 =
2; 5 + 𝑐 = −1 ⇒ 𝑐 = −6; −3 + 𝑑 = 1 ⇒ 𝑑 = 4 ⇒ X= (32 − 14) 

 

f. 𝐴 · 𝑌 = 𝐼2 ⇒ 𝑑𝑒𝑡𝐴 = 14 ≠ 0 ⇒ ∃𝐴−1 =
𝐴∗

𝑑𝑒𝑡𝐴
; 𝐴𝑡 = (25 − 4 − 3)𝐴∗ = ((−1)1+1 ·

(−3)(−1)1+2. (−4)(−1)2+1 · 5(−1)2+2 · 2) = (−34 − 52) 

𝐴−1 =
1

14
(−34 − 52) 

𝐴𝑡 = (25 − 4 − 3)𝐴∗ = ((−1)1+1 · (−3)(−1)1+2. (−4)(−1)2+1 · 5(−1)2+2 · 2) = (−34 − 52) 

𝐴−1 · 𝐴 · 𝑌 = 𝐴−1 · 𝐼2. 
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MODEL DE VARIANTĂ PENTRU BACALAUREAT- PROFIL PEDAGOGIC 

Dumitrescu Cătălina, clasa XII-a A 

Profesor coordonator: Toader Rădulescu Ioana Meletina 

Liceul Tehnologic Barbu A Stirbey, Buftea, Ilfov 

Subiectul I 

1. Arătați că 𝐶6
3-𝐴6

3= -100 

2. Să se calculeze 25% din 2008. 

3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația 5𝑥−2 =625 

4. După două creșteri succesive cu câte 10%, un produs costă 172,8 lei. Aflați prețul inițial al 

produsului. 

5. În reperul cartezian xOy se consideră A(3;3); B(6;3); C(3;6). Demonstrați că ∆ABC este un 

triunghi isoscel. 

6. Demonstrați că cos 60° − sin 30 ∙ tan 60° − cot 30°=0 

 

Subiectul II 

Pe R se consideralegea de compoziție ,,,, definităprin xy=xy-2x-2y+9 

1. Calculați  (-1)3 

2. Verificațidacălegea ,,*,, esteasociativă. 

3. Arătațică x*y=(x-2)(y-2)+5. 

4. Verificațidacă x*2=5 pentruoricenumăr real x.    

5. Aflați x∈ 𝑅 astfel încât x*x=14 

6. Determinați perechea de numere m și n 𝜖𝑁 pentru care m*n=11 

 

Subiectul III 

Se consideră matricele A= (
1 5
2 4

) 𝐼2=(
1 0
0 1

) 

1. Aflați matricea B astfel încât matricea B= 𝐴𝑡+ 𝐼2 

2. Demonstrațică B∙A=A∙B 

3. Calculațidet(𝐵𝑡-𝐴2+𝐼2 ∙ 𝐴𝑡). 

4. Determinați inversa matricei A. 

5. Determinați c∈ R astfel încât (𝐼2+cA)(𝐼2- B)+𝐵2= (
15  35
14 36

) 

6. Rezolvațiîn mulțimea𝑀2(R) ecuația matriceală X ∙ A=B 

 

Rezolvare 

Subiectul I: 

1.𝐶6
3= 

6!

3!(6−3)!
= 20  𝐴6

3= 
6!

(6−3)!
= 120          𝐶6

3-𝐴6
3= 20-120= -100 

2. 25% ∙ 2008 =  
25

100
∙ 2008=502 

3.5𝑥−2=625    → 5𝑋−2=54 → x-2=4 → x=6 

4. (x+
10

100
𝑥)+

10

100
∙ 𝑥=172,8   

11𝑥

10
 + 

𝑥

10
 =

1728

10
→ 12x= 1728→ x=

1728

12
→x= 144lei (preț inițial) 

5. AB=√(6 − 3)2 + (3 − 3)3=√9=3 

   AC=√(3 − 3)2 + (6 − 3)2=√9=3  

AB=AC= 3cm→ ∆𝐴𝐵𝐶 este un triunghi isoscel 
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7. 
1

2
−

1

2
∙ √3 − √3=0  

 

Subiectul II: 

1.(-1)*3=(-1)3- 2(-1) -2 ∙ 3+9=2 

2.∀x, y, z ∈ R| (x ∗ y) ∗ z = x ∗ (y ∗ z) 
(x ∗ y) ∗ z =(xy-2x-2y+9)*z 

(xy-2x-2y+9)z-2(xy-2x-2y+9)-2z+9 

xyz-2xz-2yz+9z-2xy+4x+4y-18-2z+9 

xyz-2xz-2yz-2xy+4x+4y-7z-9 

(x ∗ y) ∗ z = xyz − 2xz − 2yz − 2xy + 4x + 4y − 2z − 9 

x ∗ (y ∗ z) =x*(yz-2y-2z+9) 

x(yz-2y-2z+9)-2x-2(yz-2y-2z+9)+9 

xyz-2yx-2xz+9x-2x-2yz+4y+4z-18+9 

xyz-2yz-2xz-2yz+4y+4z+7x-9 

x*(y*z)=xyz-2yz-2xz-2yz+4y+4z+7x-9 → (x ∗ y) ∗ z ≠ x ∗ (y ∗ z) →, ,∗, , nu este asociativă 

3. x*y=(x-2)(y-2)+5= xy-2x-2y+4+5= xy-2x-2y+9 

4. x*2=5 

2x-2x-4+9=5→5=5→ x*2=5 pentru orice x număr real 

5. x*x=14 

X2-2x-2x+9=14→ x2-4x-5=0→  ∆= b2 − 4ac = (−4)2 − 4 ∙ 1 ∙ (−5) = 16 + 20 = 36  
∆= 36 

x1 =
−b + √∆

2a
=

4 + 6

2
=

10

2
= 5 

x2 =
−b − √∆

2a
=

4 − 6

2
= −1 

6. (m-2)(n-2)+5=11 

(m-2)(n-2)=6 

m-2=6→m=8 

n-2=6→n=8 

(m;n)=(8;8) 

 

Subiectul III 

1. B=At + I2= (
1 5
2 4

) + (
1 0
0 1

) → B = (
2 5
2 5

) 

2. B∙ A = A ∙ A → BA = (
2 5
2 5

) (
1 5
2 4

) = (
2 + 10 10 + 20
2 + 10 10 + 20

) = (
12 30
12 30

) 

→ AB = (
1 5
2 4

) (
2 5
2 5

) = (
2 + 10 5 + 25
4 + 8 10 + 20

) = (
12 30
12 30

) 

BA=AB=(
12 30
12 30

) 

3. det(𝐵𝑡 − 𝐴2 + 𝐼2 ∙ 𝐴𝑡)  

 𝐵𝑡 = (
2 2
5 5

) 

𝐴2 = (
1 5
2 4

) (
1 5
2 4

) = (
11 25
10 26

) 

𝐼2 ∙ 𝐴𝑡 = (
1 0
0 1

) (
1 2
5 4

) = (
1 2
5 4

) 
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→ (
2 2
5 5

) + (
11 25
10 26

) − (
1 2
5 4

)=(
12 25
10 27

) → det |
12 25
10 27

| = 12 ∙ 27 − 10 ∙ 25 = 74 

4. 𝐴−1=
𝐴∗

𝑑𝑒𝑡𝐴
 

detA=|
1 5
2 4

| = −6 ≠ 0 → ∃𝐴−1 

𝐴𝑡 = (
1 2
5 4

) 

A*=(
(−1)1+1 ∙ 4 (−1)1+2 ∙ 5

(−1)2+1 ∙ 5 (−1)2+2 ∙ 1
) = (

4 −5
−5 1

) 

𝐴−1 =
(

4 −5
−1 1

)

−6
= (

4

−6

5

6
1

6

1

6

) 

5. (𝐼2 + 𝑐𝐴)(𝐼2 − 𝐵) + 𝐵2 = (
15 35
14 36

) 

 𝐼2 + (
𝑐 5𝑐

2𝑐 4𝑐
) (

−1 −5
−2 −4

) + 𝐵2 

(
1 0
0 1

) + (
−11𝑐 −25𝑐
−10𝑐 −26𝑐

) + (
14 35
14 35

) → (
15 − 11𝑐 35 − 25𝑐
14 − 10𝑐 36 − 26𝑐 

)=(
15 35
14 36

) 

15-11c=15 

35-25c=35 

14-10c=14        c=0 

36-26c=36 

 

6. X ∙ 𝐴 = 𝐵 

Ne folosim de inversa matricei aflată anterior. 

X∙ 𝐴 ∙ 𝐴−1 = 𝐵 ∙ 𝐴−1 → 𝑋 = 𝐵 ∙ 𝐴−1 = (
2 5
2 5

) (

4

−6

5

6
1

6

1

6

) = (
2 ∙

4

−6
+ 5 ∙

1

6
5 ∙

1

6
+ 2 ∙

5

6

2 ∙
4

−6
+ 5 ∙

1

6
2 ∙

5

6
+ 5 ∙

1

6

) 

 

    𝑋 = (
−1

5

2

−1
5

2

) 

 

 

 

MODEL DE VARIANTĂ PENTRU BACALAUREAT –PROFIL PEDAGOGIC 

Vânău Cristina, clasa aXII-a B 

Profesor coordonator: Heisu Ancuța 

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, Bacău 

 

Subiectul I 

1. Arătați că numărul x = log
3 4

2
 este rațional. 

2. Se consideră :RR ,f (x) = 3x+7. Determinați parametrul real m, dacă A(1+m,2) aparține graficului 

funcției f 

3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația log2(x+1)=3 
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4. Calculați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta 

să fie număr prim. 

5. Determinați ecuația dreptei care trece prin punctul A(2;1) și este perpendiculară pe  dreapta  de ecuație 

2x+y+1 = 0. 

6. Calculați aria triunghiului ABC în care AB = 4, AC = 5 și BC = 7. 

 

Subiectul al II-lea 

Pe mulțimea R se definește legea de compoziție x*y =-5x-5y+5xy+6, asociativă 

1. Verificați dacă x*y=5(x-1)(y-1)+1, pentru orice x și y numere reale. 

2. Arătați că legea de compoziție “ *“ admite element neutru. 

3. Rezolvați ecuația x*x*x= x, în R 

4. Determinați două numere raționale , care nu sunt intregi, x și y astfel încât x*y să fie intreg 

5. Determinați elementele simetrizabile ale mulțimii R î raport cu legea de compoziție *. 

6. Calculați 1**3*...*2021. 

 

Subiectul al III-lea 

Se consideră matricele A= 








11

2

m

m
, I2= 









10

01
, O2= 









00

00
, m număr real. 

1.Calculați det(A). 

2.Verificați dacă A2-(2m+1)A+ (m2+m-2) I2= O2 

3.Determinați numerele reale m pentru care matricea A este inversabilă. 

4.Calculați A(1)+ A(2)+...+A(20) 

5. Determinați inversa  matricei A(3). 

6. Rezolvați ecuația matriceală X·A(3)= 








51

12
, XϵM2(R). 

 

 

 

MODEL DE  VARIANTĂ DE  BACALAUREAT - SUBIECTUL I  (M3) 

Iacob Alexia, clasa a XI-a B 

Profesor coordonator: Heisu Ancuța 

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, Bacău 

 

1. Calculaţi log24+log93 .                                    

2. Determinaţi valoarea maximă a funcţiei : [1,3}→ℝ , f(x)= -2x+4 .  

3. Determinaţi coordonatele vârfului parabolei asociate funcţiei f:RR, f(x)= x2+6x-5 

4. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia  9x+1+3x+2-18= 0 

5. Într-un reper cartezian xOy se consideră punctele A(2,1) şi B(3,5). Scrieți ecuația dreptei 

perpendiculare în A pe AB.  

6. Calculaţi lungimea laturii BC a triunghiului ABC în care AB=6, AC= și m(A)= 30o. 
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MODEL DE  VARIANTA DE  BACALAUREAT-SUBIECTUL al II-lea  (M3) 

 Roșu Theodora, clasa a XI-a B 

Profesor coordonator: Heisu Ancuța 

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, Bacău 

 

Pe mulțimea R se definește legea de compoziție x*y =-3xy+3x+3y+2, asociativă. 

1. Verificați dacă x*y=3(x+1)(y+1)-1, pentru orice x și y numere reale. 

2. Arătați că legea de compoziție “ *“ admite element neutru. 

3. Rezolvați ecuația x*x*x= 8, în R 

4. Determinați numerele intregi, x și y astfel încât x*y =5 

5. Rezolvați ecuația lgx*lg(2x)= -1. 

6. Calculați 1**3*...*2021. 
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PROIECTE DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 

 

PROIECT DE ACTIVITATE FINALĂ 

 

Educatoare: Bujoreanu Iulia 

Profesor metodist: Heisu Ancuța 

Profesor coordonator: Temelie Anca 

Propunătoare: Lupu Adelaida-Nicoleta 

Data: 17.11.2020 

Grupa: mijlocie B 

Proiect tematic: “Zâna toamnă”  

Tema săptămânii: “Surprizele toamnei” 

Domeniul Experiențial: Științe 

Categoria de activitate: Activitate Matematică 

Tema activității: Joc logic: ”Alege-ți o jucarie!” 

Tipul activității: Predare - învățare 

Durata activității: 20- 25 minute 

Resurse umane: 15 copii 

 

Dimensiuni ale dezvoltării:  
E 2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 

mediului apropiat. 

E 2.2 Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, 

volum. 

E 2.3 Identifică şi numește formele obiectelor din mediul înconjurător. 

 

Comportamente vizate: 

 Să recunoască forma geometrică; 

 Să denumească forma geometrică; 

 Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la: 

recunoaşterea formei, mărimii, culorii pieselor geometrice; 
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Scopul activității: Familiarizarea copilului cu forma geometrica- dreptunghiul. 

 

Obiective operaționale:  

a) Obiective cognitive:  

 să denumească în mod corect dreptunghiul 

 să analizeze formele geometrice (pătrat, dreptunghi) din care este alcătuită jucăria aleasă; 

 să  identifice în mediul înconjurător obiecte  cu formă de dreptunghi; 

b) Obiective afective: 

 vor participa activ și conștient la activitate; 

 vor manifesta inițiativă, plăcere și o atitudine degajată pe parcursul activității; 

c) Obiective psihomotorii: 

 să respecte poziția corectă pe scaune; 

 să-și concentreze efortul oculomotor către centrul de interes propus; 

 

Strategia didactică: inductivă 

 

Metode și procedee: explicația, demonstrația, exercițiul, conversația. 

 

Mijloace didactice:  

o cutia fermecată; 

o planșe; 

o forme geometrice; 

o recompense- stickere 

 

Forme de organizare: individuală și frontală. 

 

Resurse bibliografice: Curriculum pentru învăţământul preşcolar 3-6/7 ani; 
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SCENARIU DIDACTIC 
 

Etapele 

activității 

(Timp) 

Conținut și sarcini de învățare Strategia didactică Evaluare 

Activitatea propunătoarei Activitatea preșcolarilor Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

1.Captarea 

atenției 

(4 minute) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.Reactuali-

zarea 

cunoștințelor 

învățate 

anterior. 

(3 minute) 

“Bună dimineața copii! Eu mă numesc 
Adelaida și astăzi vom desfășura 

împreună activitatea de matematică.” 
La activitatea de matematică de azi, ne 

vom aminti despre formele geometrice 

pe care le-am învățat și după vom 
învăța o nouă formă geometrică. 

Captarea atenției se va face cu ajutorul 

“cutiei fermecate”, care va fi adusă de 
un poștaș.  În cutie se află un pătrat 

mic și unul mare, un cerc mic și unul 

mare, un triunghi mic și unul mare. Cu 
ajutorul copiilor vom descoperi ce se 

află în cutie. Voi   solicita 3 copii care 

vor veni pe rând, în faţa grupei să 
deschidă cutia. Cu ochii închiși trebuie 

să aleagă din cutie un obiect şi să ne 

spună ce ştiu despre el.(forma, 
marime, culoare) 

  

Reactualizarea cunoştinţelor învăţate 
anterior, se realizează sub formă de 

întrebări cu ajutorul  Anexei nr. 1, care 

conţine forme geometrice învăţate: 
cerc, pătrat şi triunghi. 

“ - Ce  avem aici pe această planşă? 

 - În grupă avem obiecte sub formă de 
pătrat? 

  - Câte margini (laturi) are pătratul? 

Cum sunt ele?Sunt la fel de lungi sau 
nu?” 

-copiii răspund “Bună 
dimineața!” 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
- cei trei copii vor veni în 

faţa grupei,  

- vor alege un obiect din 
cutie şi vor spune ce ştiu 

despre el. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

-un pătrat, un rotund și un 

triunghi 
-da 

 

-are 4 margini (laturi) egale 

 

Conversația 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Exercițiul 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Conversația 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Cutia fermecată 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Anexa 1 

(planșă) 

Frontală 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Individuală 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Individuală 

 
Observarea 

sistematică a 
comportamentului 

copiilor 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

(2 minute) 

 

 

 

 

 

 

 

4.Prezentarea 

noului 

conținut 

(1 minut) 

Astăzi la activitatea de matematică 
vom învăţa despre acestă formă nouă, 

care se numeşte dreptunghi. În timp ce 

le spun denumirea le voi arăta forma 
geometrică dreptunghi şi planşa cu 

cele trei dreptunghiuri. (Anexa nr.2) 

Vom repeta denumirea figurii 
geometrice cu toţi copiii. 

Voi numi 1-2 copiii să repete 

denumirea figurii geometrice. 
 

 

La activitatea de matematică vom face 
un joc care se va numi “Alege-ți o 

jucărie!” 

 

Preșcolarii ascultă cu 
atenție spusele 

propunătoarei 

 
 

 

 
 

Toți copiii repetă 

denumirea formei 
geometrice  

 

Conversația Anexa 2 
(planșă) 

Individuală 
 

 

 
 

 

 
 

Frontală 

Observarea 
sistematică a 

interesului 

manifestat de 
către preșcolari 

5.Dirijarea 

învățării 

(10 minute) 

Pentru început voi face o comparaţie 

între pătrat şi dreptunghi cu ajutorul 

planșei. Anexei nr.3. Voi explica care 
sunt deosebirile şi asemănările dintre 

cele două forme geometrice.  

-La pătrat toate cele patru laturile sunt 
la fel de lungi.  Le cer copiilor să 

identifice în clasă obiecte ce au formă 

de pătrat; 
- La dreptunghi avem două laturi 

scurte şi două laturi lungi.  

-Le voi arăta în grupă obiecte care au 
formă de dreptunghi: tabla, fereastra,  

Privesc planșa pregătită 

(anexa 3) 

 
 

 

 
 

Identifică obiecte ce au 

formă de pătrat 
 

 

 
 

Cconversația 

 

 
 

 

Explicația 
 

 

 

 

 
 

 

Anexa 3 
 

 

 

 

 

Individuală 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Observarea 

atenției 

manifestate de 
preșcolari 
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draperia, banca 
-Cer copiilor să identifice în clasă 

obiecte ce au formă de dreptunghi. 

Le dau copiilor câteva bețișoare cu 
care vor construi un pătrat și un 

dreptunghi, pentru a fi sigură că au 

înțeles diferența dintre cele două forme 
geometrice. 

 

 
 

Dau exemple de obiecte ce 

au formă de dreptunghi. 
 

Copiii construiesc un pătrat 

și un dreptunghi. 

 
Individuală 

 Le comunic copiilor că începem jocul 
și le explic pașii: fiecare copil va 

merge la centrul de jucării, își va alege 

o jucărie indiferent de formă, după 
care o va prezenta colegilor precizând 

forma, mărimea și culoarea. 

 

Copiii își aleg fiecare câte 
o jucărie și o prezintă 

grupei spunând forma, 

mărimea și culoarea 
jucăriei. 

Exercițiul 
 

 

 
 

 

jucării Individuală Aprecieri verbale 
asupra modului de 

prezentare a 

jucăriei. 

6.Obtinerea 

performantei  

(3 minute) 

Voi pune în fața grupei pe o masă mai 
multe figuri geometrice, voi numi 3-4 

copii care vor veni în față și vor alege 

doar forma învățată astăzi.  
Îi întreb pe copii ce alte exemple de 

obiecte în formă de dreptunghi pot 

oferi (de acasă, din clasă). 
De exemplu: sertarul în care punem 

diverse lucruri, telefonul pe care îl 

folosim, ușa pe care intrăm în casă, 
aparatul foto cu care facem poze, etc. 

 

Vin cei 4 copii numiți de 
propunătoare și aleg forma 

geometrică invățată astăzi 

 
 

 

 
 

Copiii dau exemple de 

obiecte in forma de 
dreptunghi 

Exercițiul Figuri 
geometrice 

Individuală Observarea 
modului în care a 

înțeles noua formă 

geometrică. 

7.Retenția și 

transferul 

cunoștințelor 

( 2 minute) 

Le adresez preșcolarilor câteva 
întrebări referitoare la noua formă 

geometrică învățată astăzi: 

 Cum se numește forma 
geometrică pe care am 

învățat-o astăzi? 

 Câte laturi are 

dreptunghiul? 

 Cum sunt laturile 
dreptunghiului? 

  

Copiii răspund corect la 
întrebări. 

 

- Dreptunghi 

 
 

- 4 laturi 

 

- 2 lungi si 2 

scurte 

 
 

 

Conversația 

  
 

 

Individuală 

Observarea 
modului în care se 

implică fiecare 

preșcolar 

8.Evaluarea 

( 1 minut) 

Le comunic copiilor că am ajuns la 

finalul activității și că vor primi 

surpriza promisă. Voi face aprecieri 
individuale copiilor ce au oferit 

răspunsuri corecte, cât și aprecieri 

întregului grup. Le voi împărți fiecărui 
copil câte un sticker cu noua formă 

geometrică învățată astăzi. (anexa 4) 

 

Copiii sunt încântați de 

aprecierile verbale. 

Conversația Stickere 

(anexa 4) 

Individuală 

frontală 

Aprecieri verbale 

privind 

participarea la 
activitate, atenția 

și corectitudinea 

răspunsurilor. 
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Anexa 1 

 

 

 

 

 

Anexa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 4 ( STICKERE) 

 

 BĂIEȚI                                                                                                                     FETE 
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PROIECT DE ACTIVITATE FINALĂ 

 
 

Propunătoare: Gânju Ştefana Ioana 

Educatoare: Bujoreanu Iulia 

Profesor metodist: Heisu Ancuța 

Profesor coordonator practică: Temelie Anca 

Data: 24.11.2020 

Grupa: Mijlocie B 

Tema anuală: „Când, cum și de ce se întâmplă?” 

Tema proiectului: „ Zâna toamnă” 

Tema săptămânii: „Carnavalul toamnei” 

Tema activităţii: „Verificarea numeraţiei în limitele 1-4” 

Domeniul experențial: Științe 

Categoria de activitate: Matematică 

Tipul activității: Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor 

Mijloc de realizare: Joc-exercițiu 

Dimensiuni ale dezvoltării: 

E.2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 

mediului apropiat 

Comportamente vizate: 

E.2.1 Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia 

E.2.5. Rezolvă situații-problemă, pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date 

Scopul lecției: Verificarea şi evaluarea cunoştinţelor despre numeraţia în limitele 1-4. 

Obiective operaționale: 

a) Cognitive: 

OC1: Să numere conştient, în şir crescător şi descrescător  în limitele 1-4. 

OC2: Să raporteze corect numărul la cantitate şi invers. 

OC3: Să analizeze relația de ordine, conștientizând procesul de creștere cu o unitate a numerelor naturale. 

OC4: Să motiveze acțiunile și rezultatele obținute, utilizând termeni matematici adecvați. 
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b) Psihomotorii: 

OP1: Să-și orienteze efortul oculomotor către centrul de interes vizual. 

OP2: Să grupeze jetoane în funcţie de cerinţele date. 

 

Obiective afective: 

OA1: Vor manifesta interes față de cerințele propuse, implicându-se activ în realizarea lor. 

 

Strategia didactică: Deductivă 

a) Metode și procedee: conversația, demonstrația, explicația, exercițiul 

b) Mijloace de învățământ: jetoane, fişe de lucru, creioane,mere, o carte, flori, cub. 

c) Forme de organizare a activității: frontală, individuală și pe grupe 

Metode, tehnici și instrumente de evaluare: 

1. Durata activității: 30 de minute 

2. Resurse umane: 15 preșcolari 

3. Resurse bibliografice:  

● Curriculum pentru educație timpurie 2019 

● Didactic.ro 

Scenariul didactic 

Etapele 

activităţii 

Timp 

Obiective 

operaţion

ale 

Conţinut şi sarcini de învăţare Strategii didactice Evaluare 

Activitatea propunătoarei Activitatea 

preșcolarilor 

Metode şi 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

1.Captarea 

atenţiei 

(2 minute) 

 

OA1 

PM1 
 

 

 
 

 

Mă voi prezenta: „Bună dimineaţa, copii! 

Numele meu este Ştefana şi astăzi vom 

desfăşura împreună activitatea 
matematică.  

 

Am pregătit pentru voi o scurtă ghicitoare. 
Sunteţi gata să o auziţi? 

Anotimpul frunzelor uscate, 

Lăzilor cu roade încărcate, 

Anotimpu-n care noaptea creşte 

Şi în care vremea se răceşte.” 

 
„Astăzi m-am întâlnit cu Zâna Toamnei şi 

mi-a spus că a dorit să-i dea prietenei sale 

nişte fructe, dar din greşeală nu le-a 
numărat corect.  Vreţi să o ajutăm  pe 

Zâna Toamnă să numere corect fructele?” 

 

Preșcolarii vor 

răspunde salutului.  

 
 

 

 
Elevii vor răspunde 

la ghicitoare: 

„Toamna!” 
 

 

 
 

 

Elevii vor fi doritori 
să o ajute pe Zâna 

Toamnă. 

 

Conversaţia 

 

 

 
 

 

 
Ghicitoare 

 

 
 

 

 

Frontală 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Aprecieri 

verbale 

2. Actualizarea 

cunoștințelor 

(2 minute) 

 

 

O.P.1 
    O.A.1 

Voi începe actualizarea cunoștințelor prin 

adresarea unor întrebări. 

 
 

-În ce zi a săptămânii ne aflăm? 

-În ce anotimp suntem? 

-Ce ați învățat la activitatea matematică 

data trecută? 

 
 

Preşcolarii vor  

răspunde corect la 

întrebări: 
 

 

-Astăzi este marţi. 

-Suntem în 

anotimpul de 

toamnă. 
-Data trecută la 

activitate am învăţat  

dreptunghiul. 

 

Conversaţia 

 

 

 

 
 

 

 

 

Frontală 

 

 

 
 

 

Aprecieri 

verbale 

3.Enunțarea 

obiectivelor și a 
temei 

(1 minut) 

 

 
OA1 

OP1 

“Astăzi vom învăţa şi vom repeta 

numeraţia în limitele 1- 4. La final vom 
juca un joc şi veţi primi o fişă de lucru 

prin care vom stabili ce am repetat azi.” 

 Elevii vor manifesta 

interes faţă de 
obiectivele 

prezentate. 

Conversaţia 

 
 

 

  

 
Frontală 

 

Aprecieri 
verbale 
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4. Prezentarea 
conţinutului  

(2 minute) 

 
OA1 

OP1 

 

 
„Vom repeta numeraţia în limitele 1-4, 

vom ordona numerele crescător şi 

descrescător, vom numi vecinii numerelor 
şi vom realiza joculeţe.” 

 
Copiii vor fi atenţi la 

indicaţiile 

propunătoarei. 

 
Conversaţia 

  
Frontală 

 

 
 

5.Dirijarea 

învăţării 
(13 minute) 

 

OA1 
OP1 

OC1 

OC2 
OC3 

Voi adresa întrebări şi voi explica unde 

este necesar: 

 

„-Cine poate să numere de la 1 la 4? 

 
-În ce ordine s-a numărat? 

 

 
- Ce înseamnă ordine crescătoare? 

 

 
-Poate cineva să numere de la 4 la 1? 

 

 
- În ce ordine s-a numărat? 

 

 
 

-Ce înseamnă ordine descrescatoare? 

 
 

 

Intuirea materialului: pe măsuţă fiecare 
copil va avea: o carte, două mere, trei 

flori, patru creioane. 

 
 

Vom realiza un exerciţiu pentru a repeta 

numărarea în limitele 1-4. 
-Aşezaţi pe masă atâtea cărţi câte capete 

are un om. 

 
 

-Număraţi câte cărţi aveţi. 

 

-Ce cifră îi corespunde acestui număr de 

elemente? 

 
-Cu ce seamănă cifra 1? 

 

 
-Daţi exemple de mulţimi cu un element. 

 

 
-Aşezaţi pe masă atâtea mere câte degete 

vă arat. 

 
-Număraţi câte mere aveţi. 

 
 

-Ce cifră îi corespunde acestui număr de 

elemente? 
 

-Cu ce seamănă cifra 2? 

 
 

-Daţi exemple de mulţimi cu două 

elemente. 
 

 

-Aşezaţi pe masă atâtea flori câţi iezi avea 
capra din poveste. 

 

-Număraţi câte flori aveţi. 
 

 

 
 

Un elev va începe să 

numere crescător. 
 

-S-a numărat în 

ordine crescătoare. 
 

-Ordine crescătoare 

înseamnă de la mic 
la mare. 

 

Un elev va număra 
în ordine 

descrescătoare. 

 
-S-a numărat în 

ordine 

descrescătoare. 
 

-Ordine 

descrescătoare 
înseamnă de la mare 

la mic. 

 
 

 

 
 

 

 
Elevii vor răspunde 

corect cerinţelor. 

 

Preşcolarii vor aşeza 

o singura carte pe 

masă. 
 

-Avem o carte. 

 
-Cifra 1. 

 

 
Cifra 1 seamănă cu 

cârlig. 

 
Ex: Oamenii au un 

singur nas. 
 

 

Copiii vor aşeza pe 
masă 2 mere. 

 

Elevii vor număra 2 
mere. 

 

-Cifra 2. 
 

 

Cifra 2 seamănă cu 
o lebădă. 

 

Ex: Omul are două 
mâini. 

 

Conversaţia 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Jetoane 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Creioane 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Obiecte 

Frontală 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Individuală 

 

 
 

 

Aprecieri 

verbale 
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-Ce cifră îi corespunde acestui număr de 
elemente? 

 

-Cu ce seamănă cifra 3? 
 

 

 
-Daţi exemple de mulţimi cu trei 

elemente. 

 
 

-Aşezaţi pe masă atâtea creioane câte 

picioare are scaunul. 
 

-Număraţi câte creioane aveţi. 

 
-Ce cifră corespunde acestui număr de 

elemente? 

 
-Cu ce aseamănă cifra 4? 

 

 
-Daţi exemple de mulţimi cu patru 

elemente. 

 
Le voi prezenta un şir cu cifrele de la 1 la 

4. 
 

Ex: Care sunt vecinii cifrei 2?  

Ex: Care dintre vecinii cifrei 2 este mai 
mare? 

 

Ex: Cu cât este mai mare 3 decât 2? 
Cu cât este mai mic 1 decât 2? 

  

 
Care sunt vecinii cifrei 3? 

Care dintre vecinii cifrei 3 este mai mare? 

 
Cu cât este mai mare 4 decât 3? 

 

 
Cu cât este mai mic 2 decât 3? 

 

 
Copiii vor aşeza pe 

masă 3 flori. 

 
 

-Avem trei flori. 

 
-Cifra 3. 

 

 
Ex: Cifra 3 seamănă 

cu un cercel 

descheiat. 
 

Ex: Cei trei 

purceluşi 
 

 

 
Elevii vor aşeza pe 

masă 4 creioane. 

 
 

-Avem 4 creioane. 

 
-Cifra 4. 

 
 

Cifra 4 seamănă cu 

un scaun răsturnat. 
 

Ex: Maşina are 4 

roţi. 
 

 

 
 

-Vecinii cifrei 2 sunt 

1 şi 3. Cifra 3 este 
mai mare. 

 

-3 este mai mare 
decât 2 cu o unitate. 

1 este mai mic decât 

2 cu o unitate. 
 

-Vecinii cifrei 3 sunt 

2 şi 4. Cifra 4 este 
mai mare. 

 

-Cifra 4 este mai 
mare decât 3 cu o 

unitate. 

 
-Cifra 2 este mai 

mic decât 3 cu o 

unitate. 

 
 

Pe grupe 

6.Obţinerea 

performanţei 

(4 minute) 

OA1 

OP1 

OC3 
 

 Pentru obținerea performanțelor am 

pregătit un joc. 

Preşcolarii vor arunca cu un cub ce va 
avea doar cifrele de la 1 la 4 scrise pe el. 

După ce va nimeri o cifră, elevul ales va 

trebui să formeze o mulţime folosind 
elemente din clasă. 

Elevii vor respecta 

regulile jocului şi 

indicaţiile 
propunătoarei. 

 

 
 

 

Conversaţia 

 

 

 

 
 

Frontală 

Individuală 

Aprecieri 

verbale 
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Anexa 1 

 
Anexa 2 

  
  

7.Feedback-ul  
O.P.1 

O.A.1 

Se realizează pe tot parcursul activităţilor 
prin întrebări şi răspunsuri. 

Copiii vor manifesta 
interes pe tot 

parcursul activităţii. 

Conversaţia  Frontală Aprecieri 
verbale 

privind 

corectitudin
ea 

răspunsuril

or 

8.Retenţia şi 

transferul 
(3 minute) 

OP1 

OA1 
OC3 

Voi forma grupe de câte 5 preşcolari. 

Fiecare grupă va avea câte 4 mulţimi de 
obiecte şi cartonaşe cu cifrele de la 1 la 4. 

Ei vor avea de aşezat fiecare cifră în faţa 

mulţimii corespunzătoare, iar echipa care 
termină prima va câştiga. 

Elevii vor respecta 

regulile jocului şi 
indicaţiile 

propunătoarei. 

 

 

 
 

 

Conversaţia 

  

Frontală 
Pe grupe 

 

Aprecieri 
verbale 

9.Evaluarea 

(3 minute) 

 

 
    O.P.1 

O.A.1 

O.C.1 
O.C.2 

 

Preşcolarii vor avea de rezolvat o fişă, 

după explicaţiile oferite.  
(Anexa2) 

 

La finalul lecţiei, aceştia vor primi 
recompense. 

Copiii rezolva fişa 

de lucru în linişte şi 
sunt bucuroşi de 

recompensa primită. 

Exerciţiul 

Conversaţia 

Fişă de 

lucru 
 

 

Stickere 

Individuală Aprecieri 

verbale 
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PROIECT DE ACTIVITATE 

 

 
Educator: Chiruță Miorița 

Metodist: Heisu Ancuța 

Coordonator practică: Temelie Anca 

Elev practicant: Greblă Loredana-Nicoleta 

Data: 10.11.2020 

Grupa: Mijlocie B 

Tema anuală: „Când, cum și de ce se întâmplă?” 

Tema proiectului: „ Zâna toamnă” 

Tema săptămânii: „Buchetul toamnei” 

Domeniul experiențial: Științe 

Categoria de activitate: Matematică 

Tema: „Spune unde este așezată jucăria” 

Tipul activității: Predare-învățare 

Mijloc de realizare: Joc-exercițiu 

 

Dimensiuni ale dezvoltării:  

E.2 Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea 

mediului apropiat. 

Comportamente vizate:  

E.2.4. Efectuează operaţii de scriere, grupare, clasificare, măsurare a obiectelor.                                            

E.2.5. Rezolvă situații-problemă, pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date. 

Scopul lecției: Însușirea cunoştinţelor privind poziţiile spaţiale pe/sub, în faţă/în spate, sus/jos, 

deasupra/dedesubt, stânga/dreapta, lângă, în. 

 

Obiective operaționale: 

a. Cognitive: 
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-O.C1:  Să identifice poziţiile spaţiale în raport cu un obiect; 

-O.C2: Să plaseze jucăriile în poziţiile spaţiale indicate; 

-O.C3: Să verbalizeze poziţiile spațiale a unor obiecte în propoziții simple. 

b. Psihomotorii: 

-PM1: Să-și orienteze efortul oculomotor către centrul de interes vizual. 

-PM2: Să așeze jucăriile în diferite poziții spațiale, respectând cerințele elevei practicante. 

-PM3: Să se așeze în diferite locuri din clasă, denumind poziția lor față de un obiect. 

Obiective afective: 

-O.A1: Vor manifesta interes față de cerințele propuse, implicându-se activ în realizarea lor. 

Strategia didactică: Inductivă 

A) Metode și procedee: Conversația, demonstrația, explicația, exercițiul, jocul. 

B) Mijloace de învățământ: Ghicitoare, creion, două jucării, penar, o cutie, scaun, masă, cântec de 

toamnă, stickere, radiere, flori, brățări, cartoane colorate. 

C) Forme de organizare a activității: Frontală, individuală și pe grupe. 

Metode, tehnici și instrumente de evaluare: 

1. Durata activității: 30 de minute 

2. Resurse umane: 15 preșcolari 

3. Resurse bibliografice:  

 Curriculum pentru educație timpurie 2019 

 Didactic.ro 

 https://www.totuldespremame.ro/copilul-tau/povesti-si-poezii/ghicitori-de-toamna 

 https://www.youtube.com/watch?v=VpNUo0WcCFE 

 

 

https://www.totuldespremame.ro/copilul-tau/povesti-si-poezii/ghicitori-de-toamna
https://www.youtube.com/watch?v=VpNUo0WcCFE
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SCENARIU DIDACTIC 
 

Etapele 

activității/ 

Timp 

Obiec-

tive 

opera-

ționale 

Conținut și sarcini de învățare Strategii didactice Evaluare 

Activitatea propunătoarei Activitatea 

preșcolarilor 

Metode 

și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organiza-

re 

1.Captarea 

atenției 
(3minute) 

PM1 

 
 

O.A1 

Mă voi prezenta : „Bună dimineața! Mă 

numesc Loredana și astăzi vom 
desfășura activitatea matematică 

împreună.” 

Le voi spune copiilor că dacă vor 
răspunde corect la ghicitoare, vor avea 

parte de o surpriză:„ Pentru început, 

dragii mei dacă o să reușiți să 
răspundeți corect la următoare 

ghicitoare, veți avea parte de o 

surpriză. Sunteți pregătiți să vă spun 
ghicitoarea?” 

Ghicitoare: 

 Au plecat spre ţări cu soare 

Păsările călătoare, 

Căci la noi e frig şi plouă. 

Vântul bate cu putere 
Frunzele-au căzut şi ele. 

În cămară adunate 

Stau la sfat fructele coapte 
Nu este greu de ghicit 

Ce anotimp a sosit ? 
 

În cazul în care observ că nu s-a înțeles 

foarte bine ghicitoarea , o mai repet o 
dată. 

În momentul în care copiii au răspuns 

corect îi voi aprecia, iar de pe hol se va 
auzi un cântec despre toamnă.  

„Ați răspuns corect ghicitorii, felicitări! 

Auziți ce aud și eu? Un cântec!?” Iar în 
momentul acela Zâna Toamnă își face 

apariția. „Bună ziua, micuții mei! Ce 

frumoși sunteți! Știți cine sunt eu? 
Ce mă bucur că mă recunoașteți și vă 

felicit pentru răspunsul corect la 

ghicitoare. Am pentru voi o mică 
surpriză pe care o veți primi la sfârșitul 

activității dacă veți fi atenți și 

interactivi. Pe curând!” 

Răspund salutului: 

„ Bună dimineața!” 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

„Suntem pregătiți!” 

 

 

 

 
 

 

Preșcolarii sunt 
atenți la ghicitoare și 

oferă răspunsul: 
„A sosit  anotimpul 

de toamnă.” 

 
 

 

 
 

 

 
 

„Da!” 

 
 

 

Răspund salutului 
adresat de către 

Zâna Toamnă: 

„ Bună ziua! 
Sunteți Zâna 

Toamnă. 

 
 

 

 
La revedere!” 

Conversa

-ția 

Ghicitoare 

 
Cântec de 

toamnă 

Frontală Observarea 

comporta-

mentului 

preșcolarilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 
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2.Actualiza-
rea 

cunoștințelor 

(2 minute) 

O.A1 
 

PM1 

Voi începe actualizarea cunoștințelor 
prin a le adresa întrebări. Aceștia 

răspund în momentul în care îi voi 

numi eu. 
„Acum, că a plecat Zâna Toamnă, 

haideți să fim puțin atenți la mine! 

1.Știți să îmi spuneți în ce zi a 
săptămânii ne aflăm? 

2.În ce anotimp suntem? 

3.Ce ați învățat la activitatea 
matematica data trecută?” 

Copiii manifestă 
interes și 

receptivitate. 

 
 

 

 Răspund la întrebări 
: 

„1.Astăzi este marți. 

2.Suntem în 
anotimpul de 

toamnă. 

3.Data trecută am 
învățat criteriul 

gros/subțire.” 

Conversa
-ția 

 Frontală Aprecieri 

verbale 

3.Enunțarea 

obiectivelor și 

a temei 
(1 minut) 

O.A1 „Astăzi vom dobândi cunoștințe despre 

pozițiile spațiale, anume „Spune unde 

este așezată jucăria” . Vă garantez că 
va fi o activitate distractivă!” 

Manifestă interes și 

receptivitate. 

Conversa

-ția 

 Frontală Observarea 

comporta-

mentului 

preșcolarilor. 

 
4.Dirijarea 
învățării 

(8 minute) 

PM1 
 

 

PM2 
 

 

 
O.A1 

 
 

 

 
 

 

O.C2 

Copiii sunt așezați în bănci. 
„Copii, acum o să vă împart la fiecare 

două jucării, o cutie, un creion si câte 

un penar. Vă rog să fiți atenți la mine 
pentru a înțelege ce vom face cu ele. 

Primul pas alegem cu toții o jucărie și 

vă rog să o ridicați. 
Foarte bine! Acum să fiți atenți la 

indicațiile mele(între timp execut și eu 
aceleași sarcini pentru a-i învăța pe 

preșcolari pozițiile spațiale cu ajutorul 

exercițiului de imitație, sarcinile vor fi 
clare și concrete) : 

1.Puneți pe masă jucăria! 

2.Puneți sub masă jucăria! 
3.Puneți-o deasupra cutiei! 

4.Puneți dedesubtul cutiei jucăria! 

Acum lăsăm jucăria deasupra cutiei și 

luăm în mână creionul. 

5.Puneți în cutie creionul! 

6.Ridicăm mâna sus! 
7.Coborâm mâna jos! 

Acum luăm o jucărie și penarul. 

Atenție! 
8.Puneți jucăria în fața penarului! 

9.Puneți jucăria în spatele penarului! 

10.Puneți jucăria lângă penar! 
Copii, cuvântul „lângă” înseamnă 

dreapta/stânga. 

Mâna dreaptă este aceasta.(ridic mâna) 
Mâna stângă este aceasta.(ridic mâna) 

Acum împreună  cu mine ridicați mâna 

dreaptă. Foarte bine! 
Lăsați-o jos și ridicați mâna stângă. 

Foarte bine! ” 

Pentru a reține mai bine le voi da câte o 
brățara pe care o vor pune pe mâna 

dreaptă. Astfel, vor reuși să distingă 

dreapta de stânga.  
„ De obicei cei mai mulți dintre noi 

reușesc să facă cele mai multe sarcini 

cu mâna dreaptă. De exemplu: să 
colorăm, să scriem, să mâncăm. Dar 

sunt și persoane care reușesc cu mâna 

stângă. 
11.Acum puneți în partea dreaptă 

jucăria. 

12.Puneți în partea stângă jucăria!” 
 

Preșcolarii execută 
sarcinile 

corespunzătoa-re. 

 
 

 

Manifestă interes și 
receptivitate. 

Conversa
-ția 

 

Explicați
a 

Demon-

strația 

Două jucării, 
masă, creion, o 

cutie, penar. 

Individu-
ală 

Observarea 

comporta-

mentului 

preșcolarilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale. 
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5.Obținerea 
performanțe-

lor 

(8 minute) 

PM2 
 

 

 
O.A1 

 

 
 

 

 
O.C1 

 

 
 

O.C2 

Pentru obținerea performanțelor am 
pregătit un joc. 

Acesta se numește :„Poziționează 

jucăria” 
Voi împărți copiii în două grupe ( 

grupa dreaptă și grupa stângă).Voi face 

cartonașe cu două culori, respectiv roz 
și portocaliu. Cei care au tras 

cartonașul roz vor merge în grupa 

dreaptă ,iar ceilalți în grupa stângă. 
Grupa dreaptă va fi în dreapta mea, iar 

grupa stângă va fi în stânga mea, de 

aici și numele echipelor. 
Le voi explica jocul: 

„ Fiecare echipă va trebui să adune cât 

mai multe puncte pentru a câștiga jocul. 
Uitați ce trebuie să faceți?  

1.Eu voi numi câte un copil din fiecare 

echipă și le voi cere să așeze o jucărie 
conform indicației date. De exemplu : 

Maria și Andrei puneți jucăria pe masă! 

Cine a reușit primul să așeze jucăria pe 
masă câștigă un punct pentru echipă. 

Ați înțeles? 

2.Jocul se termină în momentul în care 
ultimul copil din fiecare echipă a 

realizat sarcina. 
3.Nu aveți voie să vă împingeți sau să 

le spuneți celor doi copii care trebuie să 

realizeze sarcina locul corect, în cazul 
în care au greșit.” 

Le voi da următoarele sarcini: să pună 

jucăria deasupra scaunului, să pună 
jucăria în fața mesei, să pună jucăria 

deasupra capului, să pună jucăria 

dedesubtul mesei, să pună jucăria în 
spatele clasei, să pună jucăria în mâna 

dreaptă, să pună jucăria pe masă, să 

pună jucăria în mâna stângă, să pună 
jucăria lângă scaun. 

La sfârșitul jocului echipa câștigătoare 

va primi câte doua stickere fiecare, iar 
cealaltă echipă va primi câte un sticker. 

 

Copiii vor participa 
la joc, respectând 

cerințele. 

 
 

 

 
Preșcolarii sunt 

entuziasmați. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

„Da!” 

Conversa
-ția 

 

 
Explicați

a 

 
 Demon-

strația 

 
 

Exercițiul 

 
Jocul 

Două jucării, 
masa, scaunul, 

cartoane 

colorate, 
Stickere. 

Grupe Aprecieri 

verbale. 

6.Feedback 

 

O.A1 

PM1 

Se realizează pe parcursul întregii 

activități. 

Manifestă interes și 

receptivitate. 

Conversa

-ția 

 Frontală Aprecieri 

verbale 
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Anexa1 

 

Ghicitoare: 

Au plecat spre ţări cu soare 

Păsările călătoare, 

Căci la noi e frig şi plouă. 

Vântul bate cu putere 

Frunzele-au căzut şi ele. 

În cămară adunate 

Stau la sfat fructele coapte 

Nu este greu de ghicit 

Ce anotimp a sosit ? 

Răspuns: toamna 

Anexa2  

Cântec de toamnă: https://www.youtube.com/watch?v=VpNUo0WcCFE 

 
  

7.Retenția și 
transferul   

(5 minute) 

O.C1 
 

O.C3 

 
O.A1 

PM3 

Va urma un mic joc care consta în 
poziționarea copiilor în diferite locuri 

din clasă. Le voi adresa o întrebare. 

Le explic jocul: „Copii, acum vom juca 
un nou joc care se cheamă „Ne 

ascundem”. În acest joc trebuie să ne 

ascundem în diferite locuri din clasă și 
să spunem unde ne aflăm. Voi numi eu 

un copil care să-mi spună unde se află. 

De ex: 
Eu spun ne ascundem sub masă, iar voi 

vă puneți sub masă.  Ați înțeles? 

Să începem jocul! 
Ne ascundem : 

1.după ușă, 

2.în spatele clasei, 
3.sub masă, 

4.în fața ferestrei.” 

După fiecare sarcină o să numesc un 
copil să-mi specifice locul în care se 

află. 

”Foarte bine! Acum, vă rog, să luați loc 
pe scaune. 

Cum vi s-a părut activitatea noastră?” 

 
 

Copiii răspund la 
întrebările adresate: 

„1.Activitatea a fost 

distractivă.” 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

„Da!” 

 
„1.Mă aflu după ușă. 

2.Mă aflu în spatele 

clasei. 
3.Mă aflu sub masă. 

4.Mă aflu în fața 

ferestrei.” 
 

„Activitatea a fost 
distractivă.” 

 

Conversa
-ția 

Sala de clasă Frontală Observarea 

comporta-

mentului 

preșcolarilor 

 

Aprecieri 

verbale. 

8.Evaluare 
(2 minute) 

O.A1 Voi face aprecieri verbale individuale 
și generale despre cum  

s-au comportat copiii la activitate. Între 

timp apare Zâna Toamnă pentru a le 
aduce recompensele și pentru a-i 

felicita pentru progres. 

„Felicitări, ați fost minunați la 
activitate! Sunt mândră de voi și veți 

primi fiecare câte o floare și o radieră.” 

 

Preșcolarii sunt 
entuziasmați de 

recompense. 

Conversa
-ția 

Flori și radiere. Frontală Aprecieri 

verbale. 

 

Observarea 

comporta-

mentului 

preșcolarilor. 

https://www.youtube.com/watch?v=VpNUo0WcCFE
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PROJET D’ACTIVITE DIDACTIQUE 
 

Enseignante: Stanciu Florentina 

Établissement scolaire: Colegiul « Ferdinand I » Bacău 

Discipline: LA LANGUE FRANÇAISE 

Classe: XIe B (L2) 

Date:  

Unités d’apprentissage: L’Europe sans frontières 

Éléments de contenu: Les relations franco-roumaines 

Type de classe: mixte à structure mobile 

Compétences générales: 

1. La réception des messages à l’oral ou à l’écrit, dans des différentes situations de communication; 

2. La production de messages à l’oral ou à l’écrit, spécifiques pour certains contextes; 

3. Interaction orale et écrite 

4. Transférer les messages dans des différentes situations de communication, à l’oral et à l’écrit. 

Compétences spécifiques visées:  

1.1 Identifier les idées principales des textes audio, portant sur des questions d’actualité; 

1.3 Relier, de manière cohérente, plusieurs informations de différentes parties d’un texte, pour 

résoudre une tâche de travail; 

2.3 Présenter à l’oral ou à l’écrit des descriptions claires et détaillées, dont le sujet porte sur des 

domaines d’intérêt personnel et sur le domaine de spécialisation; 

3.1 Demander et répondre de manière adéquate aux opinions et aux commentaires de l’interlocuteur, 

à l’oral ou à l’écrit;  

4.1 Reformuler à l’oral ou à l’écrit, par ses propres mots, les dires d’une autre personne. 

Compétences dérivées de la leçon: 

 Cognitives: 

Pendant toute la durée de la classe, les élèves seront capables de: 

CC1lire correctement un texte, en respectant l’intonation et l’accent spécifiques du français; 

CC2organiser  les informations de manière cohérente; 

CC3identifier des informations importantes dans le reportage à regarder; 

 Affectives: 

Les élèves vont: 

CA1 – participer avec intérêt et plaisir au déroulement de la classe de français; 

CA2 – exprimer, en français, un point de vue concernant le contenu; 

CA3 – coopérer avec le professeur pour l’accomplissement des tâches proposées; 

 Psychomotrices: 

Les élèves vont: 

CPM1 – se mobiliser pour une activité efficace; 

CPM2 – écrire correctement au tableau noir et dans leurs cahiers; 

Ressources: 

A: Ressources bibliographiques: 

 Curriculum Naţional. Programa şcolară pentru disciplina Limba franceză L2, clasa a IX-a, ciclul 

inferior al liceului, Bucureşti 2006 – aprobată prin O.M 3410/7.03.2006  

  Corina-Amelia Georgescu, La didactique du Français langue étrangère:tradition et innovation, Argeş, 

Editura Tiparg, 2012 

 Adriana-Gertruda Romedea, Lecţii de ortografie franceză, Editura Bistriţa, Bacău, 2001 
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B: Ressources méthodologiques: 

a) Stratégie didactique: mixte 

b) Méthodes et procédés:, lecture, conversation, observation exercice oral et écrit, prise des notes, jeu 

didactique 

c) Formes d’organisation de la classe: frontale, individuelle, par groupes 

d) Évaluation: formative, orale, écrite 

 C: Ressources matérielles et moyens d’enseignement-apprentissage:  

    manuel, tableau noir, craie, cahiers de classe, instruments à écrire, fiches de travail. 

D: Ressources temporelles: 50’ 

E: Ressources humaines: - les élèves de l’XIe B- le professeur 
 

Scénario didactique 

Les étapes  

de la leçon 

            Durée 

Compétences 

dérivées  

L’activité  

de l’enseignant 

L’activité  

des 

apprenants 

Stratégie didactique Évaluation 

méthodes moyens formes 

d’organisation 

Éveiller 

l’attention des 

élèves 

 

 

 

 

 

3 minutes 

CPM1 L’enseignant salue 

les apprenants. 

L’enseignant 

demande s’il y a 
des absents et met 

les absents dans le 

catalogue et pus il 
demande la date. 

Les apprenants 

saluent 

l’enseignant et 
les apprenants 

répondent.  

 

 

Les apprenants 

écrivent la 
date. 

conversation le 

catalogue  

 

 

 

 

 

 

le tableau 

noir 

activité frontale formative 

Exposition du 
thème et des 

objectifs 

             

          

2 minutes 

CA1 L’enseignant 
présente le sujet de 

la leçon et les 

objectifs  à fixer.  

Les apprenants 
écoutent et  

écrivent dans 

leurs cahiers. 

conversation le tableau 
noir 

 

 

activité frontale  orale 

Réactualisation 

des connaissances 

acquises 

        

 

 

 

5 minutes 

CPM2 

 

L’enseignant 

vérifie le devoir à 

la maison; 

L’enseignant 
adresse des 

questions, comme: 

«Dis-moi, est-ce 
que vous vous 

rappelez la dernière 

leçon?, etc.  

Les apprenants 

lisent leur 

devoir , 

répondent et 

découvrent le 

sujet de la 
leçon du jour. 

Les apprenants 

écoutent, puis 
ils écrivent le 

titre dans les 

cahiers. 

lecture 

 

 

 

 

observation  

 

les cahiers 

 

 

 

 

le manuel 

le tableau 

noir 

activité frontale orale 
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L’enseignant écrit 
le titre de la leçon 

sur le tableau noir. 

conversation 

Présentation de la 

leçon à 

approfondir 

 

 

 

 

 

 

 

5 minutes 

CC3 

CC2 

L’enseignant 

présente aux 
apprenants des 

fiches à travailler 

sur les relations 
franco-roumaines. 

 

 
L’enseignant leur 

introduit une vidéo 

qui s’appelle 
Terriennes-Anina 

Ciuciu. 

 
L’enseignant invite 

les apprenants à 

regarder les 

activités à travailler 

sur. 

Les apprenants 

regardent le 
matériel 

introduit dans 

la classe par le 
professeur. 

 

 

Les apprenants 

regardent. 

 

 

Les apprenants 

regardent. 

observation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

morceaux 

de papier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activité frontale 

 

 

 

 

 

 

orale 

 

formative 

Révision et 

systématisation 
des connaissances 

acquises 

      

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC3 

CC1 

 

L’enseignant 

demande aux 
élèves de:  

Découvrez les mots 

utilisés pour parler 

de l'exil, de 
l'immigration... 

Écoutez la vidéo et 
replacez-les dans 

l'extrait ci-dessous.  

 

L’enseignant 

demande aux 
apprenants d’écrire 

au tableau noir leur 

réponses. 

 

 

 

 

 

 

 

Qui est Anina 
Ciuciu, la femme 

Les apprenants 

découvrent les 
mots. 

 

Ex: quitté 

passeurs 

rejoindre 

Roms 

visa 

voyage 

frontières 

exil 

difficile 

 
Les apprenants 

répondent: 

Texte 1: Anina 
Ciuciu est une 

jeune Rom 

bientôt 
magistrate, 

déjà auteure. 

Française 
d'origine 

roumaine, 

cette étudiante 

conversation 

observation 

 

 

 

lecture 

exercice oral 

 

 

 

 

l’exercice écrit 

 

 

 

 

 

les fiches 

de travail  

 

 

 

les cartes 

 

 

 

 

 

le tableau 

noir 

 

 

 

 

 

activité frontale 

 

activité 

individuelle  

 

activité 
individuelle 

activité par 

groupes 

 

activité 
individuelle 

 

orale 

 

formative 
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 20 minutes 

au centre de ce 
reportage et 

auteure du livre « 

Je suis tzigane et je 
le reste » ? À l'aide 

des informations du 

reportage, cliquez 
sur la présentation 

qui pourrait 

apparaître au dos 
de son livre. 

en droit âgée à 
ce jour de 23 

ans a connu un 

parcours hors  
norme qu'elle 

raconte dans 

ce livre. Elle a 
fui la 

Roumanie 

avec sa famille 
quand elle 

était petite… à 

7 ans. 
Aujourd'hui, 

elle rêve de 

devenir 
magistrate 

pour oublier la 

honte qu'elle a 
ressentie dans 

le passé en 

tant que Rom. 
Elle espère 

que son 

exemple 
servira à faire 

changer le 
regard sur son 

peuple. 

 

 

 

  

Obtention de la 

performance  

  

     10 minutes 

CPM2 L’enseignant 

corrige les réponses 
pour chaque 

apprenant, en 

demandant à 
chaque élève de 

redire la bonne 

réponse. 

Les apprenants 

disent leurs 
solutions et 

écoutent les 

corrigés. 

lecture 

observation 

 

les fiches 

de travail 

les dés 

activité 

individuelle 

 

 

orale 

Feedback 

 

       

1 minute  

 

CA3 L’enseignant fait 
des remarques sur 

l’activité dans la 

classe. 

L’enseignant note 
quelques 

apprenants. 

Les apprenants 
écoutent. 

conversation le 
catalogue 

activité frontale formative 

 

Évaluation des 

connaissances 
acquises 

 

    2 minutes 

CA2 L’enseignant 

demande aux 
apprenants si la 

leçon a été 

intéressante  et s’il 
y a des  questions 

concernant ce 

qu’ils ont travaillé.  

Les apprenants 

écoutent et 
répondent aux 

questions.  

conversation  frontale orale 

Rétention et 
transfert 

2 minutes  

 L’enseignant donne 
le devoir en 

l’expliquant. 

 Les 
apprenants 

écoutent les 

explications et 
prennent des 

notes. 

conversation les cahiers 

 

individuelle orale 

 



PROBLEME PROPUSE 

 

1. Rezolvați ecuația 5x + 252 x =0 . 

 

Gavriloaea Luiza, clasa a VIII-a C 

Școala Gimnazială Ion Creangă Târgu Frumos 

prof. coordonator Goșman Marcela 

2. Calculați suma: 148
148141

7
...

2215

7

158

7

81

7



















  

Cărare Alexandru Cristian, clasa a IX-a  

Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, Bacău 

prof. coordonator Bertea Mădălin 

3. Rezolvați ecuația 3sin2x+ sinx·cosx-3cos2x=2 

 Heisu Vlad, clasa a X -a B 

Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu”, Bacău 

prof. coordonator Andrei Gabriel 

4. Determinați imaginea funcției f:RR, f(x)=2 cosx+3 sinx 

 Heisu Vlad, clasa a X-a B 

Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu”, Bacău 

prof. coordonator Andrei Gabriel 

5. Rezolvați ecuația: 

49x + 5·7x= 6 

Toma  Andreea, clasa a XI a B  

6. In reperul cartezian xOy se consideră punctele A(1, 1), B(-3,2) si C(1,-6)și M mijlocul 

segmentului [AB]. Determinați perimetrul triunghiului ABM 

 Căliman Vlăduț Andrei, clasa a X-a E 

 

7.Dacă log23=a, calculați, în funcție de a pe x=log1224 

Dinu Aida Maria, clasa: a X-a E 

 

8.Calculați partea întreagă a numărului log7100 

Ciosu Roxana,  clasa: a X-a E 

 

9. Rezolvați ecuația log2(x
2+4x+3)=log2(1+x) 

Frăsinescu Andrei Codrin, clasa a X-a E 

 

10. log2(3x+5)+log2(2-x)=log2(8x) 

Olaru Gabriela, clasa a X-a E 

11. Pe mulţimea r se defineşte legea de compoziţie x◦y =xy+3x+3y+6 

a) Calculați -3◦(-2)◦(-1)◦0◦1◦2◦...◦2021 

b) Rezolvați ecuația x◦y =4, unde x și y sunt numere întregi 

c) Arătaţi că legea „◦” este asociativă pe mulţimea R. 

d) Arătaţi că legea „◦” determină pe mulţimea (-3, ) o structură de grup. 

Iordache Diana, clasa a XI-a B 

12. Fie A= 








 a51

12
 

a) Să se determine valorile reale ale lui a astfel incat matricea A sa fie inversabila . 

b)  Să se calculeze det A(3) 

c) Determinați inversa matricei A pentru a=3. 

Măndei Melania ,clasa a XII-aB 
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13.Se considera pe ℝ legea de compozitie data de relatia x*y=xy-6x-6y+42   

       a)Verificati x*y=(x-6)(y-6)+5,  

b)Calculați 1*2*3*...*201 

c)Rezolvati x*x*x=13 

Cocianga Emanuela, clasa a XII-a B 

13. Determinați numărul reala știind că 2a+3, 5a, 3a-1sunt termeni consecutivi ai unei progresii 

aritmetice. 

Balaban Andreea, clasa a IX-a G 

14. Studiați injectivitatea funcției: 

 f: RR, f(x)= x
 

Vrînceanu Daniel-Ioan, clasa a X-a E 

15. Studiați bijectivitatea funcției: 

         f: RR, f(x)=








1,15

1,13

xx

xx
 

Ojog Andrei Emanuel, clasa a X-a E  

16.  In reperul cartezian xOy se consideră punctele A(1,7), B(2,9) si C(2a+1,3). Determinați numărul 

real a astfel incât punctele vectorii AB și AC să fie coliniari.. 

Afrențoaie Raul Ștefănuț, clasa a IX-a G 

17. Pe R se consideră legea de compoziție x*y= xy+4x+4y+12 

a) Demostrați că M= (-4, ) este parte stabilă a lui R în raport cu legea de compoziție dată. 

b) Arătatți că (M,*) este grup abelian. 

Franț Gabriela-Georgiana, clasa a XII-a B 

18. Pe R se consideră legea de compoziție:  x◦y=xy-8x-8y+72 

a) Aflați două numere a, b ϵ Q/Z pentru care a◦b ϵ Z. 

b) Rezolvați ecuația x◦x◦x◦x=x în R. 

Tăbăcaru Ionela-Irina, clasa: a XI-a B 
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