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Teorie: viziuni pedagogice novatoare 
 

 

Metoda asocierii organice a structurilor elementare 

de sisteme funcţionale metoda logic-determinată  

de creativitate tehnică şi înţelegere a procesului  

de creaţie intuitivă a unor invenţii deja elaborate 
 

Lorin Cantemir,  

prof. univ. dr. ing,  

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi,  

Costică Niţucă,  
lector univ. dr. ing.,  

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi,  

Maria Carcea,  
prof. univ. dr.,  

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi,  

 Valeriu Dulgheru,  
prof. univ. dr. ing,  

Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău 

 
Rezume: l‟article est consacré à une méthode inédite de stimulation de l‟activité créative 

technique; les auteurs introduisent les notions d‟état spatial et d‟état temporel et prouvent que 

pour obtenir de nouveaux effets par association il est nécessaire d‟effectuer des modifications 

au moins dans l‟un des ces états. 
Termeni cheie: metodă, sistem funcţional, asociere organică, stare spaţială, stare 

temporală, creativitate tehnică, sisteme tehnice. 

 

1. Introducere 

Analiza istorică a procesului de creaţie tehnică arată că marea majoritate a 

creaţiilor tehnice au fost realizate prin metoda asocierilor utilizată şi cunoscută 

chiar din perioada înfloririi culturii greceşti, din epoca lui Arhimede sau  

Pitagora. La baza acestei metode fiind utilizate trei principii şi anume: a 

contrastului, a contiguităţii şi a similitudinii. Astfel, formulate astăzi, cele trei 

principii pot fi redefinite ca principiul inversiei, al legăturilor externe şi al 

analogiei. 

Inversia poate fi privită ca o metodă aplicată unui sistem în echilibru unde 

se stimulează voit fie forţa care reprezintă la un moment dat acţiunea, fie forţa 

care reprezintă reacţiunea. 

Contiguitatea se referă la faptul că nu se pot asocia elemente din domenii 

foarte diferite cum ar fi electrotehnica şi astronomia. Astfel, se poate lua în 

discuţie o asociere între un cal şi o măgăriţă, dar nu se poate asocia un armăsar 

cu o crocodiliţă, sau un şoarece cu o pisică. Deci, între cele două elemente care 
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se asociază, există o legătură de regn şi o similitudine anatomică. Problema 

care preocupă autorii este aceea a asocierilor organice posibile în cazul 

domeniului tehnic. Din analiza unor invenţii sau de modele rezultă faptul că în 

unele cazuri asocierea s-a făcut intuitiv sau prin încercări simple în scopul de a 

rezolva o problemă de comoditate sau facilitate. Fără a fi considerate invenţii 

pentru că funcţionarea lor nu se condiţionează reciproc se pot imagina asocieri 

neorganice cum ar fi: un creion cu gumă la un capăt, un pix cu termometru, un 

radio cu ceas, şi altele asemenea asocieri care, precizăm din nou, nu pot fi 

considerate invenţii întrucât elementele asociate în timpul utilizării lor nu se 

intercondiţionează în timpul funcţionării-utilizării. Ele pot fi considerate 

modele şi protejate ca atare, conferindu-i utilizatorului o serie de facilităţi 

cunoscute. Deci, problema care se pune este de a stabili reguli posibile în cazul 

asocierilor care să ne ducă la realizarea unor invenţii. Aceasta constituie o 

preocupare extinsă în rândul specialiştilor care se ocupă de teoria creativităţii şi 

practica creaţiei în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Se 

pot aminti în acest sens studiile metodologice ale profesorului V. Belous [2] 

sau diversificarea sistemică [3] ca metodă de căutare a oportunităţilor de 

creaţie în regimul creativităţii dirijate. 

2. Definirea noţiunii de sistem elementar funcţional 

Un sistem elementar funcţional presupune existenţa cel puţin a două 

elemente constitutive asociate care să asigure funcţionarea caracteristică a 

acestuia. De exemplu, să luăm un electromagnet, fig. 1. El este constituit dintr-

un miez magnetic (1) pe care este înfăşurată o bobină (2). Prin alimentarea 

bobinei cu curent electric iau naştere linii de câmp magnetic concentrat în jurul 

electromagnetului, care se manifestă în spaţiul înconjurător. 

În fig.1 este prezentat un sistem elementar funcţional. Spunem că el este 

elementar pentru că funcţionează producând un câmp magnetic fiind constituit 

dintr-un număr minim de elemente asociate într-o construcţie funcţională. 

 

 

 

 

 

Fig. 1. 

 

Deci, un sistem elementar este un sistem redus la minimum de elemente, 

sistem care mai păstrează proprietatea esenţială de a produce un câmp 

magnetic concentrat. Aşadar, o structură elementară funcţională reprezintă un 

ansamblu format dintr-un minim de elemente care asigură funcţionarea 

caracteristică a sistemului elementar, în scopul de faţă – realizarea unui câmp 

1 

2 
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magnetic concentrat. Este de subliniat că orice maşină electrică reprezintă o 

asociere de cel puţin doi electromagneţi care produc un flux magnetic util 

(electromagneţi dispuşi după anumite reguli). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. 

 

Similar putem considera circuitul electric din fig.2. Astfel, în fig.2 s-a 

notat cu T un transformator de reţea alimentat la reţea prin primarul P, iar la 

bornele secundarului S fiind conectate o diodă D şi o rezistenţă de sarcină R. 

Deci, în secundarul transformatorului T se găseşte cel mai simplu circuit 

electric redresor (cel mai elementar) denumit circuit redresor Rd – monofazat – 

monoalternanţă. Circuitul reprezintă un sistem elementar funcţional care se 

manifestă ca un redresor. Se cunosc foarte multe tipuri de scheme de 

redresoare cum ar fi: schema de redresare cu punct median sau în contratimp, 

schema în punte monofazată sau trifazată, etc. 

3. Esenţa metodei asocierilor organice şi modul ei de aplicare 

Metoda asocierilor organice are ca scop obţinerea unui produs, a unui 

ansamblu, subansamblu, sistem, echipament, aparat, tehnologie, rezultate ale 

metodei a căror funcţionare-utilizare sau aplicare să ducă la rezultate 

neobişnuite, necunoscute, altele decât cele obţinute prin folosirea, funcţionarea 

sau utilizarea elementelor utilizate înaintea asocierii organice realizate. 

Rezultatele neobişnuite, neaşteptate obţinute se datorează în principiu modului 

în care se intercondiţionează proprietăţile părţilor care se asociază. În 

consecinţă, autorii consideră că proprietăţile părţilor considerate se manifestă 

ca şi proprietăţile unui vector, având semn, direcţie şi mărime şi supunându-se 

regulilor care se aplică în cazul existenţei a doi sau mai mulţi vectori, privind 

adunarea, scăderea şi celelalte operaţii matematice. 

În principiu, fiecărui element care va intra în procesul de asociere i se va 

ataşa un câmp de proprietăţi care se manifestă „tip vector”, fig.2. În figura 3 

sunt prezentate fie două elemente El1 şi El2 care vor fi asociate, fie două 

sisteme elementare funcţionale. Proprietăţile celor două elemente fiind de tip 

vectorial, rezultă că vor depinde de poziţia acestor elemente în raport cu ele 

însele şi cu un reper ales. Autorii vor considera acest lucru printr-o „stare 

spaţială”. În acelaşi timp proprietăţile vectoriale pot varia în timp şi ca atare 

autorii vor introduce noţiunea de „stare temporală”. Pentru a înţelege mai bine 
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aceste stări, să considerăm doi sau mai mulţi electromagneţi. În funcţie de 

poziţia lor în spaţiu, câmpurile magnetice produse vor produce efecte diferite. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. 
 

În acelaşi timp dacă alimentarea bobinelor electromagneţilor se va face în 

curent alternativ permanent variabil, rezultatul interacţiunii va fi diferit şi se 

vor putea obţine câmpuri magnetice pulsatorii, rotitoare elipsoidale, care se 

rotesc într-un sens sau altul aşa cum se va arăta mai jos. 

4. Cum se pot face asocierile ? 

În principiu asocierile se pot face în două moduri: în serie şi în paralel. 

Regula de asociere esenţială care conduce la modificarea proprietăţilor 

sistemului rezultat din asociere. Asocierea va da naştere la noi proprietăţi dacă 

uneia din părţile care intră în asociere i se va schimba una din cele două stări cu 

 radiani sau cu un unghi semnificativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. 

 

 

Să luăm un exemplu. Fie doi electromagneţi consideraţi ca în fig.4. Aşa 

cum sunt figuraţi, cei doi electromagneţi au aceeaşi stare spaţială. Dacă vor fi 

alimentaţi prin borna 1 (+), fie un curent constant fie un curent variabil, vor 

avea aceeaşi stare temporală. 
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Considerăm un sistem de axe de coordonate OXYZ. Axele celor doi 

electromagneţi El1 şi El2 sunt paralele între ele şi faţă de axa YX OZ, având 

acelaşi sens al polarităţii magnetice Nord - jos, Sud – sus. Vom face asocierile 

posibile neschimbând nimic din cele două faze, starea spaţială şi starea 

temporală. Astfel, în fig.5a asocierea este făcută în serie atât magnetic cât şi 

electric. Acest tip de asociere duce la apariţia unei forţe de atracţie între cei doi 

electromagneţi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.  

 

 

 

În fig.6a asocierea este făcută în paralel. Se obţine un nou electromagnet 

care nu manifestă proprietăţi deosebite faţă de El1 sau El2. 
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Să considerăm asocierea din fig. 5a şi să schimbăm starea temporală a unui 

electromagnet. Fie electromagnetul El2; starea temporală am schimbat-o, 

schimbând alimentarea la bobina electromagnetului El2. Acest lucru va duce la 

modificarea polarităţii magnetice şi ca atare, polii N, fig.5b ai celor doi 

electromagneţi vor fi opuşi ceea ce va da naştere la o forţă de repulsie, deci un 

efect nou faţă de prima asociere. Acelaşi efect de repulsie se va obţine dacă 

vom schimba cu  radiani starea spaţială a oricărui dintre cei doi 

electromagneţi. 

În fig.6b, este prezentată asocierea paralelă a celor doi electromagneţi, la 

electromagnetul El2 schimbându-se starea temporală faţă de fig. 5b. Între 

capetele celor doi electromagneţi vor apărea două forţe de respingere care vor 

imprima celor doi electromagneţi un cuplu de rotaţie. Deci, va avea loc o 

mişcare de rotaţie care va tinde să orienteze electromagneţii astfel încât 

lungimea liniilor de câmp să fie cât mai mică căutând traseul de reluctanţă 

minimă. Se înţelege foarte clar că într-un sistem format din doi electromagneţi 

schimbarea unor stări fie ea spaţială sau temporală cu  radiani duc la apariţia 

unor noi efecte în cazul realizării asocierii. 

5. Asocierea a doi electromagneţi cu decalarea stărilor de spaţiu şi 

timp cu /2 radiani 

După cum se constată în fig.7, 8 cei doi electromagneţi El1 şi El2 sunt 

decalaţi cu /2 spaţial. Dacă îi vom alimenta cu curent continuu faza temporală 

va fi aceeaşi astfel încât ambele capete apropiate vor avea aceeaşi polaritate 

magnetică apărând o forţă de respingere FR care poate provoca o rotaţie prin 

respingerea celor doi electromagneţi. Pentru o modificare a stării temporale va 

fi necesar să alimentăm fiecare electromagnet cu un curent alternativ care ne 

permite să realizăm un anumit decalaj în timp între cei doi curenţi. Astfel, fie 

curentul i1 prin bobina electromagnetului El1 a cărui expresie este  i1=I1sin t, şi 

care va avea o anumită variaţie în timp. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.        Fig. 8. 
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Să acceptăm o schimbare a stării temporale a celui de al doilea curent 

cu /2 radiani înainte sau în urmă, deci expresia curentului i2 va fi: 

i2=I2sin( t /2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. 
 

Această decalare temporală realizată la cel de al doilea electromagnet va 

produce un efect neaşteptat. Astfel, în spaţiul între fier dintre capetele celor doi 

electromagneţi va lua naştere un câmp magnetic care va manifesta o proprietate 

specială - aceea de a fi un câmp magnetic învârtitor şi nu staţionar sau 

pulsatoriu ca în celelalte cazuri. Această proprietate este utilizată la maşinile 

aşa-zise defazate – deci cu două faze decalate în spaţiu şi timp cu /2 radiani. 

Mai mult, se ştie că decalarea temporală alta decât /2 radiani poate duce 

la apariţia câmpurilor rotitoare elipsoidale. Se poate trece în momentul de faţă 

la o serie de trei electromagneţi (fig. 9). 

În cazul de faţă cei trei electromagneţi vor fi decalaţi spaţial cu 2 /3 

radiani. Acelaşi lucru îl vom urmări şi în starea temporală a celor trei curenţi de 

alimentare a electromagneţilor. 

În cazul când vom asigura şi curenţilor o decalare temporală de 2 /3 

radiani se va putea scrie: 

 i1=I1sin t, 

i2=I2sin( t-2 /3), 

i3=I3sin( t+2 /3). 

În spaţiul interior, cei trei electromagneţi vor da naştere unui câmp 

magnetic învârtitor care se regăseşte la toate maşinile asincrone trifazate. 

6. Concluzii 

În realizarea asocierilor în vederea obţinerii unor proprietăţi sau efecte 

speciale, autorii au introdus noţiunile de stare spaţială şi stare temporală şi 
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au arătat că pentru a obţine efecte noi prin asociere trebuie făcută modificarea 

cel puţin a uneia dintre cele două stări. De altfel, la o analiză mai atentă toate 

sistemele tehnice electromagnetice sunt rezultatul unor asocieri realizate din 

circuite magnetice şi circuite electrice care respectă regula mai sus formulată. 

Metoda asocierilor organice se poate aplica cu succes şi în cazul circuitelor 

electrice realizate din componente cunoscute: rezistenţe, inductanţe, capacităţi, 

diverse tipuri de semiconductoare, etc. Se poate constata cu uşurinţă că orice 

circuit electric este rezultatul unei asocieri organice, care în funcţie de modul în 

care este realizată asocierea conferă circuitului electric o anumită 

particularitate sau proprietate căutată. 

Autorii apreciază că la baza oricărui proces de creaţie există nişte 

principii şi reguli mai mult sau mai puţin evidente. Cunoaşterea acestora poate 

deschide căi nebănuite creaţiei, chiar şi acolo unde poate părea că nimic nu mai 

este de inventat. În acelaşi timp în asocierile care par a fi de la sine înţelese, 

normale şi ultrasimple se găsesc nişte reguli şi o anumită tehnologie de căutare. 

În final, lucrarea demonstrează că regulile deduse de autori se regăsesc în 

asocieri existente şi utilizate în tehnică. 
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Unele sugestii conceptuale referitor la noţiunea  

„cultură tehnică” 
Emil Fotescu, 
dr., conf. univ., 

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi; 

Lilia Guţalov, 

doctorandă,  

Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, Chişinău 
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Datele istorice confirmă că, pe parcursul dezvoltării societăţii, omul a 

creat diverse valori materiale şi spirituale în domeniul tehnicii. Fiind o parte a 

naturii, şi, în acelaşi timp detaşîndu-se de ea pentru facilitarea muncii fizice, 

omul a creat şi creează obiecte tehnice care multiplică unele funcţii ale 

organelor omului: microscopul – multiplică funcţiile ochilor, macaraua – ale 

mîinilor, automobilul – ale picioarelor etc.  

Obiectele tehnice îndeplinesc şi unele funcţii ale creierului omului. De 

exemplu, maşinile de calcul realizează operaţii matematice. Obiectele tehnice 

facilitează utilizarea de către om a energiilor existente în mediul înconjurător. 

Astfel maşinile electrice permit utilizarea energiei apei curgătoare din rîuri în 

diferite scopuri prin transformarea ei în energie electrică. 

Obiectele tehnice influenţează şi asupra emoţiilor oamenilor. De exemplu, 

activităţile în domeniul muzicii (care influenţează direct asupra dispoziţiei 

oamenilor) în prezent sînt de neconceput fără instrumente muzicale (vioară, 

pian, acordeon etc.). Relaţiile dintre oameni, timpul liber, de asemenea, în 

prezent sînt influenţate puternic de obiecte tehnice (telefonul mobil, 

televizorul, videofonul etc.). Putem afirma că tehnica a pătruns şi continuă să 

pătrundă insistent în majoritatea sferelor de activitate a omului. 

La etapa actuală, omenirea a acumulat un număr imens de obiecte tehnice 

complexe şi variate care în mod decisiv au schimbat şi schimbă modul cotidian 

de viaţă al oamenilor, tehnologiile activităţilor lor profesionale, psihologia etc. 

Aceste influenţe au devenit atît de obişnuite şi de răspîndite încît este cazul de 

vorbit despre un mediu specific, în care omul contemporan se află permanent  

şi care poate fi numit convenţional lume tehnică. Prin lume tehnică se 

subînţelege totalitatea de obiecte tehnice create de om pentru utilizare în 

diferite scopuri. 

Lumea tehnică de astăzi se deosebeşte de lumea tehnică cu care omul 

contacta în secolele precedente prin complexitate, calitate etc. Astăzi, omul, 

începînd cu cea mai fragedă vîrstă, contactează cu diverse obiecte tehnice: 

preşcolarul - cu jucării (modele de automobil, maşină de cusut, macara în 

funcţiune etc.), şcolarul – cu obiecte tehnice pe care le utilizează în diferite 

scopuri (computer, bicicletă, scuter etc.), maturul – cu obiecte tehnice pe care 

le utilizează în viaţa cotidiană (motocicletă, automobil, rîşniţă de măcinat 

boabe de cafea etc.). Pe parcursul activităţii la locul de muncă sînt utilizate 

diferite obiecte tehnice specifice pentru profesia respectivă. Omul la diferită 

vîrstă este pus în situaţia de a înţelege construcţiile, principiile de funcţionare a 

diverselor obiecte tehnice  pentru a le putea utiliza în practică. 

De la omul contemporan se cere nu numai posedarea cunoştinţelor 

principiale cu caracter tehnic şi priceperi de a utiliza obiectele tehnice dar şi 

cunoaşterea termenilor necesari pentru a comunica în domeniul tehnic, adică se 

cere cunoaşterea unui limbaj tehnic. 

Valorile din domeniul tehnic (ca de altfel, din orice domeniu) create, 

acumulate de oameni pe parcursul multor secole se transmiteau din generaţie în 
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generaţie, fiecare generaţie aducîndu-şi aportul său la desăvîrşirea lumii 

tehnice. Faptul că aceste valori pot fi amplificate, sau micşorate, atunci cînd nu 

se transmit generaţiilor următoare, indică asupra rolului instituţiilor de 

învăţămînt în procesul de perfecţionare a lumii tehnice. Ca orice latură a 

realităţii, valorile de natură tehnică se cer a fi studiate de către generaţia tînără 

la nivel de cultură generală. 

Nu întîmplător, astăzi unii pedagogi care s-au ocupat şi se ocupă de 

educaţia tinerei generaţii în domeniul tehnic pledează pentru studierea tehnicii 

de rînd cu alte discipline şcolare de studiu. Astfel, profesorul universitar Ioan 

Bontaş de la Universitatea Tehnică din Bucureşti, menţionează că pregătirea 

tinerei generaţii necesită „integrarea în conţinutul culturii generale şcolare a 

altor conţinuturi – cum sînt oferite de disciplinele fundamentale matematica, 

fizica, ştiinţele naturii, limba maternă şi limbile străine, ştiinţele sociale – şi a 

altor conţinuturi … precum şi ale tehnicii …” [1, p. 107]. 

Informaţia generală cu caracter tehnic ce trebuie să fie studiată de elevi în 

şcoala de cultură generală la nivel de iniţiere în domeniul tehnic ar prezenta 

baza culturii tehnice, privită ca o componentă a culturii generale a omului 

contemporan (de altfel fiind una dintre cele mai tinere componente) de rînd cu 

alte componente: cultura economică, cultură istorică, cultură matematică etc. 

Prin cultură tehnică, actualmente se subînţelege totalitatea cunoştinţelor 

principiale elementare sistematizate a omului contemporan despre 

construcţiile, funcţionările precum şi abilităţile de utilizare a obiectelor 

tehnice, frecvent întîlnite în viaţa cotidiană de către majoritatea membrilor 

societăţii, necesare pentru orientare în lumea tehnică contemporană şi de 

perspectivă. Despre cultura tehnică în sens cognitiv putem vorbi aşa cum 

putem vorbi despre cultura istorică, cultura matematică, cultura muzicală etc. 

Cultura tehnică este un atribut esenţial al societăţii contemporane, deoarece ea 

este specifică omului nu numai ca fiinţă biologică, dar şi ca fiinţă socială. 

Cultura tehnică, privită ca fenomen social, se integrează (conştient sau 

inconştient, în mod sistemic sau episodic) treptat în cultura generală a omului 

contemporan. Cultura tehnică depinde de nivelul de dezvoltare a societăţii. Ea 

poate fi privită ca un mod de interacţiune a oamenilor în viaţa cotidiană şi 

profesională, prezentînd o comoară de valori ce se completează permanent, 

datorită muncii intelectuale şi fizice a oamenilor diferitor generaţii. Nivelul de 

cultură tehnică depinde de nivelul dezvoltării societăţii. 

Faptul că nivelul culturii tehnice este determinat de nivelul de dezvoltare a 

lumii tehnice arată că în trecut (lumea tehnică era simplă) problema formării şi 

dezvoltării culturii tehnice a tinerii generaţii nu era evidenţiată în mod explicit. 

La ora actuală, privită ca o valoare intelectuală, cultura tehnică prezintă o 

necesitate pentru membrii societăţii contemporane şi de aceea este necesar a o 

forma şi a o dezvolta în instituţiile de învăţămînt. 

Termenul cultura tehnică este ambiguu. La prima vedere, se pare că acest 

termen este o îmbinare din două cuvinte care ţin de diferite domenii: cultură şi 
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tehnică. Cuvîntul cultură, în primul rînd, ne trimite la noţiunile de artă, drept, 

morală etc. evidenţiate de E. B. Tylor, definită tocmai în 1871 în modul 

următor: „cultura este acel întreg complex care include cunoaşterea, credinţa, 

arta, dreptul, morala, obiceiurile şi orice capacităţi şi habitudini pe care şi le-a 

însuşit omul ca membru al unei societăţi” [2, p. 20]. Cuvîntul tehnică, conform 

unor surse informaţionale enciclopedice utilizate de multe generaţii ne 

orientează spre “totalitatea uneltelor şi a practicilor producţiei, dezvoltate în 

cursul istoriei, care permit omenirii să acţioneze asupra naturii înconjurătoare 

în scopul de a obţine bunuri materiale” [3, p. 852]. 

Referitor la definiţiile noţiunilor cultură şi tehnică prezentate în sursele 

menţionate se poate de adăugat următoarele: 

 definiţiile au fost formulate în perioade cînd lumea tehnică nu era atît 

de complexă şi variată ca în prezent; actualmente majoritatea 

membrilor societăţii înţeleg sensul cuvintelor cultură şi tehnică, aşa 

cum sînt prezentate în definiţiile menţionate şi nu acceptă la justa 

valoare termenul cultură tehnică;  

 activităţile oamenilor ce se referă la noţiunea cultură vizează, în 

primul rînd, valori specifice, cum ar fi: etica, estetica, morala etc.; 

activităţile ce ţin de domeniul tehnic sînt activităţi utilitare şi acest 

fapt, de asemenea, nu este în favoarea acceptării termenului cultura 

tehnică; 

 noţiunile cultură şi tehnică ţin de activitatea productivă umană care se 

datorează creativităţii, calitate care se dobîndeşte prin naşterea oricărui 

copil sănătos; în anumite condiţii (indiferent de activităţile profesate) 

această calitate a omului apare la suprafaţă şi omul dă dovadă de spirit 

creativ. Creativitatea tehnică contribuie la manifestarea calităţilor 

profesionale creative în orice domeniu, unde sunt aplicate obiecte 

tehnice. Un exemplu doar: medicul, avînd o cultură tehnică suficientă, 

cînd simte că aparatul medical trebuie perfecţionat, poate să se implice 

eficient la desăvîrşirea lui. Cultura tehnică este necesară pentru 

oamenii contemporani  în procesul de perfecţionare a tehnologiilor 

profesionale; 

 dezvoltarea tehnicii se soldează cu informaţii noi ce reflectă anumite 

legături dintre noţiunile cultură şi tehnică. De exemplu, noţiunea 

design industrial ce ţine de domeniul artelor aplicate indică asupra 

necesităţii formării şi dezvoltării culturii tehnice a contemporanilor; 

 în accepţie curentă noţiunea cultură este o totalitate a valorilor 

materiale şi spirituale create de omenire în procesul muncii sociale 

desfăşurată de-a lungul istoriei [4, p. 174]; deci, noţiunea de cultură 

cuprinde două aspecte: aspectul material şi aspectul spiritual. În acest 

context noţiunea cultură tehnică, ce se referă la un domeniu specific 
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(domeniul tehnic), se include în noţiunea cultură ce are un caracter 

general; 

 în prezent, prin tehnică se subînţelege totalitatea mijloacelor de 

activitate umană, create pentru realizarea diferitor procese de 

producţie şi pentru satisfacerea unor necesităţi neproductive ale 

societăţii [5, p. 528]. Definiţia reflectă că noţiunea de tehnică este 

privită nu numai ca drept componentă a sistemelor de producţie, dar şi 

drept componentă a sistemelor social-economice, ce au un caracter 

mai general decît sistemele de producţie. Raportînd termenul cultură 

tehnică la noţiunile de cultură [4, p. 174] şi tehnică [5, p. 528] 

observăm că prima parte a acestui termen în fond ţine de aspectul 

cultural, iar partea a doua – de aspectul material. 

Noţiunea de cultură tehnică prezintă interes şi din punct de vedere al 

viziunilor contemporane ce ţin de conceptul “societăţi postindustriale”. Tot mai 

frecvent, în surse informaţionale se întîlneşte noţiunea de societate 

postindustrială. Viaţa cotidiană, activităţile profesionale ale membrilor 

societăţii postindustriale sînt de neconceput fără utilizarea obiectelor tehnice 

avansate. Apariţia noţiunii de „societate postindustrială” nu este întîmplătoare, 

ea este legată de schimbările care au parvenit în ultimul timp în domeniul 

tehnicii. Este cunoscut faptul că obiectele tehnice în trecutul apropiat se 

acumulau într-o formă lentă. În ultimul timp se observă o creştere bruscă a 

numărului şi complexităţii obiectelor tehnice. Acest fenomen indică asupra 

faptului că societăţile trec într-un stadiu de dezvoltare nou, cu noi aspecte în 

economie, în sfera de producţie, psihologie, relaţii interumane, învăţămînt etc., 

toate fiind influenţate de lumea tehnică contemporană. 

Activitatea specialiştilor în domenii ce nu au orientări tehnice (de 

exemplu: medicină, arte aplicate, pedagogie etc.) solicită cunoştinţe,  

deprinderi elementare cu caracter tehnic necesare pentru desfăşurarea cu succes 

a activităţilor profesionale. Este evident că, pentru a însuşi mai uşor 

informaţiile ce ţin de exploatarea obiectelor tehnice noi în apariţie continuă din 

diferite domenii de activitate, membrii societăţii trebuie să posede un minimum 

de competenţe tehnice la nivel de cultură generală, ce trebuie acumulat în 

instituţiile de învăţămînt. 

Dacă în trecut nu toţi elevii şcolii de cultură generală aveau nevoie de 

cunoştinţe, priceperi şi deprinderi tehnice la moment (cu atît mai mult în viitor) 

se cere o iniţiere în domeniul tehnic a tuturor elevilor din şcolile de cultură 

generală. Ei vor activa în societăţi cu tehnica avansată şi activitatea în orice 

domeniu va fi de neconceput fără cunoştinţe tehnice. Studierea la nivel general 

de către elevi a noţiunilor de bază din domeniul tehnic nu înseamnă pregătire 

pentru a activa în domeniul tehnic, ci semnifică formarea unei componente a 

culturii generale a omului contemporan, numită cultură tehnică necesară pentru 

oricare specialist. 
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Teoreticienii conceptului “societăţi postindustriale” (D. Bell, A. Toffler 

ş.a.) menţionează că, dacă în ţările slab dezvoltate pe primul plan stau relaţiile 

primare dintre om şi natură (tehnica fiind pe planul al doilea), în ţările puternic 

dezvoltate relaţiile dintre om şi natură se bazează pe utilizarea puternică a 

tehnicii. Procesul obiectiv de dezvoltare a tehnicii intensifică procesul de 

specializare a tehnicii. În urma trecerii de la formele inferioare de specializare 

a tehnicii, caracteristice pentru societăţile industriale, la formele superioare de 

specializare, caracteristice pentru societăţi postindustriale, se schimbă şi 

specificul muncii, se schimbă funcţiile omului în sistemul om-tehnică-natură. 

În sistemul om-tehnică-natură munca omului se deosebeşte de cea a omului 

din sistemul om-natură. În sistemul om-tehnică-natură acţionează un specialist 

de tip nou, pentru care este caracteristică activitatea largă, într-un domeniu 

îngust, bazată pe competenţe, inclusiv pe competenţe cu caracter tehnic. 

Gradul înalt de automatizare a sistemelor tehnice avansate necesită 

integrarea diverselor domenii ale tehnicii: mecanica, electrotehnica, electronica 

etc. Istoria tehnicii demonstrează că rezolvarea problemelor tehnice complexe 

se datorează colaborării fructuoase a inginerilor, oamenilor de ştiinţă, care 

activează în diverse domenii specifice, eforturilor metodologice esenţiale ale 

acestora în vederea integrării cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor pentru 

a rezolva problemele abordate. Tendinţa de integrare a cunoştinţelor în tehnică 

poate fi urmărită examinînd istoria dezvoltării tehnicii. De exemplu, dacă la 

primele automobile erau instalate dispozitive mecanice de reglare a unghiului 

de avans la aprindere, la automobilele moderne sînt instalate reglatoare 

electronice. Pentru a rezolva problema ce ţine de aprinderea amestecului de 

lucru la motoarele contemporane cu ardere internă a fost nevoie de cooperare 

creativă a specialiştilor din domeniile mecanică, electrotehnică, electronică. 

Tendinţa de integrare a diverselor domenii ale tehnicii evidenţiază faptul 

că specialistul care va activa în societăţi postindustriale va trebui să posede 

competenţe generale ce ţin de diverse domenii ale tehnicii. De exemplu, 

sistemele tehnice automatizate moderne sînt înzestrate cu aparataj din 

domeniile electronicii, electrotehnicii, hidraulicei, pneumaticii etc. Reglorul 

(specialistul care efectuează reglările acestor sisteme) este obligat să posede 

cunoştinţe de bază din aceste domenii. Acest exemplu denotă faptul că 

specialistul modern trebuie să deţină cunoştinţe tehnice elementare din diverse 

domenii ale tehnicii, necesare în sfera sa de activitate. În acest sens, 

universalismul nu se opune specializării, ci exclude profesionalismul limitat, 

adică universalismul este o condiţie primordială de desfăşurare a activităţilor 

profesionale creative caracteristice pentru societăţile postindustriale. Privită din 

această perspectivă, cultura tehnică trebuie să fie interpretată ca o componentă 

a culturii generale a omului contemporan. Cultura tehnică cultivată în 

instituţiile preuniversitare îi va da posibilitate tînărului să-şi aleagă în mod 

conştient acel domeniu de activitate ce îi va ajuta să se integreze uşor în 

societate, să-şi aducă aportul la dezvoltarea ei. 
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Vom menţiona că pentru ţările puternic dezvoltate, în care tehnica este 

destul de avansată, fenomenele de „recalificarea cadrelor” şi „mobilitatea 

cadrelor” sînt foarte frecvente. Este evident, că problemele ce apar în legătură 

cu aceste fenomene pot fi rezolvate mai uşor în cazurile cînd membrii societăţii 

posedă minimul de competenţe în domeniul tehnic, adică posedă o anumită 

cultură tehnică. 

La noţiunea de cultură tehnică se apelează şi în cazurile cînd se 

examinează sistemele social-economice din diferite perioade ale evoluţiei 

omenirii. 

Pe parcursul dezvoltării, societatea a cunoscut diverse sisteme social-

economice, fiecare dintre care a avut lumea tehnică proprie. În sistemele 

social-economice precedente, îndeosebi, în societăţile industrializate, omul, 

care deservea sistemele tehnice din sfera de producţie era nevoit să se supună 

ritmului de funcţionare a sistemelor tehnice. Efectuînd pe parcursul zilei de 

muncă aceleaşi mişcări, în ritmul determinat de funcţionarea obiectelor tehnice, 

omul juca rolul unei anexe a lor. În sistemele social-economice moderne e 

caracterizată prin automatizare în producţie, munca omului are unele aspecte 

calitativ noi faţă de cele precedente. Dacă în sistemele social-economice 

precedente cu tehnică mai puţin performantă, omul nu reuşea să corecteze 

funcţionarea dispozitivelor tehnice într-un timp optim, în sistemele social-

economice moderne omul reuşeşte să înlăture deficienţele lor, deoarece tehnica 

avansată, bazată pe microelectronică, îi ajută omului să efectueze rapid operaţii 

intelectuale şi fizice. Dacă în sistemele sociale-economice precedente pe 

primul plan figura forţa fizică a omului, în sistemele social-economice actuale 

şi viitoare rolul principal îl joacă şi îl va juca forţa intelectuală a omului, 

competenţele omului în domeniul tehnic, capacităţile omului de a activa 

creator. 

În sistemele social-economice moderne omul este dirijor creativ al 

obiectelor tehnice. Automatizarea, datorită computerizării şi robotizării 

proceselor tehnologice, cere de la om un profesionalism rafinat, activităţi 

intelectuale profesionale mai fine. Omul va reacţiona mai rapid şi mai eficient 

la schimbările neprevăzute ce pot apărea pe neaşteptate în procesele 

tehnologice. Este evident, că profesionalismul în orice domeniu (în baza 

faptului că practicarea majorităţii profesiilor cere utilizarea anumitor obiecte 

tehnice) poate fi atins mai rapid şi mai eficient, dacă specialistul va avea la 

baza pregătirii generale un minimum de competenţă cu caracter tehnic, adică o 

cultură tehnică ce se formează în cadrul instituţiilor de învăţămînt. Rolul de 

promotor al culturii tehnice, în mod sistemic, în instituţii preuniversitare de 

învăţămînt, la momentul actual le revine învăţătorilor claselor primare, 

profesorilor de educaţie tehnologică, de fizică, pedagogilor care activează în 

centre de creaţie în domeniul tehnic. Îşi aduc contribuţii la formarea culturii 

tehnice şi profesorii altor obiecte de studiu şcolare: chimia, limba maternă, 

limbi străine etc. 
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În consecinţă menţionăm, în mod deosebit că sugestiile expuse referitor la 

îmbinarea de cuvinte cultura şi tehnica pot fi acceptate pentru a reflecta 

noţiunea de cultură tehnică a omului contemporan, înţeleasă la momentul 

actual aşa cum a fost definită în forma prezentată anterior. Sugestiile expuse de 

asemenea sînt în favoarea necesităţii formării şi dezvoltării culturii tehnice a 

tinerei generaţii în mod sistemic la toate treptele de învăţămînt, luîndu-se în 

consideraţie diverse aspecte educaţionale: particularităţile de vîrsta ale elevilor, 

conceptele disciplinelor şcolare de studiu, corelaţiile interdisciplinare etc. 

Problemele ce apar în legătură cu formarea culturii tehnice sînt foarte 

complexe. De aceea numai o colaborare profesională creatoare dintre persoane 

care activează în diferite domenii (metodică, psihologie, tehnică etc.) poate 

contribui la rezolvarea problemelor ce ţin de formarea şi dezvoltarea culturii 

tehnice a tinerei generaţii care va practica activităţi profesionale în societăţi 

postindustriale. 
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1. Introducere 

Ca urmare a schimbărilor care au loc în sistemul de învăţământ, alocarea 

unui buget de timp în vederea cultivării cunoştinţelor de creativitate tehnică 

devine din ce în ce mai necesară. Este de remarcat faptul că, în cadrul 

Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi au existat şi există la nivel de 

facultăţi, cursuri de iniţiere în creativitate şi inventică care au dat şi dau  în 

continuare societăţii importante promoţii de inventatori. Păstrând aceeaşi linie, 

în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), în 

programul de formare a cadrelor didactice sunt incluse discipline opţionale 

(Strategii creative de instruire, Tehnica muncii intelectuale), care prin 

conţinutul lor contribuie la dobândirea de competenţe specifice muncii la 

catedră. Pentru ca aceste competenţe să fie în acord cu schimbările socio-

economice care au loc, autorul consideră că, abordarea unor conţinuturi ce 

prezintă caracter creativ / inventiv va contribui în mare măsură la modelarea 

unui cadru didactic cu o largă cultură ştiinţifică, tehnică şi psiho-pedagogică. 

Totodată, este foarte important ca valoarea potenţialului creativ românesc, 

această resursă atât de importantă pentru dezvoltarea societăţii noastre, ar 

trebui să fie întru totul identificată, stimulată, cultivată, antrenată şi 

valorificată.  

2. Justificarea temei 
Din studiile făcute se arată faptul „că potenţialul creativ tehnic al 

studenţilor este foarte important şi printr-un program corespunzător de activare 

a acestuia care să permită conştientizarea şi stimularea, rezultatele pot fi 

deosebit de încurajatoare” [1]. Însuşi autorul, în cadrul unor discuţii libere cu 

studenţii care frecventau modulul psiho-pedagogic din cadrul DPPD, iar mai 

apoi în urma unor seminare de consiliere, a contribuit la finalizarea a patru 

cereri de brevete de invenţie elaborate de către aceştia. Acest demers pare a fi 

un semnal bun, fiindcă DPPD-ul poate fi considerat locul ideal unde segmentele 

pregătirii psihologice împletite cu cele metodice şi ştiinţifice pot da naştere 

unui pol cu un important potenţial creator.  

La baza realizării opţionalului au stat o serie de concepţii şi principii, 

precum: 

 continuitatea, oglindită prin obiectivele şi conţinuturile programei, 

asigurându-se în acest fel atât pregătirea iniţială din perioada 

studenţiei cât şi pregătirea continuă în vederea dezvoltării 

personalităţii didactice pe segmentul creativ; 

 coerenţa, reflectată de modul de organizare şi dispunere a elementelor 

de conţinut, astfel încât să se elimine repetiţiile sau contradicţiile în 

abordarea metodologică; 

 adecvarea, dată de o corelare şi armonizare a obiectivelor cu 

dezvoltarea conţinuturilor; 
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 dezvoltarea, asigurată prin introducerea de noi conţinuturi destinate 

să iniţieze cursanţii spre achiziţia de cunoştinţe. 

3. Prezentarea disciplinei 

În şcoală / universitate, stimularea creativităţii presupune asigurarea unui 

mediu de învăţare interactiv şi dinamic. În cadrul lecţiilor, seminarelor, 

cursurilor profesorul va fi cel care va antrena elevii / studenţii în procesul de 

cunoaştere prin găsirea şi aplicarea unor strategii eficiente, astfel încât să 

stimuleze potenţialul creativ al fiecărui elev / student în parte, dar şi cel de 

grup. Condiţiile şi formele de organizare şi desfăşurare a instruirii pot dezvolta 

la elevi / studenţi atitudini creative şi de implicare activă. În scopul sporirii 

gradului de implicare activă şi creativă a cursanţilor, trebuie încurajate: 

 stimularea gândirii critice; 

 educarea capacităţii de a privi altfel lucrurile; 

 libertatea de exprimare a gândurilor, de căutare de idei; 

 incitarea interesului către nou; 

 exersarea capacităţilor de cercetare. 

Cursul propus are un caracter opţional şi se adresează studenţilor / 

profesorilor cu pregătire tehnică care urmează modulul psiho-pedagogic din 

cadrul DPPD. Disciplina se va studia o oră pe săptămână prin prezentarea de 

prelegeri la curs şi două ore pe săptămână activităţi de seminar prin conversaţii, 

problematizări, exerciţii etc. Prin vizitele organizate în parcurile tehnologice şi 

muzeele cu profil tehnic, cursanţii vor avea posibilitatea să-şi formeze o 

imagine asupra stadiului tehnicii la diferite etape istorice. 

Activităţile de instruire se vor desfăşura individual şi pe grupe mici, 

punându-se astfel în valoare posibilitatea exprimării personalităţii cursanţilor. 

Evaluarea cunoştinţelor se va desfăşura printr-un colocviu, pentru care 

cursanţii îşi vor susţine un portofoliu cu lucrări. Cei care au redactat descrieri 

de brevete de invenţii vor prezenta la colocviu o adeverinţă din care să rezulte 

faptul că au depus la OSIM o cerere de brevet de invenţie. 

4. Obiectivele şi conţinutul disciplinei 

La acest moment, se observă că, în formarea personalităţii cadrului 

didactic, pe lângă formele de bază ale educaţiei au apărut  noi direcţii. Aceste 

noi direcţii ale educaţiei pot fi implementate şi promovate  prin introducerea de 

noi discipline. În acest sens, cursul Educaţie prin creativitate tehnică pe care 

autorul îl propune vizează următoarele obiective: 

1. Cunoaşterea importanţei „Educaţie prin creativitate tehnică”; 

2. Cunoaşterea caracteristicilor grupului creativ; 

3. Determinarea motivaţiei şi a curiozităţii pentru creativitate tehnică; 

4. Identificarea etapelor în procesul de creaţie; 

5. Depăşirea barierelor manifestării creativităţii; 

6. Însuşirea metodelor şi tehnicilor de stimulare, antrenare şi dezvoltare 

a potenţialului creator; 



 22 

7. Însuşirea noţiunilor de legislaţie în domeniul proprietăţii intelectuale; 

8. Formarea atitudinii creative şi a capacităţii de invenţie. 

Pentru atingerea obiectivelor sus-amintite se propune următoarea 

tematică a cărei conţinut este structurat astfel: 

Tematică pentru curs: 

1. De ce educaţie prin creativitate tehnică ? 

1.1. Educaţia prin creativitate şi statutul creativităţii tehnice; 

1.2. Forme ale educaţiei şi relaţiile dintre ele; 

1.3. Finalităţile educaţiei; 

1.4. Educaţia şi provocările viitorului; 

1.5. Clasa de elevi ca grup creativ. 

2. Creativitatea tehnică - motorul principal în dezvoltarea şi evoluţia 

societăţii: 

2.1. Evoluţia societăţii privită prin prisma creativităţii tehnice; 

2.2. Creativitatea tehnică – trecut, prezent şi viitor; 

2.3. Valoarea potenţialului creativ românesc. 

3. Etapele creaţiei tehnice: 

3.1. Invenţia spontană, semispontană şi invenţia logic-determinată; 

3.2. Etapele creaţiei în invenţia  semispontană şi cea spontană; 

3.3. Obstacole ale manifestării creativităţii. 

4. Tehnici şi metode intuitive de creaţie: 

4.1. Tehnici euristice, intuitive de creaţie tehnică; 

4.2. Tehnici logico-intuitive; 

4.3. Metode psihologice de creaţie; 

5. Noţiuni de proprietate intelectuală: 

5.1. Proprietatea literar-artistică. Dreptul de autor şi drepturi conexe 

dreptului de autor; 
5.2. Proprietatea industrială; 
5.3. Obiecte de proprietate industrială; 
5.4. Obţinerea dreptului de protecţie; 
5.5. Brevetarea şi certificarea proprietăţii industriale în străinătate; 

6. Invenţia –  Produsul final al sintezei creative în tehnică  

6.1. Necesitatea protecţiei proprietăţii industriale; 

6.2. Definirea invenţiei; 

6.3. Importanţa tehnică şi ştiinţifică a brevetelor de invenţie; 

6.4. Clasificarea invenţiilor; 

6.5. Drumul unei invenţii: de la idee la comercializarea ei; 

6.6. Principii generale privind analiza brevetului de invenţie; 

Tematică pentru seminar  

1. Raportul creativitate tehnică – educaţie. 

2. Analiza impactului creativităţii tehnice asupra societăţii. Evoluţii, 

certitudini şi perspective. 
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3. Obstacole în cale gândirii creatoare. Grupul creativ în acţiune. Şedinţe 

de Brainstorming, Sintectică. 

4. Vizită de documentare la Muzeul Tehnic (Palatul Culturii - Iaşi) şi în 

Parcul Tehnologic din Iaşi. 

5. Aspecte legislative ale brevetării. Drumul unei invenţii. 

6. Rebrevetăm. Redactarea unei descrieri de brevet de invenţie având la 

dispoziţie o invenţie cunoscută. 

7. Sinteza informaţiilor. Formularea şi analiza temei de creaţie. 

Redactarea unei descrieri de brevet de invenţie. 

5. Concluzii 

Parcurgerea unui curs cu o asemenea structură şi abordare va pune în 

lumină valoarea potenţialului creator al cursanţilor, iar odată activată această 

trăsătură, la catedră, absolventul, viitorul profesor, va descoperi şi antrena mult 

mai uşor tânăra generaţie care se formează pentru viaţă. De asemenea, 

însuşirea noilor cunoştinţe, precum şi integrarea acestora în sistemul celor 

anterioare, vizează formarea unui cadru didactic capabil să răspundă cerinţelor 

specifice noilor schimbări, şi mai ales, elaborării de demersuri în vederea 

obţinerii diverselor forme de titluri de proprietate intelectuală.  
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Astăzi ca niciodată se observă influenţa tehnicii asupra evoluţiei 

societăţii. Omul, indiferent de vîrstă şi profesie, se întîlneşte cu obiecte tehnice, 

utilizîndu-le în diferite scopuri. Începînd cu vîrsta fragedă, copiii utilizează 

diferite obiecte tehnice în funcţiune: modele de automobile, modele de maşini 

de cusut, biciclete etc. În procesul de comunicare copiii utilizează noţiuni de 

construcţie şi funcţionare a obiectelor tehnice, anumiţi termeni din domeniul 

tehnicii. Privind emisiuni televizate de orientare tehnică, în faţa copiilor apar 

diferite întrebări ce ţin de ştiinţă, tehnică, viaţa cotidiană. În mod laconic, se 

poate de menţionat că elevul contemporan permanent contactează cu o lume 
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tehnică artificială creată de om (spre deosebire de lumea naturală). Unii elevi 

obţin informaţii despre lumea tehnică în mod spontan, haotic ceea ce din punct 

de vedere al satisfacerii interesului personal e bine. Însă din punct de vedere al 

formării unui sistem de cunoştinţe din domeniul tehnic, aceste activităţi nu 

contribuie în mod esenţial la formarea unei personalităţi competente. De aceea 

în prezent pedagogii caută modalităţi efective de ridicare a randamentului 

şcolar, de formare la elevi a unui sistem de cunoştinţe cu caracter ştiinţifico-

tehnic, ce ar putea fi de folos frecvent în viaţă. 

Este cunoscut faptul că randamentul şcolar depinde de motivele de 

învăţare (interesul cognitiv) [6, p.236; 8, p.122; 9, p.57]. Interesele elevilor sînt 

determinate de diferiţi factori: condiţiile de viaţă în societate, condiţiile de viaţă 

în familie, anturajul psihologic la lecţie etc. 

În literatura de specialitate sînt evidenţiate două grupuri mari de 

motivaţii ale învăţării materiei de studiu de către elevi: 

 motivaţie (interes) extrinsecă; 

 motivaţie (interes) intrinsecă [7, p.233]. 

Motivele (motivaţiile) extrinseci mai mult ţin de simţul datoriei şi 

răspunderii elevilor vizînd dorinţa de a obţine note bune, să producă satisfacţie 

învăţătorilor, părinţilor etc. Desfăşurarea activităţilor educaţionale în baza 

motivului extrinsec are la bază o anumită recompensă, de regulă morală. 

Motivele extrinseci se cultivă, utilizîndu-se diverse procedee pedagogice, cum 

ar fi: 

 convingerea elevilor privind importanţa socială şi personală a 

activităţilor educaţionale ce urmează a fi desfăşurate; 

 depunerea efortului volitiv, educaţia voinţei elevului; 

 încurajarea elevilor care au dat dovadă de sine stătător de 

autoexigenţă pe parcursul îndeplinirii însărcinării educaţionale 

dificile; 

 utilizarea părerii colectivului de elevi la aprecierea activităţii 

educaţionale dificile etc. 

Evident, că în grupul procedeelor pedagogice ce ţin de cultivarea 

motivelor extrinseci nu trebuie să se includă aşa factori ca: teama de pedepse, 

invidie etc. 

Motivele intrinseci mai mult ţin de instinctul elevului; acest motiv 

reprezintă motorul natural al comportamentului elevului; motivul intrinsec 

arată că activitatea elevului coincide cu necesitatea organică a lui [8, p.118]. 

După cum menţionează L. S. Vîgotschi, forma intrinsecă este forma superioară 

a motivaţiei, deoarece ea ţine de particularităţile individuale ale elevului. 

Satisfacţia îndeplinirii unei activităţi dificile, datorită motivaţiei intrinseci, 

prezintă însăşi îndeplinirea calitativă a activităţii în cauză. Motivaţia intrinsecă 

reprezintă faptul că elevul acţionează din curiozitate, ce e firesc pentru copii. 
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Motivele intrinseci de asemenea pot fi stimulate prin diverse procedee 

pedagogice, principalele din ele fiind: 

 introducerea în conţinuturile materiei de studiu tradiţionale a 

elementelor noi de (cum ar fi conţinuturi cu caracter tehnic); 

 utilizarea metodelor pedagogice inovatoare pe parcursul introducerii 

conţinuturilor noi de studiu; 

 utilizarea experienţei de viaţă a elevilor pe parcursul desfăşurării 

activităţilor educaţionale; 

 îmbinarea eficientă a activităţilor teoretice (desfăşurate în mediul 

acvariumatic – şcoala) cu cele practice, legate de experienţa 

elevului, de mediul obişnuit în care elevul se află zi de zi în afara 

şcolii. 

Informaţia despre motivaţii (interese) este prezentată pentru a atenţiona 

asupra faptului că învăţătorii claselor primare trebuie să acorde atenţie atît 

motivaţiei extrinseci cît şi motivaţiei intrinseci. S-ar comite o greşeală 

semnificativă dacă învăţătorii claselor primare n-ar acorda atenţia cuvenită 

interesului intrinsec al elevilor faţă de obiecte tehnice pe care ei le întîlnesc în 

practică. 

Închipuiţi-vă o situaţie dificilă în care poate să se afle învăţătorul 

claselor primare care nu acordă atenţia cuvenită interesului intrinsec al elevilor 

faţă de lumea tehnică contemporană. Elevul claselor primare în practica sa se 

întîlneşte pentru prima dată cu diverse obiecte tehnice (de exemplu, un model 

de automobil dirijat la distanţă) şi, în mod normal, se interesează ce este în 

interiorul lui, întrebîndu-l pe învăţător despre construcţia acestor obiecte 

tehnice. De regulă, răspunsul primit de la învăţătorul claselor primare este de 

genul „o să afli răspunsul în clasele următoare” [2, p.429]. Este o afirmaţie ce 

nu poate fi acceptată. Învăţătorii claselor primare trebuie să fie iniţiaţi în 

domeniul tehnic la nivel general, să cunoască metodologia promovării 

activităţilor educaţionale cu caracter tehnic în clasele primare. La etapa actuală 

această sugestie are mai mulţi oponenţi, în baza faptului că planurile de 

învăţămînt a facultăţilor care pregătesc învăţători ai claselor primare, elaborate 

şi aprobate pe parcursul a multor ani de studiu, au anumite structuri şi 

conţinuturi, tradiţionale care, la prima vedere e greu de modificat. Însă 

existenţa lumii tehnice actuale, cu care copilul contemporan contactează 

permanent insistă asupra faptului că ea trebuie să fie studiată de către elev 

eficient, iar materia de studiu cu caracter tehnic propusă elevilor pentru 

studiere trebuie să fie simplificată, adaptată la nivelul claselor primare, trebuie 

să se ţină cont de particularităţile de vîrstă ale elevilor, utilizîndu-se o 

tehnologie educaţională special elaborată în acest scop. 

În studiile contemporane cu referire la problema culturii tehnice, nu se 

face distincţie dintre cultura tehnică elementară a elevilor claselor primare şi 

cultura tehnică a persoanelor de o vîrsta mai mare (liceeni, studenţi). În 
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continuare prezentăm cîteva sugestii referitor la criteriile care pot fi luate în 

consideraţie la selecţia informaţiei ce ar servi drept bază pentru formarea şi 

dezvoltarea culturii tehnice elementare a elevilor claselor primare. De regulă, 

obiectele tehnice pe care copiii le întîlnesc frecvent în practică au dimensiuni 

mici, de aceea, drept un criteriu de clasificare a obiectelor tehnice, cu care 

elevii contactează frecvent, ar putea servi criteriul dimensional. Conform 

acestui criteriu cultura tehnică elementară semnifică ansamblul obiectelor 

tehnice de dimensiuni mici, care includ în sine unele elemente structurale ale 

obiectelor tehnice mari. Această sugestie ne conduce spre un alt criteriu, 

convenţional numit criteriu structural.  

Ilustrăm cele afirmate mai sus prin următorul exemplu: modelul de 

automobil în funcţiune utilizat de elevi şi autoturismul - de vîrstnici, conform 

criteriului structural, au componente comune: roţi, volan, caroserie etc. 

Conform criteriului dimensional, roţile, volanul, caroseria modelului de 

automobil sînt cu mult mai mici decît cele ale autoturismului utilizat de 

vîrstnici.  

Prin compararea obiectelor tehnice se poate stabili un alt criteriu şi 

anume, de clasificare. De exemplu, comparînd principiul de funcţionare a 

motorului electric (ce serveşte pentru impunerea roţilor modelului 

automobilului să se rotească) cu principiul de funcţionare a demarorului 

autoturismului utilizat de vîrstnici, se poate de evidenţiat criteriul de clasificare 

convenţional numit criteriul „principiul de funcţionare a obiectelor tehnice”. 

Analiza obiectelor tehnice pentru copii şi a celor pentru vîrstnici duce la 

relevarea mai multor criterii ce ar sta la baza selecţiei obiectelor tehnice, care 

ar servi drept bază materială pentru utilizare în procesul de învăţămînt în 

scopul formării şi dezvoltării culturii tehnice elementare a elevilor claselor 

primare, componentă firească a culturii generale. Privită în aşa mod cultura 

tehnică elementară apare nu ca un subiect aparte, rupt de elev, ci ca un atribut 

firesc legat de viaţa cotidiană a elevului, de psihologia lui, de aspiraţiile sale. 

Cu cît mai prompt şi mai eficace cultura tehnică (care, în prezent e cea mai 

tînără componentă a culturii generale) se va contopi cu celelalte culturi (cultura 

lingvistică, cultura matematică, cultura istorică etc.), cu atît mai uşor elevul se 

va adapta la viaţa contemporană.  

Cultura tehnică este o cultură influenţată de lumea tehnică cu care 

elevul contactează permanent, precum şi de particularităţile de vîrstă ale 

elevilor, de interesul firesc al lor faţă de tot ce îi înconjoară. Pentru copilărie e 

caracteristică imaginaţia spontană, nestatornică, creativă. Contrapunînd 

obiectivul major ale educaţiei moderne de a forma personalităţi creative cu 

cîmpul de contactare a elevilor claselor primare convenţional numit „lume 

tehnică”, “mediul tehnic” (care, după cum a fost menţionat este domeniul ce 

prezintă un interes deosebit pentru elevi), se poate de menţionat, în mod 

special, sugestiile valoroase ale savanţilor care au studiat fenomenul 

„creatologie”. De exemplu, A. Munteanu consideră că “creativitatea ştiinţifică 
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şi creativitatea tehnică, chiar dacă punctele lor de influenţă sînt mai numeroase 

decît cele care le separă, sînt două forme distincte ale creaţiei” [5, p.159]. 

Analizînd aptitudinile care formează creativitatea tehnică A. Munteanu, Al. 

Roşca, B. Zörgö susţin că aptitudinea tehnică se „organizează pe mai multe 

etaje, care derulează succesiunea de la inferior la superior; primul palier este 

ocupat de caracteristicile senzorio-motorii: acuitatea vizuală, auditivă, tactilă, 

forţă, viteza de reacţie, precizie în mişcări; nivelul imediat, următor este 

reprezentat de ansamblu capacităţilor perceptiv-spaţiale, care se concretizează 

prin uşurinţă şi corectitudine în receptarea constantelor perceptive, spirit de 

observaţie, reprezentarea spaţială etc.; etajul superior cuprinde, în esenţă, un tip 

special de gîndire practică şi anume cea tehnică” [5, p.162]. 

Analizînd esenţa creativităţilor ştiinţifice şi tehnice, unii autori (J.  P. 

Guilford, R. C. Wilson, M. Roco ş. a.) evidenţiază asemănările dintre 

creativitatea ştiinţifică şi cea tehnică: „flexibilitate, originalitate, … gîndire 

abstractă” [5, p.163]. Unii psihologi subliniază în mod deosebit că: “atît ştiinţa, 

cît şi tehnica prezintă două feţe: una reală, dată de stadiul şi forma reală de 

structurare şi dezvoltare la momentul dat; alta posibilă, exprimată de tendinţa 

dezvoltării interioare. Imaginea creatoare se mizează pe această a doua faţă, pe 

care o va “popula” cu elemente reale noi” [1, p.387]. Necătînd la faptul, că 

domeniul tehnic prezintă un cîmp excepţional cognitiv pentru a forma 

personalităţi creative, şcoala actuală nu acordă atenţie binemeritată studierii 

tehnicii. C. E. Schaefer şi A. Anastasi au depistat un fenomen paradoxal: deşi 

societatea modernă privilegiază cu justificată atenţie creativitatea din ştiinţă şi 

tehnică, „în şcoală, comparativ cu educaţia artistică, exersarea lor este şi mai 

neglijată” [5, p.164].  

La această concluzie se poate adăuga următoarele: psihologii au stabilit 

că inteligenţa omului este determinată de doi factori: ereditar (ce ţine de natura 

biologică) şi cultural (ce ţine de mediul cultural, de educaţie). De exemplu, H. 

Gardner a stabilit că fiecare om se naşte cu cel puţin 7 inteligenţe: lingvistică, 

muzicală, logico-matematică, spaţială, kinestezică, interpersonală, 

intrapersonală, susţinînd că în creierul omului există porţiuni care sînt 

responsabile de fiecare tip de inteligenţă [3, p.228]. Inteligenţele fiecărui om se 

completează una pe alta. Despre omul care posedă mai multe inteligenţe se 

spune că posedă o cultură avansată. Evident, fără un mediu favorabil 

inteligenţele nu se pot manifesta. Ţinînd cont de specificul mediului tehnic, de 

interesul elevilor faţă de tehnică, precum şi de unele investigaţii despre 

cultivarea creativităţii în clase primare (V. Priţcan, S, Chirilenco, E Dănescu), 

se poate de presupus că conţinuturile curriculumurilor cursurilor opţionale cu 

caracter tehnic pot fi elaborate şi utilizate eficient în direcţia manifestărilor 

diverselor tipuri de inteligenţă (îndeosebi spaţială) a elevilor claselor primare. 

Noţiunea de cultură tehnică include în sine şi noţiunea de limbaj tehnic. 

Este cunoscut faptul că limbajul, ca atare, este ceva ce se transmite omului de 

la predecesorii săi prin învăţare. Funcţia de bază a limbajului este comunicarea 
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între oameni, transmiterea informaţiei etc. Orice domeniu de activitate a 

omului îşi are limbajul său caracteristic. Dacă e vorba despre domeniul tehnic 

specific pentru viaţa contemporană,  apoi se poate de menţionat următoarele: 

 orice obiect tehnic evidenţiat din sumedenia de obiecte tehnice, ce 

actualmente există, constă din elemente primare care au o anumită 

denumire; în comunicare elementul primar se prezintă printr-un 

anumit cuvînt ce exprimă o anumită semnificaţie tehnică; 

 elementele primare, unite între ele în anumite moduri formează 

obiectul tehnic în întregime, construcţia şi funcţionarea căruia se 

descriu prin intermediul unui limbaj tehnic, utilizîndu-se diverse 

semne convenţionale (simboluri), desene tehnice, scheme etc. 

Sugestiile expuse indică asupra faptului că cultura tehnică presupune şi 

cunoaşterea limbajului tehnic de bază, care include denumiri ale elementelor 

primare tipice ale obiectelor tehnice, semne convenţionale prin care se 

reprezintă elementele primare, scheme, desene etc. Cunoaşterea limbajului 

tehnic în era actuală are o deosebită însemnătate pentru organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor educaţionale cu caracter de creaţie a elevilor. 

La sugestiile expuse se poate de adăugat că în prezent sau conturat 

deplin conceptele de educaţie formală, nonformală şi informală, trăsăturile 

specifice ale cărora sînt reflectate în diverse surse bibliografice (de exemplu: 

Manualul de pedagogie, autori I. Jinga, E. Istrate [4, p.152, 154, 157]). Fiecare 

tip de educaţie, însă, acordă o atenţie superficială formării şi dezvoltării culturii 

tehnice a elevilor, educaţiei sistemice a elevilor în domeniul tehnic. Din punct 

de vedere al educaţiei permanente acest fenomen lasă mult de dorit, deoarece 

nu se ţine cont de faptul că tînăra generaţie, care se formează acum, va activa 

în societăţi postindustriale, în care lumea tehnică va fi mai complexă, se va 

dezvolta mai intens decît în prezent. 

Sugestiile expuse anterior pot fi luate în consideraţie de către persoanele 

care manifestă interes faţă de problema formării şi dezvoltării culturii tehnice 

elementare a elevilor claselor primare. 
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Ştiinţa şi tehnica, aflate în permanentă dezvoltare, au influenţat şi 

influenţează foarte puternic asupra stării spirituale a oamenilor. Adeseori omul 

contemporan sesizează lumea înconjurătoare prin intermediul obiectelor 

tehnice. Mediul tehnic, cu care omul contactează permanent, prezintă o parte 

importantă a mediului cultural de astăzi. Aflîndu-se permanent în schimbare, 

mediul tehnic reflectă foarte evident faptul că civilizaţia, cultura se află  

permanent în schimbare: uneori mai rapid, alteori mai lent. Actuala revoluţie 

informaţională, faptul că cunoştinţele au un ritm tot mai rapid de uzaj, stă la 

baza apariţiei diverselor probleme ce ţin de educaţia omului contemporan. 

În condiţiile actuale, practica educaţională încearcă să răspundă la un şir de 

întrebări : Cum trebuie educaţi astăzi copiii? Cum trebuie să fie conţinutul 

educaţiei pentru ca elevul de astăzi să aibă o viaţă umană demnă? 
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Răspunsul ar fi următorul: în procesul educaţiei, se cer formate la copii 

puncte de reper, care le-ar permite să trăiască în corespundere cu legile 

adevărului, binelui, frumosului – legi ce ţin de cultură şi de care omul (privit ca 

o fiinţă culturală) trebuie să se conducă permanent în viaţă. 

Este cunoscut faptul că în cîmpul de vedere al educatorului se află 

permanent un ansamblu de factori ai mediului natural, în care se află copilul: şi 

scopul educaţiei, şi mijloacele educaţiei, şi conţinutul educaţiei, şi rezultatul 

educaţiei. Aceşti factori educaţionali reflectă legătura dintre natură, cultură, 

acţiune-faptă, oamenii din jurul elevului şi însuşi elevul („eul” care se 

formează, care se educă). 

Ţinînd cont de faptul că omul este o fiinţă culturală, iar cultura este un 

aspect de reper important, vom examina mai detaliat noţiunea de cultură. În 

contact cu natura şi în organizarea naturii, oamenii îşi făuresc cultura. 

Concepţiile despre lume, explicaţiile cu privire la apariţia naturii, ordinea 

socială, principiile şi normele unui comportament corect, organizarea vieţii 

(politică, religie, economie etc.), precum şi produsele activităţii umane 

(locuinţe, îmbrăcăminte, unelte etc.) sunt considerate obiectivări ale proceselor 

culturale. Noţiunea de cultură cuprinde totalitatea formelor tipice de viaţă ale 

unei comunităţi, inclusiv atitudinile spirituale. În acest sens, se vorbeşte de 

cultura unui grup, a unei familii, a unui om, în măsura în care se creează valori 

specifice şi modele acţionale. 

Noi ne referim la cultura generală, care este o componentă de bază a 

conţinutului învăţămîntului. 

Cultura reprezintă ansamblul valorilor create de omenire de-a lungul 

dezvoltării istorice a societăţii. Cultura are un aspect obiectiv, care include 

ansamblul bunurilor create ca valoare materială, existenţială pentru om (cultura 

materială) şi un aspect subiectiv (de preţuire şi reflectare în planul conştiinţei), 

care include ansamblul bunurilor create ca valoare spirituală – ideile şi teoriile 

filozofice, ştiinţifice, etice, juridice etc. ceea ce constituie cultura spirituală. 

Prin urmare, cultura generală reprezintă ansamblul valorilor materiale şi 

spirituale, selectate din tezaurul creat de omenire, care este determinat 

(influenţat) de concepţia şi atitudinea faţă de om şi societate şi faţă de 

concepţia (idealul) de formare a personalităţii la un moment dat al dezvoltării 

social-istorice. 

Cultura generală reprezintă ansamblul valorilor spirituale, provenite din 

toate domeniile cunoaşterii şi ale activităţii umane: ştiinţă, tehnică, tehnologie, 

artă, economie, politică, filozofie, religie etc. – confirmate la nivel social şi din 

perspectivă istorică. 

Conceputul de cultură, raportat la nivelul ştiinţelor socio-umane, reflectă, 

pe de o parte, modul de a fi al unei societăţi, exprimat prin diferite circuite de 

comunicare a cunoştinţelor şi de realizare a obiectivelor; iar pe de altă parte, 

conţinutul său vizează achiziţiile umane relativ stabile, dar deschise spre 
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schimbare, care determină, în fond, cursul existenţei fiecărei personalităţi 

umane integrate în diferite domenii ale vieţii sociale. 

Din cultura generală izvorăşte cultura generală şcolară. Ea reprezintă 

ansamblul de cunoştinţe teoretice, selectat pentru necesităţile învăţămîntului 

drept bază ideatică şi acţională comună pentru formarea personalităţii integre şi 

armonioase, care să demonstreze informaţii, capacităţi şi abilităţi valorice sub 

raport intelectual, moral-civic, estetic, fizic etc. 

Cultura generală şcolară a avut şi are un pronunţat caracter umanist, fapt 

care-i probează valoarea şi eficienţa sa informativ-formativă şi socială. În acest 

context, cultura generală înzestrează personalitatea cu un larg şi valoros orizont 

de cultură umanistă şi cu capacităţi intelectuale, creînd condiţii de comunicare, 

înţelegere şi solidaritate între oameni, asigură conştientizarea necesităţii 

legăturilor şi a succesiunii generaţiilor în plan istorico-social. 

În condiţiile exigenţelor contemporane, determinate de progresul tehnico-

ştiinţific, formarea personalităţii necesită integrarea în conţinutul culturii 

generale şcolare a diverselor conţinuturi, inclusiv cele oferite de disciplinele 

fundamentale: matematica, fizica, ştiinţele naturii, limba maternă şi limbile 

străine, ştiinţele sociale, şi introducerea unor conţinuturi noi, cum ar fi cele din 

domeniul informaticii, tehnicii, tehnologiilor [1]. 

În această viziune, cultura generală şcolară îşi amplifică obiectivele, îşi 

extinde conţinuturile care-i sporesc valenţele instructiv-formative, realizînd în 

cadrul acestora şi premisele orientării şcolare şi profesionale. 

Conceptul cultură generală a evoluat datorită progresului înregistrat în 

sfera tehnicii şi a tehnologiei. Încă în anii 60 ai secolului XX, experţii 

UNESCO în probleme de educaţie au precizat conceptul de cultură generală 

incluzînd şi evoluţiile din domeniul tehnicii şi tehnologiei. 

În sfera culturii generale au fost incluse următoarele componente: 

 cunoaşterea ştiinţifică a naturii şi a omului - ca bază pentru înţelegerea 

omului în contextul naturii şi al relaţiei om-natură; 

 cunoaşterea istoriei şi a ştiinţelor, a mentalităţilor generaţiilor pentru 

înţelegerea problemelor epocii noastre; 

 cunoaşterea limbii naţionale şi a cel puţin două limbi de mare circulaţie 

- ca instrumente de comunicare absolut necesare omului modern; 

 cunoaşterea matematicii ca limbaj universal, ce permite sintetizarea şi 

comunicarea experienţei umane; 

 cunoaşterea diverselor forme de expresie ale artei şi înţelegerea 

sensului profund al relaţiei artă-viaţă; 

 cunoaşterea tehnicii şi a tehnologiei, civilizaţia viitorului anunţîndu-se 

ca o civilizaţie tehnică [2]. 

Să analizăm conceptul de tehnologie în sens specific pedagogic. 
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Tehnologia vizează procesul de aplicare a cunoştinţelor prin intermediul 

unor instrumente, metode, mijloace, norme, utilizate, mai ales, dar nu exclusiv, 

în domeniul producţiei. Structura sa acoperă trei dimensiuni funcţionale:  

 dimensiune materială, reprezentată prin unelte, instrumente, instalaţii 

etc.;  

 o dimensiune normativă, reprezentată prin reguli, metode, procedee de 

prelucrare a materialelor;  

 o dimensiune socială, reprezentată prin abilităţi, capacităţi, 

comportamente individuale şi sociale, generate de folosirea tehnicilor 

aplicate la nivel material şi normativ. 

Preocupaţi de locul tehnologiei în cultura contemporană, cercetătorii 

contemporani includ în sistemul culturii contemporane, de rînd cu noţiunile din 

domeniile fizicii, matematicii, artei etc. şi noţiuni din domeniul tehnologiei. 

G. Văideanu apreciază că tehnologia face parte din cultura generală şi 

trebuie să pătrundă în învăţămîntul obligatoriu ca disciplină cu funcţie 

culturală, formativă şi orientativă. Una dintre sarcinile fundamentale ale 

educaţiei generale este de a le furniza elevilor cunoştinţe ştiinţifice şi 

tehnologice necesare executării diverselor profesiuni; nu este vorba doar despre 

însuşirea unor priceperi de muncă, ci şi despre o viziune globală asupra 

tehnicii, tehnologiei şi ştiinţei [3]. 

În baza celor menţionate, vom enunţa unele concretizări: 

 tehnica face parte din viaţa noastră; prin urmare stilul de viaţă al omului 

contemporan se defineşte şi se afirmă şi în raport cu tehnica şi valorile 

tehnologiei, întrucît civilizaţia contemporană este profund marcată de 

tehnică; 

 se impune o valorizare etică a progresului tehnologic şi dezvoltarea 

unei conştiinţe a progresului tehnic pentru a preveni consecinţele 

aplicării premature sau fără discernămînt a rezultatelor cercetării 

tehnologice; 

 cultura tehnică şi cea tehnologică constituie o parte importantă a culturii 

generale.  

Esenţa formării intelectuale, chiar a alfabetizării, s-a schimbat esenţial, 

drept urmare a progreselor tehnice şi tehnologice şi a integrării acestora în 

contextul educaţiei şcolare, atît la nivelul conţinutului educaţiei, cît şi la nivelul 

metodologiei predării şi a evaluării. Formarea intelectuală implică şi asumarea 

unei culturi tehnologice, precum şi stăpînirea unor priceperi şi capacităţi de 

natură tehnică, ce definesc astăzi stilul de viaţă intelectuală. 
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Rezultatele impetuoase în domeniile ştiinţei şi tehnicii, îndeosebi în cel al 

microelectronicii, stau la baza trecerii civilizaţiei la o nouă etapă de dezvoltare 

– etapa postindustrială. În vocabularul contemporan a apărut un termen nou – 

societate informaţională. Pentru societăţile informaţionale sînt caracteristice 

creşteri fără precedent ale resurselor informaţionale electronice, informaţia 

devine unul dintre factorii principali ai economiei şi ai creşterii nivelului de 

viaţă al oamenilor. 

Ştiinţa pedagogică tinde astăzi spre modificări şi reînnoiri ce au menirea 

de a o transforma din arta de a preda în ştiinţa predării (transmitere eficientă de 

cunoştinţe de la o persoană la alta). Limbajul pedagogiei contemporane se 

îmbogăţeşte cu termeni noi – tehnologie didactică, proiectare didactică – şi se 

integrează armonios cu tehnologiile informaţionale [1]. 

În prezent, învăţămîntul trece la o stare calitativ nouă axată, pe dezvoltarea 

furtunoasă a tehnicii. Metodele active (cu aplicarea pe larg a calculatoarelor 

electronice, sistemelor informatice) tot mai frecvent sînt utilizate de către 

profesori în instituţiile de învăţămînt. 

Tehnologiile informaţionale în prezent ocupă un loc de frunte în 

„intelectualizarea societăţii”, în dezvoltarea sistemului de învăţămînt, în ştiinţă, 

în tehnică şi cultură. 

Cercetătorii contemporani menţionează două criterii de trecere la 

societatea informaţională: 

1. Cea mai mare parte a forţelor de muncă este angajată în producerea şi 

prelucrarea informaţiei; 

2. A fost creat un sistem global comunicaţional, la care au acces toţi 

utilizatorii, datorită computerelor personale [5]. 

Unul dintre cei mai importanţi indici ai societăţii informaţionale este 

faptul că fiecare membru al societăţii are posibilităţi şi drepturi egale de a 
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produce şi a recepţiona informaţia ce prezintă pentru el interes, în afară de 

cazurile cînd există restricţii legislative. Datorită computerelor, în societatea 

informaţională se micşorează volumul muncii fizice, în schimb creşte rolul 

componentei creative în orice activitate profesională. 

Este cunoscut faptul că rezultatele activităţilor pedagogice sînt 

determinate de competenţa profesională a profesorului. Competenţa 

pedagogului contemporan include şi capacităţile individuale de a rezolva 

probleme pedagogice cu ajutorul tehnologiilor informaţionale moderne; adică 

pedagogul contemporan, indiferent de disciplina şcolară pe care o predă, 

trebuie să posede şi o anumită cultură informaţională. Competenţa 

informaţională prezintă o latură importantă a competenţei generale a 

pedagogului contemporan şi se manifestă prin îndemînarea pedagogului de a 

rezolva diverse probleme cu ajutorul computerelor, mijloacelor de 

telecomunicaţii, internetului. 

Pedagogul contemporan trebuie să posede diverse abilităţi ce ţin de 

cultura informaţională, unele dintre ele fiind următoarele: 

 selectarea din diverse surse informaţionale a informaţiilor ce prezintă 

interes pentru rezolvarea problemei abordate; 

 analiza informaţiei selectate şi alegerea informaţiei optime necesare 

pentru rezolvarea problemei abordate; 

 alegerea limbajului, metodelor, procedeelor eficiente de prezentare a 

informaţiei optime persoanelor cointeresate în asimilarea şi prelucrarea 

informaţiei; 

 prezentarea cu ajutorul computerului a informaţiei optime într-o formă 

structurată prin utilizarea desenelor, schemelor, tabelelor etc.; 

 elaborarea modelelor informaţionale în corespundere cu particularităţile 

de vîrstă ale elevilor; 

 respectarea principiului modulării referitor la prezentarea materiei de 

studiu; 

 realizarea corelaţiilor interdisciplinare în timpul proiectării şi 

desfăşurării activităţilor educaţionale; 

 orientarea elevilor spre a aborda probleme ce ţin de tehnică şi tehnologii 

moderne; 

 altoirea la elevi a gustului de rezolvare de sine stătător a problemelor cu 

caracter de creaţie în domeniile tehnicii şi tehnologiei. 

Educaţia tehnologică, care evident poartă un caracter creativ, oferă 

posibilităţi multiple de utilizare a tehnologiilor informaţionale, întrucît acestea 

se prezintă drept: 

 Modelarea computaţională este: 

 instrument eficace în descrierea şi explicarea fenomenelor, precum şi în 

modelarea evoluţiei lor viitoare; 
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 mijloc eficient de instruire, capabil să înlocuiască mijloacele de 

instruire audio-vizuale, considerate pînă nu demult drept revoluţie în 

domeniul mijloacelor de învăţămînt; 

 mijloc de instruire interactiv, ce oferă posibilităţi largi în asigurarea 

învăţării individualizate şi diferenţiate; 

 instrument de evaluare, ce poate fi caracterizat prin operativitate, 

obiectivitate şi neutralitate perfectă; 

 mijloc de transformare a subiectului dintr-un agent pasiv într-unul activ 

şi creator; 

 sursă de informaţie, datorită INTERNET-ului; 

 mijloc de telecomunicare (e-mail, teleconferinţe on-line etc.); 

 modalitate de instruire la distanţă, ce reprezintă procesul de căpătare de 

către elevi şi studenţi a cunoştinţelor, care nu este bazat numai pe 

comunicarea cu profesorul, ci şi pe folosirea metodelor noi de utilizare 

a mijloacelor computerizate şi a mijloacelor multimedia [1, 2, 3, 4, 5]. 
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Rezume: l‟article présente la stratégie de redéfinition du stage pédagogique des 

étudiants polytechniciens, participant aux cours de formation initiale pour la pratique 

didactique comme suite aux nouvelles réglementations législatives. on y met enévidence le rôle 

du stage pédagogique, sa contribution à la formation des capacités d‟action didactique, ainsi 

que les compétences nécessaires à la profession didactique ; dans le but de l‟optimisation du 

stage pédagogique les auteurs ont initié une stratégie de déroulement du stage pédagogique en 

définissant les fonctions et le rôle de la coordination du stage pédagogique entre l‟éducateur 

de ce stage et le pédagogue spécialisé dans l‟étude des méthodes d‟enseignement. 

Termeni cheie: practică pedagogică, coordonator de practică pedagogică, mentor de 

practică pedagogică, metodician. 

 

1. Introducere 

Practica pedagogică face parte din categoria disciplinelor impuse în 

cadrul modulului de pregătire psihopedagogică fiind destinată studenţilor 

politehnişti, care au frecventat şi obţinut note de promovare la disciplinele 

Psihologia educaţiei, Pedagogie şi Didactica specialităţii. 

Rolul practicii pedagogice este de a-i introduce pe studenţii practicanţi în 

atmosfera învăţământului preuniversitar familiarizându-i cu programele 

şcolare, ordinea şi disciplina şcolară, precum şi cu modul de organizare şi 

funcţionare a unei unităţi şcolare. De asemenea, studenţii practicanţi sunt puşi 

în faţa situaţiei reale când vor avea de confruntat aspectele teoretice ale 

pedagogiei, psihologiei şi metodicii de specialitate, cu situaţiile reale din clasă 

şi din şcoală. Aceste situaţii se materializează prin participarea efectivă la 

activităţi instructiv-educative ce se desfăşoară pe toată durata practicii 

pedagogice. 

2. Contribuţia practicii pedagogice la formarea capacităţilor de 

acţiune didactică 

Conform legislaţiei în vigoare, obiectivele educaţionale ale practicii 

pedagogice au un caracter complex şi vizează următoarele: 

 aprofundarea şi consolidarea cunoştinţelor de psihologia educaţiei, 

pedagogie şi metodica predării specialităţii; 
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 cunoaşterea modului de organizare şi de funcţionare a unei unităţi de 

învăţământ preuniversitar; 

 aprofundarea activităţilor de observare, simulare şi analiză a lecţiilor 

prezentate de mentor; 

 formare deprinderilor de proiectare a activităţilor didactice; 

 formarea de abilităţi practice de predare prin susţinerea lecţiilor de 

probă şi finale; 

 dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de a utiliza metode de învăţare 

activ-participative, precum şi noile tehnici de predare - învăţare - 

evaluare. 

Pentru atingerea obiectivelor sus menţionate au fost elaborate diverse 

lucrări cu caracter metodic [1, 2, 3, 4] destinate practicii pedagogice a 

studenţilor politehnişti. Caietul de practică pedagogică răspunde nevoilor 

studenţilor fiind un instrument de lucru util în observarea, proiectarea şi 

susţinerea activităţilor instructiv-educative ce se vor derula în perioada de 

practică pedagogică desfăşurată. Pentru ca practica pedagogică să fie cât mai 

operaţională, este indicat, ca studentul practicant, să studieze conţinutul 

caietului înainte de începerea practicii pedagogice pentru a se familiariza cu 

noţiunile şi tehnicile didactice de bază, pentru a utiliza în mod optim baza 

informaţională pe care o are la dispoziţie, precum şi conştientizarea sarcinilor 

(temelor) ce le are de rezolvat. 

 

2. 1. Competenţe pentru profesia didactică  

Studiind Caietul de practică pedagogică studentul face cunoştinţă cu 

valorile profesionale necesare pentru activitatea pedagogică, după cum 

urmează: 

Competenţele de bază ale cadrului didactic 

Competenţele de bază ale cadrului didactic sunt derivate din obiectivele 

şi conţinutul învăţământului, respectiv din rolurile sau funcţiile cadrului 

didactic, alcătuind startul formării personalului didactic: 

 Comunicativitatea; 

 Empatia; 

 Învăţarea; 

 Conducerea-analiza, diagnoza, planificarea, proiectarea, organizarea, 

îndrumarea, dirijarea, evaluarea şi decizia; 

 Valorizarea conţinutului; 

 Cercetarea şi invocarea practicii şcolare şi extraşcolare; 

 Cunoaşterea elevului; 

 Creativitatea. 

Aceste competenţe necesită un curriculum obligatoriu. 

Profilul de competenţă al cadrului didactic 
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„Profilul de competenţă poate fi definit ca domeniu de convergenţă dintre 

statut/rol şi personalitate, fiind reprezentat de calitatea principalelor coordonate 

ale personalităţii considerate sincronic” (Rodica Niculescu) în raport cu statutul 

şi rolul socio-profesional deţinut, raport analizat din perspectiva eficienţii 

socio-profesionale. 

Competenţe în specialitate 

Planul teoretic: 

 de a asimila conţinutul ştiinţific propriu disciplinelor de învăţământ 

predate şi modelate, tehnicile de informare; 

 de a realiza corelaţii intra, inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor; 

 de a actualiza, prelucra, esenţializa, ilustra, reprezenta şi dezvolta 

conţinutul; 

 de a surprinde valenţe formative şi educative ale conţinutului. 

Planul operaţional: 

 de a structura asimilarea conţinuturilor astfel încât să dezvolte 

structuri operatorii, afective, emoţionale, volitive, atitudinale 

(acomodarea); 

 de a dirija asimilarea tehnicilor de activitate intelectuală odată cu 

informaţiile; 

 de a forma modul de gândire specific disciplinei respective de 

învăţământ şi modul de gândire sistematic; 

 de a valoriza conţinutul obiectivului de învăţământ, structurând 

comportamente raportate la valori; 

 de a comunica fluent, expresiv, coerent. 

Planul creator: 

 de a adapta conţinuturile specificului dezvoltării psihice stadiale a 

elevilor; 

 de a stimula dezvoltarea maximală a potenţialului fiecărui copil prin 

asimilarea conţinuturilor; 

 de a promova învăţarea participativă, anticipativă, socială, creatoare; 

 de a dirija surprinderea problemelor şi dezvoltarea lor; 

 de a dezvolta conţinuturile şi strategiile de asimilare. 

Competenţe psihopedagogice şi metodice 

Planul teoretic: 

 de a asimila conţinutul pedagogiei generale, teoriei educaţiei, 

didacticii cognitive, managementului didactic şi educativ, 

psihopedagogiei generale, psihopedagogiei vârstelor, psihologiei 

sociale; 

 de a realiza sisteme, corelaţii între conţinuturile asimilate; 

 de a prelucra, transforma, adapta şi dezvolta conţinuturile prin 

aplicarea în situaţii educaţionale specifice; 

 de a înţelege structurarea psihicului copilului şi tânărului; 



 40 

 de a înţelege obiectivele învăţământului contemporan; 

 de a înţelege concepţia managementului didactic şi educaţional; 

 de a înţelege raporturile dintre psihologia pedagogică, didactica şi 

didacticele speciale; 

 de a asimila teoria şi metodologia studierii personalităţii copilului şi a 

cercetării procesului de învăţământ. 

Planul operaţional: 

 de a analiza şi diagnoza starea educaţională a grupului de elevi şi a 

fiecărui elev; 

 de a analiza şi decide, în cunoştinţă de cauză, modul de aplicare a 

teoriei psihopedagogice şi metodice în situaţii educaţionale specifice; 

 de a “personaliza” conţinuturile în contexte educaţionale determinate; 

 de a proiecta activităţi instructiv-educative şcolare şi extraşcolare pe 

diferite perioade de timp; 

 de a organiza, îndruma şi coordona activităţi de implementare a 

proiectelor elaborate; 

 de control, evaluare şi reglare-autoreglare; 

 de a conduce procesul de predare-învăţare astfel încât să formeze 

capacităţi: de comunicare, de gândire convergentă, divergentă, 

flexibilă, creatoare, de control, de autoapreciere şi autoreglare etc.; 

 de a iniţia acţiuni de investigare a procesului instructiv-educativ cu 

scopuri ameliorative. 

Planul creator: 

 capacitatea de empatie; 

 capacitatea de adaptare la situaţii atipice prin practica şcolară şi 

extraşcolară; 

 de a se dărui cu vocaţie rolului asumat; 

 de a manifesta dragoste şi înţelegere faţă de copii; 

 de a invoca practica educativă şcolară şi extraşcolară; 

 de a dezvolta înclinaţii, aptitudini, talente; 

 de sociabilitate şi cooperare. 

Competenţe psihorelaţionale 

Planul teoretic: 

 de a asimila cunoştinţe de psihopedagogie socială, de psihologia 

grupurilor şcolare, de psihologia învăţării sociale, de psihologia 

creativităţii în grup, de dirijarea comportamentului uman etc. 

Planul operaţional: 

 de a organiza grupul de elevi, părinţi etc.; 

 de a comunica cu grupurile; 

 de a înţelege interrelaţiile de grupul de elevi, de părinţi, de educatori 

etc.; 



 41 

 de a dezvolta relaţii pozitive în interiorul grupurilor; 

 de a manifesta comportament empatic; 

 de a motiva, activiza grupul în realizarea unor scopuri comune 

promovând teoria asemănării în diferenţe; 

 de a acorda treptat autonomie grupului de elevi, cultivând 

independenţa şi interdependenţa membrilor şi grupurilor; 

 de a transforma grupul într-unul educogen, orientându-l spre valori 

autentice; 

 de a coopera cu grupul de elevi, cu părinţi, profesori etc. realizând un 

autentic parteneriat în educaţie; 

 de a forma capacităţi cum sunt: cooperarea, comunicarea, empatia, 

creativitatea. 

Distincţiile între aceste categorii de competenţă nu sunt tranşante, ele 

interacţionînd în comportamentul profesorului, manifestându-se unitar în stilul 

de învăţământ. De asemenea, între planurile teoretic, operaţional şi creator 

delimitările sunt relative, acestea manifestându-se în conexiuni diverse în 

diferite momente ale formării iniţiale şi continue, în diferite situaţii 

educaţionale. 

Competenţele identificate nu sunt ierarhizate şi nu epuizează sfera 

domeniului, ele fiind expresia unei opţiuni în raport de contextul 

învăţământului actual, fiind prezentate într-un spirit sintetic. Aceste competenţe 

pot fi specificate în funcţie de anumite variabile (trepte de învăţământ, obiectul 

de învăţământ, stadiile dezvoltării psihice etc.) necesitând asimilarea, în acest 

caz, a unui curriculum specific. 

3. Sistemul de desfăşurare a practicii pedagogice în cadrul DPPD-

UTI 

Practica pedagogică, ca durată, repartizare şi în acord cu standardele 

naţionale şi nevoile de pregătire iniţială pentru cariera didactică, este prevăzută 

în regulamentele în vigoare şi adaptată la specificul programului pentru 

studenţii din Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi (UTI) în 

spiritul concepţiei moderne a procesului de învăţământ. 

Practica pedagogică se efectuează în cadrul grupurilor şcolare, liceelor şi 

colegiilor tehnice din municipiul Iaşi, care au statut de „şcoală de aplicaţie”. 

Acestea sunt şcoli reprezentative pentru ansamblul complex de activităţi 

didactico-educative pe care le vor urma studenţii practicanţi ca viitoare cadre 

didactice în domeniul tehnic. 

Şcolile de aplicaţie şi profesorii îndrumători (mentorii) se propun de către 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi (IŞJ), în acord cu Departamentul pentru 

Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din cadrul Universităţii Tehnice 

“Gheorghe Asachi” din Iaşi. 
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Practica pedagogică desfăşurată se realizează prin participarea studenţilor 

la 4 ore săptămânal pe parcursul a 10 săptămâni, pe grupe, o grupă având în 

componenţa sa 8 - 12 studenţi. 

După susţinerea şi promovarea examenului la disciplina Didactica 

specialităţii, studenţii sunt instruiţi în legătură cu sarcinile ce le revin la 

efectuarea practicii pedagogice. După instruire, fiecare subgrupă de studenţi va 

primi o adresă de repartizare din partea DPPD către “şcoala de aplicaţie”. În 

adresa emisă se va menţiona denumirea unităţii şcolare, numele şi prenumele 

mentorului care coordonează activităţile de instruire ale studenţilor, precum şi 

numele şi prenumele studenţilor practicanţi. În baza adresei de repartizare, 

studenţii se vor prezenta la unitatea şcolară menţionată, unde vor lua legătura 

cu mentorul sub îndrumarea căruia vor desfăşura activităţile instructiv-

educative specificate în caietul de practică pedagogică. Ataşat la adresa de 

repartizare se vor înainta către şcoala de aplicaţie fişa prezenţei studenţilor la 

orele de asistenţă, lecţii de probă, lecţii finale, precum şi catalogul grupei de 

studenţi unde mentorul va acorda un set de note pentru activităţile desfăşurate 

în perioada de practică pedagogică. Pentru optimizarea practicii pedagogice, 

DPPD a iniţiat un sistem de desfăşurare a practicii pedagogice cu următoarele 

funcţii: 

Coordonator practica pedagogică – DPPD – rol: 

1. elaborează instrumentele de asigurare a calităţii procesului de 

învăţământ la disciplina Practica pedagogică; 

2. elaborează documentele referitoare la relaţia UTI – ISJ (Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Iaşi) – ŞCOALA DE APLICAŢIE; 

3. repartizează studenţii pe şcoli şi mentori; 

4. repartizează metodicienii pe şcoli; 

5. monitorizează practica pedagogică în toate etapele sale: pregătirea, 

desfăşurarea, evaluarea; 

6. elaborează raportul final asupra practicii pedagogice în baza 

materialelor furnizate de metodicieni şi mentori; 

7. formulează sugestii privind optimizarea şi inovarea procesului de 

formare prin practică pedagogică. 

Mentor de practică pedagogică – rol: 

1. organizează desfăşurarea activităţii grupului de „Practică pedagogică” 

în şcoala de aplicaţie; 

2. participă la programarea practicii pedagogice – răspunde de 

repartizarea studenţilor pe clase; 

3. prezintă studenţilor şcoala, clasa, documentele şcolare şi auxiliarele 

curriculare; 

4. decide asupra pregătirii studenţilor pentru susţinerea lecţiilor de probă; 

5. asistă studenţii în elaborare şi avizează proiectele şi materialele 

didactice realizate; 

6. decide asupra pregătirii studenţilor pentru susţinerea lecţiei finale; 
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7. comunică la DPPD programarea lecţiilor finale; 

8. conduce analiza lecţiei finale şi decide asupra notei pentru susţinere; 

9. participă la elaborarea referatului de practică; 

10. participă la elaborarea Raportului de practică a grupei; 

11. participă la Colocviul de evaluare finală organizat în DPPD – UTI. 

Metodician – rol: 

1. stabileşte prima întâlnire cu grupa de studenţi; 

2. elaborează împreună cu mentorul programul grupei de practică 

pedagogică ţinând cont de cei implicaţi: metodician – mentor –

student; 

3. asistă la fiecare student la cel puţin una din fiecare categorie de 

activităţi avute în sarcină; 

4. participă la susţinerea  şi la  analiza lecţiei finale  pentru fiecare 

student practicant; 

5. asigură gestionarea caietelor de practica pedagogica pentru grupele de 

studenţi pe care le coordonează; 

6. programează şi organizează „Colocviul de Practica pedagogica”; 

7. prezintă la secretariatul DPPD lista studenţilor prezenţi/absenţi în 

format electronic, pe facultăţi şi ani de studiu, pentru întocmirea 

catalogului; 

8. completează catalogul primit de la secretariat DPPD pentru disciplina 

„Practica pedagogică”; 

9. primeşte şi gestionează documentele de plată pentru activitatea 

mentorului, care trebuie să cuprindă: 

 situaţia şcolară încheiată a studenţilor; 

 o singură factură fiscală pentru toata perioada de practică; 

 un exemplar în original pentru statul de plată, semnat şi ştampilat 

de contabilul şi directorul unităţii şcolare, cu viza „control financiar 

preventiv”; 

 completează documentele tipizate pentru factură fiscală înaintată de 

şcoala de aplicaţie după următorul algoritm: 

a) la primirea din partea şcolii a facturii şi a statului de plată, se 

verifică dacă situaţia cu numărul de studenţi cu notă, corespunde 

procentului stabilit prin contract (studenţii absenţi nu intră în 

procentul stabilit prin contract); 

b) completează referatul de plată al facturii fiscale primite; 

c) completează ordonanţarea, propunerea de asigurare a unei 

cheltuieli şi angajamentul bugetar la care se adaugă contractul 

original de la şcoală; 

d) documentele de mai sus, completate, se vor înainta spre 

verificarea plăţii mentorului, şefului de catedră. 
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e) documentele vizate de către şeful de catedră se vor înainta către 

directorul departamentului, pentru viza de plată. 

f) documentele vizate de către directorul DPPD, vor fi înaintate la 

serviciul contabilitate pentru viză, după care vor fi depuse la 

serviciul financiar. 

10. După depunerea documentelor de plată la serviciul financiar, se va 

elabora Raportul final privind grupul de practică pedagogică, ataşând 

foile cu evaluarea studentului din caietul de practică pedagogică. 

Documentul se va înainta la sfârşitul perioadei de practică 

pedagogică coordonatorului de practică pedagogică. 

11. La sfârşitul practicii pedagogice se va preda la secretariatul DPPD 

catalogul cu situaţia încheiată a studenţilor practicanţi. 

4. Concluzii 

Secvenţa de analiză a formării practice, identifică modul în care 

aplicaţiile didactice şi practica pedagogică propriu-zisă contribuie la formarea 

capacităţilor de acţiune didactică, dar îşi propune să analizeze şi rolul 

pregătitor al teoriei într-un asemenea demers de formare; se urmăresc 

avantajele, respectiv riscurile unei bune fundamentări teoretice.  

Elementele analizate privesc pe de o parte rezultatele obţinute de 

studenţi, pe de altă parte - evaluarea organizării şi realizării practicii 

pedagogice de către studenţi, profesori, mentori şi metodicieni. În consecinţă, 

s-a trecut la proiectul şi sistemul de organizare a practicii pedagogice al 

DPPD - UTI. Sunt descrise rolurile de coordonator din partea 

departamentului, cel de metodician şi rolul de mentor de practică pedagogică 

cu sarcinile specifice aferente fiecărui rol. 
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Rezume: l‟article présente des informations qui pourraient être utilisées par les 

professeurs de langues étrangères dans le but d‟activiser les élèves pendant les leçons ; on y 

décrit les procédés de l‟assimilation de la terminologie spécifique du domaine technique et de 

la terminologie générale des domaines des langues étrangères axées vers l‟utilisation du 

matériel intuitif à caractère technique. 

Termeni cheie: obiecte tehnice, lime tehnică, limbaj tehnic, interes intrinsec, procedeu 

pedagogic. 

 

Schimbările educaţionale caracteristice şcolii contemporane presupun 

utilizarea metodelor şi procedeelor eficiente de optimizare a procesului de 

învăţămînt orientate spre realizarea obiectivelor educaţionale reflectate în 

curriculumurile disciplinare. Referitor la disciplina de studiu „Limba străină” 

menţionăm în mod special noua viziune a concepţiei disciplinei ce prevede „un 

mediu motivant pentru elevi în procesul de predare-învăţare a limbilor străine” 

[1, p.4]. Pornind de la acest reper conceptual, vom încerca să expunem unele 

sugestii ce ţin de două aspecte ale noţiunii „mediu motivant” pentru elevi, după 

cum urmează: 

 primul aspect reflectă faptul că elevul contemporan contactează 

permanent cu o mulţime de obiecte tehnice; 

 aspectul al doilea se referă la faptul că elevii manifestă un interes 

deosebit faţă de obiectele tehnice cu care se întîlnesc în viaţa 

cotidiană. 

Primul aspect, este numit convenţional lume tehnică. Se reiese din 

realitatea că, datorită progresului ştiinţei şi tehnicii, viaţa omului contemporan 

este de neconceput fără obiectele tehnice create şi utilizate de oameni: 

 copiii se joacă cu diferite jucării: modele de automobile, de avioane, 

vapoare, maşini agricole, modele de tehnici de uz casnic etc; 

 elevii utilizează diferite obiecte tehnice, cum ar fi: bicicleta, aparatul 

de efectuare a operaţiilor matematice, computatorul etc.; 

 vîrstnicii utilizează în viaţa cotidiană automobilul, motocicleta, 

maşina de spălat, rîşniţa de măcinat boabe etc.; 

 specialiştii, în timpul activităţilor profesionale, utilizează diferite 

obiecte tehnice specifice profesiei respective. De exemplu, profesorul 
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de fizică utilizează maşina electrostatică, medicul – laringoscopul, 

apicultorul – extractorul. 

Observăm că oamenii, indiferent de vîrstă, specialitate, numaidecît 

contactează cu obiecte tehnice, sînt nevoiţi să utilizeze în comunicare un limbaj 

tehnic. Omul contemporan se află permanent într-un mediu cu specific tehnic, 

care, convenţional, poate fi numit lume tehnică. 

Noţiunile de bază ce ţin de diversele laturi ale mediului ambiant (cum ar fi 

flora, fauna etc.) sînt studiate de către elevi în şcoală. Întrucît lumea tehnică 

prezintă un aspect important al mediului ambiant în care se află omul, reiese că 

noţiunile de bază ce ţin de lumea tehnică, de asemenea, ar fi de dorit să fie 

studiate de către elevi în şcoală. 

Al doilea aspect, numit convenţional interesul intrinsec al elevilor faţă de 

obiectele tehnice, ţine de faptul că randamentul şcolar depinde de motivele de 

învăţare (interesul cognitiv) [2, p.236]. Interesul elevilor este determinat de 

diferiţi factori: condiţiile de viaţă în societate, condiţiile de viaţă ale familiei, 

anturajul psihologic în care se desfăşoară lecţiile etc. 

În literatura de specialitate sînt evidenţiate două grupuri mari de motivaţii 

(interese) ale învăţării materiei de studiu de către elevi: motivaţii extrinseci şi 

motivaţii intrinseci [3, p.223]. 

Motivaţiile de ordin extrinsec ţin mai mult de simţul datoriei şi ale 

răspunderii elevilor. Ele vizează scopul de a obţine note bune, de a produce 

satisfacţie învăţătorilor, părinţilor etc. Desfăşurarea activităţilor educaţionale în 

baza acestor motivaţii are la bază o anumită recompensă şi se cultivă 

utilizîndu-se diverse procedee pedagogice, cum ar fi: 

 convingerea elevilor referitor la importanţa socială şi personală a 

activităţilor educaţionale ce urmează a fi desfăşurate; 

 depunerea efortului volitiv, educaţia voinţei elevului;  

 încurajarea elevilor care au dat dovadă în mod de sine stătător de 

autoexigenţă pe parcursul îndeplinirii însărcinărilor educaţionale 

dificile; 

 utilizarea părerii colectivului de elevi în aprecierea activităţii 

educaţionale dificile etc. 

Motivaţiile de ordin intrinsec depind, în mare măsură, de instinctul 

elevului şi de aptitudinea omului de a acţiona. J. Cosnier afirmă că aptitudinea 

omului de a acţiona îi este ereditară. Aceasta este cauza motivării sale 

constante, tendinţa de a echivala înnăscutul cu setea de stimulent [4, p. 66]. 

Această motivaţie reprezintă motorul natural al comportamentului elevului; 

motivaţia intrinsecă arată că activitatea elevului coincide cu necesitatea 

organică a lui [5, p.118]. După cum menţionează L. S. Vîgotskii, forma 

intrinsecă este forma superioară a motivaţiei, deoarece ea ţine de 

particularităţile individuale ale elevului. Satisfacţia îndeplinirii unei activităţi 

dificile ce reiese din motivaţia intrinsecă prezintă prin sine îndeplinirea 
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calitativă a activităţii în cauză şi ţine de faptul că elevul acţionează din 

curiozitate, fapt firesc pentru copii. 

Motivaţiile de ordin intrinsec pot fi stimulate prin diverse procedee 

pedagogice, printre care putem numi:  

 introducerea în conţinuturile materiei tradiţionale de studiu a 

elementelor noi de conţinut (cum ar fi conţinuturi cu caracter tehnic); 

 utilizarea în procesul studierii conţinuturilor noi de studiu a procedeelor 

pedagogice inovatoare; 

 utilizarea pe parcursul desfăşurării activităţilor educaţionale a 

experienţei de viaţă a elevilor; 

 îmbinarea eficientă a activităţilor teoretice (desfăşurate în mediul 

„acvariumatic” - şcoala) cu cele practice, legate de experienţa 

elevului, de mediul obişnuit în care elevul se află zi de zi în afara 

şcolii. 

În legătură cu expunerea cîtorva sugestii pedagogice ce ţin de motivaţiile 

celor două categorii - extrinsecă şi intrinsecă - putem menţiona, că s-ar comite 

o eroare mare dacă activităţile învăţătorului s-ar reduce numai la unul din 

grupurile de motivaţii menţionate. În prezent, în era schimbărilor în sistemul de 

învăţămînt, necătînd la faptul că este dificil a deplasa accentul de pe procedeele 

pedagogice ce ţin de motivaţiile de ordin extrinsec pe procedeele pedagogice 

ce se referă la motivaţiile de natură intrinsecă, totuşi sînt salutabile încercările 

pedagogilor de a desfăşura activităţi educaţionale în baza intereselor ce ţin de 

instinctul elevilor. 

În baza celor menţionate, insistăm asupra faptului că profesorul de limbi 

străine trebuie să caute permanent unele metode şi procedee pedagogice 

netradiţionale. În legătură cu activitatea de asimilare a termenilor în limba 

străină, ar fi binevenite cunoaşterea unor aspecte de care trebuie ţinut cont pe 

parcursul desfăşurării activităţilor educaţionale: 

 memorarea calitativă a termenilor în limba străină se bazează pe 

interesul elevului faţă de obiectele tehnice şi informaţia ce ţine de ele; 

 memorarea calitativă a termenilor în limba străină se obţine atunci cînd 

informaţiile despre obiectele tehnice sînt înţelese pe deplin de către 

elevul care memorează; 

 memorarea calitativă a termenilor în limba străină se obţine atunci cînd 

elevul îşi pune drept scop în mod voluntar memorarea informaţiei ce 

se referă la obiecte tehnice, bazîndu-se pe efortul volitiv propriu; 

 memorarea calitativă a termenilor tehnici se obţine atunci cînd actul de 

memorare se îmbină cu activităţi ce au caracter psihomotor; de 

exemplu, termenii ce ţin de construcţia unui mecanism se vor memora 

mai bine dacă elevul va pune în funcţiune mecanismul respectiv. 

Reieşind din specificul aspectelor menţionate, precum şi din faptul că 

„predarea-învăţarea limbilor străine nu insistă asupra unei stricteţi de ordin 



 48 

logic sau cronologic în expunerea materialului de program” [1, p.3], în cadrul 

activităţilor educaţionale la limba străină, învăţătorii pot utiliza diverse metode, 

procedee care, la prima vedere, par netradiţionale şi nu sunt reflectate pe larg la 

momentul actual în literatura metodică de specialitate. 

Ţinînd cont de sugestiile enunţate mai sus precum şi de faptul că 

curriculumul şcolar la limbile străine prevede în clasele primare obiective de 

referinţă de tipul: „elevul va răspunde oral la o replică a profesorului pe o temă 

cunoscută (povesteşte-mi despre…), la un nivel de dificultate corespunzător” 

[1, p.11, 15], „Elevul va fi capabil să întreţină o conversaţie cu un alt elev pe o 

temă cunoscută …” [1, p.13] se poate de presupus că profesorii de limbi străine 

ar putea activiza elevii la lecţii utilizînd material informaţional cu caracter 

tehnic, propunînd pentru conversaţii teme interesante pentru elevi. În acest caz 

este binevenită cooperarea profesorului de limbi străine cu profesorul de 

educaţie tehnologică. 

Metodele şi procedeele didactice care pot fi utilizate pentru activizarea 

elevilor în procesul de predare-învăţare-evaluare a limbilor străine pot fi 

diferite. În continuare prezentăm unele procedee care ar putea fi utilizate de 

către profesorii de limbi străine în procesul însuşirii terminologiei din domeniul 

tehnic. Procedeele se utilizează eficient la lecţiile de limbi străine în cazurile 

cînd elevii au studiat deja noţiunile tehnice corespunzătoare. De exemplu, în 

cadrul orelor opţionale profesorul de educaţie tehnologică în limba maternă i-a 

iniţiat pe elevi în domeniul tehnic, examinînd material informaţional cu 

caracter tehnic care ulterior poate fi utilizat de către profesorul de limbi străine. 

Procedeul 1, numit convenţional „terminologie specifică prin operaţii 

concrete simple”. Denumirea procedeului reflectă următoarele: 

 terminologie specifică – elevul memorizează cuvinte din domeniul 

specific tehnic; 

 operaţii concrete simple – elevul activează în limitele informaţiei 

concrete bazată pe sesizarea (vede, pipăie) componentelor primare ale 

obiectelor tehnice; 

 cuvîntul „prin” în denumirea procedeului înseamnă că memorarea 

cuvintelor cu caracter tehnic în limba străină se face în baza utilizării 

componentelor primare ale obiectelor tehnice. 

Procedeul asigură realizarea obiectivelor operaţionale ce ţin de traducerea 

denumirilor componentelor primare tipice ale obiectelor tehnice. De exemplu, 

“Elevul va fi capabil să traducă în limba străină denumirile a zece componente 

primare tipice ale obiectelor tehnice”. Pentru realizarea obiectivului operaţional 

menţionat, profesorul trebuie să dispună de planşă pe care sînt fixate 

componentele primare tipice (piese) de dimensiuni mici, demontate de la 

jucării (roată dinţată, arc, bulon, piuliţă etc.). Alături de fiecare piesă este o 

cifră şi două buzunăraşe în care se pot introduce fişe cu denumirea piesei 

respective în limba maternă şi în limba străină. Profesorul prezintă denumirile 
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pieselor în limbile maternă şi străină, iar elevii înregistrează denumirile în 

caietele proprii de lucru. Apoi profesorul adresează întrebări referitor la 

denumirile pieselor complicînd treptat întrebările. De exemplu, prima întrebare 

poate fi formulată astfel: Comment traduit–en en français le mot „roată”? 

(Cum se traduce în limba franceză cuvîntul „roată?”); răspunsul aşteptat: roue. 

A doua întrebare: Comment traduit–en en français les mots „roată dinţată”? 

(Cum se traduce în limba franceză expresia roată dinţată?); răspunsul aşteptat: 

roue dentée. A treia întrebare: Comment traduit–en en français les mots „roată 

de curea”? (Cum se traduce în limba franceză expresia „roată de curea”?); 

răspunsul aşteptat: poulie. A patra întrebare: Comment traduit–en en français 

les mots „roată de curea conducătoare”? (Cum se traduce în limba franceză 

expresia “roată de curea conducătoare?); răspunsul aşteptat: poulie de 

commande. A cincia întrebare: Comment traduit–en en français les mots „roată 

de curea condusă”? (Cum se traduce în limba franceză expresia „roată de curea 

condusă?); răspunsul aşteptat: poulie coommandée. După cum se vede:  

 elevul memorizează în creştere cuvintele roată, roată dinţată, roată 

de curea, roată de curea conducătoare, roată de curea condusă; 

 dacă în limba română cuvîntul roată se conţine în toţi termenii, în 

limba franceză doar două expresii conţin cuvîntul roue.  

Procedeul 2, numit convenţional „terminologie generală prin operaţii 

concrete simple”. Denumirea procedeului reflectă faptul că memorarea 

cuvintelor de uz general în limba străină se bazează pe sesizarea 

componentelor primare ale obiectelor tehnice. Procedeul se utilizează cu scopul 

de a realiza obiectivele operaţionale ce ţin de traducerea cuvintelor de uz 

general în limba străină pe parcursul descrierii componentelor primare tipice 

ale obiectelor tehnice. De exemplu, „Elevul va fi capabil să traducă în limba 

străină 10 cuvinte de comunicare cu caracter general”. Pentru realizarea unor 

asemenea obiective operaţionale, profesorul utilizează planşele ce se utilizează 

aplicînd procedeul 1. Aplicarea procedeului 2 este asemănătoare cu metodica 

procedeului 1. Întrebările care se formulează trebuie să conţină termeni tehnici 

cunoscuţi (denumirile cărora în limba străină elevii le-au memorizat deja) şi 

cuvinte de uz general în limba străină care se preconizează a fi memorizate. 

Avînd la dispoziţie planşa, profesorul poate crea astfel de situaţii ca elevii să 

traducă în limba străină cuvinte generale de uz general. De exemplu, prima 

întrebare poate fi formulată astfel: Quels objets techniques possèdent des 

roues? „Care obiecte tehnice posedă roţi?”. Răspunsul aşteptat: l‟auto 

„automobilul”, la bicyclette „bicicleta”, la motocyclette „motocicleta”, 

l„autobus „autobusul”, le taxi „taxiul”, la trotinette „trotineta”, le camion 

„camionul”, l‟avion „avionul”, le tracteur „tractorul”, l‟horloge „orologiul”. A 

doua întrebare: Quels moyens de transport utilisons-nous pour nous déplacer? 

(„Ce mijloace de transport folosim pentru deplasare?”); răspunsul aşteptat: 

l‟auto „automobilul”, la bicyclette „bicicleta”, la motocyclette „motocicleta”, 

l„autobus „autobusul”, le taxi „taxiul”, la trotinette „trotinet”, le camion 
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„camionul”, l‟avion „avionul”, le tracteur „tractorul”, le chariot „trăsura”. 

După cum se vede, în întrebările enunţate figurează numai două cuvinte (din 

paisprezece) ce ţin de domeniul tehnic (techniques, roues). Profesorul poate 

schimba numărul cuvintelor de uz general, în dependenţă de obiectivele 

operaţionale, situaţiile pedagogice concrete. 

Procedeul 3, numit convenţional „terminologie specifică prin operaţii 

concrete complexe”. Denumirea procedeului reflectă faptul că elevul 

memorizează terminologia tehnică în limba străină, utilizînd obiecte tehnice 

asamblate. Procedeul se utilizează cu scopul de a realiza obiectivele 

operaţionale ce ţin de traducerea în limba străină a cuvintelor necesare pentru 

descrierea construcţiei şi funcţionării unui obiect tehnic concret. Pentru 

realizarea acestor obiective operaţionale, profesorul trebuie să dispună de 

planşe pe care sînt fixate toate piesele, de exemplu ale jucăriei  „automobil cu 

dirijare la distanţă”. Pe planşă este de asemenea fixată jucăria montată în 

întregime. Alături de piese, sînt cifre şi buzunăraşe pentru introducerea fişelor 

cu denumirile respective ale pieselor în limba maternă şi străină. 

Însuşirea în limba străină a terminologiei ce ţine de construcţia obiectului 

tehnic ar putea asigura obiective operaţionale de tipul: „Elevul va fi capabil să 

traducă în limba străină denumirile a şase piese ale jucăriei “automobil cu 

dirijare la distanţă”. Profesorul formulează întrebări ce reflectă construcţia 

jucăriei. De exemplu: Comment s‟appelle en français la pièce avec le numéro 

3? („Cum se numeşte în limba franceză piesa cu cifra 3?”); răspunsul aşteptat: 

le volan „volanul”. 

Însuşirea în limba străină a terminologiei ce ţine de funcţionarea obiectelor 

tehnice poate fi reflectată prin obiective operaţionale formulate astfel: „Elevul 

va fi capabil să traducă în limba străină zece cuvinte pe parcursul explicării 

funcţionării jucăriei „automobil cu dirijare la distanţă”. Profesorul adresează 

întrebări privitor la funcţionarea jucăriei. De exemplu: Si nous poussons le 

bouton marqué avec le chiffre 6 dans quelle direction va tourner le jouet? 

(„Dacă apăsăm butonul marcat prin cifra 6, în ce direcţie va vira jucăria?”); 

răspunsul aşteptat: Le jouet va virer à droite „jucăria va vira la dreapta”. 

Procedeul 4, este numit convenţional „terminologie generală prin operaţii 

concrete complexe”. 

Denumirea procedeului reflectă faptul că elevii memorizează cuvinte de uz 

general în limba străină, utilizînd obiecte tehnice. Procedeul se utilizează cu 

scopul de a realiza obiectivele operaţionale ce ţin de traducerea în limba străină 

a cuvintelor de uz general, în timpul descrierii construcţiei şi funcţionării 

obiectelor tehnice. De exemplu, un obiectiv operaţional poate fi formulat astfel: 

„Elevul va fi capabil să traducă în limba străină 10 cuvinte din lexicul de uz 

general”. Pentru realizarea acestui obiectiv operaţional profesorul utilizează 

planşe pe care sînt fixate jucării de acelaşi tip, dar cu deosebiri constructive. De 

exemplu, pe planşă se află patru jucării: „automobil cu dirijare la distanţă prin 

fir”, „automobil cu dirijare la distanţă prin unde electromagnetice”, „automobil 
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cu acumulator de energie mecanică (cu volant)”, „automobil cu acumulator de 

energie mecanică (cu arc)”. Alături de jucării sînt cifre şi buzunăraşe pentru 

introducerea fişelor cu denumirile obiectelor tehnice în limba maternă şi 

străină. Însărcinările ce se propun se divizează în două grupuri:  

a) însărcinări ce ţin de construcţia jucăriilor; de exemplu: Nommez les 

pièces qu'on trouve seulement au jouet (l'automobile avec direction par fil) 

„Numiţi piesele care se află numai la jucăria “automobil cu dirijare la distanţă 

prin fir”; răspunsul aşteptat: le fil „firul”. Sau: Nommez les pièces qu'on trouve 

seulement au jouet „l'automobile avec accumulateur d'énergie mécanique 

(avec volant) „Numiţi piesele care se află numai la jucăria “automobil cu 

acumulator de energie mecanică (cu volant)”; răspunsul aşteptat: le volant 

„volantul”; 

b) însărcinări ce ţin de funcţionarea jucăriilor; de exemplu: Le jouet se 

déplacera-t-il si la pile électrique est usée? „Se va deplasa oare jucăria dacă e 

uzată bateria”; răspunsul aşteptat: Le jouet ne se déplacera pas „Jucăria nu se 

va deplasa”. 

Procedeul 5, este numit convenţional „terminologie specifică prin desene 

ale obiectelor tehnice în întregime”. Denumirea procedeului reflectă faptul că 

elevul memorizează terminologia tehnică în limba străină, utilizînd desene ale 

obiectelor tehnice în întregime. Procedeul se utilizează în procesul de realizare 

a obiectivelor operaţionale ce ţin de traducerea în limba străină a cuvintelor 

generale de comunicare, pe parcursul descrierii construcţiei şi funcţionării unui 

obiect tehnic. Procedeul este asemănător cu procedeul 3, deosebirea constînd în 

faptul că, în locul planşelor cu piesele jucăriilor demontate şi montate, 

profesorul utilizează planşe cu desene ale pieselor jucăriilor demontate şi 

montate. 

În acest caz profesorul va utiliza cu precădere manualul de limba franceză, 

deoarece în majoritatea cazurilor el conţine imaginile obiectelor tehnice 

întîlnite foarte frecvent de către elevi. Profesorul formulează însărcinări 

asemănătoare cu următoarea: Nommez les objets techniques marqués avec les 

chiffres 2, 4, 6, 8, 10 „Numiţi obiectele tehnice marcate cu cifrele 2, 4, 6, 8, 

10”; răspunsul aşteptat: 2- la bicyclette „bicicleta”, 4-l„autobus „autobuzul”, 6-

la trotinette „trotineta”, 8-le bateau „vaporul”, 10-le chariot „trăsura”. 

Procedeul 6, poate fi numit convenţional „terminologia generală prin 

desene ale obiectelor tehnice în întregime”. Denumirea procedeului reflectă 

faptul că elevul memorizează terminologia generală de comunicare în limba 

străină, utilizînd desene ale obiectelor tehnice în întregime. Procedeul se 

utilizează în activităţile de realizare a obiectivelor operaţionale destinate 

traducerii în limba străină a cuvintelor de uz general pe parcursul descrierii 

construcţiei şi funcţionării obiectelor tehnice. Procedeul este asemănător cu 

procedeul 4, deosebirea fiind următoarea: în locul planşelor cu obiecte tehnice 

în întregime profesorul utilizează planşe cu desene ale jucăriilor de acelaşi tip 

dar cu deosebiri constructive.  
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Profesorul de asemenea utilizează manualul de limba franceză, formulînd 

însărcinări asemănătoare cu următoarea: A l'aide de quel objet techique 

représenté sur la planche peut-on se déplacer sur la mer? „Cu care obiect 

tehnic reprezentat pe planşă ne putem deplasa pe mare?”; răspunsul aşteptat: 

Avec le bateau „cu vaporul”. 

Procedeul 7, este numit convenţional „terminologia specifică prin semne 

convenţionale”. Denumirea procedeului reflectă faptul că elevul memorizează 

terminologia tehnică în limba străină, utilizînd semnele convenţionale ale 

componentelor primare ce ţin de obiectele tehnice. Procedeul se utilizează la 

realizarea obiectivelor operaţionale ce se referă la traducerea denumirilor 

componentelor primare tipice ale obiectelor tehnice. Procedeul este asemănător 

cu procedeul 1, deosebirea fiind că, în loc de planşe cu componente primare 

tipice, profesorul utilizează planşe cu semne convenţionale ale componentelor 

primare tipice caracteristice pentru obiectele tehnice întîlnite frecvent în viaţa 

cotidiană. 

Profesorul formulează însărcinări asemănătoare cu următoarea: Que 

reprézente le signe conventionnel marqué avec le chiffre 2? „Ce reprezintă 

semnul convenţional marcat cu cifra 2”; răspunsul aşteptat: C'est un boulon 

„acesta e un bulon”. 

Procedeul 8, numit convenţional “terminologie generală prin semne 

convenţionale”. Denumirea procedeului reflectă faptul că elevul memorizează 

cuvinte de uz general în limba străină, utilizînd semne convenţionale ale 

componentelor primare caracteristice pentru obiectele tehnice. Procedeul se 

utilizează în procesul de realizare a obiectivelor operaţionale ce ţin de 

traducerea în limba străină a terminologiei generale, pe parcursul descrierii 

componentelor primare tipice ale obiectelor tehnice. Procedeul este asemănător 

cu procedeul 2, deosebindu-se prin faptul că, în loc de planşe cu componente 

primare tipice, profesorul utilizează planşe cu semne convenţionale ale 

componentelor primare tipice ale obiectelor tehnice. 

Profesorul formulează însărcinări asemănătoare cu următoarea: Comment 

va se déplacer le jonet si la pile électrique est faible? „Cum se va deplasa 

jucăria dacă bateria e slabă?”; răspunsul aşteptat: Lentement „Încet”. 

Activizarea elevilor la lecţiile de limba străină presupune o colaborare 

permanentă a profesorului de specialitate cu profesorii de educaţie tehnologică, 

precum şi o iniţiere elementară a profesorilor de limba străină în domeniul 

tehnic. Sugestiile expuse în acest articol reflectă şi valorează cooperarea 

profesorilor de limba străină cu profesorii de educaţie tehnologică, în vederea 

optimizării procesului de predare-învăţare-evaluare la lecţiile de limba străină, 

utilizînd material informaţional cu caracter tehnic. 

Referinţe bibliografice:  
1. Limbi străine: Curriculum şcolar pentru clasele a II-IV-a. Chişinău: Ed. 

Univers pedagogic, 2006. 92 p. 
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Sincron, 1991. 355 p. 
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Activităţi nonformale la educaţie tehnologică 

în cadrul modulului “Tehnologia prelucrării fibrelor vegetale” 
 

Tudor Clim,  
lector superior,  

Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi 

 
Rezume: l‟article présente les informations nécessaries pour la realisation de la 

technologie de l‟ouvraison des fibres végétales et en particulier des fibres pour la confection 

des objets par tressage ; on y décrit les phases de la préparation de la matière primaire, ainsi 

que celles de la confection des paniers à base ovale. 

Termeni cheie: educaţie tehnologică, modul, lozie, coş cu bază rotundă. 

 

Creaţia poporului, uimitoarea artă populară, este o moştenire a neamului 

ce s-a format prin eforturile multor generaţii de meşteri. Secretele diferitor 

meşteşugari, experienţa şi măiestria acumulată se transmite din tată în fiu. 

Perfecţionîndu-şi măiestria, adevăratul meşter nu se limita la arta moştenită, ci 

o îmbogăţea cu elemente noi. În aşa fel, orice obiect confecţionat purta 

amprenta individualităţii creatoare şi a talentului personal. Obiectele 

confecţionate deveneau tot mai originale, mai fine, mai frumoase căpătînd 

trăsături cu caracter naţional. Diversele varietăţi de artă populară decorativă 

aplicată constituie o sursă inepuizabilă de creaţie, un patrimoniu de nepreţuit 

pentru inspiraţia generaţiei tinere [2]. 

Folosirea nuieluşelor de răchită la confecţionarea prin împletire a unor 

obiecte de uz casnic este cunoscută din cele mai vechi timpuri, ce datează încă 

din epoca romană. În lucrările lor, scriitorii romani Plinius şi Vergilius 

menţionează că şi pe atunci se cunoştea împletirea nuielelor din răchită.  

Pentru împletit se folosesc, de asemenea, paiele (de grîu, secară, orz), 

papura, rădăcinile copacilor de conifere, precum şi materia primă de import – 

bambus, trestia [3]. 

Curriculumul şcolar la Educaţia tehnologică pentru clasele a V - IX-a 

prevede studierea modulului Tehnologia prelucrării fibrelor vegetale. 
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Profesorii care au baza tehnico-materială, determinată de specificul 

localităţilor, dorinţă, pregătire pot asigura însuşirea acestui modul. 

Curriculumul ţine cont de condiţiile actuale din sistemul de învăţămînt 

preuniversitar, de aceea conţinutul modulului, construit pe principiul concentric 

“cunoştinţe-competenţe-deprinderi”, este orientat spre viaţa cotidiană. 

Pentru a uşura munca profesorului, se propun unele materiale didactice. 

Materialele propuse vor prezenta un suport benefic în realizarea obiectivelor 

modulului dat. 

Pentru împletitul obiectelor decorative, se folosesc nuiele, de un an şi de 

mai mulţi ani, curăţite sau necurăţite de coajă. De regulă, nuieluşele pot fi 

colectate în cursul întregului an, în afară de lunile iunie şi iulie, cînd cele din 

anul trecut de abia dau lăstari noi, iar cele din anul curent nu sînt încă coapte 

[4]. Colectarea de vară a loziei se face în perioada cînd frunzele de jos încep să 

se îngălbenească, deci atunci cînd vergeaua s-a lemnificat [5]. E bine să 

efectuăm colectarea în zile uscate şi cu soare. Lozia se taie astfel încît pe 

trunchi să rămînă 2-3 ochiuri pentru revitalizarea loziei în anul următor. E 

necesar de asemenea să se taie tot puietul parazitari. Tăiatul loziei se face cu un 

cuţit bine ascuţit, sub un anumit unghi, pentru a nu permite ca pe suprafaţa 

ciotului rămas să se oprească apa de ploaie, ceea ce poate cauza putrezirea lui. 

Lozia colectată toamna şi iarna este cel mai preţios material pentru împletire, 

deoarece în această perioadă nuielele s-au lemnificat complet, sunt flexibile şi 

elastice. Dacă materialul a fost colectat primăvara sau vara, atunci atît în 

vremea păstrări cît şi în obiectele gata confecţionate, arap nuanţe nespecifice 

culorilor vii ale lemnului [2]. 

De asemenea, trebuie de avut în vedere faptul că colectările de primăvară 

şi vară duc la degenerarea plantaţiei. Cea mai potrivită perioadă pentru 

colectarea loziei în Moldova este sfîrşitul lunii septembrie - începutul lunii 

octombrie, cînd nuieluşele sunt coapte şi mişcarea sucului în ele se încetineşte 

[1]. 

În continuare, prezentăm unele repere informaţionale referitoare la 

confecţionarea coşului din lozie cu baza împletită (vezi fig.1). 

Pentru confecţionarea unui coş cu baza rotundă împletită (vezi fig.1) 

avem nevoie de următoarele materiale: 

 6 nuiele (păruşi) cu diametrul 5-6 mm şi lungimea 140-160 mm, 

pentru confecţionarea scheletului bazei coşului; 

 23 nuiele cu diametrul 4-5 mm şi lungimea 350-400 mm pentru 

stîlpişorii peretelui (scheletul peretelui); 

 o nuia cu diametrul 8-10 mm, şi lungimea 700-800 mm pentru 

scheletul mînerului coşului; 

 nuiele cu diametrul 3-4 mm pentru împletirea bazei, peretelui şi a 

mînerului coşului. 

 



 55 

Tehnologia confecţionării coşului cu bază rotundă: 

Operaţii şi procedee 

tehnologice 

 

Indicaţii, sfaturi 

Unelte şi 

scule 

1. Asamblarea bazei 

scheletului coşului (vezi 

fig. 2a, 2b). 

 

Alegeţi 6 păruşi cu aceleaşi dimensiuni. 

Despicaţi parţial la mijloc 3 păruşi. 

Introduceţi prin ei alţi trei păruşi 

nedespicaţi. 

Secţionarea păruşilor se face cu un cuţit, 

perpendicular pe axă şi la dimensiuni fixe, 

pentru a se obţine o bază simetrică. 

Lungimea despicăturii: 40-55 mm. Păruşii 

trebuie să formeze semnul crucii cu braţele 

egale. 

 

 

Cuţit 

 

Sulă 

 

 

2. Întărirea scheletului 

bazei coşului (vezi 

fig.2c). 

Întărirea scheletului se face prin metoda 

funie răsucită, începînd cu împletirea 

capetelor subţiri ale nuieluşelor. 

 

3.Împletirea bazei 

coşului (vezi fig.3). 

Baza se împleteşte prin metoda simplă 

pînă la ø100 mm. Pentru obţinerea unui 

număr impar de păruşi se mai adaugă încă 

un păruş. Apoi se împletesc 2-3 rînduri prin 

metoda funie răsucită din două vergele. 

Baza se împleteşte strîns. Distanţa dintre 

păruşii despărţiţi ai bazei trebuie să fie 

egală 

 

4. Ascuţirea, introduce-

rea stîlpişorilori laterali 

(vezi fig.3b). 

Ascuţirea se face în formă de pană la 

capătele mai groase ale stîlpişorilor laterali. 

Stîlpişorii se introduc în golurile existente 

pe lîngă păruşii scheletului cît se poate mai 

adînc. Adîncimea minimă – 1/3 din raza 

bazei. În caz de necesitate, pentru lărgirea 

locului de trecere a stîlpişorilor, se foloseşte 

sula. 

Cuţit sau 

cosor, 

sulă. 

5. Îndoirea stîlpişorilor 

laterali în sus. 

Stîlpişorii se îndoaie sub un unghi de 

90
o
 şi se leagă provizoriu capetele cu o nuia 

sau o funie formînd astfel scheletul 

peretelui. Cînd stîlpişorii se îndoaie şi se 

rup, atunci locul de îndoire se strînge cu un 

cleşte cu fălci rotunde. 

Cleşte cu 

fălci 

rotunde 

6. Întărirea stîlpişorilor. Folosind metoda funie din 3 nuiele se 

împletesc 2-3 rînduri, începînd cu 

împletirea capetelor subţiri ale nuielelor. 

 

7. Împletirea peretelui 

lateral al coşului 

Peretele lateral se împleteşte prin 

metoda simplă pînă la înălţimea de 80 mm, 

apoi se împletesc 2-3 rînduri prin împletirea 

răsucită din 3 vergele. 

 

8. Împletirea marginii Operaţia constă în răsucirea, îndoirea şi  
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coşului (vezi fig.4). trecerea păruşilor peretelui peste un păruşi 

interior şi doi păruşi exteriori 

9. Întărirea scheletului 

torţii în peretele coşului 

(vezi fig.1). 

Scheletul torţii se introduce în peretele 

coşului diametral opus pe lîngă stîlpişorii 

peretelui. 

Sulă 

10. Înfăşurarea torţii 

(vezi fig.1). 

Mlajele se introduc în peretele lateral pe 

lîngă scheletul torţii, apoi se înfăşoară cu 

ele scheletul torţii. Capetele rămase mai 

lungi decît scheletul torţii se camuflează în 

peretele coşului. 

 

11. Finisarea coşului. Capetele nuieluşelor se retează la nivelul 

împletiturii. Partea exterioară a coşului se 

poate acoperi cu lac incolor. Se evită 

pătrunderea lacului în partea interioară a 

coşului. 

Cuţit, 

foarfece 

de vie, 

pensulă. 

 

Fig.1. Coş cu bază rotundă 

 

 

Fig. 2. Asamblarea şi întărirea scheletului bazei coşului: 

a – păruş, b – asamblarea scheletului bazei coşului, c – întărirea scheletului bazei 

coşului. 
 

 

 

 

 

a 
b 

c 
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Fig.3. Împletirea bazei coşului şi introducerea stîlpişorilori laterali: 

a) Începutul împletirii bazei coşului; b) Sfîrşitul împletirii bazei coşului şi 

introducerea stîlpişorilor laterali: 1 – păruş, 2 – gol lîngă păruş, 3 - stîlpişor 

lateral al coşului. 
 

 

 

 

Fig.4. Etapele împletirii marginii: 

a - îndoirea păruşului 1; b – îndoirea păruşilor 2 şi 3; c – îndoirea păruşului 4 pentru a 

obţine prima pereche de păruşi 1,4. 

 

 

 

 

d – îndoirea păruşului 5 pentru a obţine perechea a doua de păruşi 2,5; e - îndoirea 

păruşului 6 pentru a obţine perechea a treia de păruşi 3,6; f - îndoirea păruşului 7 

pentru a obţine perechea a patra de păruşi 4,7; 
 

a b c 

d e 
f 

a 

b 

2 

3 

1 
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g, h – îndoirea ultimului păruş vertical “n” pentru obţinerea ultimei perechi de păruşi; i 

– îndoirea ultimilor păruşi lungi “m, q, n” pentru a obţine marginea completă. 

 
Referinţe bibliografice: 
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Mijloace de realizare a obiectivelor educaţionale 

la Educaţia Tehnologică 
 

Ilie Cotic, 
profesor, gradul I, 

Liceul Teoretic “B. P. Haşdeu”, Bălţi 

 
Rezume: Dans l‟article est décrite l‟expérience pédagogique accumulée pendant 

plusieurs années se référant au module « La technologie de l‟ouvraison du bois avec des 

éléments d‟artisanat ». On y présente une fiche technologique concernant la confection de la 

boîte pour le maintien des petites pièces, ainsi que la succession des opérations 

technologiques, des schémas, des matériaux et des outils utilisés. 

Termeni cheie : educaţie tehnologică, modul, fişă tehnologică, cutie pentru piese, lemn. 

 

În condiţiile actuale, şcoala de cultură generală suferă schimbări radicale. 

Trecerea la noile condiţii ale economiei de piaţă cere de la profesori un efort 

considerabil pentru a-şi schimba mentalitatea, a-şi perfecţiona măiestria 

pedagogică. Educaţia Tehnologică, disciplină importantă de învăţămînt, 

contribuie la pregătirea elevului pentru integrarea directă în spaţiul social-

economic din ţara noastră. 

g h i 
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Din aceste considerente, se modifică perspectiva conceptuală a 

disciplinei – aceasta nu urmăreşte “formarea dragostei faţă de muncă”, 

determină ci formarea unei personalităţi active cu convingeri şi priceperi de a 

munci, ştiind că munca intelectuală şi fizică este principala sursă vitală pentru 

propria persoană şi pentru societate. 

Curriculumul actual prevede o îmbinare realistă dintre nivelul bazei 

tehnico-materiale al şcolilor, pregătirea profesională a pedagogului şi tradiţiile 

specifice locale. Curriculumul, fiind un instrument de lucru cu un grad înalt de 

autonomie, conţine mai multe module, iar alegerea modulului se efectuează de 

către profesor, reieşind din condiţiile concrete în care activează profesorul: 

baza materială a şcolii, particularităţile localităţii în care este plasată şcoala, 

propria pregătire profesională etc. 

Unul dintre modulele care poate fi aplicat cu succes în orice şcoală este 

“Tehnologia prelucrării lemnului cu elemente de artizanat”. În opinia noastră, 

acest modul poate fi aplicat în orice şcoală, deoarece nu necesită utilaj tehnic 

complex. Dispunînd (cel puţin) de ferestrău circular electric şi strung de ascuţit 

instrumente profesorul poate desfăşura activităţi educaţionale conform 

curriculumului. 

De multe ori profesorii se plîng de lipsa materialelor şi a instrumentelor. 

Sugerăm că o parte din instrumente pot fi confecţionate în atelierul şcolii cu 

ajutorul elevilor, iar la etapa iniţială, elevii pot veni la lecţii cu instrumente 

aduse de acasă. 

Am elaborat o serie de fişe tehnologice pentru confecţionarea suvenirelor 

şi a obiectelor de bucătărie, care solicită cheltuieli minime de materiale şi 

instrumente. O scîndurică de la o ladă de mere fiecare elev o poate găsi, iar 

dintr-un cuţit de servit la masă se poate confecţiona o teslă, care poate fi 

mînuită cu dibăcie la confecţionarea mai multor obiecte cu elemente de 

artizanat. Tăierea geometrică poate fi uşor aplicată în şcoala de cultură generală 

în cadrul lecţiilor de educaţie tehnologică. O condiţie esenţială este ca tesla să 

fie bine ascuţită, de aceea profesorul de educaţie tehnologică trebuie să posede 

măiestria ascuţirii instrumentelor. La lecţiile practice din cadrul întrunirilor 

metodice profesorii care cunosc arta tăierii geometrice îi pot ajuta pe profesorii 

începători în acest domeniu. De asemenea ar fi binevenite orele de tăiere 

geometrică în cadrul cursurilor de perfecţionare a cadrelor didactice. În afară 

de ornamentarea geometrică a suvenirelor şi a unor obiecte de uz casnic, pot fi 

confecţionate bare decorative care pot fi folosite la înfrumuseţarea mobilierului 

în şcoală, a diferitor panouri, standuri. Tăierea geometrică cere de la elevi 

fantezie şi creativitate. De aceea acest gen de activitate contribuie în mod 

esenţial la formarea unei personalităţi creative apte să perceapă şi să creeze 

frumosul.  

În continuare prezentăm o fişă tehnologică pentru confecţionarea cutiei 

pentru păstrarea pieselor mici. Confecţionarea acestui obiect este prevăzută 

pentru clasa a V-a. Complicînd ornamentul şi modul de îmbinare (prin cepuri şi 
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cuie) profesorul poate să-l confecţioneze şi în clasa a VI-a. La confecţionarea 

acestui obiect se folosesc următoarele operaţii tehnologice: trasarea pieselor, 

tăierea cu ferestrăul, trasarea ornamentului, tăierea geometrică, îmbinarea prin 

cuie, şlefuirea, vopsirea cu coloranţi de apă, evidenţierea ornamentului prin 

şlefuirea lui. 

 

Fişa tehnologică pentru confecţionarea unei cutii  mici 

Nr. 

crt. 

Succesiunea 

operaţiilor 

Schiţe Instrumente, 

materiale 

1. Trasăm pe semi-

fabricat 4 piese 

cu  dimensiunile 

100x50x10 

 

 

 

 

 

 

Creion, riglă, 

colţar, scîndu-

rică cu grosimea 

10mm 

2. Tăiem 4 piese 

egale după 

liniile trasării. 

 

 

 

 

 

Ferestrău, 

menghină, 

dispozitiv de 

tăiere, 

scîndurică 

3.  Şlefuim piesele 

tăiate 
 

 

 

 

Hîrtie abrazivă, 

piesele 

4. Trasăm 

ornamentul 

pentru tăiere 

geometrică pe 

feţele pieselor 

 

 

 

 

 

 

Riglă, colţar, 

creion, piesele 

şlefuite 

5. Efectuăm tăierea 

geometrică a 

ornamentelor 

 

 

 

 

 

 

 

Teslă, piesele 

trasate cu 

ornament 
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6.  Trasăm pe 

placaj fundul 

cutiei cu 

dimensiunile 

120x100x5  

 

 

 

 

 

 

Creion, riglă, 

colţar, placaj 

(carton presat) 

cu grosimea de 

5mm 

7.  Tăiem placajul 

după liniile 

trasate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferestrău, 

placaj, 

menghină 

 

8. Trasăm pe piese 

locurile pentru 

îmbinarea cu 

cuie (pe 2 părţi 

laterale şi pe 

fundul cutiei) 

 

 

Riglă, colţar, 

creion, 2 piese 

ornamentate 

 

 

9 Fixăm cu cuie 

părţile laterale 

 

 

Ciocan, cleşte, 8 

cuie l=20; ø1, 

piesele laterale 

10. Fixăm fundul cu 

cuie la părţile 

laterale 

 

 

 

 

 

 

 

Ciocan, cleşte, 8 

cuie l=20; ø1, 

piesele 

11. Finisăm cutia  

 

 

Hîrtie abrazivă, 

pilă, cutia 

12. Vopsim cutia cu 

coloranţi de apă 
 

 

 

Coloranţi de apă 

dizolvaţi, 

pensulă, cutia 

13. După uscare 

evidenţiem 

ornamentul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hîrtie abrazivă, 

cutia 

14. Vopsim cutia cu 

lac transparent. 

 

 

 

Lac transparent, 

pensulă, cutia 
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К истокам прошлого: 

уроки ковроделия 

 
Марианна Васильевна Глижин 

преподаватель  первой дидактической степени  

лицея им. Штефана чел Маре города Бэлць 

 

Rezume: dans le présent article sont représentées les cartes technologiques du module 

“L‟art de la fabrication des tapis. Le tapis de facture”; on y reflète la technique de la 

confection du tapis “tissé en boutons”; on décrit la technique “Après l‟aiguille” avec 

l‟utilisation des fils de laine. 

Ключевые слова: искусство ковроделия, сувенирный коврик, технологические 

операции 

 

Узорное ткачество является одним из традиционных ремесел 

Молдовы, оно имеет давние традиции. Этот вид народного творчества 

передавался из поколения в поколении, постоянно совершенствуясь. 

Занятие ткачеством наложил определѐнный отпечаток на народную 

обрядовость, и нашло своѐ отражение в фольклоре. Наибольший интерес 

представляет своеобразный орнамент который отображает проявление 

художественных вкусов народа, его эстетические представления. 

Орнамент никогда не рассматривался народными мастерами как 

самоцель, он всегда соответствовал характеру практического назначения 

ковра. Эстетическая функция ковра всегда находилась в тесной связи с 

утилитарной.  

Искусство ковроделия не теряет своего значения и в наши дни. Оно 

предстает перед нами не только как ценное наследие прошлого, имеющее 

познавательное значение, но и как богатый источник художественной 

культуры, обогащающий современное искусство. 

Одной из уникальных старинных техник изготовления ковровых 

изделий является фактурный ковѐр «выбранный в пуговицах». Он 

изготавливается при помощи вышивки в технике «за иглой» с 

использованием шерстяной пряжи. Практика показала, что данная 

деятельность помогает учащимся выработать такие ценные качества, как: 

терпение, усидчивость, аккуратность, воспитания художественного вкуса, 

творческого чутья и воображения. Учащиеся отмечают, что предметы 

искусства в национальном стиле очень удачно дополняют современный 

интерьер, отражая самобытность декоративного искусства народа с одной 

стороны и стремление к гармоничному и красивому с другой.  

В данной работе рассматривается разработка технологических карт 

к модулю «Искусство ковроделия. Фактурный ковѐр» в 8 классе. 
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Технологическая карта к модулю: 

«Искусство ковроделия. Фактурный ковѐр» 8 класс. 

Тема: «Разработка эскиза – образца сувенирного коврика» 
 

Последовательность 

операций. 

Графическое 

изображение.   

Советы и 

рекомендации 

Материалы и 

инструменты 

Подготовка  листа 

бумаги  в клеточку 

для разработки 

эскиза. 

 

Рис.1.  

Эскиз может 

выполняться в 

разных  масштабах. 

Бумага в клеточку,  

ножницы. 

Подсчѐт количества 

пунктов с 8-ью 

лучами по  ширине 

и высоте, которые 

соответствуют 

обозначенным 

цифрам.  

Рис.2. 

Точность разметки 

эскиза можно 

проверить с 

помощью угломера 

или линейки. 

Бумага, карандаш, 

линейка, угломер,  

ластик. 

Проектирование 

модели маленького 

сувенирного 

коврика в 

соответствии с 

данной величиной 

по количеству 

клеточек. 
  

Рис.3. 

 

Гармонично 

сочетать цветовую 

гамму. 

При выборе 

фрагмента  

можно использовать 

книги и фотографии с                 

видами ковров.  

Линейка, цветные 

карандаши, ластик. 

Установка размеров 

коврика 27х27 см, 

9х9 пуговиц (всего 

81 одинаковые по 

горизонтали и 

вертикали). 

 
Рис.4. 

Коврик может быть 

различным по 

размеру и форме. 

 

Карандаш, 

линейка. 
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Подбор шерстяных 

ниток разных 

цветов. 

 

Рис.5. 

 

Разноцветная пряжа 

должна быть одного 

качества. 

Цвета для модели 

коврика выбираем 

по собственному 

вкусу. 

 

Шерстяные 

нитки ковровой 

фабрики из  

Унгень или   

«Флоаре Карпет» 

из Кишинэу или 

ручного 

прядения.  

 

Тема: « Подготовка рамы для изготовления ковра» 

 

Последовательность 

операций. 

Графическое изображение.   Советы и 

рекомендации 

Материалы и 

инструменты 

Разработка чертежа 

рамы. 

 

Рис.1. 

Чертѐж может  быть 

исполнен на 

компьютере в 

специальных 

программах.  

Бумага, карандаш, 

линейка, угольник. 

Разметка деталей 

рамы на всех 4-х 

сторонах. 

 

Рис.2. 

Длина вырезаемого 

куска при угловом 

соединении равна 

толщине соединяемых 

деталей. Когда детали 

складывают вместе, 

общая толщина 

изделия равна  

толщине бруска. 

Сосновые бруски 

толщиной 

40х40мм., 

столярный стол, 

линейка , 

карандаш.  

Изготовление деталей  

для рамы (удаление 

лишнего материала по  

линиям разметки). 

 

Рис.3. 

Из каждого бруска 

вырезается кусок 

древесины в половину 

толщины детали. При 

пилении ножовкой 

линия разметки  

должна оставаться  на 

заготовке. 

Линейка, 

карандаш, 

ножовка. 
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Установка деталей 

рамы и сверление 

отверстий. 

 

Рис.4. 

Соединение будет 

более   прочным, если 

дополнительно 

установить  нагели- 

деревянные стержни 

круглого сечения. 

Линейка, 

карандаш, 

электрическая  

дрель. 

 

Разработка чертежа 

деревянных нагелей  

(для шипового   

соединения). 
 

Рис.5. 

Закрепив заготовку на  

верстаке рубанком 

строгают рѐбра до 

линии разметки. Для 

округления заготовку        

зачищают рашпилем. 

Верстак, рубанок, 

рашпиль. 

Скрепление сторон 

рамы согласно 

рисунку 4. 

 

 

Перед забиванием 

нагель заостряют, 

смазывают клеем и 

забивают в отверстие, 

просверленное в 

детали параллельно 

торцу. Места 

соединений нужно  

отшлифовать 

наждачной  бумагой. 

Линейка, угольник, 

клей, деревянные 

стержни, молоток. 

  

Тема: «Основание» 

 

Последовательность 

операций. 

Графическое изображение.   Советы и рекомендации Материалы и 

инструменты 

Подготовка 

рамы к 

снованию. 

 
Рис.1. 

Вбиваем по 4-м сторо-

нам  рамы маленькие 

гвозди на расстоянии 

1,5 см друг от друга. 

Они должны входить в 

неѐ примерно наполо-

вину. Для удобства на 

край рамы можно 

положить листок 

бумаги в клетку. 

Рама, 

маленькие 

гвозди, 

линейка, 

лист бумаги 

в клетку, 

молоток. 
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Снование нитей 

основы  в 3 этапа 

с закреплением  

их на гвозди: 

а. по вертикали 

 

 

 

 

б. по горизонтали 

 

 

 

 

в. по диагоналям 

 

Рис.2. 

 

Рис.3. 

 

Рис.4. 

Снуѐм основу 

вертикальными 

параллельными линиями.  

 

 

 

Снуѐм основу 

горизонтальными 

параллельными линиями. 

В результате в основе 

получаются квадратики. 

Затем сверху натягивают 

основу диагональными 

линиями. В результате 

создаются точки пере-

сечения из 8-ми лучей 

(звѐздочки), которые 

составляют основной 

каркас основы для 

формирования пуговиц. 

Для основы используют 

крепкие хлопчато-

бумажные нити № 10, 

сложенные в  7-8 нитей. 

Рама, 

хлопчатобумаж

ные    нити, 

ножницы. 

Тема: «Уток (уточная пряжа)» 

 

Последовательность 

операций. 

Графическое 

изображение.   

Советы и рекомендации Материалы и 

инструменты 

Объяснение 

сочетания   

цветов, 

рассматривая 

цветовой круг. 

Кр - красный 

Ор - оранжевый 

Ж - жѐлтый 

З - зелѐный 

С - синий 

 

Рис.1. 

Пары цветов, 

противопо-ложных на 

спектре, взаимно 

усиливают 

насыщенность цвета. 

(Рис.2.) 

 

Таблицы с 

изображением 

различных 

цветов, тетрадь. 
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Ф - фиолетовый 

П - пурпурный 

 

 

Рис.2. 

1-1 (красный – 

зелѐный) 
2-2 (оранжевый - синий) 

3-3 (желтый – фиолетовый) 

4-4 (пурпурный – 

желто -зел.) 
5- двух тональный ряд с  

гармоничным переходом   

между этими цветами. 

6-тѐмно-серый цвет- 

результат смешения 2-х 

дополнительных цветов. 
 

Фиксация точки  

пересечения основы 

«звездочки» белыми 

нитками создавая   

центр «пуговицы»  

(«снежок» или  

«сахарок»).  

Рис.3. 

 

Рис.4. 

Игла для вышивки должна    

быть: 

 с большим ушком; 

 изогнутой формы до 7 см; 

Для вышивки ковра можно 

использовать хирургическую 

иглу, предварительно за- 

тупив еѐ.  Вышивать центры 

рельефных пуговиц  нужно 

под одинаковым наклоном, 

иначе они будут направлены    

в разные стороны.  

Тетрадь, 

карандаш,     

игла, нитки. 

Установка коли- 

чества «звездочек» 

(всего 81). 

 

Рис.5. 

Готовим для фиксирования 

«звѐздочек» такое же 

количество белых нитей  

длиной в 40 см. 

Карандаш,  

нитки, игла, 

ножницы. 
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Подготовка ниток  

уточины различных              

цветов (работа в 

группах) 

 

Рис.6. 

Если используем нитки  

фабрики Унгень то в 2 

сложения; если «Флоаре 

Карпет» в 4 сложения.     

Длина  шерстяной нити      

должна быть около 160 см. 

Чтобы нитки не путались, их 

наматывают в моточки. 

Разноцветные 

нитки,   

ножницы. 

 

Тема: «Техника вышивания «за иглой» » 
 

Последовательность 

операций. 

Графическое 

изображение.   

Советы и 

рекомендации 

Материалы и 

инструменты 

Протягивание нитки                

вдвое через ушко 

иголки. 

   

Рис.1. 

Иголка не должна быть   

слишком острой. 

Белые шерстя-  

ные нитки для 

центра, иголка. 

Фиксирование    

точки, где пересе-

каются 8 лучей. 

 Рис.2. 

Закрепив нитку выши-

ваем центр, выполнив 4-5 

витков. 

 

Нитки, иголка. 

Выполнение 

«пуговицы» цветными 

нитками в два 

сложения. 

 Рис.3. 

После закрепления 2-ой          

нити оставшуюся нить        

натянув вверх отрезаем. 

Уточную нить с иголкой          

нужно туго натягивать, 

прижимая  еѐ левой 

рукой. 

Цветные нити 

вдвое, длиной 

около  160см., 

игла. 

Обматывание 

последовательно  

каждого луча цвет- 

ной  ниткой, 

пропуская иглу под 

петлѐй в технике     

«за иглой». 
 Рис.4. 

Вышивание ковра 

осуществляется по 

спирали. Уточные нити не 

должны наслаиваться 

друг на друга. 

Цветные нити, 

игла. 
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Пропускание нитки 

под следующую 

петлю. 

 

Рис.5. 

Конец нити предыду-  

щей розетки перепле-

тается между основ-  

ными нитями основы к 

центру следующей 

розетки и фиксируется        

петлѐй новой 

пуговицы. В уточных 

нитях не делают узлов. 

Каждый ряд начинаем 

в том же направлении. 

Цветные нити, 

игла. 

Демонстрация 

готового ковра на 

раме. 

 

Рис.6. 

Нитки, оставшиеся после 

окончания работы можно 

использовать для  

изготовления ворсового        

ковра. 

 

 

Тема: Отделка ковра «выбранного в пуговицах» 
 

Последовательность 

операций. 

Графическое изображение.   Советы и рекомендации Материалы и 

инструменты 

Снятие ковра с 

рамы. 

 

Рис.1. 

Осторожно 

разрезать  нити 

основы около 

гвоздей. 

 

 

 

Ножницы. 

Демонстрация 

снятого  ковра с 

рамы. 

 

Рис.2. 

Концы нити по 3 пары 

от   розетки туго 

завязываем в узел. 

Ножницы. 
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Стягивание и  

завязывание узлов. 

 

Рис.3. 

Концы нитей после 

завязывания узлов 

«прячем»  на изнанке 

ковра. 

 

 

 

Крючок,   

нитки. 

Обработка ковра 

(обвязывание 

крюком). 

 
Рис.4. 

Обрабатываем сверху 

кайму ковра крючком № 

1,5 и   шерстяной ниткой          

столбиками без накида. 

Крючок, 

нитки. 

Художественное 

оформление ковра. 

Р

Pис.5. 

По краю ковра на уровне 

узлов  завязываются 

крючком цветные кисти. 

Чтобы шерстяные нити  

для   кистей были 

одинаковыми,  нить 

наматываем на плотный   

картон и разрезаем с одной 

стороны. 

Крючок, 

нитки,  

картон, 

ножницы. 

Демонстрация 

кетового ковра с 

лицевой  стороны. 

 Рис.6 

Фактурный коврик        

«выбранный в пуговицах»      

имеет плотную и цельную 

фактуру. 

Обладает массажным        

эффектом. 

 

Демонстрация 

готового ковра с 

изнаночной  

стороны. 

 Рис.7. 

У ковра получается 

красивая фактурная и 

цветовая  изнанка с  

интересно 

переплетѐнными 

нитями. 
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Образцы готовых ковров 
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File din istoria tehnicii  

 

 

 

Carl Benz – unul din fondatorii 

industriei automobilelor 
Tatiana Raileanu, 

profesor, Colegiul Politehnic Bălţi 

Eugen Ciubotă, 
profesor, Şcoala profesională tehnică nr.5, Bălţi 

 
Rezume: Dans cet article sont présentées des dates biographiques d‟un des pionniers 

de l‟industrie de construction d‟automobiles. De plus, on y décrit la construction générale de 

l‟automobile breveté par Charles Benz, ainsi que quelques caractéristiques techniques du 

véhicule créé par lui 

 

Carl Benz (germ. Karl Friedrich Michael Benz, 25 noiembrie 1844 – 4 

aprilie 1929) este inginer german, inventatorul automobilului, pioner în 

construcţia de maşini. În 1885 a construit primul automobil “Benz” din lume 

(Motowagen, care se păstrează la München). Brevetul asupra acestui automobil 

a fost obţinut de Carl Benz la 29 ianuarie 1886. 

După terminarea şcolii primare din Karlsuhe, în 1853 Carl Benz se 

înscrie la liceul tehnic. Aici viitorul inventator se interesează de locomotivele 

cu aburi şi alte mijloace de transport. La 9 iulie 1864, la vîrsta de 19 ani Carl 

Benz absolveşte Facultatea de mecanică tehnică a Universităţii din Karlsuhe, 

iar în următorii şapte ani lucrează la diferite întreprinderi din Karlsuhe 

Mannheim, Pfortgheim şi Viena.  

În anul 1871, împreună cu Augusto Ritter, Carl Benz organizează în 

Mannheim un atelier mecanic. Aici Carl Benz începe crearea noilor motoare cu 

ardere internă. La 31 decembrie 1878 inginerul obţine brevetul de invenţie a 

motorului în 2 timpi. În curînd Carl Benz îşi brevetează toate ansamblurile şi 

sistemele importante ale viitorului automobil: acceleratorul, sistemul de 

aprindere, carburatorul, ambreiajul, cutia de viteze, radiatorul de apă şi de 

răcire. 

În 1882 Carl Benz organizează societatea pe acţiuni “Gasmotoren Fabric 

Mannheim”, pe care o părăseşte în 1883. În acelaşi an, în baza atelierului de 

biciclete, organizează compania “Benz & Company Rheinische Gasmotoren – 

Fabrik”, cunoscută şi ca “Benz & Cie”. Această companie a început să producă 

şi să vîndă motoare cu ardere internă. Aici Benz şi-a construit primul său 

automobil. 
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Automobilul 

brevetat de Carl Benz 

nu se aseamănă prea 

mult cu automobilele 

de astăzi, aducea mai 

degrabă cu o trăsură 

deschisă, avînd compo-

nentele de bază ale 

bicicletei. Pe axa din 

spate erau fixate două 

roţi subţiri, de înălţimea 

unui om, cu anvelope 

din cauciuc dur, avînd 

spiţe din sîrmă. În faţa 

scîndurii de suport 

pentru picioare, era 

dispusă o roată mică cu 

spiţe, cu ajutorul căreia vehicolul putea fi condus, printr-un sistem de pîrghii. 

Dacă cineva ar mai întîlni astăzi pe stradă un asemenea triciclu cu greu ar 

recunoaşte că este vorba de un automobil. 

În spatele banchetei, pufăia un mecanism de antrenare, senzaţional pentru 

epoca respectivă: un motor cu ardere internă de 0,88 CP, cu un cilindru, răcit 

cu apă. Cilindrul punea în mişcare axa din spate şi roţile, prin intermediul unor 

curele, lanţuri şi al unor arbori. Cea mai mare şi mai vizibilă piesă era un 

volant orizontal, turnat din fontă. 

În călătoriile sale de probă Benz mai întîi trebuia să pornească motorul cu 

volantul, apoi sărea repede în faţă, pe banchetă, cupla unica viteză şi pleca 

bubuind de zor: cu 16 km/h! Acest îndrăzneţ strămoş al automobilului, creat de 

Carl Benz, poate fi văzut şi astăzi la Muzeul German din München. 

Automobilul, finisat în 1885, primind denumirea de “Motorwagen” a fost 

brevetat în ianuarie 1886, iar în 1887 a fost prezentat la expoziţia din Paris. 

În anul 1888 a început vînzarea automobilelor. În curînd a fost deschisă o 

filială comercială la Paris, unde erau cumpărate mai bine. În 1886-1893 au fost 

vîndute circa 25 de automobile de tipul “Motorwagen”. 

În 1893 a fost creat un automobil cu 4 roţi, 2 locuri, motorul avînd 

puterea de 3 CP. Viteza lui era de 17-20 km/h. Fiind mai ieftin de cît cel 

precedent, în primul an au fost vîndute 45 de automobile. 

În 1894 a început să fie pus în circulaţie automobilul de tipul “Velo”, 

care a participat la primele curse de automobile. În 1895 a fost creat primul 

camion şi primele autobuze din lume. 

În 1926 compania “Benz” s-a contopit cu compania “Daimler” şi, astfel, 

au fost puse bazele firmei de talie mondială “Daimler-Benz”. 
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Pasionaţi de pedagogie, tehnică şi tehnologie 
 

 

 

Ilie COTIC – entuziast al educaţiei tehnologice 
 

Domnul Ilie Cotic, profesor de 

educaţie tehnologică la Liceul “B.P. 

Haşdeu” din mun. Bălţi era obsedat 

de mai multe visuri încă din 

copilărie. Visa să devină poet, 

participînd la concursurile şcolare 

pentru cea mai bună creaţie literară. 

Ocupă chiar locuri de frunte. Visa să 

devină artist, participînd la cercurile 

de activitate artistică: cor, cercul 

dramatic, ansamblul de dansuri 

populare, orchestra de coarde. Dar 

pînă la urmă şi-a legat destinul de pedagogie. Activează în domeniul pedagogic din 

anul 1962, iar în funcţie de profesor de educaţie tehnologică - din anul 1973. Este 

deţinător al gradului didactic unu. 

Este o persoană înzestrată cu spirit creativ şi estetic. În procesul predării 

educaţiei tehnologice dl I.Cotic altoieşte elevilor dragostea faţă de tot ce-i frumos, 

avînd un crez esenţial: a activa creativ pentru binele tău şi pentru binele oamenilor 

din jur. Aproape toate obiectele din lemn confecţionate de elevii săi sînt împodobite 

cu elemente artistice specifice artizanatului autohton. 

Domnul I.Cotic se bucură de stimă şi autoritate binemeritată în colectivul de 

profesori şi elevi. În activitatea sa de pedagog acordă o atenţie deosebită pregătirii 

materialelor didactice: mape cu fişe tehnologice, desene pe care le foloseşte ci succes 

la lecţiile de educaţie tehnologică. 

Discipolii dlui I.Cotic, sînt premianţi ai mai multor concursuri municipale, 

prezentînd diferite suvenire şi obiecte casnice utile: penare, lopăţele, suporturi (pentru 

creioane, chibrituri, cuţite etc.), cuiere ş.a. 

De mai mulţi ani aceste concursuri se promovează  în atelierul didactic al 

Liceului “B. P. Haşdeu”. La desfăşurarea lor contribuie din plin dl I.Cotic. 

Este şef al întrunirilor metodice ale profesorilor de educaţie tehnologică din 

mun. Bălţi şi consultant permanent al tinerilor profesori. 

Deşi este de vîrsta pensionară, dl I.Cotic nu se desparte de discipolii săi, 

activînd în continuare la liceu şi regretînd doar faptul că în planul de învăţămînt s-au 

redus orele de educaţie tehnologică. Pentru fiecare clasă se prevede doar o singură oră 

pe săptămînă, iar într-o oră nu reuşeşti prea multe să faci. 

Este un profesor optimist şi speră că situaţia se va schimba spre bine şi educaţia 

tehnologică îşi va ocupa locul meritat printre disciplinele şcolare de studiu contribuind 

la pregătirea armonioasă a personalităţii contemporane.  

M. Zasadnîi 
specialist principal DÎTS, mun. Bălţi 
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Mica publicitate 
 

 

Exigenţe privind prezentarea articolelor pentru publicare  

în Revista Tehnocopia 
 

Revista este destinată specialiştilor care activează în domeniul pedagogiei (aspectul 

tehnico-tehnologic şi alte aspecte complementare) la toate treptele de învăţămînt din 

Republica Moldova şi de peste hotarele ei. Materialele prezentate spre publicare vor 

reflecta, în fond, unul din următoarele compartimente de bază ale revistei: 

 teorie: viziuni pedagogice novatoare; 

 metodică; 

 file din istoria tehnicii şi tehnologiei; 

 pasionaţi de pedagogie, tehnică şi tehnologie; 

 mică publicitate; 

Sînt salutabile şi articole ce ar servi drept imbold pentru lansarea altor rubrici ale 

revistei (domenii axate nu doar pe discipline cu caracter real, ci şi pe cele umanistice) ce ar 

contribui la  formarea şi dezvoltarea culturii generale a omului contemporan. 

Materialele prezentate în formă electronică şi într-un exemplar printat semnat de 

autor (autori) vor respecta următoarele cerinţe: 

 titlul articolului; 

 date despre autor (prenumele, numele, grad ştiinţific, funcţia didactică), 

denumirea instituţiei în care activează; 

 rezumat în limba străină (franceză sau engleză); 

 conţinutul articolului; 

 referinţe bibliografice. 

Rezumatul va include ideile de bază ale articolului şi nu va depăşi 10 rînduri. 

Referinţele bibliografice în text se vor insera prin cifre luate în paranteză […] ce 

indică numărul de ordine al sursei din lista bibliografică şi pagina respectivă. Lista 

bibliografică se prezintă în ordinea alfabetică sau a apariţiei referinţelor bibliografice în 

conţinutul articolului. Sursa bibliografică se prezintă în limba originalului. 

Reguli de tehnoredactare electronică: 

- program PS Word minim 1988; 

- font Times New Roman, corp de literă 12; 

- interval 1; 

- format Envelope B5 (175X245); 

- parametrii paginii: 25 – stînga, 20 – sus, 20 – jos, 15 – dreapta, orientarea 

portret. 

Volumul articolului: minimum 3 pagini. 

Materialele vor fi recenzate de specialişti în domeniu. 

Materialele prezentate vor fi însoţite de date de contact (adresă, număr de telefon, 

eventual adresa electronică) ale autorului (autorilor). 
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