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METODA MOZAICUL  METODĂ DE ÎNVĂȚARE CENTRATĂ PE ELEV UTILIZATĂ ÎN CADRUL
ORELOR DE MATEMATICĂ
Rezumat:
Învăţarea centrată pe elev reprezintă o abordare care presupune un stil de învăţare activ şi integrarea programelor de învăţare în funcţie de
ritmul propriu de învăţare al elevului. Elevul trebuie să fie implicat şi responsabil pentru progresele pe care le face în ceea ce priveşte propria
lui educaţie.
Cuvinte cheie: matematică, metoda mozaicului, elevi, clasă, metode didactice
Pentru a avea cu adevărat elevul în centrul activităţii instructiveducative, profesorul îndeplineşte roluri cu mult mai nuanţate decât în şcoala
tradiţională. În abordarea centrată pe elev, succesul la clasă depinde de competenţele cadrului didactic de a crea oportunităţile optime de învăţare
pentru fiecare elev. Astfel, în funcţie de context, profesorul acţionează mereu, dar adecvat şi adaptat nevoilor grupului.
Avantajele învăţării centrate pe elev sunt:
Creşterea motivaţiei elevilor, deoarece aceştia sunt conştienţi că pot influenţa procesul de învăţare;
Eficacitate mai mare a învăţării şi a aplicării celor învăţate, deoarece aceste abordări folosesc învăţarea activă;
Învăţarea capătă sens, deoarece a stăpâni material înseamnă a o înţelege;
Posibilitate mai mare de includere poate fi adaptată în funcţie de potenţialul fiecărui elev, de capacităţile diferite de învăţare, de contextele de
învăţare specifice.
Metodele de învăţare centrată pe elev fac lecţiile interesante, sprijină elevii în înţelegerea conţinuturilor pe care să fie capabili să le aplice în viaţa
reală.
Printre metodele care activează predareaînvăţarea sunt şi cele prin care elevii lucrează productive unii cu alţii, îşi dezvoltă abilităţi de colaborare şi
ajutor reciproc. Ele pot avea un impact extraordinar asupra elevilor datorită denumirilor, caracterului ludic şi oferă alternative de învăţare cu
,,priză” la elevi.
În vederea dezvoltării gândirii critice la elevi, trebuie să utilizăm, cu precădere unele strategii activparticipative, creative. Acestea nu trebuie rupte
de cele tradiţionale, ele marcând un nivel superior în spirala modernizării strategiilor didactice.
Dintre metodele moderne specifice învăţării active care pot fi aplicate cu succes şi la orele de matematică fac parte: brainstormingul, metoda
mozaicului, metoda cubului, turul galeriei, ciorchinele, jocul didactic.
În cadrul acestui articol voi descrie si exemplifica metoda mozaiculuiaplicata în cadrul lecţiei de consolidare şi verificare a cunoştinţelor la unitatea
de învăţare „Operaţii cu numere naturale”.
Mozaicul presupune învăţarea prin cooperare la nivelul unui grup şi predarea achiziţiilor dobândite de către fiecare membru al grupului
unui alt grup. Ca toate celelalte metode de învăţare prin cooperare şi aceasta presupune următoarele avantaje:  stimularea încrederii în sine a
elevilor,  dezvoltarea abilităţilor de comunicare argumentativă şi de relaţionare în cadrul grupului,  dezvoltarea gândirii logice, critice şi
independente,  dezvoltarea răspunderii individuale şi de grup,  optimizarea învăţării prin predarea achiziţiilor altcuiva.
http://educatiaazi.wgz.ro/
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Mozaicul presupune parcurgerea următoarele etape:
1. Împărţirea clasei în grupuri eterogene de 4 elevi, fi ecare dintre aceştia primind câte o fişă de învăţare numerotată de la 1 la 4. Fişele cuprind părţi
ale unei unităţi de cunoaştere.
2. Prezentarea succintă a subiectului tratat.
3. Explicarea sarcinii care constă în înţelegerea întregii unităţi de cunoaştere.
4. Regruparea elevilor, în funcţie de numărul fişei primite, în grupuri de experţi: toţi elevii care au numărul 1 vor forma un grup, cei cu numărul 2
vor forma alt grup ş.a.m.d
5. Învăţarea prin cooperare a secţiunii care a revenit grupului din unitatea de cunoaştere desemnată pentru oră: elevii citesc, discută, încearcă să
înţeleagă cât mai bine, hotărăsc modul în care pot preda ceea ce au înţeles colegilor din grupul lor originar. Strategiile de predare şi materialele
folosite rămân la latitudinea grupului de experţi. Este foarte important ca fi ecare membru al grupului de experţi să înţeleagă că el este responsabil
de predarea secţiunii respective celorlalţi membri ai grupului iniţial.
6. Revenirea în grupul iniţial şi predarea secţiunii pregătite celorlalţi membri. Dacă sunt neclarităţi, se adresează întrebări expertului. Dacă
neclarităţile persistă se pot adresa întrebări şi celorlalţi membri din grupul expert pentru secţiunea respectivă. Dacă persistă dubiile, atunci problema
trebuie cercetată în continuare.
7. Trecerea în revistă a unităţii de cunoaştere prin prezentare orală cu toată clasa/ cu toţi participanţii.
ATENŢIE! – Este important să monitorizaţi predarea pentru că achiziţiile să fi e corect transmise.
Exemplul 1. Aplicarea metodei mozaicului în cadrul lecţiei de consolidare şi verificare a cunoştinţelor la unitatea de învăţare „Operaţii cu numere
naturale”.
Etape:
Împărţirea clasei

în 3 grupuri eterogene de 34 elevi, fiecare dintre aceştia primind câte o fişă de învăţare notată cu câte o cifră (1, 2, 3).

Diferentierea fiselor se face si prin culori astfel încat fişa numerotată cu 1 va fi de culoare roşie, fişa numerotată cu 2 va fi de culoarea lbastră şi fişa
numerotată cu 3 va fi de culoare galbenă. Fişele cuprind părţi ale unui material, ce urmează a fi înţeles şi discutat de către elevi.
Prezentarea succintă a subiectului tratat. Explicarea sarcinii de lucru şi a modului în care se va desfăşura activitatea.
Regruparea elevilor, în funcţie de litera fişei primite, în grupuri de experţi: toţi elevii care au fişa numărul 1 vor forma un grup, cei cu fişa
numărul 2 vor forma alt grup ş.a.m.d.
Învăţarea prin cooperare a secţiunii care a revenit fiecărui grup de experţi. Elevii discută, încearcă să înţeleagă cât mai bine, hotărăsc modul în
care pot preda ceea ce au înţeles colegilor şi desemnează un lider care să prezinte în faţa clasei materialul studiat .
Prezentarea frontală a materialului studiat a fiecărui grup de experţi.
Metoda Mozaicului are avantajul că implică toţi elevii în activitate şi că fiecare dintre ei devine responsabil, atât pentru propria învăţare, cât şi
pentru învăţarea celorlalţi. De aceea, metoda este foarte utilă în motivarea elevilor: faptul că se transformă, pentru scurt timp, în „profesori” le
conferă un ascendent moral asupra colegilor.
Fişă expert 1
1. Scrieţi divizorii următoarelor numere naturale:
1. 28

b) 36

c) 60

2. Scrieţi multiplii de două cifre ai următoarelor numere naturale:
1. 25 b) 30 c) 27
3. Stabiliţi valoarea de adevăr a următoarelor propoziţii:
1. 2/6794
2. 5320 ⋮10
3. 5/232
4. 475 ⋮ 5
5. 237 ⋮ 2

Bibliografie :
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2/23

2/7/2016

Numarul Curent  Educatiaazi

1. Didactica predării matematice, Dan Brânzei, Editura Paralela 45, 2010;
2. Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Constantin Cucoş, Editura Polirom, 2009;
3. Sisteme de instruire alternative si complementare. Structuri, stiluri si strategii, IoanCerghit, Editura Polirom, 2008;
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Importanța utilizării proprietății de asociativitate a adunării în calculul mintal
Rezumat:
În acest articol voi prezenta metoda prin care se poate aduna în minte majoritatea numerelor cu care ne întâlnim în viața de zi cu zi, efectuând
calculul de la stânga la dreapta. Aceste abilități mintale sunt utile la școală, la locul de muncă sau ori de câte ori lucrăm cu numerele. Învâțând
aceste trucuri veți putea putea să adunați și să scădeți numere de două, trei sau chiar patru cifre exclusiv cu ajutorul minții, renunțând astfel la
calculatorul de buzunar.
Cuvinte cheie: matematică, adunare, tehnici de calcul mintale
Adunarea de la stânga la dreapta
La școală, majoritatea elevilor sunt învățați să obțină rezultatul unei operații făcând calculul de la dreapta la stânga. Aceasta nu este o metodă gresită
în cazul calculelor făcute pe hârtie, dar, dacă doriți să calculați în minte mai repede decât pe hârtie, există numeroase motive pentru care ar fi mai
indicat să lucrați de la stânga la dreapta.
În fond și la urma urmei, numerele se scriu și se citesc de la stânga la dreapta, nui asa? Este cât se poate de firesc, așadar, să efectuăm calculele
mintale în același mod. Atunci când încercați să obțineți un rezultatul unei operații calculând de la dreapta la stânga, îl generați de fapt, în sens invers.
Procedând în felul acesta, calculul mintal devine foarte greoi. Efectuând calculul de la stânga la dreapta, veți începe cu cele mai importante cifre ale
problemei. Dacă obișnuiți să calculați în scris de la dreapta la stânga, această metodă sar putea sa vi se pară puțin neobișnuită la început. Nu vă
panicați. Prin exercițiu, veți constata că aceasta este cea mai naturală și mai eficientă metodă de a face calcule mintale.
Adunarea numerelor de două cifre, după această metodă sar putea să nu vi se pară foarte avantajoasă , dar nu vă lăsați descurajați de aparențe. Cu
răbdare și perseverență în foarte scurt timp veti descoperi că singura modalitate de a rezolva cu ușurință nu doar adunări cu numere de trei și mai multe
cifre, ci și orice tip de scădere, înmulțire sau împărțire este calculul de la stânga la dreapta.
Adunarea numerelor de două cifre
Presupunând că știți deja să efectuați adunări și căderi cu numere formate dintro singură cifră vom demara această etapă prin a vă învăța cum să
adunați în minte numerele de câte două cifre.
Abordarea folosită ilustrază, de altfel, principiul fundamental al calculelor aritmetice mintale: simplificarea problemei prin descompunerea ei în
componente mai mici și mai ușor de rezolvat – principiu care stă la baza fiecărei metode prezentate în cartea de față. Parafrazând o vorbă din bătrâni,
succesul se bazează pe trei lucruri: simplificare, simplicare și simplicare.
Cele mai ușoare adunări cu numere de două cifre sunt cele făra trecere peste ordin, cum ar fi, de exemplu: 36+23(20+3)
Pentru a obține suma corectă, adunați mai întâi cu 20 și apoi cu 3. Adunând 36 cu 20 ați simplificat problema și nu vă mai rămâne decât să adunați la
rezultat pe 3:
56+3=59
Iată un exercițiu puțin mai greu: 57+39
Efectuând adunarea de la stânga la dreapta, puteți simplifica exercițiul calculând 57+30=87 și apoi 87+9=96.
Probabil că adunarea cu trecere peste ordin va dat puțină bătaie de cap, dar nu trebuie să vă îngrijorați. La fel se întâmplă la început cu majoritatea
celor care învață să efectueze calcule mintale. Cu puțin exercițiu veți vedea și auzi numerele în minte și trecerea peste ordin nu va mai reprezenta o
problemă. Ca și exercițiu vă invit să faceți o adunare. Mai întâi efectuați calculul mintal. Vedeți mai jos procedeul:
79+
55(50+5)
Ar trebui să calculați 79+50=129, iar apoi pentru a obține totalul corect calculați 129+5=134.
Adunarea numerelor de trei cifre
Numerele de trei cifre se adună la fel precum cele formate din două cifre: de la stânga la dreapta, descompunând operația în componente mai mici. Să
luăm, de exemplu, următoarea adunare:
468+
http://educatiaazi.wgz.ro/
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254 (200+50+4)
Adunăm mai întâi 468 cu 200, apoi cu 50 și în cele din urmă, cu 4. Astfel, după ce calculăm 468+200=668, va trebui să obținem totalul adunării
668+54. Pentru a simplifica exercițiul, începem prin a aduna 668+50 (668+50=718). În acest fel, nu ne mai rămâne de efectuat decât o adunare extrem
de ușoară : 718+4=722.
Aceasta este tehnica necesară pentru efectuarea oricărei adunări mintale. Scopul nostru este de a rezolva exercițiul în câțiva pași ce devin tot mai
simpli pe măsură ce înaintăm, până când nu ne mai rămâne de adunat la total decât un număr format dintro singură cifră. În exercițiul de mai sus, de
pildă, am început prin a procesa mintal șase cifre, pe care leam redus inițial la cinci și în cele din urmă, doar la patru cifre. Pe măsură ce simplifici,
lucrurile vor deveni mai ușoare!
Bibliografie:
Arthur Benjamin, „Secretele Matematicii mintale”, editura Paralela 45, Pitești, 2012;
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Tehnicile de calcul în secolul al XVIIIlea
Rezumat:
Secolul al XVIIIlea, numit uneori și ”secolul luminilor”, se caracterizează printrun avânt al științelor, care începe să adâncească reașezările
trecutului, să realizeze sinteze care conduc la constituirea de discipline în sensul modern al cuvântului. Newton și Leibnitz care își dispută prioritatea
descoperirii calculului infinitezimal, au creat școli puternice marcate de nume de matematicieni ce vor deveni ilustre. Descoperirea legii atracției
universale și a mecanicii raționale sunt semnele esențiale ale sintezei, care se anunță a fi de natură matematică. În același timp, știința capătă mai
multe aplicații practice, influențând industria, care suferă revoluția industrială.
Cuvinte cheie: matematica, tehnici de calcul, revoluția industrială, istorie
Matematicienii secolului al XVIIIlea își extind sfera de interes de la domeniile teoretice la aplicații. Exemple stălucite găsim în Euler care se preocupă
și de muzică, optică și teoria navelor, în Dalembert care se ocupă de muzică, mecanică aplicată, astronomie, fiind unii din marii enciclopediști, în
Laplace, care se consacră matematicii, mecanicii cerești, calculului probabilităților și teoriei căldurii în care realizează în colaborare cu Lavoisier o
lucrare fundamentală.
Cercetarea matematică nu urmărește încă fundamentarea riguroasă , dar realizează un progres în direcția abstractizării noțiunilor, ceea ce îi conferă o
mai mare generalitate și capacitate de a se grupa în cadrul unor discipline de sinteză. Aprofundarea demonstrațiilor prin îndepărtarea succesivă de
principiile și metodele geometrice ale antichității este însă unul din semnele constituirii matematicii moderne. Raționamentului geometric i se
substituie cel algebric și, în consecință, tehnicile de calcul capătă o evoluție nouă în care formalismul algebric se impune cu rodnicie.
Tehnici de calcul aritmeticoalgebrice
În domeniul aritmeticii și teoriei numerelor se atacă probleme de structură ca cele de divizibilitate și reprezentări de numere în care se caută crearea de
algoritmi de recunoaștere a unor categorii de numere naturale, cum ar fi numerele prime, a celor prime cu un număr dat, unde Euler introduce noțiunea
de indicator, care este numărul numerelor prime cu un număr n și mai mici decât acesta, arătând că este o funcție multiplicativă. În domeniul fracțiilor
continue , teoria actuală este eleborată de Euler, care a arătat că numerele raționale se dezvoltă în fracții continue finite, deci cele infinite reprezintă
numere iraționale. Lagrange descoperă în 1767 dezvoltările regulate, cu numărătorii egali cu unu și dă un procedeu de rezolvare a ecuațiilor numerice
prin aproximații cu fracții continue. Tot Lagrange reprezintă numerele întregi prin forme pătratice binare cu coeficienți întregi.
În secolul al XVIIIlea apar pentru prima data determinanții. Cramer în 1750, rezolvă sisteme binare de trei ecuații cu trei necunoscute prin algoritmul
determinanților și observă că aceștia sunt funcții liniare omogene de elementele liniilor și coloanelor. Laplace este cel care introduce în 1772 noțiunea
de determinant de ordinul n, folosind matricele și dând regula de dezvoltare cu ajutorul minorilor.
Interpolarea fracțiilor prin polinoame a fost realizată de Waring în 1779 și de Lagrange în 1975, dând formula generală de interpolare.
Algoritmii calculului cu numere complexe au fost, de asemenea, stabiliți formal tot în secolul al XVIIIlea prin Dalembert, care a introdus notația a+ib
, Moivre care a dat notația trigonometrică și a stabilit formula de ridicare la puteri și de extragere a rădăcinii de ordinul n.
Algoritmul numerelor complexe se îmbogățește prin relația descoperită de Cotes încă din anul 1714, din care Euler deduce în 1740 expresiile lui cosx
http://educatiaazi.wgz.ro/

4/23

2/7/2016

Numarul Curent  Educatiaazi

și sin x precum și dezvoltările în serie de puteri ale acestor funcții. Astfel, trigonometria devine un capitol al algebrei, căpătând o fundamentare
algebrică în locul celei geometrice.
În algebra polinoamelor semnalăm câtul și restul împărțirii acestora pein xa, date de regula lui Bézout și de schema lui Horner. Bézout extinde la
polinoame noțiunea de cel mai mare divizor comun și dă o expresie a acestuia ca o consecință a aplicării algoritmului lui Euclid. Tot Bézout
demonstrază în 1799 existența soluțiilor sistemelor algebrice de m ecuații cu m necunoscute de diverse grade, introducând noțiunea de eliminant în
eliminarea necunoscutei între două polinoame, sub formă de determinant anulat.
În rezolvarea numerică a ecuațiilor, Rufini dă în 1799 o regulă de obținere a zecimalelor succesive ale unor rădăcini cuprinse între două numere întregi
consecutive, iar Lagrange, în 1808, înlocuiește acest algoritm cu cel al fracțiilor continue. Fourier în 1796, introduce în rezolvarea numerică metoda
părților proporționale, arătând că există avantaje prin aplicarea acesteia alternativ cu cea a tangentelor lui Newton.
Rezolvarea ecuației binome de gradul n prim a fost realizat de Lagrange în 1798, arătând că cele n rădăcini formează un ciclu. El a arătat că ecuațiile
algebrice, între rădăcinile cărora există o relație rațională ciclică, sunt rezolvabile prin radicali.
Algoritmi infiniți
În domeniul analizei apar numeroși algoritmi infiniți prin limite de șiruri, sume de serii și calcule de produse infinite.
Teoria diferențelor finite începe cu rezultatele lui Taylor din 1715, fiind reluată și dezvoltată de Euler, Stirling și Lagrange. Lui Taylor îi datorăm
celebra dezvoltare în serie a funcției f(x+h) obținută în 1712, care este generalizată de Lagrange în 1772 la funcții de n variabile.
Tehnici algoritmice pentru ecuații diferențiale
Ecuațiile diferențiale, au fost inițiate la sfârșitul secolului al XVIIlea de Newton și Leibnitz . In secolul al XVIIIlea, din punctul de vedere al
savanților, rezolvarea lor se face cu ajutorul integralelor. Căutarea soluției generale urmărea găsirea unor formule conținând atâtea constante arbitrare
cât era ordinul ecuației. Iacob Bernoulli integrează în acest spirit ecuația liniară și ecuația Bernoulli. Riccati consideră ecuațiile diferențiale integrabile
prin transformări algebrice și dă ecuația Riccati , care îi poartă și azi numele.
Un fond extrem de prețios, valabil și astăzi, este acumulat prin realizările lui Euler, care integrează ecuația liniară de ordinul n cu coeficienți constanți,
cu soluții de formă exponențială, care conduc la considerarea ecuației caracteristice algebrice cu rădăcini reale sau complexe.
Tehnici algoritmice pentru ecuații cu derivate parțiale
Ecuațiile cu derivate parțiale au apărut tot din considerarea unor probleme puse de fizică sau mecanică, apoi de geometria diferențială, fiind studiate
monografic prin metode de inspirație adhoc. Ecuația coardei vibrante a fost prima și a fost studiată de Daniel Bernoulli, care ia căutat integrale
particulare.
Euler inițiază în 1770 un studiu al ecuațiilor cu derivate parțiale, începând cu cele de primul ordin neliniare de câteva tipuri particulare, cărora le
găsește integrale depinzând de constante arbitrare, care ulterior vor constitui integralele complete ale acestor ecuații.
În 1747, Dalembert descoperă faptul că ”integrala generală a ecuației coardei vibrante depinde de două funcții arbitrare”. Apoi în 1774 Lagrange
reduce integrarea ecuației cu derivate parțiale liniare de ordinul întâi la cea a unui sistem diferențial de ordinul întâi , rezolvând în acest sens complet
problema integrării ecuațiilor cu derivate parțiale de ordinul întâi liniare.
Laplace, în 1782, introduce operatorul laplacian, în integrarea ecuației de ordinul al doilea, numită ecuația lui LaplacePoisson, iar în teoria ecuațiilor
cu derivate parțiale liniare de ordine superioare, introduce transformarea lui Laplace, care stă la baza calculului operațional, folosit pe o scară largă în
probleme tehnice și extins în secolul nostru în teoria distibuțiilor.
Ceea ce caracterizează poziția tehnicilor de calcul în cadrul stadiului matematicii în secolul al XVIIIlea este faptul că acestea se găsesc integrate în
disciplinele fundamentale: algebră, geometrie pe de o parte și în calcului infinitezimal, ca preludiu al analizei matematice pe de altă parte. Analiza
începe să se constituie pe baza noțiunii de funcție, cea de limită fiind încă de natură algoritmică. De altfel, funcția are încă de așteptat venirea secolului
al XIXlea pentru a căpăta independența necesară unei noțiuni fundamentale.
În ceea ce privește aritmetica, din punct de vedere al creativității, secolul al XVIIIIlea a mai adus contribuții remarcabile, în special în teoria fracțiilor
continue ale aplicațiilor acestora. Întradevăr, această disciplină străveche sa constituit încet, încet, prin descoperirea tehnicilor de calcul cu numere
reale, începând cu cele naturale. Geometria a pus în lumină și extragerea rădăcinilor pătratice și cubice iar operațiile care conduceau la numere
negative sau complexe au fost transferate calculului algebric.
Bibliografie:
1. Creangă, Din trecutul Matematicii, Editura Dacia traiană, Sibiu, 1937
Drd. Amzoiu Manuel Ovidiu
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Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, România
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AL DERIVAŢILOR AZOLICI CA AGENŢI ANTIFUNGICI

Rezumat:
Patologia fungică a înregistrat în ultimii ani o frecvenţă foarte crescută. Studiul substanţelor antifungice este în plină dezvoltare astăzi. Derivaţii azolici sunt substanţe cu
activitate antifungică. Valorile coeficientului de partiție pentru azoli au fost corelate cu descriptori moleculari. Cunoașterea, prin tehnica QSPR, a parametrilor care
influențează coeficienții de partiție poate fi utilă în optimizarea proprietăților de transport și în maximizarea vitezei de difuzie a medicamentelor prin biomembranelor.
Cuvinte cheie: azoli, coeficient de partiţie, descriptori de formă moleculară, HOMO – LUMO, corelare regresională
Introducere
Patologia fungică a înregistrat în ultimii ani o frecvenţă foarte crescută. Din necesitatea combaterii infecţiile cauzate de fungi, studiul substanţelor antifungice este în plină
dezvoltare. Dintre cele mai cunoscute şi utilizate substanţe cu activitate antifungică fac parte derivaţii azolici. Sunt folosiţi cu succes în majoritatea infecţiilor fungice /3/.
Azolii sunt compuși sintetici care includ imidazoli și triazoli. Pentru obţinerea unui efect favorabil este important să se cunoască modul în care aceşti compuşi penetrează
pielea.
Pielea este un organ elastic cu mai multe funcţii. In principal, este un scut pentru răni, menţine fluidele în corp şi primeşte stimuli din mediul înconjurător. Pentru a
înţelege cum materialele pot penetra pielea au fost propuse câteva modele matematice. In general, aceste modele consideră că pielea este compusă din trei compartimente,
şi anume: stratul cornos (parte a epidermei), epiderma şi dermul. Fiecare dintre aceste straturi are proprietăţi diferite, dar între ele funcţia de barieră este presupusă
constantă. Rata difuziei medicamentelor în piele este dependentă de mai mulţi factori, printre care: coeficientul de difuziune al compuşilor în stratul cornos, coeficientul
de partiţie între vehicul şi piele, log P (având cea mai mare influenţă), concentraţia compuşilor şi grosimea pielii.
Coeficientul de partiţie este utilizat pe scară largă pentru a prezice proprietățile farmacocinetice, cum ar fi biodisponibilitatea, transportul și eliminarea substanţelor
medicamentoase din corpul uman /4/. Importanța lui este dată de legătura sa cu viteza de transport printro membrană biologică care separă două compartimente apoase.
Coeficientul de partiție reprezintă partiția între două faze, una apoasă și alta lipidică, organică. Cel mai bun solvent organic pentru studiul sistemelor biologice este de 1
octanolul, care simulează cel mai bine membrana lipidică a celulelor.
In modelarea moleculară a medicamentelor se face o optimizare a vitezei de transport prin creșterea solubilității în apă a substanțelor foarte hidrofobe și creșterea
solubilității în lipide pentru substanțele hidrofile. Acest lucru poate fi realizat prin introducerea în molecula unei substanțe medicamentoase a unor grupări hidrofobe de
tipul radicalilor alchil, halogeni etc. pentru optimizarea caracterului lipofil sau prin eliminarea grupărilor hidrofile (de exemplu, gruparea hidroxil), fără a afecta
activitatea biologică a substanţelor.
Material şi metodă
In studiul de față vor fi analizaţi descriptorii de formă moleculară şi electronici, care contribuie la formarea coeficientului de partiție pentru o serie de 16 substanțe din
clasa derivaţilor azolici, indicaţi în Tabela 1.
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Tabela 1. Valorile coeficientului de partiţie pentru derivaţii azolici
Geometriile moleculare preliminare ale derivaţilor azolici au fost obţinute utilizând Mecanica Moleculară MM+ şi apoi au fost optimizate folosind parametrizarea PM3 din
programul Hyperchem /5/.
Forma moleculară este descrisă de mărimile Connolly CMSA şi CSEV (Figura 1), care au fost calculate pentru solventul apă (raza probei = 1.385 Å) /2,7/.
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Figura 1. Suprafaţa Connolly a moleculei de clotrimazol
Descriptorii electronici calculaţi cu ajutorul programului Hyperchem sunt orbitalii moleculari de frontieră HOMO şi LUMO (HOMO = Highest occupied molecular orbital
energy şi LUMO = Lowest unoccupied molecular orbital energy, Figura 2) /1/.
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Figura 2. Orbitali moleculari de frontieră HOMO (a) şi LUMO (b) pentru clotrimazol
Studiul QSPR (Quantitative Structure – Property Relationship) implică, de fapt, corelarea unei proprietăţi chimice (în acest caz, a coeficientului de partiție log P) cu
mărimi fizicochimice numite descriptori, care reprezintă structura chimică. Acești descriptori sunt "interfața" cu care proprietatea chimică sau activitatea biologică este
legată de structura chimică a substanțelor. Corelarea statistică a fost realizată cu ajutorul programului Minitab /1/.
Rezultate şi discuţii
Corelarea unei proprietăţi  coeficientul de partiție  cu descriptorii structurali și moleculari arată dependența lipofilicității (log P) de mărimile Connolly (CMSA şi
CSEV), precum și de factorul electronic FNSA 3 care este aria suprafeţei fracționale încărcată negativ (R2 = 0.9737 – 0.9977).
Rezultatele corelării regresionale sunt indicate în Tabela 2.
După cum se poate vedea în Tabela 2, scăderea lipofilicității (log P) este cauzată de scăderea suprafeței moleculare sau a volumului molecular al substanțelor.
Factorul electronic care determină, în esență, o creștere a hidrofiliei este FNSA3, cu coeficientul de partiție cel mai apropiat de unitate (0.9977). Acest descriptor
reprezintă, de fapt, partea de suprafață moleculară încărcată negativ raportată la suprafața moleculară totală. Se presupune că acest descriptor condiționează interacțiunea
hidrofilă a moleculelor studiate.
Fiind evident că cei trei descriptori selectaţi prin tehnica QSPR sunt condiționaţi de forma și dimensiunea moleculelor și de accesul acestora la solvent, am considerat
necesară studierea lipofilicității cu ajutorul orbitalilor moleculari de frontieră HOMO – LUMO.
Tabela 2. Descriptori de formă moleculară şi electronici pentru derivaţii azolici
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CMSA – aria suprafeţei moleculare Connolly
CSEV – volumul Connolly exclus solventului
FNSA3 – aria suprafeţei moleculare fracționale încărcată negativ
log P – coeficientul de partiţie
Rezultatele corelării acestor descriptori cu proprietatea analizată sunt prezentate în Tabela 3.
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Tabela 3. Coeficienţi de corelare pentru descriptorii HOMO – LUMO
Rezultatele indicate în Tabela 3 relevă faptul că dintre atomii prezenţi în moleculele substanţelor studiate atomii de oxigen sunt cei care contribuie semnificativ la
lipofilicitate
cu coeficienţi
de corelare
Creaţivă
gratuit propriul
site0.235
web (HOMO) şi 0.257 (LUMO).

Publicitate

Containere de locuit

Vara asta te relaxezi

De asemenea, atomii de azot au o contribuţie parţială care se interpretează printrun transfer de electroni de la receptor la aceşti atomi (LUMO 0.225), adică acceptare de
electroni şi mai puţin prin cedare de electroni (HOMO 0.004).
Se remarcă, deci, că stările moleculare ocupate cu electroni sunt mai puţin implicate în interacţia ligand (medicament) – receptor biologic (piele), interacţie care explică
apariţia activităţii antifungice, decât stările moleculare neocupate cu electroni. Acest lucru indică faptul că transferul de electroni este făcut de la receptor către atomii
deoxigen şi de azot ai derivaţilor azolici, adică de tipul Receptor => Ligand (Figura 3).
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Figura 3. Interacţia ligand – receptor prin transfer de electroni
Concluzii
Din studiul realizat rezultă că forma moleculară contribuie foarte bine la formarea răspunsului biologic exprimat sub forma coeficientului de partiţie log P, conform
principiului cheie – lacăt al lui Paul Erlich /7/.
De asemenea, rezultatele obţinute indică faptul că la cele mai reactive stări moleculare ale substanţelor analizate, stările HOMO –LUMO, atomii de oxigen şi azot sunt
implicate în interacţia ligand – receptor prin transfer de electroni de la receptor la aceşti atomi prezenţi în molecule.
Localizarea acestor atomi deschide o nouă cale pentru optimizarea transportului prin membrana biologică, adică pentru obţinerea de medicamente cu activitate antifungică
mai bună.
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Tradițiile și Obiceiurile de Iarnă ale comunității huțule din satul Paltinu, comuna Vatra Moldoviței, județul Suceava
Rezumat:
Acest studiu prezintă obiceiurile și tradițiile pe care comunitatea huțulă din satul Paltinu, comuna Vatra Moldoviței, Județul Suceava le practică în
timpul Sărbătorilor de Iarnă. Articolul a fost realizat pe baza unor discuții informative avute cu cadrele didactice din localitate. Considerăm acest
articol util, deoarece prezintă felul în care spiritualitatea huțulă a rezistat secolelor prin perpetuare tradițiilor și obiceiurilor populare. Tot prin
această cercetare, am urmărit să demonstrăm că huțulii sunt conștienți de adevărata lor identitate, înțelegând că fac parte dintro etnie diferită de cea
ucraineană.
Cuvinte cheie: etnia huțulă, obiceiuri, tradiții, sărbători de iarnă, Paltinu
Introducere
În acest articol vom prezenta date legate de obiceiurile și tradițiile de iarnă ale comunitații huțule din satul Paltinu, comuna Vatra Moldoviței, județul
Suceava, poate localitatea cu cea mai mare densitate de populație huțulă din județul mai sus amintit, satul având în jurul a 1400 de locuitori, din care
peste 1300 recunosc, prin viu grai, ca sunt ucraineni de etnie huțulă. Am folosit expresia „prin viu grai” deoarece aceștia se feresc săși recunoască
originea în documente, sau în situații oficiale pentru că, dealungul timpului, denumirea de „huțul” sau ”huțan” a condus la dicriminări în relația cu
oficialitățile sau cu populația majoritar românească din județ. Cu toate acestea, locuitorii satului sunt conștienți de particularitățile pe care apartenența
la aceasta etnie le conferă felului lor de fi și nu se dezic de obiceiurile și tradițiile moștenite, transmițândule mai departe convinși fiind de valoarea lor
spirituală. Trebuie totuși să amintim că din ce în ce mai multe persoane din localitate fac confuzia dintre etnic ucrainean și etnic huțul, deoarece de mai
bine de un secol limba și cultura ucraineană este cea studiată în școli și nicidecum limba și cultura huțulă. Aceasta politică educațională a condus, în
mod firesc, la o diluare a spiritualității autohtone huțule care, combinată cu interacțiune avută cu populațiile majoritare ale regiunii a dus în mod
inevitabil la preluarea și asimilarea unor obiceiuri străine de fondul popular huțul, dar totuși, în ciuda acestor impedimente, mai găsim în manifestările
folclorice locale acea „matcă” originală, specifică neamului huțul.
Toate informațiile pe care urmează să le tratăm au fost obținute în urma discuțiilor purtate cu Ilie Sauciuc, Iasinovschi Crizantema, Gînscă Vasilena
Argentina, Negură Viorica și Aneci Gheorghina. Toate aceste persoane sunt cadre didactice la școlile din localitate, satul având 2 școli pentru
învățământul primar (Școala cu clasele IIV –Spărturi 1, Școala cu clasele IIV  Părturi 2, sau Valcanu cum este recunoscuta de membrii comunității)
și una care cuprinde și forma de învățământ gimanazială (Școala Generală cu clasele IVIII, Paltinu). Pe lângă faptul că respectivele persoane fac parte
din colectivul didactic al localității, acestea sunt născute în satul Paltinu, având părinți, bunici și străbunici din localitate, acesta fiind principalul
criteriu de selecție a persoanelor intervievate, deoarece am considerat că existența de câteva secole a familiilor respective în mijlocul localității, poate
contribui la o bună cunoaștere a tradițiilor și obiceiurilor comunității din care provin. Trebuie să menționăm, pentru corectitudinea demersului
științific, că în paginile care urmează vor fi prezentate tradițiile și obiceiurile de iarnă ale comunițății huțănești din satul menționat, așa cum se
desfăsoară la ora actuală, în 2014, fără referiri stricte la acele elemente specifice doar populației huțule. Obiceiurile huțule prezintă la ora actuală
influențe care provin din coexistența în același areal și a altor populații, dar aceste influențe au fost asimilate și transpuse întro manieră proprie în
manifestările tradiționale locale. Le multumesc, pe această cale, tuturor celor implicați în această cercetare.
Despre istoricul satului Paltinu
Despre istoria satului Paltinu, am discutat cu doamna profesoară Viorica Negură, care predă la școala general Paltinu, Limba și Literatura ucraineană
de mai bine de 30 de ani. Dea lungul activității profesionale se poate lăuda cu nenumărate premii la concursurile și olimpiadele disciplinei pe care o
păstorește, reușind să se impună ca una dintre cele mai apreciate profesoare de limbă maternă la nivel național. Trebuie să subliniem, că în ciuda
faptului că predă limba ucraineană, nu se dezice de obârșia huțulă, informând copii în mod correct cu privire la adevărata lor origine. De la dânsa am
aflat că ne aflăm întro pitorească localitate suceveană, situată în mijlocul Obcinii Feredeului și populată de ucraineni huțuli. Cel care a menționat într
un document oficial localitatea este Emil Grigorowitza, în “Dicționarul geografic” apărut la Cernăuți în 1908, de la care aflăm că această localitate a
existat de mai multă vreme, fiind asezată pe râul Boul, acolo, unde după o veche legendă, DragoșVodă ar fi omorât un zimbru. Din acel timp dăinuie
și denumirea pârâului „Boul” (actual „Ionu” n.n.).
Mai întâi localitatea sa numit ”Rușii pe Boul”. Potrivit lui Emil Grigorowitza, denumirea de „Rușii” vine de la populația huțănească așezată de mai
multă vreme pe valea pârâului Boul. Din aceeași sursă știm că la sfârșitul sec. al XIXlea și începutul sec. XX, satul Rușii pe Boul era o așezare cu o
populație destul de numeroasă și înstărită, număra 846 locuitori și majoritatea huțuli sau huțani. Satul avea statut de comună rurală, de care aparțineau
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cătunele Spărturi și Trif. Mai târziu, a fost schimbată denumirea acestei localități în Valea Boului. În sat exista o școală primară, o biserică ortodoxă cu
hramul „Sf. Varvara”, o Casă de Economii a populației huțule și o fabrică de cherestea. Comuna avea 68 ha teren arabil, 1057 ha fânaț, 1800 ha
pășune, 5600 ha pădure, numeroase animale, păsări și stupi de albine.
Acelașă autor spune că huțulii din Rușii pe Boul întrețineau relații cu polonii prin prințul Michail Dombrowschi. De asemenea, prin părtile locului,
printre pădurile de brad, molid și fag se aflau și paltini, din care meșterii locali confecționau diferite obiecte de uz gospodăresc. Probabil că acesta a
fost argumentul pentru a schimba denumirea localității în Paltinu.
Până în anul 1968, Paltinu a fost comună, iar în prezent este sat aparținător comunei Vatra Moldoviței, județul Suceava. În trecut, în această localitate a
existat o școală primară, cu o singură sală de clasă și un învățător. Școala din această localitate datează din anul 1890. Actualul lăcaș al școlii a fost
construit în anul 1913, iar învățământul a început în limba ucraineană și germană până în anul 1920. Din acest an sa introdus ca limbă de predare
limba română. În urma reformei învățământului din 1848 predarea sa făcut în limba ucraineană până în anul 1960, limba română fiind predată ca
disciplină de studiu.
În anul școlar 19481949, pe lângă școala din centru, a fost construită o școală primară (cu clasele IIV) în cătunul Spărturi, iar în anul 1955 sa mărit
spațiul locativ prin construirea unei clădiri cu șapte săli de clasă și cancelarie.
Tot de la doamna profesoară aflăm că „În cadrul școlii noastre funcționează un muzeu unde au fost adunate foarte multe obiecte vechi tradiționale,
specifice populației huțule. După revoluție, în școala noastră sa reintrodus limba ucraineană, fiind predată ca disciplină de studiu. Elevii din școala
noastră sunt antrenați în desfășurarea multor activități extrașcolare, iar în cadrul orelor de istorie și tradiție a minorităților învață și valorifică
obiceiurile si tradițiile de peste an, preluate de la străbunici, bunici si părinți”. Ceea ce ne determină să credem că spiritualitatea huțulă va fi bine
cunoscută și de generațiile mai tinere ale satului.
Crăciunul în satul Paltinu
Discuția despre sărbătorile de Iarnă, am începuto cu doamna profesoară Iasinovschi ElenaCrizantema, cadru didactic coordonator al școlilor din
localitate, profesoară de franceză cu rezultate la nivelul școlilor cu pretenții din județ, care iubește atât locul în care sa născut, cât și copiii satului,
cărora le descoperă an de an obiceiurile specifice zonei, făcândui să se îndrăgostească de frumusețea acestora. Am remarcat dorința doamnei
profesoare de a ne informa cât mai corect, arătândune cum se sărbătorești azi Crăciunul în comunitatea huțulă din satul Paltinu, fără a se axa doar pe
obiceiurile din trecut, admitând că acestea sunt ”poluate” de modernitate.
De la dumneaei aflăm că majoritate a huțulilor din Paltinu sunt ortodocși; sărbătorile se țin pe stil nou, spre deosebire de alte sate huțule care nu au
renunțat la calendarul pe stil vechi.
Legenda Crăciunui este preluată din tradiția românească, huțulii neavând o legendă care să facă referire la acest personaj, ei sărbătorin practic
renașterea naturii în această perioadă a anului. „În istoria neamului omenesc, Crăciunul ocupă un loc aparte. Inima sărbătorilor închinate acestui sacru
eveniment a fost Ierusalimul. Tradiţia biblică ne relatează despre naşterea Domnului care a avut loc în casa lui Crăciun. Acest om era un bătrân foarte
pretenţios şi mai puţin bun care nu permitea ca în locuinţa sa să pătrundă cineva neînştiinţat. Împlininduse timpul profeţit, fecioara Maria şi dreptul
Iosif au colindat tot oraşul pentru a găsi loc de naştere, dar în cele din urmă au găsit loc la Crăciun. Nefiind acasă, femeia acestuia ia primit şi ia
găzduit întrun grajd. Întorcânduse acasă şi văzânduși casa luminată de steaua care strălucea deasupra casei, Crăciun şia luat soţia la întrebări. Pentru
că nu ia cerut voie a luat şi ia tăiat mâinile până la cot. Arătândule Maicii Domnului, prin putere dumnezeiască mâinile sau lipit înapoi şi astfel
prima minune săvârşită de Iisus sa înfăptuit. Drept pedeapsă, Crăciun a îmbătrânit pe loc şi a fost blestemat să umble din casă în casă, neavând linişte
în seara naşterii Fiului lui Dumnezeu.”
Ca şi în majoritatea satelor şi oraşelor din ţară, creştinii din satul Paltinu se pregătesc pentru sărbătorile de iarnă încă de pe 15 noiembrie când începe
Postul Crăciunului (nu se mănâncă carne, lapte, brânză, ouă, produse lactate) .
Bradul se împodobește (cu ghirlande, globuri strălucitoare și instalații electrice) în Ajunul Crăciunului sau înainte chiar cu câteva zile; în trecut acesta
era împodobit doar cu covrigei, nuci și mere și ornat cu lână albă. Steaua pe care o punem în vârful bradului este simbolul stelei care sa arătat în
Betleem, vestind Nașterea Domnului Iisus Hristos si călăuzindui pe cei trei magi la ieslea săracă în care acesta se născuse.
În Ajunul Crăciunului se ţine post. Se pregăteşte masa, toate preparatele fiind de post : bob fiert, grâu fiert, sărmale, bureți (hribi) cu usturoi, prune
afumate si fierte, șușenețe (mere tăiate felii si uscate, apoi fierte), preparate din pește. În trecut, pentru masa de ajun se pregăteau 12 feluri de bucate,
toate de post. Aceste mâncăruri se consumă seara de către membrii familiei, după ce trece preotul cu icoana. Masa de Ajun se pregătește astfel: se
acoperă cu cea mai frumoasă față de masă care o are gospodarul în casă. Sub fața de masă se așează otavă (care se păstrază pe masă până la
Bobotează). Peste fața de masă se pune o ață roșie (dea lungul si dea latul feței de masă) în formă de cruce, iar la fiecare colț al mesei căciulii de
usturoi. Otava de sub fața de masă se păstrează de gospodar tot anul ca leac pentru animale; atunci cand unul dintre animale este bolnav se amestecă
această otavă cu fânul pe carel consumă pentru a se vindeca.
Preotul umblă cu icoana pentru a binecuvânta casele gospodarilor: fiind un sat risipit, de Crăciun colindă o parte din sat, iar cealaltă parte a satului o
binecuvintează de Bobotează.
Tot în Ajun nu se împrumută nimic din casă și se recuperează toate lucrurile împrumutate (se spune că dacă împrumuți bani, vei duce lipsă de ei tot
anul care urmează). Dacă în dimineața zilei de ajun îti intră un barbat în casă, toate animalele vor naște parte bărbătească, iar dacăți intră o femeie sau
fată, tot ce se va naște în acea gospodărie va fi de parte femeiască. Băieții și bărbații trebuie sa meargă primii cu colinda (se spune că bărbatul aduce
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noroc si bunăstare în casa omului).
Seara, după ce trece preotul cu icoana, începe colindatul: copiii și, mai târziu adulții, merg din casă în casă vestind prin colindele lor Nașterea
Pruncului Iisus și urândule gospodarilor sănătate, fericire și noroc. Gazdele oferă colindătorilor dulciuri și bani. A doua zi, se umblă la colindat cu
steaua (o stea mare din lemn, împodobită cu hârtie colorată și cu crenguțe de brad pe care este lipită de obicei și o iconiță cu Maica Domnului și
Pruncul).
A doua zi, credincioșii merg la biserică la slujba specială de Crăciun, la sfârșitul căreia corul bisericesc colindă în limba română și ucraineană.
Urmează colindele prezentate de copii, îndrumați de profesorul lor de religie , care colindă de asemenea în lb. română și ucraineană, aceștia studiind la
școală limba ucraineană ca limbă maternă. La școală, încă de la începutul lunii decembrie, în fiecare clasă copiii aduc câte un brăduț și, împreună cu
învățătorul sau dirigintele clasei, îl decorează și se pregătesc pentru serbările de iarnă (cu colinde și urături tradiționale).
Un moment important înainte de Crăciun o reprezintă tăierea porcului din care se fac preparate tradiţionale, cum ar fi: cârnaţii, chişca (din orez, din
ficat şi din sânge), toba, răcituri, friptură de porc. Cârnații, toba, carnea și slănina se pun la afumat în afumătoare speciale. Mâncărurile preparate de
Crăciun sunt, în general, preparate din carne de porc, în Paltinu obișnuinduse să se pregătească de Crăciun sărmale cu mămăliguță din cartofi, fripturi
tradiționale și lapte acru. Deși această cercetare face obiectul unui studiu științific, nu pot să nu recomand cu căldură iubitorilor de gastronomie
bucătăria locală, având bucuria de a fi așezat la o masă tradițională unde gustările oferite, păreau a fi bucate din povești.
Boboteaza în satul Paltinu
A doua persoană care a răspuns invitației noastre de a ne face cunoscute obiceiurile și tradițiile specifice sărbătorilor de iarnă din satul Paltinu a fost
doamna profesoară de limbă și literatură română Gînscă VasilenaArgentina. Aceasta este absolventă a facultății de TeologieLimba și Literatura
română, a universității „Al. Ioan Cuza” din Iași și predă aceaste discipline în localitate de mai bine de 20 de ani. Iubește lumea satului în care sa
născut și caută să sădească în inimile elevilor respectul față de valorile tradiționale ale spiritualității locale și nu numai.
Ea nea dăzvăluit că pe meleagurile satului Paltinu, sărbătorile de iarnă sunt cinstite în mod deosebit. Iarna este anotimpul sărbătorilor închinate
nașterii, întâmpinării Domnului dar și botezului Său. Pentru fiecare dintre ele oamenii (creștinii) se pregătesc în mod deosebit; fiecare sărbătoare având
o semnificație și o încărcătură spirituală deosebită. Astfel, fiecare familie se pregătește postind și așteptând cu nerăbdare sosirea sărbătorilor.
Pentru creștinii huțuli din satul Paltinu, Boboteaza reprezintă încununarea sărbătorilor de iarnă și finalul perioadei destinată acestora. În seara de Ajun,
colindătorii vestesc botezul Domnului care se comemorează în fiecare an prin laudele aduse Fiului divin. Fiecare familie își trimite câte un
reprezentant pentru a vesti botezul Domnului, astfel spre seară se aud cântări religioase și sunete de instrumente muzicale. Masa este împodobită cu
mâncăruri de post și fiecare membru al familiei se străduiește să postească, ospătânduse din bucatele tradiționale abia spre seară. Se spune că cine nu
postește în ziua de Ajun a Bobotezei nu are parte de binecuvântarea Domnului din ziua Bobotezei.
Semnificația religioasă a acestei sărbători scoate în evidență puterea sacramentală izvorâtă din sărbătorirea sa. Atunci Iisus sa arătat pentru prima dată
la râul Iordan și a acceptat să fie botezat de Sf. Ioan Botezătorul pentru a respecta tradiția iudaică. Discuția dintre cei doi scoate în evidență cele doua
firi unite în persoana Mântuitorului (divinoumană), dar, în același timp, și supunerea pe care a acceptato în calitate de om.
În ziua Bobotezei oamenii participă la slujba de la biserică după care merg prin procesiune până la pârâu. Există obiceiul ca în zorii zilei de Bobotează
să te scalzi în pârâul din apropiere pentru sănătate și vindecare de boli. Acest obicei este similar cu cel de Sânziene, când oamenii se scaldă pentru a
primi sănătate, vindecare sufletească și trupească. Drumul de la Biserică la pârâu este parcurs întro ceremonie solemnă, fiecare așteptând cu nerăbdare
să primească aghiazma cea mare. Preotul satului este liderul procesiunii iar ceilalți credincioși îl urmează cu prapori și icoane.
Oamenii sunt organizați pe grupe: grupa celor mici, grupa vârstnicilor și grupa gospodinelor. Fetele sunt vizate în mod deosebit pentru că se spune că
“dacă ai cazut în ziua de Bobotează, atunci șansele de a te mărita cresc”. La sfârsitul procesiunii oamenii primesc aghiazma mare care se servește 9 zile
pe nemâncate și fiecare își pune aghiazma pe care o duce celor dragi; mai întâi merg la cimitir și stropesc crucile, apoi merg acasă pentru a se întâlni
cu cei dragi, cel care face acest lucru este apostolul familiei. După îndeplinirea acestor obligații morale, creștinii merg acasă și se înfruptă din bucatele
pregătite special pentru acea zi.
Apa fiind sfințită nu se spală rufe nouă zile. În amintirea acelei zile mulți creștini merg la biserică și unii care nu au fost vizitați de preot asteaptă
sosirea acestuia. Cei tineri se îmbracă modern, dar cei mai în vârstă se îmbracă în haine tradiționale și păstrează viu obiceiul strămoșilor săi. Copiii
sunt cei care vor purta stindardul acestor obiceiuri străbune.
De asemenea, în Ajunul Bobotezei creștinii huțuli se adună și fac o cruce mare de ghiață pe care o așează pe un pedestal din același material. Crucea va
fi împodobită cu un prosop tradițional și o coroană naturală din cetină de brad. Boboteaza face parte din cadrul praznicilor împărătești, deoarece din
neamul lui David, care a fost rege, și prin semnificația deosebită pe care o are este unică si irepetabilă. În limbajul popular se mai numește TEOFANIE
sau ARĂTARE, DESCOPERIRE, pentru că atunci a fost descoperită Sfânta treime. Tatăl a vorbit: “Acesta este Fiul meu cel iubit, pe Acesta săL
ascultați”. Fiul a fost botezat. Duhul Sfânt sa coborât în chip de porumbel deasupra capului lui Iisus.
Fiecare sărbătoare are o importanță deosebită, dar Boboteaza este sărbătoarea sărbătorilor pentru că atunci a avut loc descoperirea deplină a
dumnezeirii, din ziua respectivă Iisus a plecat la răspândirea propovăduirii. Din ziua respectivă Iisus îsi începe misiunea Sa pământeană de Mare
Învățător. A cinsti sărbătorile înseamnă a ne respecta identitatea națională și a ne apăra valorile spirituale și inegale.
Despre obiceiul închistritului oălor în satul Paltinu
http://educatiaazi.wgz.ro/

15/23

2/7/2016

Numarul Curent  Educatiaazi

Deși am convenit la începutul cercetării că vom prezanta în acest articol doar obiceiurile și tradițiile huțănești din perioada sărbărorilor de iarnă, nu
putem trece prin satul Paltinu fără a cuprinde în cercetarea noastră și obiceiul închistritului oălor, obicei care face parte din viața cotidiană a huțulilor,
acesta asigurând o sursă de venit constantă celor care îl practică. Considerăm importantă prezentarea acestui obicei deoarece în perioada acestor
sărbători, ouăle închistrite se vând foarte bine, contribuind întro oarecare măsură la spiritul Crăciunului, reprezentând totodată o ocupație tradițională
cu care huțulii se mândresc și care le este specifică.
Despre acest obicei a discutat cu învățătoarea Gheorghina Aneci, care pe lângă fatul că este o persoană foarte devotată meseriei avute, este și o foarte
pricepută mânuitoare a „chișiței”, precum și o bună cunoscătoare a sufletului huțul, familia ei fiind una dintre cele mai vechi din localitate.
Sensibilitatea ei artistică se reflectă și în vorbele prin care nea descris arta amintită.
„Satul Paltinu, un loc parcă rupt din rai unde tradiţia şi obiceiurile şiau lăsat amprenta vie în inima fiecărui locuitor. Aici înca mai gaseşti un plug cu
boi, un razboi de ţesut sau o femeie care scoate pâinea din cuptorul de lut..,Originea ouălor închistrite se pierde în negura vremurilor, majoritatea
cercetătorilor atribuindule o vârstă precreştină.
Arta închistririi ouălor a dat naştere, în timp unor fenomene demne de reţinut, caracteristice de altfel întregii noastre arte populare. Dea lungul
veacurilor sa constituit o anume particularizare, prin simbolistica, prin ornamentare şi prin colorit, a mai multor zone identificabile cu uşurinţă de
orice cunoscător.
În cadrul fiecărei zone se pot întalni variaţii valorice determinate de temperamentul artistic, de fantezia şi talentul creatorului, de personalitatea lui, dar
pe ansamblu, trăsăturile specifice zonei sunt cele ce domină toate creaţiile. Existenţa unor asemenea creatoriartişti, deosebit de talentaţi, a dus, treptat,
la apariţia unor zone în care accentul sa pus şi se pune pe calităţile artistice ale meşteşugului.
Oul încondeiat sa apropiat de bijuteria artistică în care primează frumuseţea în sine. Compoziţia ornamentală a sporit până la o adevarata broderie de
linii, desenul a dobândit rafinament şi puritate, gama cromatică sa amplificat, atingând treapta unor veritabile simfonii coloristice.
Bucovina este vatră a unor frumuseţi naturale fără seamăn şi a unor ctitorii istorice care ţin treze peste secole mândria şi demnitatea neamului. Aici mai
mult ca oriunde, acest meşteşug este astăzi în plină înflorire, dăruindune cele mai frumoase ouă închistrite.”
Dumneaei nea confirmat că în satul Paltinu, închistritul ouălor este o tradiţie, prezentândune ca întro poveste felul în care, oul prinde viaţă rezultând
o adevarată bijuterie.
Totul începe ca o poveste: se ia oul alb de raţă sau găina cu ajutorul burghiului (un instrument din fier bine ascuţit şi subţire) îl găurim, apoi prin
intermediul unei seringi scoatem conţinutul, spălăm oul şi îl uscăm.
Apoi aducem celelalte personaje esenţiale.
Mai intâi culorile –sau ,,glasul“ oului:roşu, galbenu, alb şi negru. Apoi, chişita –instrumentul acela cu care facem vorbele să glăsuiască. Şi pentru că
oul are nevoie de binecuvantare, aducem ceara – pură şi caldă, ca o zi de Înviere. Şi începem desenul. Cu grijă şi tandreţe, ca un sărut, ca aripile unei
melodii începute.
Întregul câmp este adus şi el aici, să înveţe oul să vorbească.
Sovârful, nucul, mărul, cimbrişorul, coaja de corcoduş, coaja de ceapă –din acestea scot bucovinenii culorile de care se bucura o lume întreagă.
Iar vorbele –culori ale oului închistrit răsună mereu ca un cântec bătrânesc, cu voci puternice şi drepte ca un brad.
Cu alte cuvinte, radiţia închistririi ouălor a ramas intactă în satul Paltinu, iar noi trăim cu speranţa că generaţiile viitoare vor păstra acest tezaur cu
sfinţenie.
Concluzie
Comunitatea huțulă din satul Paltinu, se comportă ca o entitate care a înțeles prea bine locul ei în rândul lumii. Fără a se dezice de trecut, oamenii
locului au intrat în acest secol convinși fiind că prin tradiții și obiceiuri se pot cunoaște mai bine pe ei înșiși și le pot oferi copiilor o educație care să
corespundă nevoii de siguranță pe care lumea contemporană o cere. Intelectualii satului ne oferă o perspectivă normală asupra actului educațional, care
vine în sprijinul copilului aratândui cine este și ce este. Elevii din satul Paltinu nu se dezic de portul popular, nu tratează cu dispreț obiceiurile locului,
ci au grija de tradițiile satului să le ducă mai departe cu bucurie și respect. În ciuda provocărilor pe care modernitatea le ridică comunităților rurale,
comunitatea huțulă din satul Paltinu, își va păstra pe mai departe adevarata ei identitate, pe care se cuvine să o cercetăm și să o arătăm lumii în
deplinătatea frumuseții spirituale ce o caracterizează.
Resurse biografice:
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Negură Viorica
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Educaţie permanentă prin programe de formare continuă
Rezumat :
Educaţia permanentă este o responsabilitate a persoanelor, grupurilor, organizaţiilor şi instituţiilor şi este stimulată de către stat. Accesul la acest tip de educaţie este asigurat
prin educaţia de bază şi formarea profesională iniţială, prin programe de formare continuă, prin programe educaţionale de tip ,,a doua şansă’’, precum şi prin validarea şi
recunoaşterea rezultatelor învăţării nonformale şi informale, în condiţiile legii.

Cuvinte cheie: educaţie permanentă, învăţarea formală, informală şi nonformală

Educaţia permanentă reprezintă totalitatea activităţilor de învăţare realizate dea lungul vieţii, de la educaţie timpurie până la educaţia după pensionare în scopul dezvoltării
cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor dintro multiplă perspectivă : personală, civică, socială sau ocupaţională.
Educaţia permanentă se realizează în contexte formale, informale şi nonformale. Învăţarea formală se desfăşoară după obiective educaţionale şi curriculum explicit formulate,
este intenţională şi presupune înmatricularea cursanţilor şi certificarea rezultatelor învăţării. Învăţarea informală se referă la acele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe dobândite în
contextul activităţilor cotidiene, neinstituţionalizate, legate de muncă, mediul social sau de timpul liber, dobândite fără un obiectiv educaţional sau un curriculum explicit
formulate. Învăţarea nonformală se referă la acele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe integrate în contextul unor activităţi planificate, instituzionalizate, dar fără obiective
educaţionale sau curriculum explicit formulate.
Educaţia permanentă este o responsabilitate a persoanelor, grupurilor, organizaţiilor şi instituţiilor şi este stimulată de către stat. Accesul la educaţie permanentă este asigurat
prin educaţia de bază, prin formarea profesională iniţială, prin programe de formare continuă, prin programe educaţionale de tip ,,a doua şansă’’, precum şi prin validarea şi
recunoaşterea rezultatelor învăţării nonformale şi informale, în condiţiile legii.
În sistemul de învăţământ românesc problema formării continue a cadrelor didactice ţine de strategia Serviciului pentru Formarea Managerilor din Învăţământul
Preuniversitar, din cadrul MEdCT) care stabileşte finalităţile strategice ale acestei formări, precum şi o serie de linii directoare privind standardele, curriculumul, instituţiile de
formare, evoluţia în carieră, dezvoltarea profesională şi finanţarea formării. În România aceste programme de formare continuă pot fi realizate di instituţii educaţionale ca : CCD,
ISJ, DPPD din cadrul universităţilor etc. Programul de formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar trebuie avizat de MEdCT prin Centrul Naţional de
Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar. Acesta a fost infiinţat prin Hotărârea Guvernului României nr.604 din 27 iunie 2001 şi se află în subordinea Ministerului
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Obiectul de activitate al CNFP îl constituie asigurarea calităţii programelor de formare a personalului didactic, didactic auxiliar şi a cadrelor de
conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar. Condiţiile şi metodologia realizării unui program de formare continuă se regăsesc tot la CNFP, structura acestuia
fiind elaborată pe baza unor analize de nevoi, anchete, chestionare dar în primul rând prin analiza funcţiilor, atribuţiilor şi rolurilor pe care le îndeplinesc în organizaţia şcolară
cadrele didactice. Pentru orientare în realizarea unor astfel de programe sunt necesare unele informaţii referitoare la timp, dotări materiale, structură, planuri curriculare etc.
Amintim aici obiectivele formării continue :
dezvoltarea personală şi profesională a educatorului prin :
 DPPDuri din instituţiile de învăţământ, actualiazarea competenţelor de bază, precum şi a cunoştinţelor didactice şi din domeniul disciplinei ;
 dobândirea de noi competenţe ;
 aprofundarea didacticii disciplinei ;
 iniţierea în utilizarea de noi metode şi materiale ;
ameliorarea calităţii sistemelor de educaţie, a cursurilor oferite, a instituţiilor de învăţământ şi a practicii pedagogice a educatorilor prin:
favorizarea interdisciplinarităţii şi dezvoltarea lucrului în echipă;
încurajarea inovaţiei ;
formarea pentru managementul şcolii şi al clasei, precum şi pentru rezaolvarea de probleme ;
punerea în acţiune a unor priorităţi pedagogice şi educaţionale ;
dezvoltarea comportamentelor necesare managementului relaţiilor umane ;
cunoaşterea mediului social şi ambiental (ameliorarea interacţiunii dintre lumea educaţiei şi ansamblul societăţii) prin:
apropierea sistemelor educativ şi economic ;
incitarea la studierea factorilor economici şi sociali care influenţează comportamentul tinerilor;
adaptarea la schimbarea socială şi culturală.
Putem concluziona prin faptul că formarea continuă este considerată ca o progresare profesională, nu ca un mod de umplere a lacunelor unei formări iniţiale neadecvate,
iar profesionalizarea poate fi o identitate, un mod de aşi prezenta meseria, responsabilităţile, formarea continuă, raporturile cu alte profesii, funcţionarea instituţiilor, divizarea
muncii în cadrul sistemului educativ.
Concluziile în ceea ce priveşte formarea cadrelor didactice sunt de natură să orienteze sistemul şi programele de formare şi perfecţionare spre competenţele, atitudinile şi
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valorile ce ghidează comportamentul cadrului didactic. Tocmai pentru că elevul are acum numeroase surse de informare, profesorul trebuie săi ofere un model comportamental,
atitudinal şi nu va reuşi decât dacă va manifesta în mod real o conduită care să reflecte conştiinţa unui bun cetăţean. Dacă el va fi format astfel, îi va fi uşor să îi formeze la rândul
lui şi pe ceilalţi în spiritul aceloraşi valori şi atitudini, competenţe şi abilităţi, al unei educaţii europene în care tindem să ne integrăm cât mai repede şi deplin.
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GÂNDIREA DE GRUP  ANALIZA CONCEPTULUI
Rezumat :
Scopul acestui articol este de a semnala existenţa gândirii de grup în unităţile şcolare din România şi soluţiile de prevenire a acestui fenomen psiho
sociologic propuse de oamenii de ştiinţă din domeniu.
Cuvinte cheie : gândirea de grup în mediul şcolar, Groupthink, sociologiaeducaţiei, psihologie socială.
Vom ilustra termenul ,,gândire de grup’’ prin mai multe definiţii precum şi câteva exemple concludente. Conform enciclopediei online
wikipedia franceză, termenul ,,gândirea de grup sau GroupThink’’ este un fenomen psihosociologic de pseudoconsens care apare în momentul în care
un grup se reuneşte pentru a gândi şi a lua o decizie. Irving Janis, în 1972, aprofundează în detaliu acest concept care descrie procesul conform căruia
indivizii unui grup au tendinţa (mai degrabă considerată peiorativă) să caute în mod prioritar o formă de acord global decât să adopte în mod realist
situaţia. Definiţia propusă de Janis. I, 1972, în ,, Victims of Groupthink: A Psychological Study of ForeignPolicy Decisions and Fiascoes’’ pentru
noţiunea de mai sus este: ,,Un mod de gândire pe care oamenii îl utilizează când sunt profund implicaţi întrun grup unit, când dorinţa de unanimitate a
oamenilor depăşeşte motivaţia lor să conceapă alte soluţii întrun mod realist’’.
Potrivit lui Marica M. în ,,Sociologia educaţiei’’ p.273, ,,gândirea de grup’’ desemnează eşecul unor acţiuni generate de presiunea exercitată de
grup asupra factorilor de decizie. Termenul analizat a fost introdus în urma studierii tentativei de invadare a Cubei din 1961.
SIMPTOMELE GÂNDIRII DE GRUP
Sub presiunea grupului are loc o deteriorare a eficienţei gândirii, luând naştere distorsiuni de percepţie şi analiză a realităţii. Mai jos vom putea observa
toate aceste simptome aşa cum sunt prezentate explicit atât în enciclopedia franceză online Wikipedia precum şi în cursul de psihologie socială a
profesorului Ştefan Boncu.
1. Iluzia invulnerabilităţii: când grupurile sunt de neatins, când apare un sentiment de încredere şi siguranţă. Membrii grupului simt că planul lor este

infailibil, produs alunei comisii ce nu poate face greşeli. Astfel de sentimente de încredere şi forţă sunt de folos echipelor sportive, dar nu grupurilor de
decizie.
2. Iluzia moralităţii :

Grupul nu îşi pune niciodată întrebări cu privire la moralitatea planului. Fără îndoială că fiecare membru invocă în intimitate diverse principii în
funcţie de situatia respectivă(de exemplu principiile drepturilor omului, ale dreptăţii etc) dar în faţa dorinţei grupului de a realiza un anumit lucru vizat,
ei nu dau glas anumitor remuşcări. Ei îşi ignora propria imoralitate.
3. Raţionalizarea colectivă :

Grupul este mai sudat când el îşi justifică colectiv acţiunile sale. Odată ce se angajează întro acţiune, indivizii încearcă să diminueze conflictul legat
de alegere, infirmând informaţia ce infirmă alternativa aleasă şi căutând informaţie care o infirmă. Când individul face parte dintrun grup de decizie ,
aceste tactici decizionale defensive pot fi comunicate celorlaţi. În grupul lui Kennedy, acţiunea nedreaptă a fost justificată invocânduse idealurile
democratice şi importanţa libertăţii.
4. Presiunea conformităţii : o presiune puternică este exercitată asupra indivizilor pentru ca ei să se alinieze voinţei grupului şi ca ei să nu fie în

dezacord cu el, dacă nu ei sunt ostracizaţi, adică îndepărtaţi de la dezbateri ba chiar sancţionaţi sau expulzaţi.
5. Autocenzura : membrii grupului preferă săşi păstreze opiniile lor divergente pentru ei,

decât să părăsească ,,nava’’.
6. Iluzia unanimităţii : disensiunile interne sunt ascunse grupului. Astfel ele par inexistente.
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7. Transformarea opozantului în stereotip : când un opozant este considerat

a avea parţialitate sau prejudecăţi, afirmaţiile care contrazic

convingerile grupului sunt ignorate.
8. Gardienii minţii : anumiţi membrii ai grupului se angajează activ să protejeze grupul de orice neînţelegere sau informaţie contrară.
9. Percepţii eronate asupra outgrupului . În general, conflictul între grupuri conduce la, sau este cauzat de percepţii eronate asupra grupului advers.

În cazul invadării Cubei,membrii comisiei împărtăşeau o opinie negativă despre Castro şi politica sa internă. Castro era văzut ca un lider slab, un
comunist rău intenţionat şi demagog, incapabil să înţeleagă că ţara sa va fi atacată. Capacitatea sa militară, ca şi controlul său asupra cetăţenilor au fost
subestimate.
EXEMPLE – GÂNDIREA DE GRUP ÎN MEDIUL ŞCOLAR
O să urmărim cazul unei şcoli din capitală, analizat în referatul consultat, unde cadrele didactice lucrează de mulţi ani împreună şi au învatat,
în timp, să se preţuiască reciproc, săşi accepte defectele şi săşi dezvolte împreună calităţile. Fac multe lucruri împreună (sunt puţini ca număr, şcoala
este mică), merg cu toţii la diferite petreceri, se întâlnesc periodic la câte unul dintre ei, acasă. Această stare de spirit a făcut ca performanţele şcolare
să crească an de an, împreună au depus şi au câştigat multe proiecte, şcoala lor a fost renovată şi dotată cu tot cei trebuie unei instituţii de învăţământ
moderne, datorită acestor proiecte. Mai mult decât atât, pe masură ce renumele creştea, tot mai mulţi părinţi doreau săşi dea copii să înveţe la această
şcoală, astfel încât, din ce in ce mai mulţi dintre elevii şcolii proveneau dintro cultura a învăţării, lucru care, combinat cu efortul depus de către cadrele
didactice a dus la performanţe din ce în ce mai mari, an de an. Deja, de ceva vreme, erau numiţi în fiecare an „scoala cea mai bună", premiile şi
diplomele obţinute acoperind pereţii micii instituţii de învăţământ.
Cu toate acestea, în ultimul an lucrurile nu mai păreau să se desfaşoare la fel de bine. La început, profesorul Ionescu a venit în mijlocul
colegilor săi (după ce tocmai participase la un curs de formare) povestindule acestora că a aflat acolo despre o nouă perspectivă didactică, noi metode
şi moduri de desfăşurare a lecţiilor şi că le propunea tuturor să le adopte. El a adăugat că la acelaşi curs participase şi profesorul Popescu de la o şcoală
concurentă şi că, dacă nu vor aplica aceste idei la şcoala lor, şi ceilalti le vor aplica, sar putea să piardă titlul de cea mai bună şcoală. Toţi colegii lui i
au replicat că sunt buni aşa cum sunt, că „reţeta" folosită până acum are un succes incontestabil şi constant de mulţi ani, deci ce rost ar avea o
schimbare. Mai mult decât atât, lau certat pe lonescu că le induce o viziune pesimistă cu totul nejustificată şi că „ei nu pot fi învinsi orice ar incerca
Popescu la şcoala lui".
Totuşi, rezultatele şcolii începuseră întradevăr să scadă. Directorul a aflat acest lucru la o şedintă cu alţi directori de şcoli, când sau comparat
propriile rezultate cu cele ale acestora. Sa gândit însă că este mai bine să nu le spună acest lucru colegilor săi, pentru că dacă ar face astfel „iar
demoraliza" fiind, de altfel, convins ca nu era decât un moment trecător, situaţia urmând să revină la normal. Cum profesorul lonescu, nemulţumit de
faptul că ideea lui fusese respinsă, continuă să comenteze, el a fost „sfătuit" şi „ajutat" să se transfere la altă şcoală, tot colectivul considerând că
aceasta persoană negativă nu mai putea să aducă decât rău şcolii şi atmosferei de aici. Chiar dacă, în sufletul lor, câţiva dintre profesori începuseră să
creadă că Ionescu ar putea să aibă dreptate, ei nu au avut curajul să spună acest lucru deoarece credeau că toţi ceilalţi gândesc contrariul.
De aici se nasc câteva întrebări :
1. Ce aspecte puteţi desprinde din cazul prezentat care să indice instalarea unei gândiri de grup în echipa de cadre didactice ?
2. Dacă aţi fi un consilier pe probleme de comunicare, ce leaţi sfătui pe cadrele didactice rămase în scoală ? Cum ar trebui sa acţioneze directorul ?
Care ar fi ieşirea din gândirea de grup (ce strategii aţi aplica) ?
Evident o mulţime de exemple ne vin în minte dacă ne gândim la grupul de profesori sau inspectori. Decizia de mustrare a unui elev pentru un
comportament neadecvat, precum şi cea de a introduce o nouă limbă străină sau un profil nou face apel fără îndoială la conceptul de gândire de grup
(gândirea de grup a profesorilor din instituţia respectivă sau dacă este un caz care necesită şi opinia celor din inspectorat implicăm aici şi gândirea de
grup a inspectorilor).
PREVENIREA GÂNDIRII DE GRUP
Conform profesorului Ştefan Boncu, orice încercare de a combate gândirea de grup trebuie să se bazeze pe evitarea instituirii permanente a acordului,
fără a compromite coeziuneade grup. Pot fi utilizate următoarele strategii :
1. Încurajarea exprimării deschise a ideilor alternative .
2. Leadership adecvat şi eficient – liderul trebuie să refuze săşi exprime opinia la începutul întâlnirii; să ceară o dezaprobare reală, săi convingă pe

ceilalţi că atitudinea critică este binevenită; să permită reunirea grupului de câteva ori fără ca el să asiste.
3. Grupuri multiple de discuţiepe aceeaşi temă.
4. Folosirea unui avocat al diavolului – această strategie garantează examinarea dovezilor ce există împotriva deciziei grupului.
5. Invitarea unor experţidin afară pentru a evalua decizia de grup.
6. Încurajarea membrilor de a discuta cu cei apropiaţi lor despre decizia de grup şi a culege feedbackuri.
7. Informarea membrilor asupra fenomenului de gândire de grup, asupra cauzelor şi consecinţelor acestuia.

Janis sa folosit de exemple celebre pentru a arăta că acest fenomen poate afecta orice grup, inclusiv grupuri compuse din indivizi strălucitori sau din
experţi în problema în care se ia decizia.
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Educația formală
Rezumat:
Educația formală reprezintă totalitatea influențelor care se exercită asupra elevilor de către instituții specializate, fie că este vorba de școli,
universități sau alte instituții de formare.
Cuvinte cheie: educația, educația formală
Dintre elementele de specificitate decelate în cadrul acestei forme pot fi amintite urmatoarele aspecte:
 Se realizează întrun cadru instituțional, în instituții create special pentru a asigura facilități desfășurarii procesului de instruire și formare
 Se realizează prin implicarea unui cadru specializat (cadrele didactice), calificate special în acest sens care dispune de o serie de competențe și
anume, competențele de natură stiințifică, de natura psihopedagogică, de natură psihosocială la care trebuie să se adauge competențele socioafective
 Vizează întotdeauna realizarea unor finalități de natură eduvativă și atingerea unor obiective care au fost stabilite anterior și care sunt consemnate în
documentele de politică școlară
 Are ca țel fundamental dezvoltarea armonioasă a personalității umane urmarinduse toate componentele acesteia: dimensiunea cognitivă, afectivă,
psihomotrică, morală
 Contribuie decisiv atât la formarea culturii generale a elevilor dar și la formarea culturii profesionale a acestora facilitând integrarea socială și
profesională a tinerilor în diversele sectoare de activitate
 Facilitează contactul elevilor cu diversele domenii ale cunoașterii, oferindule acestora posibilitatea să dobândească cunoștințe și informații
aparținând diverselor științe reprezentate prin disciplinele de învățământ care intră în structura curriculumului școlar; oferă elevilor posibilitatea săși
formeze o serie de deprinderi, abilități, priceperi care să le faciliteze progrese în activitatea de instruire și în dobândirea viitoarei profesii
 Cum menționează C. Cucoș (2002, pag. 45), educația formală este puternic expusă și este infuzată de exigențele suprapuse ale comandamentelor
sociale și uneori, politice. Ea este dimensionată prin politici explicite ale celor care se află la putere la un moment dat
 Realizânduse prin parcurgerea curriculumului prescris, educația formală impune o normativitate ridicată și implicit poate determina o limitare a
creativității didactice
 Presupune, cum relevă unii autori (T. Cozma, 1988, S. Cristea, 2003), realizarea unor activități evaluative prin diferite forme și prin mijloace diferite
care să identifice progresele elevilor și eventualele disfuncționalități apărute în desfășurarea procesului instructiveducativ
 Educația formală se realizeză, cum corect relevă E. Istrate (1988), în cadrul sistemului de învățământ care prin modul lui de structurare, prin felul în
care are proiectate ciclurile de învățământ, prin tipurile și profilurile de școli pe care le încorporează conferă o notă specifică și modului de realizare a
educației formale
Dacă se are în vedere modul de structurare a Sistemului de învățământ din România, configurația acestuia este următoarea:
1.
2.

Învățământul preșcolar: grupa mică, mijlocie și mare, de pregătire pentru școală
Învățământul primar

3.

Învățământul secundar

 Învățământ gimnazial:clasele VVIII
 Învățământ profesional
 Învățământ liceal: clasele IXXII (XIII)
4.

.Învățământ postliceal

5.

Învățământ superior

În profida unor critici care i sau adus dea lungul anilor, educația formală rămâne cea mai reprezentativă (cel puțin până în momentul de față)
estimânduse că ea oferă aproape 6070% din totalul influențelor educative exercitate asupra copiilor și tinerilor.
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Factorii care determină educația
Rezumat:
Fiind un proces de maximă complexitate, educația este multideterminată, ceea ce înseamnă că asupra ei acționează o varietate de factori, unii având
o importanță mai mare, alții un impact mai redus, rezultanta influențelor lor configurând în cele din urmă maniera de realizare a educației.
Cuvinte cheie: educația, factori de natură externă și factori de natură internă
Factorii care determină educația pot fi grupați în două categorii și anume:
1. Factori de natură externă care determină educația

Din rândul factorilor de natură externă care au un impact semnificativ asupra felului cum se desfășoară educația pot fi enumerați:
Tipul de societate în care se desfășoară educația
Tipul de societate în care se desfășoară educația este un factor de natura externă foarte important deși, de multe ori, mulți autori nu îi acordă
atenția cuvenită sau îl ignoră din motive mai mult sau mai puțin întemeiate.
Relevarea importanței acestui factor este ușor de realizat dacă se pleacă de la ideea că, întotdeauna, educația se desfășoară întrun anumit tip de
societate, căreia îi este specific un anumit regim politic, că dincolo de natura puterii politice societatea se distinge și prin moravurile care o
diferențiază, prin modul de structurare și funcționare a diverselor sectoare de activitate.
Nivelul de dezvoltare a societății în care se desfășoară educația
Educația depinde și de nivelul de dezvoltare a societății în care se desfășoară deoarece această activitate presupune existența unor spații de
învățământ adecvate, existența unor echipamente care facilitează activitatea de instruireînvățare, existența unor echipamente care facilitează
activitatea de instruireînvățare, existența unui corp profesoral calificat să lucreze cu copiii și tinerii și toate acestea necesită costuri care nu sunt la
îndemâna oricărei societăți.
Modul de structurare a sistemului de învățământ
Este un factor care nu poate fi neglijat deși, la prima vedere, ar părea că impactul său asupra educației să fie mai puțin semnificativ.
Există sisteme de învățămănt care oferă o multitudine de profile, astfel încât să poată fi onorate toate așteptările elevilor legate de alegerea
profesiei și a carierei ulterioare, dar există și sisteme care, printro ofertă școlară redusă, limitează elevii în alegerea profesiei, orientândui de mai
multe ori spre domenii pentru care nu au nici aptitudini și nici interese.
Conținuturile procesului de învățământ
Atingerea sau realizarea obiectivelor educaționale presupune inevitabil ca elevii să asimileze anumite conținuturi care sunt obiectivate în planurile de
învățământ, programele și manualele școlare și care se constituie în ceea ce pedagogii numesc ” curriculumul prescris”.
Metodele și tenicile de instruire
Unele metode pot favoriza educația pentru că stimulează imaginația și creativitatea elevilor, le cultivă spiritul de inițiativă.
Recrutarea și formarea educatorilor
Educația presupune interacțiuni multiple între elevi și educatorii lor și pentru ca aceste interacțiuni să se soldeze cu efecte pozitive asupra
elevilor este nevoie ca personalul să posede o serie de competențe de natura științifică ,psihopedagogică sau socioafectivă.
2. Factori de natură interna care determină educația
1. Potențialul intelectual al elevilor sau disponibilitățile intelectuale
2. Motivația și atitudinile pe care le au elevii față de acest gen de activitate
3. Starea de sănătate a elevilor

În cazul unei sănătăți precare educația se desfășoară cu mai multă dificultate. Deoarece nu se poate pune problema segregării lor în unități
speciale de învățământ, acești elevi ar trebui să beneficieze de o instruire diferențiată care să fie adecvată caracteristicilor și posibilităților lor.
Modul de funcționare a diverșilor analizatori
Și acest factor de natură internă este important pentru că, în unele cazuri, existența unor unor handicapuri de natură senzorială pot să îngreuneze
semnificativ desfășurarea activității de educație.
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Suntem ceea ce citim!
(opinie)
“Atunci când citim, o altă persoană gandeşte pentru noi  noi nu facem decât să repetăm procesul mental. Când învaţă să scrie, ucenicul trece cu
a sa pană peste ce a subliniat învăţătorul, aşadar când citim, cea mai mare parte a lucrării gândirii este deja făcută pentru noi. Din această cauză,
simţim o uşurare atunci când citim o carte după ce am fost ocupaţi cu gândurile noastre. În citit, de fapt, mintea noastră este locul de joacă al
gândurilor altcuiva. Aşa se face că cineva care îşi petrece întreaga zi cititnd, şi prin relaxare îşi devotează timpul liber întrun fel negânditor, îşi
pierde repetate capacitatea de a gândi, la fel cum omul care mereu călăreşte uită să meargă pe jos.” ( Arthur Shopenhauer)
Lectura în viața adolescentului este primordial pentru că îl formeazăașa cum nimic altceva nu cred că reușește. Din păcate tot mai puțini adolescenți
citesc lectură particulară întimpul lor liber. Unii din lipsa timpului, altora pentru că nu le place această activitate, iar alții sunt atrași de calculator și nu
de cărți. Dacă un tânăr nu citește este în primul rând vina părinților. Copiii trebuie învățați încă de mici cu acest obicei. Uneori chiar obligați. Pentru
că un copil neîndrumat, foarte rar va face o astfel de activitate din propria inițiativă, de aceea este bine să le insuflăm de mic icopiilo rnoștri iubirea
pentru lectură.
Întro societate aflată în continuă transformare, avem tendinţa de a omite anumite lucruri esenţiale pe care le considerăm neimportante. Cititul este o
responsabilitate pe care orice şio poate asuma, însă din ce în ce mai puţini oameni sunt atraşi spre magia acestei activităţi.
În ’’Cititul si scrisul’’ Nicolae Manolescu spunea : “ La ce sunt bune cartile ? Îmi vine să răspund : la tot şi la nimic. Poti trai foarte bine fără să
citeşti. Milioane de oameni nau deschis niciodată o carte. A vrea să le explici ce pierd e tot una cu a explica unui surd frumuseţea muzicii lui Mozart.
În ce mă priveşte, mă număr printre cei care nu pot trăi fără cărţi. Sunt un vicios al lecturii. Am nevoie să citesc aşa cum am nevoie să mănânc şi să
beau. Hrana pe care mio ofera lectura îmi este la fel de indispensabilă ca şi aceea materială.Resimt fiecare zi fără o carte ca pe o zi pierdută.”
Importanţa cititului este reliefată şi de îmbunătăţirea manierelor noastre, a modului de a ne purta în societate şi mai ales a modului în care ne purtăm
conversaţiile cu alte persoane. De asemenea, cititul ajută şi la dezvoltarea creativităţii. Spre deosebire de cărţi, filmele şi televiziunea „pictează” pentru
noi şi întotdeauna vizionăm proiecţia regizorului ori a producătorului şi, implicit, tot ce îşi imaginează acesta când citeşte, lucru care ne blochează
creativitatea. De altfel, de multe ori se întâmplă ca atunci când, după ce am citit o carte şi, vizionăm filmul să fim profund dezamăgiţi, deoarece
proiecţia noastră nu coincide cu cea a producătorului.
Prin urmare, dobândind „abilitatea” de a citi din plăcere, ne pregătim pe noi înşine pentru a face faţă obstacolelor pe care le întâlnim în viaţă şi
pentru a avea succes în toate domeniile. Un rol important îl au şi părinţii în pregătirea copiilor lor, citindule în fiecare zi şi sperând că poate în acest
fel, atunci când vor creşte mari vor face o pasiune pentru acest tip de activitate cu rol educativ. Totodată, trebuie să nu uităm faptul că o carte este ca
un fel de prieten care îţi dă sfaturi, te face să trăieşti clipe la intensitate maximă, te face să râzi dar şi să plângi, importanţa cititului fiind evidentă,
acesta reprezentând un fel de instrument care te ajută să comunici cu mai multă uşurinţă, acţionând asupra modul de a gândi şi de a vorbi.
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Pariori profesioniști
Analizele, sfaturile și pronosticurile lor.
Vrei să mergi la spa?
Verifică oferta aici şi alege Cea mai bună destinaţie
din Ungaria.
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