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Matematica zilelor noastre evoluează dinamic sub raport cantitativ şi mai ales calitativ. 

Cercetări şi descoperiri contemporane redimensionează permanent domeniile ei şi impun 

exigenţe deosebite fundamentelor sale. În ultimele decenii a avut loc un important proces de 

structuralizare a ştiinţelor, de matematizare a lor. Eficienţa matematicii constă atât în tipul său de 

raţionament, cât şi în generalitatea noţiunilor pe care le utilizează, noţiuni care pot fi identificate 

în multe domenii de cercetare, iar rezultatele matematicii interesează multe alte discipline sau 

domenii de activitate.  

În epoca noastră a crescut rolul matematicii ca ştiinţă 

interdisciplinară şi au sporit posibilităţile de aplicare în aproape toate ştiinţele. Nu se poate vorbi 

de medicină modernă, de economie modernă fără utilizarea matematicii, iar alte discipline ca 

informatica şi cibernetica nici nu ar putea funcţiona fără implicarea matematicii.  

Ţinând cont de rolul matematicii în dezvoltarea societăţii şi ştiinţei, de importanţa pe care 

o are în viaţa fiecărui om, se poate afirma că matematica are un rol prioritar în formarea acestuia, 

iar cultura ştiinţifică matematică este un element de bază al culturii omului modern. 

Matematica este o ştiinţă suplă, dinamică, capabilă de un progres permanent, de o 

perpetuă aprofundare şi creare de noi teorii. S-a născut din nevoile practice ale omului şi s-a 

cristalizat ca ştiinţă, revenind apoi cu teorii pentru a sprijini în continuare dezvoltarea vieţii, a 

practicii . 

 Matematica, sesiza Eugen Rusu, nu trebuie privită ca ” o simplă ştiinţă logică sau ca un 

instrument util în tehnică sau ca o disciplină educativă, ci ca o activitate umană, atât de naturală 

în resorturile ei, încât nu se termină niciodată şi care în dezvoltarea ei neîncetată şi mereu 

frământată depune în anumite stadii rezultate utile, continuându-şi apoi mersul”. 

                Didactica modernă a matematicii acordă un loc prioritar parametrilor metodologici ai 

acţiunii educaţionale, în speţa complexului de metode, tehnici si procedee didactice. Deşi 

învăţătorul proiectează complexul de metode în strânsă corelaţie cu celelalte componente 

structurale, metodele dispun de o oarecare autonomie, în sensul că utilizarea unei metode permite 

acestuia să realizeze un spectru mai larg de obiective, să articuleze mai multe unităţi de conţinut. 

Din acest punct de vedere, metoda didactică are statutul unui instrument operaţional al acţiunii 

care orientează comportamentul elevilor spre ceea ce trebuie facut şi cum trebuie făcut. 

 Fiecare situaţie de învăţare acceptă una sau mai multe variante metodice. Opţunea pentru 

o variantă sau alta este condiţionată de nenumăraţi factori. Aceasta nu înseamnă că învăţătorul 

poate utiliza o singură metodă pentru realizarea oricărui obiectiv. Orice deprindere se va putea 

forma si dezvolta numai pe baza exerciţiului cu variantele lui cele mai cunoscute, inclusiv 

antrenamentul mintal ca bază pentru formarea unei deprinderi psiho-motrice. Metodele de 

îmvăţământ dispun de o sensibilitate deosebită privind adaptarea la condiţii noi.  

 Pornind de la ideea că învăţământul activ se realizează cu ajutorul metodelor active, se 

impune diminuarea ponderii activităţilor care limitează activizarea şi extinderea utilizarii 



metodelor moderne, active, care dezvoltă gândirea, capacitatea de investigaţie a elevilor, precum 

şi participarea lor la însuşirea cunoştinţelor, la munca independentă, deprinderea de a aplica în 

practică cele însuşite. 

 Metodele active sunt metodele operatorii, cele care conduc la suscitarea si realizarea 

efectivă a operaţiilor de gândire, cele care prin excelenţă devin adecvate şi favorabile dezvoltării 

unui constructivism operatoriu. Esenţialul rezidă într-o pedagogie a efortului autentic şi 

multilateral care izvorăşte din interiorul conştiinţei şi al gândirii proprii a elevului. Aceasta 

constituie adevarata metodologie participativă în măsură să favorizeze, concomitent, atât 

elaborarea noilor cunoştinţe prin eforturi proprii, cât şi construcţia operaţiilor mintale 

corespunzătoare, pe care vrem sa le formăm, în loc ca toate acestea să fie primite de-a gata, 

pregătite de dinainte de învăţator, demonstrate sau luate din manuale, cu un minimum de efort de 

memorizare, de reproducere a exemplelor şi metodelor propuse. 

 Sunt considerate active acele metode care nu încorsetează elevul într-o reţea de expresii 

fixe sau de reguli rigide, ci care rezervă o pondere crescândă elevului în înteracţiunea lui cu 

obiectele învaţării, care determină un maximum de activism al structurilor operaţional-mintale în 

raport cu sarcinile de învăţare în care este angajat acesta. 

 ,,Activ” este elevul care gândeşte, care depune un efort de reflecţie personală, interioară si 

abstractă, care întreprinde o acţiune mintală de căutare, de cercetare şi redescoperire a 

adevărurilor, de elaborare a noilor cunoştinţe şi nu cel care se menţine la nivelul acţiunii concret-

senzoriale, intuitiviste si nici cel care face apel la facultatea de receptare şi de reproducere apoi a 

cunoştinţelor. Având în vedere că nici metodele clasice nu sunt lipsite de virtuţi, pentru 

activizarea elevilor pot fi îmbinate în mod armonios metodele clasice cu cele moderne. Metodele 

de învăţământ sunt căile folosite de elevi şi învăţători cu scopul ca elevii să se formeze, atât prin 

activitatea îndrumată de învăţători, cât şi prin cea organizată independent şi diferenţiat. 

 O eficienţă sporită o constituie utilizarea în orele de matematică a acelor metode care au o 

mare valoare formativă, care stimulează dezvoltarea celor mai reprezentative forţe ale activităţii 

intelectuale (gândirea creatoare şi originală, inteligenţa, imaginaţia constructivă). Asemenea 

metode se disting prin caracterul lor activ-participativ, care suscită din partea elevilor o activitate 

propice exercitării şi utilizării inteligenţei lor. 

 Metodele activ-participative utilizate în însusirea cunoştinţelor matematice sunt: 

exerciţiul, problematizarea, învăţarea prin descoperire, conversaţia euristică, munca 

independentă, demonstraţia, jocurile matematice. 

  

Metoda exerciţiului constă în a executa o acţiune în mod repetat şi conştient, în a face un 

lucru de mai multe ori, în vederea formării unor deprinderi. Exerciţiul nu trebuie înţeles în sensul 

de repetare mecanică, ci de refolosire intensivă şi extensivă a unor elemente şi structuri globale, 

proprii sarcinii de învăţare. 

  

Învatarea prin descoperire urmăreşte activizarea cognitivă a elevilor. Ea constă în 

punerea elevului în faţa unei situaţii care să-i permită ca, folosind o anumită strategie, să ajungă 

singur la un răspuns care nu mai constituie o simplă însumare a cunoştinţelor anterioare, ci o 

depăşire sau măcar o reorganizare a lor. Cunoştinţele astfel învăţate prin efort personal, se fixează 

mai bine în memoria elevului, devin mai operaţionale. În cazul utilizării acestei metode, rolul 

dascălului este de a planifica situaţiile de învăţare şi de a dirija drumul elevului spre rezolvarea 

acestor situatii. 

  

Conversaţia euristică este o modalitate aparte de învăţare prin descoperire. Specificul ei 

rezultă din faptul că învăţătorul instruieşte nu prin ,,a transmite” sau ,, a prezenta” noi cunoştinţe, 

ci prin întrebări, elevii sunt ajutaţi să prelucreze propriile cunoştinţe pe care le posedă şi să ajungă 



la noi asociaţii, să propună soluţii variate şi originale de rezolvare a problemei teoretice  şi 

practice. 

  

Problematizarea este cunoscută ca o modalitate de instruire prin crearea unor situaţii-

problemă, care solicită elevilor utilizarea, restructurarea si completarea unor cunoştinţe anterioare 

în vederea soluţionării acestor situaţii, pe baza experienţei şi a efortului personal. 

 Metoda care corespunde cel mai adecvat principiului caracterului activ al instrucţiei şi 

educaţiei, precum şi cerinţelor unui învăţământ formativ este metoda muncii independente. 

Aceasta presupune mai frecvent folosirea fişelor de muncş independentă. Având în vedere 

obiectivele urmărite, se disting următoarele tipuri de fişe: fişe folosite pentru însuşirea 

cunoştinţelor, pentru fixarea şi consolidarea lor, pentru verificare şi fişe de corectare a greşelilor. 

  

Metoda demonstraţiei contribuie la uşurarea înţelegerii unor cunoştinţe noi, prin 

observarea şi analiza unui material intuitiv, precum şi la executarea corectă a unor activităţi. 

  

Metoda jocurilor ofera un cadru propice pentru învăţarea activă, participativă, stimulând 

în acelaşi timp iniţiativa şi creativitatea elevilor. Jocurile didactice reprezintă o formă de învătare 

placută si atractivă, ce corespunde particularităţilor psihice ale acestei vârste. Lecţiile înviorate cu 

jocuri didactice susţin efortul elevilor, menţinându-i mereu interesaţi, îi determină să lucreze 

efectiv şi în acelaşi timp să gândească în mod creator si original. 

 Eficienţa acestor metode constă în capacitatea fiecărui învăţător de a le utiliza în procesul 

de însuşire a cunoştinţelor matematice, constă în modul în care fiecare cadru ştie să-i antreneze 

pe elevi pe parcursul acestor ore. 

         Dintre metodele didactice specifice învăţării active, nou apărute în sistemul de predare-

învăţare, brainstorming-ul, ciorchinele, diagrama Wenn, jurnalul cu dublă intrare, metoda 

cadranelor şi cubul am încercat să le aplic şi în lecţiile de matematică. 

 

 Brainstorming-ul, „furtuna în creier”, este prezent chiar în activitatea de 

compunere de probleme. În momentul când în faţa copilului aşezăm două numere şi îi cerem să 

formuleze o problemă în care să le integreze în mintea copilului apar o avalanşă de idei, de 

operaţii matematice cărora le-ar putea asocia enunţul unei probleme. În scopul stimulării 

creativităţii, învăţătorul trebuie să aprecieze efortul Metoda ciorchinelui dă rezultate deosebite în 

folosirea muncii pe echipe. Fiecare membru al echipei va găsi cel puţin două feluri de a compune 

numărul 25. Observând şi aprobând variantele colegilor, copilul îşi dezvoltă imaginaţia şi 

creativitatea. 

 

 Cubul este o metodă activă aplicată unei clase de elevi împărţită în şase grupe. 

Fiecare grupă are o sarcină de lucru diferită ca grad de dificultate faţă de celelalte cinci grupe. 

Elevii dau cu zarul. Fiecărei feţe a cubului, învăţătorul îi asociază o cerinţă, care trebuie neapărat 

să înceapă cu cuvintele: „descrie”, „compară”, „explică”, „argumentează”, „analizează”, 

respectiv „aplică”. 

 

 Diagrama Wenn are rolul de a reprezenta sistematic, într-un mod cât mai creativ, 

asemănările şi deosebirile evidente dintre două categorii de operaţii matematice. Dă rezultate 

deosebite la activitatea în echipă. 

 

 Metoda cadranelor am folosit-o frontal şi individual, în rezolvarea problemelor prin 

metoda figurativă, la clasa a III-a. Fişa de lucru este împărţită în patru cadrane destinate textului 

problemei, reprezentării grafice, rezolvării şi, respectiv, răspunsului problemei. Am considerat 



această metodă eficientă deoarece a delimitat clar în mintea copilului etapele pe care trebuie să le 

parcurgă pentru a obţine rezultatul problemei. Apoi acoperind celelalte cadrane şi descoperind 

doar pe cele cu nr. II, III sau IV am cerut elevilor să creeze probleme asemănătoare 

(asemănătoare reprezentării grafice, sau planului de rezolvare sau al cărui răspuns să fie identic 

cu cel obţinut în problemă). 

  

 Cubul este o metodă activă aplicată unei clase de elevi împărţită în şase grupe. Fiecare 

grupă are o sarcină de lucru diferită ca grad de dificultate faţă de celelalte cinci grupe. Elevii dau 

cu zarul. Fiecărei feţe a cubului, învăţătorul îi asociază o cerinţă, care trebuie neapărat să înceapă 

cu cuvintele: „descrie”, „compară”, „explică”, „argumentează”, „analizează”, respectiv „aplică”. 

Oricare formă a muncii independente stimulează activitatea creatoare a elevilor, asigurând 

antrenarea tuturor elevilor la muncă, îndeplinirea problemelor date şi integrarea cu succes a 

elevilor în societate. 

 

Jocul didactic matematic reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţii care urmăresc 

obiective de pregătire intelectuală a elevilor, generând o motivaţie stimulatorie şi constituind o 

prezenţă indispensabilă în ritmul accentuat al muncii şcolare. Folosit în procesul de învăţământ, 

jocul didactic asigură participarea activă a elevului la lecţii, sporind interesul de cunoaştere faţă 

de conţinutul lecţiilor. Un exerciţiu sau o problemă de matematică devine joc didactic matematic 

dacă realizează un scop şi o sarcină didactică din punct de vedere matematic, foloseşte elemente 

de joc în vederea realizării sarcinii propuse; foloseşte un conţinut matematic accesibil şi atractiv; 

utilizează reguli de joc cunoscute anticipat şi respectate de elevi. 
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Elevi  cu C.E.S. la Clubul Copiilor Petrosani 

 
Urmare a parteneriatului încheiat între Clubul Copiilor din Petroşani şi şcoala I.G.Duca 

din Petroşani,  elevii clasei a IV-a , elevi cu C.E.S. frecventează cercul de Electromecanică, 

condus de prof. Imre Kovacs de la Clubul Copiilor Petroşani. 

Aici ei descoperă o multitudine de cunoştinţe noi, deprind activităţi practice, folositoare în 

dezvoltarea personalităţii  copilului. 

Urmare a unei programe speciale, elaborate în cadrul cercului, aceştia se familiarizează cu 

aparatele şi sculele utilizate în viaţa de zi cu zi. 

 

Învaţă să utilizeze scule şi dispozitive care se regăsesc 

şi în gospodaria proprie , acasă în famile. 

Printre altele învaţă să măsoare cu rigla, să utilizeze 

cuţitul de tăiat hârtie, să lipească cu adeziv, cu silicon. 

Utilizând pistolul de lipit cu silicon , elevii învaţă cum 

se încalzeşte acesta , care este rolul curentului electric, 

ce efecte poate produce acesta , cum să se ferească de 

eventualele electrocutări în viaţa de zi cu zi. 

Participă la concursul dedicat ,,Jucându-ne învăţăm să 

construim”, un concurs la care elevii participanţi trebuie 

să realizeze jucării simple din carton şi eventual să 

ataşeze acestora un motoraş electric, alimentat de la 

baterii. 

Un proiect cu deosebit succes a fost realizarea în cadrul 

orelor de cerc, a unui vaporaş, din cutii de lapte, la care 

a fost ataşat un ventilator  electric recuperat de la o 

sursă de calculator...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lucrări premiate la concurs,  elevii clasei a IV-a C.E.S.                                           



                                    Lucrări practice la clasă,  elevii clasei a IV-a C.E.S. 



 

Compunere realizată de eleva: Mihaila Ana Rahela 

Clasa a IV-a .C.E.S. 



                           Lucrări practice la clasă ,  elevii clasei a IV-a C.E.S. 



 

    "Nu ieste alta şi mai de folos în toată 

                                                 viaţa omului zăbavă,decâtu cetitul cărţilor".  

                                                                                      (Miron Costin) 

 

DEFECTE ÎN TIMPUL CITIRII ŞI CORECTAREA LOR 

       Prof Haiduc Laura 

Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani 

  

     Şcoala creează strategii de învăţare contribuind la dezvoltarea identităţii şi capacităţilor 

proprii, la descoperirea vieţii sociale, a aspiraţiilor.  

           Efortul de învăţare devine tipul de activitate ce solicită intelectul, elevul conştientizând 

rolul atenţiei şi repetiţiei în formarea deprinderilor de citire.  

           Citirea reprezintă sinteza unei activităţi fizice şi psihice care asigură coordonarea dintre 

muşchii oculari şi anumite funcţii cerebrale. Sistemul coordonator, care dirijează procesul citirii 

determinând aşa numiţii analizatori periferici: ochii, mecanismul vorbirii şi auzul – este creierul 

uman ce preia şi prelucrează imaginile, înmagazinându-le pe cele utile in blocurile memoriei.  

           S-a constat că mijloacele mass-media micşorează rezistenţa la efortul de studiere şi 

restrâng posibilităţile atenţiei voluntare. 

           Deşi concurată de acestea, cartea rămâne "cel mai important depozit al gândirii umane, 

sintetizând, în câteva grame de hârtie, înaltele valori ale genului uman; dar cel ce-i dă suflet 

(manualului) este mai întâi şi mai întâi dascălul" (Simion Mehedinţi) 

           Metodele pentru învăţarea cititului sunt:  

- metoda fonetică analitico – sintactică; 

- metoda lecturii explicative; 

- metoda exerciţiului. 

           Însuşirea cititului parcurge două etape: 

- învăţarea tehnicii, a mecanismului propriu – zis al cititului; 

- învăţarea instrumentelor muncii cu cartea. 

            Procesul citirii poate fi considerat tipic cibernetic, sursa şi receptorul fiind reprezentate de 

text şi respectiv de cititor.  

            Priceperea şi apoi deprinderea de a citi implică anumite etape, citirea fiind un proces 

psiho-fiziologic complex: 

- prima etapă: preluarea, perceperea informaţiilor cu ajutorul analizatorului vizual şi 

transmiterea imaginii literelor la creier; 

- a doua etapă: selecţia, prelucrarea informaţiilor, adică înţelegerea sensului – etapă 

realizată cu ajutorul analizatorului vorbirii, al celui auditiv şi al sistemului nervos central; 



- a treia etapă: naşterea deciziei: 

      "Revino asupra textului!" sau "Citeşte mai departe!" – transmiţându-se către muşchii 

globului  

ocular imaginea precedentă persistând pe retină şi obţinând impresia de continuitate, creierul 

înregistrând continuu ceea ce înregistrează ochii. 

           Pentru cititorul rapid, rândurile imprimate nu mai apar sub forma cuvintelor separate, ci 

sub sub forma liniilor de gândire continuă, recepţionând idei, mesaje. 

           Viteza de citire depinde de gradul de participare a blocurilor analizatorilor periferici, iar 

calitatea asimilării textului, mesajelor, depinde atât de elemente de natură psihologică: atenţie, 

înţelegere, memorare cât şi de mediul care influenţează favorizant sau perturbator actul citirii. 

           Defectele întâlnite în tehnica cititului sunt: 

           a) – mişcarea de regresie executată de elevi când întâlnesc cuvinte greoaie. Ea se 

datorează prudenţei excesive, lacunelor de vocabular, lipsei de concentrare a atenţiei atrase de 

perturbaţiile exterioare, a lungimii rândului, a mărimii şi formei caracterelor, etc. 

          Pentru corectarea regresiei învăţăm elevii: 

- să acopere cu o riglă sau cu o fâşie de hârtie partea citită; 

- să scrie textul sub formă de coloană îngustă, apoi cu rândul de lungime normală, 

ajutându-ne de fişe; 

- să repete textul (cuvântul, propoziţia) de mai multe ori, mărind viteza de citire; 

- să le interzicem, după un anumit timp urmărirea cu degetul sau creionul; 

- să păstreze distanţa cărţii faţă de ochi (25-30 cm ), ei având tendinţa să apropie capul de 

carte când întâlnesc cuvinte greoaie; 

          b) – alt defect în timpul citirii este vocalizarea, ce se exprimă prin articularea cuvintelor 

tare sau şoptit. Ea duce la suprapunerea imaginii auditive peste cea vizuală, frânând viteza de 

citire. 

    Pentru suprimarea vocalizării se pot folosi următoarele: 

- palparea buzelor cu degetele; 

- prinderea colţului unei batiste între buze; 

- ţinerea limbii între dinţi; 

- baterea unui tact diferit în timpul citirii cu degetul sau creionul; 

- citirea pe un fond muzical preferat; 

- citirea repetată a unor jocuri de cuvinte încrucişate, etc. 

           c) – alt defect este citirea literă cu literă, silabă cu silabă, cuvânt cu cuvânt. 

           Acestea trebuie percepute ca semne grafice care corespund unei anumite noţiuni. Pentru 

corectare eliminăm citirea sacadată prelungind silabele ce se leagă. 

           d) – alt defect întâlnit în actul citirii este lipsa de flexibilitate, care se datorează gradului 

de dificultate al textului, al interesului prezentat de acesta sau timpul disponibil al cititorului. 



           Corectarea lui se face prin alternarea tipăriturilor cu diferite caractere, iar empatia 

învăţătorului faţă de autor şi opera sa trebuie să trezească curiozitatea elevilor. 

           e) – un alt defect este dificultatea de concentrare asupra textului. Acesta survine când 

textul pare plictisitor, atenţia devine instabilă, textul e abordat formal, iar lectura devine lentă şi 

ineficace. 

           Se poate înlătura prin activităţi recreative, de revigorare sau relaxare.  

           În activitatea la clasă, am sesizat şi corectat următoarele defecte în timpul citirii: 

- omiteri de litere; 

- confuzii; 

- accente greşite; 

- inversiuni de litere; 

- denaturări de cuvinte prin adăugarea altor sunete sau prin înlocuire datorită pronunţiei 

 inadecvate; 

- îngânarea prin repetarea ultimei silabe sau chiar a unui cuvânt, etc. 

            Prin metoda exerciţiului şi repetării am corectat şi aceste defecte. 

            După însuşirea deprinderilor de citire curentă, corectă, conştientă şi expresivă, elevul 

trebuie învăţat să aplice şi alte tehnici de citire a unei tipărituri, şi anume:  

- citirea pe orizontală – ce are ca obiectiv dezvoltarea câmpului vizual periferic; 

- citirea pe verticală – favorizează lectura selectivă a repetării unei informaţii precise 

dintr-un 

 text; 

- citirea în diagonală – ce comportă din partea cititorului un câmp vizual dezvoltat, atât 

pe  

orizontală, cât şi pe verticală, pentru esenţializarea textului (citim numai propoziţia principală din 

fraze). 

            Rodul acestor acţiuni se manifestă în posibilităţile de exprimare cu cei din jur scoţând la 

iveală educaţia lingvistică pe care o posedă omul informat. 

       Bibliografie: 

 

ALEXANDRU BOJIN – "Îndrumător metodic privind studierea limbii şi literaturii  

                                                       române în şcoală", Ed. D.P., Bucureşti, 1980 

DUMITRU GHERGHINA – "Limba română în şcoala primară",  

                                                                                       Ed. Didactică Nova,Craiova, 1999. 

VIVIANA SCORŢEANU – "Să învăţăm să citim rapid", 

                                                                   Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979. 

 
 



Lucrare prezentată în cadrul concursului judeţean 
,,Minitehnicus” –ediţia 2016 

  

Radiația 

 

 

 Radiația este fenomenul fizic de emitere și propagare de unde (radiație ondulatorie) sau de 

corpusculi (radiație corpusculară).Orice radiație implică un transport de energie.  

 În numeroase cazuri, radiația se face sub forma unui fascicul de raze, astfel că (pentru 

aceste situații) termenul de raze este folosit cu aceeași accepțiune ca și termenul radiație. 

 

 

Tipuri de radiații 

O substanță radioactivă este așezată într-o bucată de plumb.Radiațiile care ies sunt supuse 

efectului unui câmp electrostatic.Un tip de radiații se mișcă către planșe negative, al 

doilea tip se mișcă către planșe pozitive, iar al treilea rămâne neafectat.Similar,când 

radiațiile sunt supuse efectului unui câmp magnetic pe o direcție perpendiculară direcției 

lor de mișcare , particulele alfa se mișcă într-un sens, cele beta în alt sens, iar particulele 

gamma rămân pe loc.Astfel se disting trei tipuri de radiații:alfa,beta,gamma 

 



 

Radiațiile alpha: 

 Este radiația emisă de o 

particulă ce conține doi 

protoni și doi neutroni 

(nucleul atomului de 

heliu).Particulele alpha sunt 

produse ca urmare a 

dezintegrării spontane a 

unor atomi radioactivi cum 

ar fi radiu,plutoniu,uraniu și 

radon.Din cauza masei mari 

și a sarcinilor pozitive, o 

particulă alpha poate 

parcurge numai o distanță 

foarte mică mai puțin de 1 

mm în apă.O simplă bucată 

de hârtie poate opri radiațiile alpha complet. 

 

Radiațiile gamma:  

 Radiația gamma este o undă electromagnetică similară cu lumina obișnuită ,ceea ce diferă 



este lungimea de undă (energia).Lumina solară constă într-un amestec de radiație 

electromagnetică la diferite lungimi de undă de la IR îndepărtat trecând prin vizibil și 

ultraviolet.O radiație gamma este mult mai scurtă decât radiația UV (de aceea are o 

energie mult mai mare).Radiațiile gamma sunt produse de asemenea prin dezintegrarea 

unor materiale radioactive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Știați că ..? 

Doza medie anuală de radiații pe care o captăm datorită acestui tip de radiație naturală este de 

1500 microSiverti. 

Radiația (lumina) ultravioletă este responsabilă pentru bronzarea pielii. 

Fructele de mare conțin o cantitate crescută de radiații,precum și macademia și nucile braziliene 

Televizorul emite radiții până la o distanță de 7 metri,în funție de mărimea acestuia, fiind mai 

periculos atunci când suntem apropiați de el. 

Doze minime de radiații se găsesc și în materialele de construcții. 

Eliberarea de energie asupra zonei radiografiate nu este resimțită în mod direct de către simțurile 

umane ,persoana radiografiată nu simte nimic. 

Radiația cosmetică este în direcție corelată cu altitudinea,cu cât ne aflăm mai sus cu atât primim o 

doză mai mare de radiații. 

 

 

Factori de risc din mediul de muncă: 



 

 

Efectele pozitive ale radiațiilor 

 Radiațiile în condiții controlate pot avea efecte benefice, astfel încât observăm: 

  utilizarea radiațiilor în tratamentele medicale(distrugerea celulelor canceroase); 

 diagnosticări(radiografii); 

 în industria alimentară(conservarea alimentelor); 

  în industria farmaceutică(sterilizarea instrumentelor chirurgicale. 

Efectele negative ale radiațiilor 

 Efectele radiațiilor asupra omului depind de câțiva factori foarte importanți: cantitatea de 

radiații primită de victimă,locul care a fost iradiat,vârsta persoanei expusei și timpul în 

care este supus radiațiilor. 

 În cazul unei doze mari(6 siverți la Cernobâl) decesul este o consecință sigură. 

 Radiațiile ard pielea, distrug sistemul nervos central, măduva osoasă și celulele digestive. 

În plus, întregul sistem imunitar se prăbușește. 

Bibliografie : 

 www.insp.gov.ro                     www.umfias.ro           www.wikipedia.ro  

 www.physics.pub.ro                                                www.archive.beswic.b  

 
Autor : Vasvilon Silviana 

                                                                    Prof. coord:  Soloszki Motza Cristina 
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Cine sunt eu ? 
 

 

 

 

 

Cine sunt eu? Of, măcar de aș putea știi!  

 În fiecare secundă altcineva aș putea fi  

 Ce vis m-ar încolți, ce răsărit de gând  

 m-ar mira sau m-ar face să plâng.  

 De-ar trebui să mă cuprind în câteva cuvinte  

 în trecut, în prezent, ori în vis  

 mi-aș putea crea propriul paradis  

 din versuri, suflet și culoare  

 cum mi s-a scris în minte  

 m-aș bâlbâi, aș tremura și m-aș irosi  

 de tot prezentul meu care abia încape.  

 Apoi, mi-aș aduna secundă cu secundă  

 și mi-aș simți trecutul curgând în râuri  

 cum se scufundă, în negura uitării  

 și hopuri peste minte, peste suflet  

 nu aș vedea mai clar.  

 M-aș duce mai apoi, în viitor  

 sperând și visând la zboruri pline  

 și suflete care nu mai dor  

 prea multe răspunsuri  

 și întrebări care nu au răspuns  

 știind să-mi croiesc visele cu aripi mari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 care iau ființă în literele de cerneală.  

 Cine sunt? Îmi cer iertare..  

 că nu am răspuns corect la întrebare.  

 Aș fi putut să fug, să mă ascund, să mă pierd  

 să mă privesc din urmă agale cum  

 sufletul meu este scris cu versuri  

 ar fi fost tot adunat la o sumă inegală  

 ar fi avut și lipsuri, grame care au fost  

 prea mult furate la cântarul vieții  

 adunate de prin roua dimineții, de prin vise 

uitate  

 ori vorbe ale vieții care mă mint  

 ori vorbe care sunt spuse în zadar  

 să mă mai repet, nu-mi va ține de urât.  

 Cei care mă cunosc, mă știu după râs  

 Și așa are să fie cât vom împarți viață. 

Autor : Covaci  Ana Maria 

clasa  a IX-a  

Liceul tehnologic Petrila  
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ABSENTEISMUL  ŞI ABANDONUL ŞCOLAR 

FACTORI DETERMINANŢI,  PREVENIRE 

 

Atitudinea copilului fata de scoala este diferita în functie de varsta si de mediul în care se 

dezvolta acesta. 

Astfel, atitudinea prescolarului este înca neutra fata de scoala. Prescolarul mare, 

caracterizat printr-o curiozitate predominant perceptiva, vrea să fie elev.La unii copii, insa, dupa 4-

5 ani de scolarizare, se observa o schimbare radicala în atitudinea fata de scoala.  În locul dorintei, 

al placerii, apare uneori dezinteresul manifestat printr-o atitudine negativa fata de tot ce se 

numeste „invatare.”.  

Atunci copilul încearca să evite insuccesul preferand sa-si petreaca timpul într-un mediu în 

care, crede el, se poate remarca. Din pacate, de cele mai multe ori acest mediu îl reprezinta 

strada, cu intreaga sa paleta de tentatii. 

        Acest fenomen, numit abandon scolar are o determinare multicauzala.  Cauzele reale care 

duc la apariţia sa, pot fi de natura social- familiala şi de natura pedagogica . 

CAUZE SOCIAL-FAMILIALE 

 dezorganizarea unor familii;  

 starile conflictuale dintre parinti, care genereazã o atmosfera nefavorabila pentru copii; 

 indiferenta unor parinti fata de situatia scolara a copiilor ;  

 absenta unui regim rational de viata si de munca în familie;  

 lipsa de supraveghere din partea parintilor;  

 starea materiala precara;  

 conditii de trai nefavorabile;  

 lipsuri in dotarea elevului cu cele necesare pentru scoala;  

 lipsa influentelor educative pozitive (în familie sau în anturajul copiilor)  

Rolul familiei 

Dupa cum este normal, familia joaca un rol important. Ea trebuie sa ii sustina moral pe copii 

evitand timorari de genul:  

-“Sa vina odata scoala sa scap si eu de tine!”  

    -  “Las’ ca începe ea, scoala si vezi tu ce-o sa patesti daca…!”  

Acestea strecoara in mintea copilului teama şi dezorientare. Parintii trebuie sa imprime 

copilului dragoste, curiozitate, pasiune, nerabdare şi nu teama. Scoala trebuie întiparita în 

mintea copilului ca un mediu interesant, frumos, atractiv.  



 

Copii si munca 

Intr-un studiu publicat in 2004 de Weller se arata ca munca, “ascunsa’’ desfasurata de multi 

copii, in gospodarie sau munca neplatita au efecte negative asupra performantelor scolare. 

Copiii care lucreaza nu mai au timp sa-si faca temele pentru acasa si au tendinţa de apleca 

de la ore pentru a dormi, din cauza ca sunt epuizaţi de munca. Urmatorul paş pe care-l fac 

acesti tineri, conform cercetatorilor este cel al dependentei, precum fumatul, alcoolul si 

drogurile, ca mecanism simplu de a depasi starea de tensiune provocata de munca, dar si de 

stresul vieţii lor sociale. 

INFLUENŢA GRUPULUI SOCIAL 

Grupul social din care provine copilul isi pune adesea amprenta pe comportamentul, 

gandirea şi profilul sau moral. Grupul social pozitiv favorizeaza formarea reprezentarilor pozitive 

despre scoala în timp ce unul negativ înfraneaza, creeaza frica, duce la fuga de şcoala.  

    Iata de ce probabilitatea ca abandonul scolar sa se manifeste este mai mare daca din 

anturajul elevului fac parte persoane care au sau au avut probleme cu scoala. 

DORINTA DE INDEPENDENTA 

Dintr-o data, apare varsta la care pe copil nu il mai multumeste, aproape nimic. Orice 

cuvant, indicatie, dorinta din partea parintilor , a profesorilor, devine sursa de irascibilitate pentru el 

si atunci isi doreste, mai mult ca oricand, sa fie liber. Se simte tot mai mult constrans, iar de  aici 

pana la plecarea de acasa si implicit abandonul scolar, este doar un pas, de cele mai multe ori 

infaptuit. 

BANII  SUNT O RESURSA CARE SE POATE TERMINA…   

Cu posibilitati reduse de supravietuire, avand in vedere  faptul ca sursa de venit, plecand 

de-acasa, a disparut, recurg  la diferite actiuni pentru a obtine bani, anume: cersetorie, furt, 

inselatorie…acestea culminand, adesea, cu “vizite “prelungite la Politie. 

ALTERNATIVA POATE FI UN LOC DE MUNCA 

Dar…” ce stii sa faci?”este intrebarea fiecarui posibil angajator si de  aici se naste o alta serie de 

intrebari: 

Esti tu pregatit sa faci fata cerintelor? Cum vei rezista acestor cerinte ale  

angajatorului  daca tu nu ai cunostinte generale  care ar trebui acumulate in timpul scolii?   

Ca si concluzie: 

Un cunoscut proverb romanesc coreleaza doua elemente esetiale, învatatura şi munca, 

învatatura reprezentand finalitatea unui alt proces, acela al muncii: ”invatatura la om e comoara şi 

munca e cheia ei. Pazeste bine cheia, ca sa nu pierzi comoara.” 

 

                                                              Autor :  prof.  Ardelean Diana Mioara 

                                                                                    Asistent social principal



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicitări realizate de elevii de la şcoala I.G.Duca , clasa a IV-a C.E.S. 
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Exerciţiu de alarmare la Clubul Copiilor Petroşani 

 

În perioada 27.03.2017 pâna la 31.03.2017, a avut loc la Clubul Copiilor Petroşani ,un program 

special in cadrul activităţilor din ,,Saptămâna altfel ”. 

In aceasta perioada pe lângă  alte activităţi dedicate, a fost organizat şi un exerciţiu de 

alarmare la incendiu,în colaborare cu formatiunile de Pompieri, I.S.U. si S.M.U.R.D. Petroşani, in 

data de 29.03.2017. 

Au participat atât elevii de la Clubul Copiilor,  cât şi clase de la Şcoala Gimnazială nr.7 - 

Petroşani , Colegiul Naţional de Informatică ,,Carmen Sylva”, precum şi de la Colegiul Economic 

Hermes. 

Acţiunea a demarat în jurul orei 12, când a fost simulat un incendiu 

la cercul de Electrotehnică ,  simularea s-a realizat cu ajutorul unui 

aparat de făcut fum, desigur un fum netoxic. Imediat s-a dat alarma, 

a sunat soneria , a fost anunţat telefonic la 112 detaşamentul de 

pompieri.  

Evacuarea elevilor de la cercuri s-a 

făcut în ordine, fără panică, subt 

atenta coordonare a profesorilor de la 

cercuri. 

Copiii au coborât în ordine pe scări, 

fiind grupaţi în curtea clubului alături 

de cadrele didactice. 

Fumul gros s-a împraştiat repede în tot 

clubul , moment în care în sunetul 

sirenelor, au aparut în curtea clubului maşinile de pompieri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Copiii din curte urmăreau cu sufletul la gura activităţile desfăşurate de formaţiunile de pompieri. S-a 

acţionat cu furtunele de apă , care au fost repede conectate la hidrantul din curte. 

 

S-a simulat şi evacuarea unui accidentat ars, de la etaj, motiv pentru care o autospecială de la 

pompieri a folosit scara telescopică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O etapa a exercitiului deosebit de apreciată de copii, a fost simularea stigerii unui incendiu propagat 

la mansarda clubului, motiv pentru care un pompier s-a urcat pe scara telescopică şi a acţionat 

furtunul cu apă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dupa ce simularea s-a terminat, copiii au putut vedea de aproape maşinile de intervenţie,atât cele de 

pompieri cât şi cele ale S.M.U.R.D. Cei mai curioşi au putut să urce în aceste autospeciale şi să vadă 

efectiv aparatele de resuscitare utilizate în cazurile reale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cei mai interesati au discutat cu reprezentantii I.S.U. , au primit explicaţii, şi desigur pliante, pentru a 

conştientiza cum să se ferească de eventualele pericole în cazurile de incendii reale. 

 

Clasele de copii însoţiţi de doamnele profesoare au făcut fotografii cu maşinile de intervenţie , precum 

şi cu servanţii acestora. 

 

Fotografie de grup cu maşina de intervenţie la Clubul Copiilor Petroşani  

 



Simulare transport accidentat la Clubul Copiilor Petroşani. 


