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Importanța măsurării temperaturii în sisteme biologice și tehnice 

 
Prof. Szöllösi – Moța Cristina 

Școala Gimnazială Nr. 7 Peroșani 

 
Uneori sunt necesare măsurări ale temperaturii în țesuturi. Măsurarea fluxului de căldură este 

necesară pentru evaluarea disipării de căldură de pe suprafața corpului în exterior. Temperatura din 

interior se situează totdeauna în domeniul 35-40oC. Majoritatea variațiilor de temperatură fiziologice și 

patologice apar în acest domeniu, cu temperatura cea mai scăzută dimineața devreme sau pe vreme rece 

și cu temperatura cea mai ridicată într-o maladie cu febră sau un exercițiu fizic greu. 

Traductoare de temperatură 

Măsurarea temperaturii se bazează pe diferite fenomene și efecte fizice, în care modificarea 

temperaturii determină modificări ale unor proprietăți sau caracteristici ale materialelor: variația 

dimensiunilor geometrice, variația rezistenței electrice, apariția unei tensiuni electromotoare de-a lungul 

joncțiunii a două metale, variația intensității radiației emise, variația frecvenței de rezonanță a unui 

cristal de cuarț etc. Dacă exigențele sunt mari, domeniul de măsură este îngust. 

Liniaritatea arată cât de aproape de o linie dreaptă este relația semnal de ieșire – semnal de intrare 

într-un sistem de măsurare 

Într-un sistem liniar, caracteristicile dinamice sunt aceleași indiferent de amplitudinea semnalului 

de intrare(amplitudinea semnalului de răspuns este direct proporțional cu amplitudinea semnalului de 

intrare). 

 

Termistorii 

 

• Un termistor este un senzor de temperatură rezistiv, obținut prin sinterizarea oxizilor unor 

metale, ca: magneziu, cobalt, nichel, fier sau cupru. 

• Rezistența termistorului are un coeficient de temperatură negativ, cu valoarea de - 0,04 K
-1

. 

• Conducția electrică în termistori are loc prin saltul purtătorilor (hopping) de la poziția unui atom 

la altul(ale căror energii sunt localizate în banda de energie interzisă a materialului respectiv). 

• În expresia conductibilității: σ = nqμ,  

unde n este concentrația de purtători, q - sarcina iar μ – mobilitatea 

 

• Pentru uzul medical au fost realizate diferite tipuri de sonde cu termistori: 

a). termistorul perlă, o sferă de 0,3 mm diametru, încapsulată în sticlă și conectată la fire 

conductoare 
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b). sondă de tip cateter, în care termistorul este legat la un cablu izolator flexibil și zona de 

conexiuni este complet izolată 

•  

• Termistorii pot fi fabricați la dimensiuni foarte mici și rezistențe mari și au un răspuns rapid la 
variațiile de temperatură. 

• Domeniul de temperaturi acoperit este, -100 ... +300oC, dar sunt posibile și temperaturi mai mari. Ei 
pot fi folosiți pentru măsurarea temperaturii în spații mici. 

• Bună repetabilitate și o rezoluție fină pe domenii mici de temperatură, termistorii sunt foarte 
folosiți în aplicații medicale, pentru monitorizarea circuitelor electronice, sonde pentru măsurarea 
temperaturii suprafețelor 
 

Dintre metalele folosite ca senzori rezistivi de temperatură, menționate, cel mai folosit este 

platina. 

 

Avantaje: 

• Un material de referință pentru standardele internaționale. 
• Un metal stabil și are calitatea de a nu se volatiliza apreciabil la temperaturi până la 1000oC. 

Deoarece variația cu temperatură a rezistenței termistorilor este puternic neliniară, etalonarea 

instrumentului indicator este dificilă. De aceea se pune problema liniarizării răspunsului lor. 

Pe domenii restrânse de temperatură, aceasta se poate realiza prin conectarea în paralel cu 

termistorul a unei rezistențe (șunt). 

 

Valoarea rezistenței se calculează astfel încât, la mijlocul intervalului de temperatură 

considerat, valoarea rezistenței echivalente (termistor în paralel cu rezistența de liniarizare) să fie egală 

cu media aritmetică a rezistențelor echivalente la capetele intervalului de temperatură 

 

Avantaje: 

 

• Repetabilitate și stabilitate 

• Sensibilitate mai mare ca la termocupluri 

• Flexibilitate ridicată 

• Neliniaritățile pot fi corectate 

• Folosesc fire de legătură de cupru 
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• Dimensiuni mici 

• Semnal puternic 

• Termoelectricitatea - dacă variațiile energiei electrice datorate conversiei energiei termice pot fi 

măsurate, acestea pot fi corelate cu temperatura substanței. 

 
 

 

 

TERMOCUPLUL 

 

Termocuplul stabilește relația dintre temperatura unei substanțe și energia electrică, compus din 

două fire metalice diferite sudate, astfel încât să formeze un circuit închis. 

 

Efectul Seebeck constă în apariţia unei tensiuni termoelectrice (Seebeck) în conductoare de natură 

diferită, ale căror suduri se găsesc la temperaturi diferite. Tensiunea Seebeck depinde de natura 

conductoarelor şi de gradientul de temperatură. Fluxurile de căldură  şi de sarcină electrică  ce pot apărea 

într-un sistem termodinamic sunt interdependente, fiecare fiind funcţie liniară de forţele termodinamice. 

 

• Într-un fir metalic ale cărui capete se află la temperaturi diferite TA>TB apare o diferență 

de potențial electric UAB cauzată de faptul că electronii de conducție din capătul cu temperatura 

mai mare au o energie cinetică mai mare și vor difuza către capătul mai rece. În acest fel capătul 

cald se va încărca pozitiv, iar capătul rece al firului se va încărca negativ.  

• Sonda propriu-zisă este reprezentată de una din joncţiuni. 

 

•  
 

Avantajele termocuplurilor 

• Ieftine și versatile, pot fi utilizate la temperaturi  înalte, sunt robuste 
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      • Platina având o mare stabilitate chimică și o temperatură de topire ridicată (1769 
o

C) se 

întrebuințează la măsurarea temperaturilor înalte, devenind chiar un instrument etalon pentru 

măsurarea acestor temperaturi. Termocuplul platină - rhodiu măsoară temperaturi între 0 și 

1600 °C 

• Răspuns rapid 

 

Dezavantaje: 

• Sensibilitate mai redusă ca  a termistorilor 

 

Radiația infraroșie 

• Radiația infraroșie sau lumina infraroșie este un tip de radiație electromagnetică ca și undele 

radio, fiind invizibilă ochiului uman, însă oamenii o pot simți ca și căldură. 

• Radiația infraroșie începe la marginea vizibilă a spectrului luminii, mai exact de la extremitatea 

culorii roșii, de la 700 nanometri (nm) până la 1mm.  

Omul, la temperatura normală a corpului, radiază pe lungimea de undă de 10 micrometri. 

 

Termometrele în infraroșu  măsoară temperatura corpurilor fără a veni în contact direct cu 

acestea, prin măsurarea cantității de energie termică emisă sub formă de radiație infraroșie. O bandă 

spectrală uzuală în care funcționează termometrele în infraroșu, este de (8 -14) µm. 

Termometrele care funcționează pe acest principiu, oferind în plus și o imagine a distribuției 

temperaturilor pe scena termică vizată, se numesc camere de termoviziune. 

În sectorul alimentar, măsurătorile fiabile și rapide ale temperaturii cu ajutorul unui termometru 

de penetrare sunt deosebit de importante( măsurarea temperaturii interne, este importantă și măsurarea 

fără contact a temperaturilor suprafețelor). Exact din acest motiv a fost dezvoltat dispozitivul combinat 

testo 104-IR BT. Acesta reunește un termometru de penetrare și un termometru cu infraroșu într-un 

format compact. 

 

Termometrul de penetrare cu infraroșu impresionează prin: 

• Laserul de precizie în 2 puncte cu sistem optic 10:1 pentru controlul simplu de la distanță 

• Sonda de penetrare pliabilă pentru temperaturi interne 

• Execuție deosebit de robustă și format ușor de manipulat – în stare pliată, dispozitivul încape în 

buzunarul cămășii. 

• La depozitarea mărfurilor sensibile, cum ar fi alimentele, temperatura trebuie înregistrată de-a 

lungul timpului. La aceste operațiuni se pretează înregistratoarele de temperatură. Prin montarea 

discretă pe perete, cu aceste dispozitive pot fi măsurate și documentate temperaturile și alte valori 

climatice la intervale liber alese. 

• Cu ajutorul benzilor de măsurare a temperaturii și al unui dispozitiv de măsurare a temperaturii 

suprafeței adecvat puteți înregistra rapid temperatura suprafeței unui obiect de măsurat. Ideal pentru 

situațiile în care contactul direct cu obiectul nu implică nicio problemă. 

radiația termală infraroșie spre un detector, care să convertească puterea 

radiantă într-un semnal electric ceva fi afișat pe ecranul instrumentului. 

Aceasta configurație facilitează măsurarea temperaturii la distanță, fără a fi 

necesar un contact între persoana și obiect. 

• Termometrele  moderne cu  infraroșu au ca parte analogică fotodetectoarele și 

preamplificatoare iar toate celelalte circuite sunt numerice. 

• Cele mai folosite sunt termometrele în infraroșu cu doua lungimi de undă. 

Legaturile de date permit transferul între termometrele în infraroșu și 

calculatoare. 



 
   Pag.  7                                           Hobby ?                         Nr.4  -->  2021 

 

      
Măsurarea inteligentă și fără contact 

• Termometrele cu infraroșu sunt perfecte pentru măsurarea temperaturilor de la distanță, fără 

contact. 

• Sondele inteligente sunt disponibile pentru activități de măsurare variate. Acestea pot fi 

comandate integral cu ajutorul smartphone-ului/tabletei și al aplicației testo Smart Probes. 

 

Camerele de termoviziune nu măsoară temperaturile unui obiect în interiorul acestuia, ci la suprafață. 

• Camerele măsoară radiația termică provenită de la obiect și o transformă în imagine termică. 

• Pot fi recunoscute foarte rapid și clar anomaliile termic 

Utilizare termometre cu IR: 

• Detectarea temperaturii corporale,  

• Verificarea temperaturilor din interiorul cuptoarelor sau a camerelor frigorice 

• Verificarea  punctelor fierbinți la incendii 

• Verificarea echipamentelor electrice și magnetice 
 

Avantaje IR: 

• Interacțiune minimă cu mediul  

• Măsoară temperatura corpurilor în mișcare 

• Nu contaminează obiectul al cărui temperatură e măsurată 

• Poate fi izolat de mediile periculoase 
 

Concluzii 
Temperatura este mărimea fizică ce caracterizează starea de încalzirea a unui corp. O serie 

întreagă de procese tehnologice din industria metalurgică, chimică, constructoare de mașini, medicină 

etc., sunt puternic influențate de temperatură, de aceea măsurarea cu precizie a acestui parametru are o 

importanță deosebită. Toate proprietatile fizice ale corpurilor depind, într-o masură mai mică sau mai 

mare, de temperatura, însă, pentru măsurarea acesteia, se aleg, pe cât posibil, proprietați care variază în 

același sens cu temperatura, nu sunt supuse influenței altor factori și se pot măsura cu precizie. 

 Proprietățile care corespund acestor condiții sunt: dilatația volumică, apariția forțelor 

termoelectromotoare, variația rezistenței electrice și variația intensități de radiație și ele stau la baza 

construcției aparatelor pentru măsurarea temperaturilor (termometre de dilatare cu lichid, 

termometre mecanice de dilatare, termometre cu termocupluri, termometre cu rezistență electrică, 

termometre cu radiații infraroșii, etc). 
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➢ Făra contact (termometre IR) 
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QSL  – special editat cu ocazia ,,Simpozionului Internaţional de la Mako – Ungaria ” 

Ediţia 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Imagini de la simpozion – aparate TRX de vânzare pentru radioamatorii doritori.  



 
   Pag.  9                                           Hobby ?                         Nr.4  -->  2021 

 

      
 

ROLUL CLUBULUI COPIILOR DIN PETROȘANI ÎN DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR 

ARTISTICE ȘI PRACTICE 

Profesor - Cioc Mihaela – Ștefania 

                                                                                         Clubul Copiilor Valea Jiului 

 

PARTEA  A II-A 

1.4. Conceptul de motivaţie 

Studiul motivaţiei are în vedere cercetarea aspectelor care stau la baza acţiunilor noastre: cum 

ajungem să acţionăm, de ce ne comportăm mai degrabă într-un fel decât în altul şi ce gen de factori ne 

influenţează activităţile. Nici un act, nici un comportament sau atitudine nu apare şi nu se manifestă în 

sine, fără o anumită incitare, fără o anumită direcţionare şi susţinere energetică1. 

Prin urmare, motivaţia este o dimensiune fundamentală a personalităţii, o variabilă internă cu rol 

de suport în declanşarea şi susţinerea diferitelor procese şi capacităţi psihice, a reacţiilor exterioare ale 

individului. Ea constă dintr-un ansamblu de factori dinamici care determină comportamentul, implicând 

modificări fizico-chimice, fiziologice, motrice, mentale şi afectiv-volitive ale organismului. Motivaţia 

pune în mişcare şi direcţionează individul. Ea transformă fiinţa umană dintr-un simplu receptacul al 

influenţelor externe în subiect activ şi selectiv, cu un determinism intern propriu în alegerea şi 

declanşarea acţiunilor şi a comportamentelor. Astfel, în accepţiunea sa cea mai largă, conceptul de 

motivaţie reuneşte ansamblul factorilor dinamici care determină conduita unui individ2. 

Intr-un sens mai riguros, motivaţia se referă la „ansamblul de stimuli sau de mobiluri - trebuinţe, 

motive, tendinţe, atracţii, interese, convingeri, năzuinţe, intenţii, vise, aspiraţii, scopuri, idealuri, proiecte 

- care susţin din interior realizarea anumitor acţiuni, fapte, atitudini”3. 

Reiese ca notă definitorie a motivaţiei caracterul ei intern, ceea ce înseamnă că factorul extern în 

sine, care declanşează (sau stopează) un proces, o acţiune oarecare, nu poate fi considerat un motiv al 

fenomenului declanşat fără raportarea sa la o necesitate, o intenţie sau o aspiraţie a subiectului. Pentru ca 

un factor extern să aibă efect declanşator, el trebuie să aibă o semnificaţie în raport cu factorul intern. 

Altfel spus, orice stimul extern produce un efect numai prin filtrarea şi interpretarea lui în planul intern 

al personalităţii. La rândul lor, orice trebuinţă şi motiv interne determină actul comportamental specific  

 
1 Golu M., Fundamentele psihologiei, vol. I, Editura Fundației „România de mâine”, București, 2000, p. 231.  
2 Sillamy Norbert, Dicționar de psihologie (Larousse), Editura Univers enciclopedic, București, 2000, p. 301.  
3 Popescu-Neveanu Paul, Dicționar de psihologie, Editura Albatros, București, 1978, p. 139.  
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prin raportarea la particularităţile situaţiei externe: satisfacerea unei stări de motivaţie nu se poate 

face prin orice obiect, ci numai printr-unul  care are anumite însuşiri şi valenţe. 

Prin caracterul ei propulsor şi tensional, motivaţia - în situaţii fireşti – răscoleşte şi reaşează, 

sedimentează şi amplifică viaţa psihică a individului. 

1.5. Abordări privind formele şi nivelurile motivaţiei 

În cercetarea psihologică au existat şi există mai multe încercări de a grupa principalele trebuinţe, 

motive, interese, aspiraţii ale fiinţei umane în câteva direcţii (sau categorii) fundamentale. între acestea 

am reţinut ca fiind relevante şi des invocate în literatura de specialitate: clasificarea lui H. Murray, 

viziunea psihanalitică, teoria impulsului homeostatic şi abordarea umanistă. 

1.6. Clasificarea lui H. Murray 

Modelul lui Murray se numără printre primele încercări realizate în psihologia motivaţiei. în 

elaborarea clasificării sale (1930), el a plecat de la premisa că, pentru a înţelege motivaţia 

comportamentului uman, trebuie să se ţină seama de un număr suficient de mare de variabile definite 

empiric, în aşa fel încât să poată fi apropiate de modelele cercetării ştiinţifice4. 

Murray a identificat următoarele trebuinţe fundamentale: 

a) trebuinţa de supunere: se referă la trebuinţa de suportare pasivă a acţiunii forţelor externe, de 

acceptare a blamării, injuriilor, criticii şi de căutare şi complacere în durere, pedeapsă, boală şi necaz; 

b) trebuinţa de realizare: se referă la trebuinţa de a învinge obstacole şi de a obţine performanţe 

superioare, la dorinţa individului de a se întrece pe sine însuşi şi de a manipula şi organiza obiecte fizice, 

fiinţe umane sau idei; 

c) trebuinţa de afiliere: este trebuinţa individului de apropiere şi de cooperare cu ceilalţi oameni, 

aspiraţia de a fi pe placul altora, de a câştiga afecţiunea celor din jur; 

d) trebuinţa de agresiune: este trebuinţa de răzbunare pentru o insultă, de a răspunde prin forţă la forţă; 

e) trebuinţa de autonomie: este trebuinţa individului de a fi liber, înclinaţia spre nonconformism, spre a 

nu se supune tratamentelor autoritar-dictatoriale; 

f) trebuinţa de contracarare: este trebuinţa umană de a înlătura o umilire prin stoparea acţiunii, de a 

şterge o dezonoare prin acţiune; 

 

 
4 Golu, op. cit., pp. 67-69. 



 
   Pag.  11                                           Hobby ?                         Nr.4  -->  2021 

 

      
 

g) trebuinţa de apărare: este acea trebuinţă a individului de ascundere sau justificare a greşelilor, a 

eşecurilor sau a umilinţelor; 

h) trebuinţa de deferentă: se referă la trebuinţa individului de a admira şi de a susţine un superior, 

de a preţui, elogia şi onora, de a ceda influenţei unui superior;  

i) trebuinţa de dominare: are în vedere trebuinţa umană de a influenţa şi dirija conduita altora prin 

sugestie, seducere, persuasiune sau comandă;  

j)  trebuinţa de exhibiţie: este trebuinţa de a face impresie, de a excita, de a încânta, de a fascina, 

de a şoca, de a intriga sau de a amuza pe alţii;  

k) trebuinţa de a înlătura răul: este vorba de trebuinţa de a înlătura durerea, injuria, boala, de a 

scăpa de o situaţie periculoasă;  

l)  trebuinţa de a evită situaţiile neplăcute:  respectiv, trebuinţa de îngustare/limitare a acţiunii 

datorită fricii de eşec;  

m) trebuinţa de existenţă socială: este vorba de trebuinţa omului de a acorda simpatie şi de a 

satisface nevoile altuia aflat în necaz; 

n) trebuinţa de ordine: se referă la trebuinţa de organizare, de curăţenie, de rânduială; 

o) trebuinţa ludică: acea trebuinţă a omului de a căuta relaxare prin joc, prin glume, prin veselie 

şi/sau distracţie;  

p) trebuinţa de rejecţie: este trebuinţa de descotorosire de un obiect, un animal sau o persoană 

antipatică;  

r) trebuinţa de senzualitate: este trebuinţa de a căuta plăceri senzuale;  

s) trebuinţa de sex: este trebuinţa de a cultiva relaţii erotice, de a avea contact sexual;  

ş) trebuinţa de a fi ajutat: este trebuinţa de a avea nevoile satisfăcute de către altul, de a fi 

mângâiat, protejat, simpatizat, iubit, consolat etc..; 

t)  trebuinţa de înţelegere: este trebuinţa referitoare la interesul de a cunoaşte, de a întreba, de a 

specula, de a analiza etc.. 

1.7. Psihanaliza 

În consens cu teoria lui Freud asupra motivaţiei, comportamentul este declanşat de inconştient şi 

de forţe instinctive. Energiile instinctuale - şi mai ales pulsiunile sexuale şi cele agresive - se acumulează 

în timp, producând o tensiune neplăcută, în condiţiile în care nu apare un mijloc de a le elibera - ceea ce 

se poate întâmpla într-una din următoarele modalităţi: 
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a) prin exprimare, fermă şi necontrolată a energiei; 

b) prin mecanisme de apărare, dacă exprimarea ei directă nu este posibilă5; 

c) printr-o explozie bruscă de energie reprimată. 

în abordarea psihanalitică, freudiană, comportamentul este legat, în primul rând, dar nu în 

totalitate, de reducerea tensiunii. Alte influenţe exercitate asupra comportamentului pot fi: 

- nevoia de a face faţă vinei şi cerinţelor imediate ale mediului; 

- istoria dezvoltării personale; în special, experienţele psihosexuale din copilărie. 

Din această (foarte) sumară prezentare, se poate observa faptul că accentul pe care îl pune S. 

Freud pe inconştient - ca determinant esenţial al comportamentului - nu mai lasă loc manifestării 

liberului arbitru sau alegerii individuale, în cunoştinţă de cauză, a acţiunii. Totodată, se poate observa 

faptul că abordarea psihanalitică accentuează într-o asemenea măsură rolul conflictului cu forţele 

inconştiente, încât viaţa apare ca o permanentă luptă, ca o permanentă stare de pândă, de aşteptare-

apărare-reacţie şi nu ca o forţă care duce spre o creştere pozitivă. Astfel, abordarea psihanalitică promite 

puţin pentru o viaţă văzută ca o experienţă constructivă, în care traumele timpurii (atunci când, din 

nefericire, ele vor fi existat) pot fi compensate şi altfel decât prin psihanaliză. 

1.8. Teoria impulsului homeostatic 

Această teorie consideră că impulsul poate facilita explicarea comportamentului uman. 

Comportamentul uman este determinat, în primul rând, de nevoia de satisfacere a trebuinţelor 

fiziologice. Homeostazia este procesul prin care un organism îşi menţine starea fizică în cadrul unor 

limite optime, în cea mai mare parte, acest proces se bazează pe autoreglare. în aceste condiţii, 

organismul este impulsionat să se comporte în aşa fel încât homeostazia să fie restabilită. 

În opinia behavioristului Clark Leonard Huli, toate impulsurile provin din nevoi fiziologice, cum 

ar fi: nevoia de mâncare, de apă, de temperatură adecvată, de odihnă, de activitate, nevoia de a elimina 

produsele reziduale şi nevoia de a evita deteriorarea ţesuturilor. Organismul va răspunde în aşa fel încât 

să reducă aceste impulsuri. Reducerea impulsurilor este similară unei întăriri, iar comportamentul asociat 

întăririi are o probabilitate mai mare de a fi repetat în viitor, devenind, în cele din urmă, obişnuinţă. 

Reducerea impulsului este o întărire primară, iar obiectele şi evenimentele asociate acesteia sunt întăriri 

secundare. În acest fel sunt învăţate nevoile specifice. De exemplu, dacă o anumită mâncare este asociată  

 
5Cosmovici Andrei, Psihologie generală, Editura Polirom, Iași, 1996, pp. 216-217.   
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(de către copil sau de către individ încă din copilărie) cu reducerea senzaţiei de foame, atunci, în 

clipa în care individul va fi înfometat, va fi tentat, mai degrabă, să caute acea mâncare şi nu una 

nefamiliară. Astfel, se formează o obişnuinţă; diferite obişnuinţe pot avea intensităţi diferite. 

Huli consideră că impulsurile şi obişnuinţele pot fi multiplicate pentru a indica probabilitatea cu 

care un organism ar putea răspunde: tendinţa de a răspunde = obişnuinţă x impuls. Dacă obişnuinţa sau 

impulsul sunt  zero, atunci nu va apărea nici un comportament. Pe scurt, pentru C.L. Huli impulsul este 

forţa motivantă. 

După cum putem remarca, teoria impulsului homeostatic este o teorie reducţionistă. Simplificând 

foarte mult, ea nu poate explica multe alte aspecte (mai complexe) ale comportamentului uman. Teoria 

lui Huli nu lasă loc diferenţelor individuale, preferând să considere că toţi oamenii sunt guvernaţi, în 

ultimă instanţă, de aceleaşi legi. Psihologii umanişti, precum Maslow, nu sunt de acord cu accentul pus 

pe nevoile biologice. Ei susţin că oamenii deţin un set unic de nevoi de autoîmplinire, care nu poate fi 

înţeles prin cercetări ce folosesc animale (şi care extrapolează rezultatele testelor făcute pe ele). Oamenii 

au trebuinţe non-homeostatice care nu pot fi explicate în termeni de reducere a impulsului. 

3.9. Abordarea umanistă a motivaţiei 

Psihologia umanistă acceptă şi susţine existenţa motivaţiei deficitare (sau „de deficienţă”). Ea 

provine din trebuinţele primare, precum foamea şi setea, dar şi din câteva nevoi psihologice, precum 

nevoia de securitate. Aceste trebuinţe creează, într-adevăr, o tensiune care trebuie redusă. Există, în plus, 

şi alte trebuinţe. 

a) Punctul de vedere al lui C. Rogers despre motivaţie provine din terapia centrată pe client. După 

el, toţi oamenii au o tendinţă de autorealizare, care îi poate ajuta să devină ceea ce se numeşte „o per-

soană deplin funcţională”. Sarcina terapiei este de a veni în ajutorul clientului în ceea ce priveşte 

creşterea (dezvoltarea) de sine şi aceasta se bazează pe credinţa că oamenii au nevoie să fie ei înşişi şi să 

dobândească o imagine de sine pozitivă. Clientul şi terapeutul intră într-un raport de parteneriat, iar 

scopul lui este o (cât) mai mare înţelegere interioară. Prin urmare, pentru Rogers, forţa motivaţională 

majoră este această tendinţă spre (auto)realizare a fiecărei persoane. 

b) Pentru A. Maslow, nu există numai motivaţia de deficienţă; există, în plus, şi dorinţa de 

creştere personală, rezultată din satisfacerea „meta-trebuinţelor”. O asemenea creştere nu este esenţială, 

vitală pentru supravieţuire şi va avea loc (doar) în anumite condiţii (adecvate). Meta-trebuinţele includ 

trebuinţele cognitive, trebuinţele estetice şi trebuinţele de autorealizare. Aceste trebuinţe sunt ierarhizate. 
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După satisfacerea trebuinţelor primare, aflate la baza ierarhiei, putem să ne ridicăm către 

satisfacerea meta-trebuinţelor (adică le resimţim şi căutăm să le satisfacem). 

Rogers şi Maslow  au avut o contribuţie hotărâtoare în sfera motivaţiei umane. 

a) Spre deosebire de abordarea psihanalitică sau cea behavioristă, accentul este pus de această dată mai 

puţin asupra motivaţiilor „inferioare”, precum foamea, setea, agresiunea şi sexul. Motivaţia umană este 

considerată mult mai bogată şi mai complexă. Oameni diferiţi obţin autorealizarea şi autoîmplinirea în 

moduri diferite şi cu grade diferite de acces. 

b) Spre deosebire de modelele care pun accentul pe reducerea tensiunii, psihologia umanistă arată că 

tensiunea,poate să apară şi atunci când o persoană caută experienţe noi. S-ar părea că experienţele 

elevate, creaţia, curiozitatea profundă, cunoaşterea sistematică produc tensiuni plăcute (de creştere), 

motivante, capabile să producă satisfacţii şi voluptăţi unice, extraordinare. 

c) Se accentuează importanţa pe care o au mediul social, relaţiile cu ceilalţi oameni, acestea intervenind 

în sens favorabil sau nefavorabil în satisfacerea şi rafinarea trebuinţelor personale. Abordarea umanistă 

are o evidentă tentă interacţionistă, care ia în considerare atât mediul, cât şi individul. 

d) Se consideră că motivaţia are atât efecte de scurtă durată, cât şi efecte de lungă durată asupra 

comportamentului. Nu suntem motivaţi numai de satisfacerea trebuinţelor imediate, ci şi de scopul de 

lungă durată al autorealizării şi al deplinei funcţionalităţi. 

e) Această abordare psihologică este una holistă. Maslow, de exemplu, este unul dintre puţinii 

teoreticieni care au inclus în aceeaşi teorie a motivaţiei trebuinţe de natură fiziologică, psihologică şi 

socială. 

1.10. Consecinţe asupra educaţiei 

O contribuţie remarcabilă la dezvoltarea şi aprofundarea cercetării universului motivaţional uman 

rezidă în elaborarea teoriei gratificării trebuinţelor de către psihologul american Abraham H. Maslow 

(1954), teorie cunoscută în comunitatea ştiinţifică şi sub numele de piramida trebuinţelor. El preciza că 

gratificarea trebuinţelor este „singurul şi cel mai important principiu ce stă la baza întregii dezvoltări, 

pentru că ceea ce este caracteristic tuturor motivelor umane este tendinţa de apariţie a unei trebuinţe 

superioare, o dată ce trebuinţele inferioare au fost satisfăcute”. 
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Interesat de motivaţiile umane, A. Maslow a identificat principalele necesităţi omeneşti. El a 

constatat faptul că aceste necesităţi nu se exprimă la întâmplare, ci într-o ordine precizată/definită. Fiinţa 

umană se comportă, astfel, respectând o ierarhie a necesităţilor sale. Acestea pornesc de la necesităţile 

inferioare la cele superioare, sau, altfel spus, se eşalonează de la cele curente, materiale, imediate la cele 

abstracte, spirituale, de durată. 

Dacă în structura sa iniţială „piramida” cuprindea doar cinci nivele (cinci tipuri de trebuinţe), spre 

sfârşitul activităţii sale Maslow va mai adăuga încă două nivele (tipuri de trebuinţe): cognitive (dorinţa 

de a cunoaşte şi de a înţelege) şi estetice6. 

Maslow consideră că există două tipuri principale de motivaţii: 

A. Motivaţia de deficienţă (sau datorată lipsei): cuprinde trebuinţele care apar ca urmare a lipsei; 

B. Motivaţia de creştere (sau de dezvoltare). 

A. Din prima categorie de trebuinţe fac parte: 

a) Trebuinţele fiziologice: sunt trebuinţele fundamentale (proprii şi animalelor). Aici intră: trebuinţa de 

hrană, de sete, de igienă, de adăpost, de odihnă, de păstrare a sănătăţii, de sex etc.. 

b) Trebuinţele de securitate/de siguranţă: simt trebuinţele care se cer a fi satisfăcute dacă necesităţile 

fiziologice primare au fost satisfăcute. Acest tip de trebuinţe cuprinde: trebuinţa de siguranţă existenţială, 

de securitate emoţională, profesională, socială, relaţională etc.. Fiinţa umană caută/se străduieşte să-şi 

sporească şansele de supravieţuire pe termen lung, stocând hrană, economisind (bani), asigurându-se/ 

protejându-se (contra bolilor), pregătindu-şi pensionarea. 

c) Trebuinţele sociale: Acest tip de trebuinţe se referă la trebuinţele de apartenenţă şi adeziune, de 

identificare afectivă cu un grup sau cu o categorie socială, de a fi membru al unei familii şi de a avea o 

familie, de a fi în consonanţă cognitivă şi afectivă cu membrii grupului; regăsim aici nevoia profundă de 

dragoste, de relaţii afective. 

d) Trebuinţele Eului: După cum consideră Maslow, cu toţii avem nevoie de a ne stima pe noi înşine şi 

de a fi stimaţi de alţii. Trebuinţele Eului cuprind: trebuinţele de autoconservare, de autopreţuire, de 

respect de sine, de prestigiu şi statut, de identitate. 

B. Din a doua categorie principală de trebuinţe fac parte: 

 

 
6 Cosmovici A., Iacob L. (coord.), Psihologia școlară, Editura Polirom, Iași, 1998, pp. 236-248. 
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a) Trebuinţa de realizare/autorealizare: Aceasta vizează nevoia de a ne atinge propriul potenţial 

creativ, de a obţine performanţe înalte, în activitatea cea mai puternic motivată, de a contribui în mod 

propriu şi original la atingerea unor obiective sociale şi profesionale. Totodată, ea traduce tot ceea ce 

împinge o persoană să se dezvolte, să transforme în realitate imaginea (mai mult sau mai puţin) ideală pe 

care o are despre ea însăşi. 

b) Trebuinţele cognitive: Ele se referă la nevoia de a şti, de a înţelege, de a învăţa, de a explora, de a 

descoperi. 

c) Trebuinţele estetice: Sunt trebuinţele care se exprimă în nevoia de ordine, de simetrie şi armonie, de 

contact cu şi de contemplare a produselor de artă etc.. 

Teoria fundamentală a lui Maslow este aceea că, fiind cele mai presante, trebuinţele de la baza 

ierarhiei trebuie satisfăcute înaintea celor de la nivelul de vârf al ierarhiei. în acest context, înseamnă că 

numai după satisfacerea nevoilor primare, aflate la baza piramidei, putem să ne ridicăm către satisfacerea 

meta-trebuinţelor (pe care abia atunci le resimţim). 

Autorul „piramidei trebuinţelor” diferenţiază clar între cele două categorii principale de motivaţii 

(de trebuinţe). Principalele diferenţe constau în: 

a) Indivizii sunt dominaţi de trebuinţele de deficienţă; dar vor căuta să şi le satisfacă (şi) pe cele de 

dezvoltare; 

b) Satisfacerea motivaţiei de deficienţă conduce la reducerea tensiunii neplăcute şi la instaurarea 

echilibrului în organism; satisfacerea motivaţiei de creştere conduce la menţinerea şi dezvoltarea unei 

tensiuni plăcute în organism; 

c) Satisfacerea trebuinţelor de deficienţă este dependentă de cei din jur, în timp ce satisfacerea 

trebuinţelor de creştere depinde de autonomia individuală; 

d) Trebuinţele de deficienţă stau sub semnul urgenţei, pe când cele de dezvoltare stau sub semnul 

importanţei, al însemnătăţii, al valorii. 

În consens cu teoria sa, A. Maslow arată că în fiecare persoană există două tipuri fundamentale de 

forţe care o animă (o motivează). 

4. Desigur, aceasta este tendinţa generală pe care a surprins-o şi a susţinut-o psihologul umanist 

american. Realitatea arată că există situaţii (şi nu doar cu statut de excepţie) care contrazic însă această  
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succesiune de la inferior la superior a gratificării trebuinţelor. întâlnim cazuri când, chiar pe 

fondul precarităţii satisfacerii trebuinţelor inferioare, fiziologice şi sociale, indivizii au reuşit să atingă 

satisfacerea/tensiunea trebuinţelor superioare, de creştere/ dezvoltare (cum este cazul unor mari spirite 

creatoare ale umanităţii). După cum, invers, întâlnim şi cazuri când, chiar dacă trebuinţele inferioare, 

fiziologice şi sociale au fost (pe) deplin satisfăcute, indivizii nu au reuşit să aibă acces (şi nici nu şi-au 

mai dorit-o poate) la trebuinţele superioare, de creştere (pe care le consideră inutile, pierdere de vreme, 

un moft, un stupid disconfort). 

Un set de forţe este dirijat/orientat spre menţinerea siguranţei personale a individului şi este 

activat de tendinţa de a evita eşecul, schimbarea, în timp ce un alt set de forţe, opus, împinge individul să 

caute noi posibilităţi/ oportunităţi pentru a-şi folosi la maximum abilităţile personale, pentru a obţine noi 

succese. 

De aceea, ştiind faptul că orice situaţie, orice experienţă de viaţă are pentru fiecare persoană în 

parte şi dezavantajele, dar şi avantajele sale, oamenii sunt întotdeauna nevoiţi să ia decizii cu privire la 

ceea ce îi atrage sau le pune în pericol siguranţa personală. 

Ţinând seama de aceste premise, se poate spune că indivizii care se află în stadiul satisfacerii 

trebuinţelor de deficienţă vor fi dominaţi de forţele orientate spre menţinerea siguranţei personale, în 

timp ce alţii, aflaţi în stadiul satisfacerii trebuinţelor de creştere, vor fi animaţi de forţele de maximizare 

a abilităţilor personale în obţinerea de succese şi de reuşite noi. Astfel, în situaţii de viaţă concrete (cu 

valenţe în acelaşi timp favorabile şi nefavorabile), cele două categorii de oameni vor lua decizii diferite: 

unii întemeindu-le pe accentuarea eşecului, a pericolelor şi a dezavantajelor, alţii bazându-se pe 

accentuarea succesului, atracţiilor şi a avantajelor (vezi Lungu, Iacob, 1998). 

a) întrucât satisfacerea trebuinţelor de deficienţă depinde de cei din jur, iar institutorii/profesorii 

sunt - incontestabil - responsabili de ceea ce se petrece în clasa lor, reiese în mod evident rolul major, 

esenţial al acestora în gratificarea trebuinţelor elevilor. Cu cât aceştia vor fi mai eficienţi în a-şi asista 

elevii să-şi satisfacă trebuinţele de deficienţă, cu atât mai mult aceştia au premise favorabile să simtă 

nevoia satisfacerii trebuinţelor de dezvoltare. 

b) Astfel, copiii/elevii se pot simţi inconfortabil din cauza foamei, a bolii, a proastei condiţii fizice sau a 

insecurităţii familiare. De aceea, chiar dacă nu-şi doresc acest lucru, ei pot să nu fie interesaţi de ceea ce 

se întâmplă în clasă. în faţa unor astfel de situaţii (de dezinteres parţial sau total), educatorii vor căuta să 

afle adevăratele lor cauze, respectiv dacă ele ţin de frivolitate, de conjunctură sau de o situaţie mai gravă. 
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c) Apoi, elevii vor da un randament mult mai mare într-un mediu relaxat şi sigur, decât într-unui 

tensionat, de ameninţare sau de umilire. Frica, angoasa, resentimentul - sentimentele negative în general 

- ucid interesele cognitive, dorinţa de colaborare şi de autorealizare. 

d) Educatorul nu poate oferi şi insista (doar) pe transmiterea incertitudinilor, chiar dacă acestea sunt 

foarte eficiente din punct de vedere didactic, incitante din punct de vedere cognitiv şi motivaţional . 

Aceasta nu înseamnă că şcoala este sau trebuie să se transforme într-un „cimitir” al certitudinilor, într-un 

spaţiu cognitiv şi valoric prăfuit, învechit, părăsit. 

Pornind de la teoria sa, Maslow arată că elevii, copiii în general, au nevoie să se simtă în 

siguranţă. Această nevoie se reflectă în preferinţa lor pentru un anumit grad de ordine şi repetabilitate, 

de constanţă. Este vorba despre existenţa unui temei sigur, fie el comportamental, cognitiv sau valoric. 

O mare parte a lumii copilului se schimbă zilnic. El constată, astfel, că are nevoie de o anumită 

rutină, de o anumită repetabilitate pentru a ajunge la un anumit grad de stabilitate şi de anticipare a 

viitorului relaţiei sale cu educatorul; iar atunci orice schimbare se poate produce mai uşor. Treptat, elevul 

poate fi pregătit pentru schimbare, pentru înţelegerea semnificaţiei ei şi apoi - eventual - pentru asimi-

larea acesteia. Creşterea este întemeiată şi ordonată. Dacă ieşirile din rutină, cum ar fi excursiile, 

cursurile în aer liber, jocul de roluri, dezbaterile sunt de dorit, este important, totuşi, să li se explice 

dinainte copiilor/elevilor aceste schimbări. Educatorul poate aduce - şi este foarte important să aducă - 

variaţie şi surprize în timpul programului de instruire-dezvoltare şi să aibă astfel o activitate interesantă 

şi atrăgătoare; toate, însă, pe fondul unor elemente (de pregătire, de program, metodice, atitudinal-

comportamentale etc..) relativ constante. 

Din păcate, nevoia de siguranţă a elevului (fie el şcolar mic, puber sau adolescent) este deseori 

neglijată, uitându-se faptul că, într-o lume necunoscută şi tumultoasă (în care intră treptat), el are nevoie 

- în mod fundamental - de o „busolă” sufletească. 

e) O altă nevoie a copilului este aceea de a fi preţuit. Ea este satisfăcută prin acumularea de 

către copil a experienţei şi a competenţei în diferitele sarcini şi prin laudele primite/?e merit de la ceilalţi. 

Copiii iubiţi şi admiraţi pentru performanţele lor pot fi mult mai interesaţi să înveţe decât cei ignoraţi, 

respinşi sau certaţi sistematic. Chiar dacă, în mod practic, în raport cu elevii săi, unele lucruri pot fi greu 

de realizat de către educator (în primul rând, de a le asigura ceea ce părinţii nu le pot asigura: hrană, o 

locuinţă,sentimentul apartenenţei, siguranţa familială, echilibrul emoţional etc..), el poate, totuşi, 
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gratifica anumite trebuinţe, cum ar fi trebuinţa de dragoste, de stimă de sine, acestea depinzând în mare 

măsură de realizările obţinute în clasă, de expectanţele educatorului, de imaginea de sine pe care şi-o 

dezvoltă prin interacțiunea cu educatorul. 

De aceea, educatorul îl poate ajuta pe elev să capete încredere în sine, să-şi dorească să aibă 

succese şi reuşite noi. 

e) O menire esenţială a educatorului este aceea de a facilita la elevi manifestarea motivaţiei de 

dezvoltare prin accentuarea atracţiilor, avantajelor, prin implicarea lor în sarcini atrăgătoare şi prin 

evitarea, pe cât posibil, a situaţiilor incomode, jenante sau de eşec. 

Prin urmare, este necesar ca educatorii să observe şi să caute să satisfacă, pe cât posibil, 

trebuinţele de deficienţă ale elevilor lor, astfel încât aceştia să ajungă la trebuinţa de a-şi valorifica 

propriul potenţial, la trebuinţele cognitive şi estetice, prin care ei pot atinge randamentul maxim al 

dezvoltării personale. Pentru a putea învăţa bine, temeinic, profund, elevii au nevoie, mai întâi, să se 

simtă confortabil din punct de vedere fizic - în siguranţă, relaxaţi - să se simtă îndrăgiţi, încurajaţi şi să 

aibă relaţii cât mai bune cu colegii. 

1.11. Motivația în raportul educator - elev 

Pare să fi devenit o axiomă a pedagogiei tradiţionale (sau a gândirii pedagogice «adiţionale) 

cerinţa ca educatorul, pentru a-şi asigura succesul actului formativ, să-şi cunoască sistematic (şi cât mai 

profund) elevul. 

Dacă ţinem seama, însă, de faptul că, în orice relaţie umană (în relaţia interpersonală)7  intră cel 

puţin două persoane, şi de faptul că raportul educativ este o relaţie umană în care intră, pe de o parte, un 

educator (institutor, profesor, părinte, maestru etc..), şi pe de altă parte, un elev (copil, discipol, învăţăcel 

etc..), atunci ne dăm seama că acest postulat nu surprinde decât, să spunem, „un sfert” de adevăr. 

Prin urmare, pentru a surprinde mai profund realitatea, este necesar şi util să (ne) recunoaştem 

faptul că, pe lângă o cunoaştere sistematică a elevului de către educator, raportul educativ mai implică şi 

alte aspecte (bineînţeles, la fel de importante şi de delicate): 

a) în primul rând, cunoaşterea educatorului de către elev. 

Ştim cu toţii, desigur, că avem mai multă încredere şi deschidere faţă de oamenii pe care-i 

cunoaştem, decât faţă de oamenii pe care nu-i cunoaştem. De aceea, probabilitatea de a cunoaşte cu 

adevărat un copil, un elev, este cu atât mai mare cu cât el îşi va cunoaşte mai bine educatorul. El se va  

 

 
7 Duck S., Relaţiile interpersonale. A gândi, a simţi, a interacţiona, Editura Polirom, Iaşi, 2000, p. 123. 
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apropia (şi ataşa!) cu atât mai mult de educator, va fi mai firesc şi mai spontan, cu cât îl va 

cunoaşte mai bine şi cu cât se va simţi (din acest punct de vedere) mai în siguranţă. 

b) în al doilea rând, actul real de autocunoaştere ăl educatorului. 

Având conştiinţă de sine (luând act de el însuşi) şi încercând să se dezvăluie pe sine, auto-

reflectând, educatorul are o posibilitate mai mare (empatică, psihologică, analitică) de a-1 cunoaşte pe 

celălalt, de a fi mai atent şi mai nuanţat în raport cu reacţiile, comportamentele şi frământările elevului. 

Cunoscându-şi (sau încercând să-şi cunoască din ce în ce mai bine) stările sufleteşti, educatorul 

îşi poate reprezenta mai bine atât stările sufleteşti prin care trece copilul, cât şi consecinţele  psihologice 

(negative sau pozitive) pe care le pot avea atitudinile (şi afirmaţiile) sale asupra stării interioare a 

copilului. 

c. în al treilea rând, actul de autocunoaştere al elevului însuşi. 

Putem cunoaşte foarte greu un individ care nu ştie (şi/sau nu vrea să ştie) nimic despre sine, care-

şi este sieşi indiferent, din punct de vedere psihologic. Oricât de mult ar încerca educatorul să dezvăluie 

lumea interioară a elevului său, dacă elevul însuşi nu are 

 disponibilităţi de autoanaliză, elemente, situaţii şi stări pe care să şi le mărturisească, atunci tentativa 

educatorului va fi dacă nu hazardată, oricum foarte dificilă şi cu rezultate slab semnificative.  

1.12. Satisfacția muncii  

„Satisfacția muncii reprezintă o componentă importantă a resurselor umane, fiind unul din factorii 

fundamentali de care depinde eficiența generală a muncii. În sens strict, satisfacția este o emoție plăcută, 

pozitivă rezultată din evaluarea muncii depuse. Din punct de vedere psiho-social, satisfacția este 

rezultatul diferenței dintre ceea ce individul obține ca recompensă a muncii și ceea ce estimează el că ar 

trebui să obțină. Când între cele două recompense există egalitate are loc o satisfacție deplină. Când ceea 

ce obține angajatul este sub nivelul așteptat apare o insatisfacție care este cu atât mai mare cu cât 

diferența este mai mare. În aprecierea echitabilă sau inechitabilă a recompensei, oamenii au ca sistem de 

referință alți oameni sau alte grupuri. Atunci când, prin comparație, percep că proporția contribuție-

recompensă este diferită la ei în raport cu alții, apare o stare de tensiune și de insatisfacție. Satisfacția în 

muncă depinde de caracteristicile individului și de caracteristicile costului. Ea poate fi determinată de 

mai mulți factori: munca prin ea însăși; salariile; recunoașterile; raporturile cu managerii și colegii”8 

 

 

 
8 Schmidt Mihaela Camelia, Psihologia muncii și organizațională, Universitatea din Petroșani, 2018, p. 27.  
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APARAT PENTRU SORTAREA CULORILOR CU ARDUINO 

 
Realizatori: Șturek Mihai, cls. a XI-a, Chifor Teo-Carol, cls. a XI-a  

                                                                   Palatul Copiilor Deva  

 Profesor coordonator: Amalia-Mihaela Cucu 

 

 Acest proiect are o placă Arduino Nano și un senzor de culoare care poate organiza obiecte de 

diferite culori, în cazul nostru bomboane colorate. 

În afară de organizarea obiectelor mici bazată pe culoare, este de asemenea o referință bună pentru 

dezvoltarea unui sistem mai mare care să poată sorta obiecte mai mari, mai ales în industrii.  

COMPONENTELE NECESARE: 

-O placă Arduino Nano 

-Un senzor de culoare TCS230 

-Trei servomotoare de 9g 

-O sursă de tensiune continuă de 7V sau un 

acumulator 

-Corpul aparatului alcătuit din placaj 

-O pâlnie pentru amestecarea bomboanelor 

-Platformă culisantă acționată de servomotor 

-Un led RGB 

-Bomboane de culoare roșu, portocaliu, 

galben, verde, albastru 

-Recipiente de plastic (pahare mici) pentru 

depozitarea bomboanelor sortate 

Senzorul de culoare detectează 

culoarea bomboanelor și are loc transferul 

de date către Arduino. Arduino Nano va 

procesa aceste date în funcție de codul 

încărcat în el și servomotoarele primesc comandă pentru a sorta bomboanele colorate pe baza culorii lor. 

Senzorul de culoare verifică culoarea obiectului  
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și această verificare corespunde unei frecvențe cu o funcție personalizată care ajută la 

identificarea culorii obiectului.  

Servomotorul al doilea de sus este utilizat la livrarea unei bomboane colorate după identificarea 

culorii ei și deplasează de asemenea obiectul de la sursă la senzorul de culoare. Apoi servomotorul 

inferior preia obiectul de la orificiul de cădere și îl orientează spre recipientul de colectare corespunzător. 

Fiecare bomboană va ajunge în recipientul corespunzător culorii bomboanei, cu ajutorul unei platforme 

culisante. Această platformă este setată pentru a livra obiectul în recipientul unde se stochează obiectul 

de o anumită culoare.  

Led-ul RGB își schimbă culoarea în funcție de bomboana sortată în acel moment. 

De asemenea, am mai utilizat un al treilea servomotor - primul de sus - care amestecă 

bomboanele colorate într-o pâlnie, pentru o mai ușoară sortare a lor. 
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SCHEMA ELECTRONICĂ: 
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https://www.eeweb.com/featured-projects/arduino-color-sorter-project 
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https://www.instructables.com/id/How-to-Make-Color-Shorting-Machine-Arduino-Based/
https://www.eeweb.com/featured-projects/arduino-color-sorter-project
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Roboţei realizați  de Diana -cl. a IV a,  

acasă,  în perioada pandemiei, din figurine de tip Lego . 
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ARTE VIZUALE SI ABILITĂȚI PRACTICE- IMPORTANȚA DISCIPLINEI   

 

Prof. Haiduc Laura 

Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani 

 
Abilitățile practice se situează din punctul meu de vedere pe același palier cu celelalte arii 

curriculare de studiu, acest domeniu venind ca  o completare absolut necesară și cu efecte pozitive 

asupra dezvoltării și conturării personalității școlarului din clasele P - IV. Singura condiție este ca 

desfășurarea orelor de AVAP să respecte cerințele psiho-pedagogice în organizarea și desfășurarea lor, să 

creeze un ambient plăcut și stimulativ și interesant pentru elev/copil. Rolul abilitătilor practice se 

concretizează în dezvoltarea psihomotorie, intelectuală, afectivă şi estetică a copilului. 

 
În condițiile în care programa școlară este stufoasă și încărcată cu discipline ca matematică, 

științe, limba română, limbi moderne, istorie, geografie, etc. orele de AVAP reprezintă o gură de aer 

proaspăt, curat, dintr-o zonă nepoluată de munte. Acestea devin în acest context necesare și atractive 

pentru copilul care este suprasaturat de calcule matematice, analiză de și pe text, reguli lingvistice și 

ortografice, domnitori și epoci istorice, și lista ar putea continua. Activitățile circumscrise orelor AVAP 

rup acest ritm obositor de care copiii „se plâng” și le oferă, după cum afirmam și mai sus, un plus de 

energie și motivație intrinsecă atât de necesare în cadrul procesului de învățare. Caracterul practic-

aplicativ al acestor activităţi de abilităţi practice permite îmbinarea muncii fizice și practice cu munca 

intelectuală. 

 

Odată cu realizarea prin efortul propriu a unui simplu obiect de către copil – fie el felicitare, 

suport pentru creioane, o floare pentru decor, un mărțișor pentru cei dragi sau o machetă de orice fel – 

putem extrage multiple informații despre modul în care acesta și-a însușit anumite cunoștințe, deprinderi 

ori abilități. Aceste constatări și concluzii deservesc procesul de învățare, ajutându-ne pe noi dascălii să 

luăm măsuri și să completăm, ameliorăm, consolidăm acele situații care se dovedesc a fi însușite 

incomplet sau defectuos. 

 

Disciplina AVAP are ca scop realizarea  de către copii a unor produse diverse, dar scopul major 

constă în dezvoltarea morală, estetică și intelectuală, implicate în procesul realizării obiectivelor și 

produselor în sine. În plus, reputatul autor Howard Gardner cu teoria lui despre inteligențele multiple, 

subliniază că este important să oferim fiecăruia o educație în acord cu tipul de inteligență.  O dată în plus 

se confirmă necesitatea orelor AVAP, ore în care putem descoperi aceste inteligențe artistice, ajutându-

ne pe noi înșine ca pedagogi, astfel  reușind să proiectăm și să organizăm mai bine activitățile de la clasă. 

Trebuie să le dăm ocazia copiilor să-și dezvolte înclinațiile artistice în funcție de inteligența dominantă. 

 

Competențele generale aferente acestei discipline pe care trebuie să le formeze elevii claselor P – 

IV sunt doar două: 1. Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de 

contexte familiare și 2. Realizarea de creații funcționale și/sau estetice folosind material și tehnici 

elementare diverse. Acestea sunt detaliate în cadrul competențelor specifice, ce trebuie și pot fi realizate 

la ore pe parcursul claselor primare, prin intermediul activităților de învățare subordonate fiecărei 

competențe specifice. 
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Artele vizuale și abilitățile practice reprezintă unul dintre domeniile prin care se formează 

competențele-cheie. Pe lângă formarea unor deprinderi de lucru și a însușirii unor tehnici, se dezvoltă 

atenția voluntară, spiritul de observație și de analiză critică, respectul față de muncă și față de lucruri, 

stima de sine crește, deoarece copilul este mândru și satisfăcut de produsul muncii lui. El are ocazia de a 

vedea fizic finalitatea muncii el – prin comparație cu alte discipline unde aproape totul este la nivel 

ideatic sau teoretic - și de a aprecia produsul realizat de el, pe care și-a pus propria amprentă, chiar dacă 

este același cu a celorlalți elevi. Aici poate face lucrurile puțin altfel, cu toate ca tehnica este aceeași 

pentru toți. La matematică spre exemplu, algoritmul de calcul este standard de cele mai multe ori, iar 

copilul nu are cum sa intervină și sa-și manifeste personalitatea. Pentru mulți copii, aceste ore pot deveni 

preambulul unor profesii viitoare, pe care să le desfășoare cu multă implicare, dragoste și entuziasm. 

 

După cum menționam anterior, o abordare psiho-pedagogică a acestei discipline provine din 

necesitatea impusă de o realitate palpabilă și mai mult decât evidentă. Elevii noștri sunt diferiți, 

societatea în ansamblul ei este diferită, iar palierul profesiilor s-a extins și cu meserii/profesii care cer 

mai multă creativitate și simț artistic sau estetic. Ce facem noi acum ca dascăli la orele de AVAP are 

implicații majore în educația copiilor. Este important să cunoaștem activitățile preferate ale copiilor, 

realizate în  timpul lor liber cu familia, prietenii, să știm care le sunt jucăriile preferate, eventual ce 

pasiuni sau curiozități au aceștia. Fișa de caracterizare a  clasei ca grup educațional, pe care fiecare 

dascăl ar trebui să o dețină în portofoliu, ar trebui să ne folosească ca reper în aceste ore de AVAP. 

Aceste lucruri fiind stabilite, putem apoi să abordăm temele în funcție de aceste interese ale copiilor, 

motivația lor de participare la lecții fiind mult mai mare. Procesele psihice ce se dezvoltă în cadrul 

acestor activități – atenția, răbdarea și motivația – se vor consolida cu fiecare activitate desfășurată. Știm 

cu toții că elevii de astăzi sunt mai energici, mai  agitați, iar aceste ore-terapie sunt necesare pentru a 

obține cadrul psiho-pedagogic necesar desfășurării procesului educativ. 

 

Experiența și instruirea din cadrul acestor ore trebuie să-l facă pe copil să trăiască frumos, să crească, să 

se dezvolte și să se exprime pe sine, să învețe cum să învețe...să-l ajute în construirea unei perspective 

active. Activizarea copiilor trebuie înţeleasă în acest caz, ca o acţiune de educare şi instruire, de 

dezvoltare a personalităţii prin dirijarea metodică a activităţii, prin trezirea interesului pentru cunoaşere 

şi acţiune, exercitarea  simţurilor proprii şi a inteligenţei prin activitate proprie, cultivarea capacităţii de 

orientare autonomă atât prin activităţile formale organizate în școală cât și prin cele informale sau 

extrașcolare. 

 
În opinia mea pașii care ar trebui făcuți în direcția unei adevărate schimbări, țin în primul rând de 

abordarea proprie a acestor ore de AVAP. Primul pas este cel mai greu de făcut dar este foarte simplu de 

pus în practică. Să ne străduim să respectăm, copilul și programa, exact în acestă ordine și să desfășurăm 

aceste lecții, nu doar de abilități practice ci și de viață. Copiii de azi nu mai petrec vacanțe la bunici, la 

țară, iar unii dintre aceștia nu petrec prea mult timp liber în natură pentru a cunoaște efectiv mediul 

înconjurător. Sunt elevi care nu fac diferența între boabele de fasole și semințele de dovleac, de pildă.  

 

Astfel de ore ne ajută să-i învățăm și să completăm eventual aceste lacune. Al doilea pas ar fi să 

desfășurăm orele cu adevărat  integrat în măsura în care acest lucru este posibil. Următorul pas vizează 

ieșirile în natură și observarea și adunarea materialelor naturale atât de îndrăgite și necesare orelor de 

abilități practice. Dacă mergem într-un parc și adunăm ghinde, castane, frunze, pietricele, sau într-o 

pădure, putem desfășura în plus lecții multiple, integrate, de științe – floră și faună, geografie – orientare, 

tip de relief, vegetație, matematică – calcule cu material natural, forme geometrice, limba română – texte  
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care au legătură cu natura sau exerciții de  comunicare,  joc și mișcare, muzică și mișcare – sunete 

din natură, cântecul păsărilor, zgomotul frunzelor, susurul apei. Informațiile se vor fixa mult mai bine iar 

amintirea unei astfel de lecții în aer liber va dăinui peste timp.  

 

Un alt pas vizează procesul integral de obținere a  unui produs la aceste ore de AVAP, începând 

cu prezentarea modelului, continuând cu respectarea tuturor etapelor de lucru și terminând cu evaluarea, 

prezentarea produsului și expunerea lui în clasă. Întrebările, discuțiile și aprecierile de la finalul 

activității sunt importante și constructive. 

 

Fără ipocrizie pot afirma că după primul tutorial am reconsiderat necesitatea orelor AVAP. Așa  

cum copiii uită unele lucruri și noi le reamintim/reactualizăm în permanență anumite cunoștințe pentru a 

le consolida, la fel și nouă, adulților, în acest caz educatori sau  pedagogi, este necesar să ni se 

reamintească de către terți sau de către noi înșine, aceste lucruri. Din dorința de a  realiza anumite 

competențe la alte discipline neglijăm disciplina AVAP și îi privăm pe copii de atâtea momente utile și 

frumoase. În cadrul acestor ore datorită obiectului pe care-l realizează, copilul este stimulat și 

cointeresat/interesat să finalizeze produsul și să aibă satisfacția lucrului bine făcut de propriile mâini. 

Învață să se concentreze, să fie atent perseverent, să depășească momentele mai dificile ce pot surveni în 

timpul efectuării operațiunilor necesare. Trăsăturile pozitive ale voinței copilului se dezvoltă într-o mare 

măsură în procesul destinat efectuării produsului. 

 

Pe de altă parte acest eseu propus ca temă în cadrul  AVAP constituie pretextul/baza pentru o 

reconsiderare a acestor ore și așezarea lor la locul cuvenit în orarul clasei. Oferă ocazia de a aprecia 

importanța efectuării lor la clasă. Pentru a realiza acest eseu am recitit programa, am consultat manuale, 

cursuri și cărți, și nu în ultimul rând am consultat site-uri de profil și am cerut părerea colegilor învățători 

și profesori. Prin consultarea materialelor pe care le-am avut la dispoziție am  realizat o dată în plus rolul 

și locul acestei discipline în formarea și dezvoltarea personalității elevilor. Abilităţile practice au un loc 

bine precizat în cadrul procesului instructiv-educativ, conţinutul fiind stabilit după criterii exacte, fapt ce 

îi asigură un caracter ştiinţific, accesibil şi stabil 

 
 Prin exersare, în cadrul lecţiilor de AVAP, elevii îşi formează priceperi, deprinderi, capacităţi şi 

aptitudini practice, adică învaţă ceea ce se cheamă „a şti să faci”, îşi pot cultiva spiritul aplicativ, îşi pot 

forma un comportament practic. Lecţia de AVAP poate contribui la educarea dragostei şi a respectului 

faţă de muncă, a comportamentului disciplinat şi a spiritului economic, la formarea capacităţii de 

apreciere corectă a muncii personale şi a celorlalţi, în spiritul cooperării, promovând competiţia şi 

evaluarea corectă a rezultatelor, la cultivarea spiritului antreprenorial şi a interesului pentru a obţine prin 

muncă proprie produse calitative cu cheltuieli cât mai puţine, condiţie a progresului material şi spiritual.  
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           Echipa de concurs de la radioclubul YO2KQK - Petroşani  

      Imagini din timpul concursului ,,Maraton radio -US”  ediţia 2021 
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În numărul următor: 

• Reportaje 

• Internet 

• Radioamatorism 

• Curiozităţi  

• Sfaturi practice, reţete... 

... şi multe articole scrise de elevi.. 

 

 

 

Pentru detalii, contactaţi prof. Kovacs Imre – YO2LTF de la Clubul Copiilor 

Petrila, Str. T.Vladimirescu, nr. 3, cod poştal 305800 

SAU 

Telefon: 0741013296 

SAU 

Email: yo2ltf@yahoo.com 

 

          GRATIS: www.yo2kqk. Kovacsfam.ro în format pdf... 
 

 

AŞTEPTĂM CU INTERES COLABORATORI LA REVISTĂ 

NOASTRĂ!  

 


