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&XYkQW�vQDLQWH 
  
 

Ä3H� DULSLOH� FXQRDúWHULL´� VH� DIOă� OD� SULPXO� QXPăU� úL� VH� YUHD� R�
FRQWLQXDUH� D� UHYLVWHL� FX� WUDGLĠLH� Ä$ULSL´� GLQ� OLFHXO� QRVWUX��$P� SUHOXDW� GLQ�
YHFKHD� UHYLVWă� WHUPHQXO� DULSL� FDUH� LPSOLFă� vQăOĠDUHD�� GHVăYkUúLUHD� SULQ�
FXOWXUă��FăUXLD�L-DP�DOăWXUDW�FXQRDúWHUHD�SHQWUX�D�VXJHUD�FDUDFWHUXO�úWLLQĠLILF�
DO�SXEOLFDĠLHL�� 

3XEOLFDĠLD� VH� DGUHVHD]ă� vQ� PRG� VSHFLDO� HOHYLORU�� GDU� úL� FDGUHORU�
GLGDFWLFH� úL� vúL� SURSXQH� úă� LQIRUPH]H�� Vă� FXOWXUDOL]H]H�� Vă� FUHH]H� LPDJLQL�
VHQVLELOH� FDUH� Vă� VH� DGUHVH]H� VXIOHWXOXL� FLWLWRULORU� QRúWUL� WLQHUL�� Vă� ILH� R�
RJOLQGă� D� SUHRFXSăULORU� LQWHOHFWXDOH�� FXOWXUDOH� úL� VRFLDOH� DOH� HGXFDĠLORU� úL�
HGXFDWRULORU� 

7UHEXLH�PHUHX�Vă�ILP�DWHQĠL�OD�JkQGXULOH�QRDVWUH�SHQWUX�Fă�DFHVWHD�
GHYLQ� YRUEH�� YRUEHOH� SRW� OXD� IRUPă� VFULVă�� VH� SRW� WUDQVIRUPD� vQ� DFĠLXQL��
DFĠLXQLOH� vQ�RELFHLXUL��RELFHLXULOH�IRUPHD]ă�FDUDFWHUXO�� LDU�FDUDFWHUXO�GHYLQH�
GHVWLQ� 

5HYLVWD� Ä3H� DULSLOH� FXQRDúWHULL´� VH� YUHD� YRFHD� HOHYLORU� OLFHXOXL�
QRVWUX� úL� D� FDGUHORU� GLGDFWLFH�� R� H[SUHVLH� D� RULJLQDOLWăĠLL�� D� SDVLXQLL�� D�
VHQVLELOLWăĠLL� úL� D� LQWHOLJHQĠHL�DFHVWRUD�PDQLIHVWDWă�SULQ�FHD�PDL�QRELOă�DUWă���
VFULVXO�� 9RUEHOH� IUXPRDVH� VXQW� IORUL� HIHPHUH�� GRDU� VFULVXO� IUXPRV� SRDWH�
GHYHQL�HWHUQLWDWH� 
������������������������������������������� 
'LUHFWRU�SURI��0LKDHO�0LKDOFHD� 
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'HWDúDPHQWXO�GH�YROXQWDUL�³/XFLDQ�%ODJD´ 

&H�HVWH�YROXQWDULDWXO" 
 9ROXQWDULDWXO�HVWH�R�DFWLYLWDWH�GH�LQWHU�
HV�SXEOLF�GHVIă܈XUDWă�GLQ�SURSULH�LQL܊LDWLYă�GH�
RULFH�SHUVRDQă���vQ�IRORVXO�DOWRUD��IăUă�D�SULPL�
R�FRQWUDSUHVWD܊LH�PDWHULDOă� 
&H�HVWH�YROXQWDUXO" 
 6ă� ILL� YROXQWDU� vQVHDPQă� Vă� RIHUL� WLP�
SXO��HQHUJLD�VL�DELOLWă܊LOH�WDOH�XQHL�RUJDQL]D܊LL�
FDULWDELOH��IăUă�D�DYHD�D܈WHSWăUL�ILQDQFLDUH� 
$YDQWDMHOH�YROXQWDULDWXOXL� 

 Ì܊L�SRWL�FRQVWUXL�XQ�&9�DWUDFWLY�vQ�FDUH�
SHULRDGD� GH� YROXQWDULDW� SRDWH� IL� WUHFXWD� FD��
H[SHULHQ܊ă�� 0HUHX� JăVH܈WL�� OD� WHUPLQDUHD�
VWXGLLORU� RIHUWH� GH� ORFXUL� GH�PXQFă� FDUH� FHU�
PLQLP� XQ� DQ� GH� H[SHULHQ܊ă�� QX� QHDSăUDW� vQ�
GRPHQLX�� FkW� vQ� FkPSXO� PXQFLL�� 'HFL��
YROXQWDULDWXO�FRQWHD]D� 
ÌQ�DO�GRLOHD�UkQG��WHVWH]L�R�SRVLELOă�FDULHUă��v܊L�
IDFL� FRQWDFWH� FDUH� v܊L� SRW� IL� IRORVLWRDUH� LQ�
YLLWRU�� $MX܊L� OD� FUHDUHD� XQHL� FRPXQLWă܊L� PDL�
EXQH� vQ�FDUH� Vă� v܊L�SODFă� Vă� WUăLH܈WL܇��L�QX� vQ�
XOWLPXO�UkQG��v܊L�IDFL�QRL�SULHWHQL��'DFă�WH�LPSOLFL�vQ�DF܊LXQLOH�GH�YROXQWDULDW��DL܈�DQVD�GH�D�
DFXPXOD�QRL�H[SHULHQ܊H� 
0RWLYH�VD�GHYLL�YROXQWDU� 
-SHQWUX�D�QX�SLHUGH�YUHPHD�DFDVă 
-SHQWUX�D-܊L�IDFH�QRL�SULHWHQL�VL�FXQR܈WLQ܊H 
-SHQWUX�D�vQYă܊D�OXFUXUL�QRL 
-SHQWUX�D�WH�VLPWL�XWLO 
-SHQWUX�D-L�DMXWD�SH�FHL�PDL�SX܊LQ�QRURFR܈L 
-SHQWUX�D�DFXPXOD�LQIRUPD܊LL 
&H�UHVSRQVDELOLWă܊L�DP�FD�YROXQWDU" 
&D�YROXQWDU�WUHEXLH�Vă�� 
-ILL�FRQYLQV 
-ILL�VLJXU 
-ILL�ORLDO 
-ILL�GLVSXV�Vă�vQYH܊L 
-ILL�GH�vQFUHGHUH 
���������������������������������������%ăORLX�$OH[DQGUD��FODVD�D�;,-D�% 
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 ÌQ� WLPSXO� OLEHU� � PHUJHP� OD�YROXQWDULDW� SHQWUX� D� vQYă܊D� OXFUXUL�IRORVLWRDUH� SH� FDUH� QX� OH� SXWHP�  vQYă܊D� OD܈�FRDOă� (OHYLL� FDUH� IDF� YROXQWDULDW� VH�EXFXUă�GH�UHVSHFW��VSULMLQ�VL�FRODERUDUH�GLQ�SDUWHD�DVRFLDWLHL�´)RLVRUXO�GH�IRF´�  � � � �/D�YROXQWDULDW�vQYă܊ăP�FXP�VH�DFRUGă�SULPXO�DMXWRU܈�L�FXP�Vă�DF܊LRQăP�vQ�FD]XUL�H[WUHPH� FXP� DU� IL� �� FXWUHPXUH��LQFHQGLL�LQXQGD܊LL�� DOXQHFăUL� GH�WHUHQ�DYDODQ܈H��DFFLGHQWH�  � � � � 'LQ�SXQFWXO� QRVWUX�GH�YHGHUH��SULPXO�DMXWRU FRQVWă� vQ� WRWDOLWDWHD� PăVXULORU� FDUH�VH� DSOLFă� LPHGLDW� vQ� FD]XO� XQHL� XUJHQ܊H�PHGLFDOH� SkQă� OD� VRVLUHD� VHUYLFLXOXL� GH�XUJHQ܊ă�VDX�SkQă�OD�LQWHUYHQ܊LD�XQXL�PHGLF�  3HQWUX�QRL�SULPXO�DMXWRU�HVWH�DWXQFL�FvQG�QH�SXWHP�DMXWD�SH�QRL�FkW܈�L�SH�FHL�GLQ�MXUXO�QRVWUX�vQ�FD]�GH�XUJHQ܊ă��&D�Vă�DFRUGăP�SULPXO�DMXWRU� LQVWUXFWRUXO�QRVWUX�QH�vQYD܊ă�FXP�Vă�SXQHP� DWHOH� �ID܈H�� SDQVDPHQWH�� FXP� Vă�IDFHP� UHVXVFLWăUL�� FXP� Vă� SXQHP� R�SHUVRDQă� vQ� SR]L܊LD� GH� VLJXUDQ܊ă� �FXP� Vă�DSOLFăP�JXOHUXO�FHUYLFDO܈�L��FH�HVWH�FHO�PDL�LPSRUWDQW��Vă� LPSURYL]DP�FkQG�VXQWHP�SH�VWUDGă܈�L�QX�DYHDP�FH�QH�WUHEXLH�OD�QRL�   3ULQ� IDSWXO� Fă� IDFHP� YROXQWDULDW�VXQWHP� UăVSODWL܊L� FX� QL܈WH� vQVHPQH� FDUH�VXQW�SH�JUDGH�GLIHULWH�GH�DYDQVDUH��'DWRULWă�YROXQWDULDWXOXL�  FXQRD܈WHP� SHUVRDQDOLWă܊L�SH�FDUH�QX�FUHGHDP�Fă�OH�YRP�FXQRD܈WH܈�L�Fă�YRP�DMXQJH�Vă�GăP�PkQD�FX�HOH��   9ROXQWDULDWXO SRDWH� IL� R� VXUVă� IRDUWH�ERJDWă� GH� vQYă܊DUH�LPSOLFkQGX-QH� vQ�GLYHUVH� SURLHFWH� �L܈ WDEHUH�� DFWLYLWă܊L��OXFUkQG� vQ� HFKLSă� VDX� GH� XQLL� VLQJXUL��FRQIUXQWăQGX-QH� FX� GLYHUVH� VLWXD܊LL� VL�SUREOHPH��QRL�YROXQWDULL� GREkQGLP�  LPSOLFLW� QRL�DELOLWă܊L�� � QRL� DWLWXGLQL�� vQWU-XQ�FXYkQW�� QRL�FRPSHWHQ܊H�  0RWRXO� QRVWUX� HVWH�´)RORVH܊WH�SDUWH� GLQ� WLPSXO� WăX� vQ� IRORVXO� FHORU�FDUH�DX�QHYRLH�GH�FHHD�FH܈�WLL�VDX�SR܊L�IDFH�WX��'ă�R�PkQă�GH�DMXWRU�VHPHQLORU�WăL�DIOD܊L�vQ�QHYRLH� 
���/XSX�0LKDHOD��FODVD�D�;,-D�& 
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3URLHFWXO��'HOLFLL�IăUă�YLFLL   (FKLSD�GH�HOHYL�GLQ�FDGUXO�/LFHXOXL�7H�RUHWLF´�/XFLDQ�%ODJD� ³� UHSUH]HQWDWă�GH�2DQ܊ă�0LKDHOD��FODVD�D�;,-D�(��0LOHD�'DLDQD��FODVD�D�;,-D� (�� &ăSă܊vQă� �HUEDQ܇ FODVD� D� ;-D� &��0ăWăUăX� (PLOLD� FODVD� D� ;,-D� (�� 'XPLWUDFKH�&ăWăOLQ�� FODVD� D� ,;-D� $� �L܈ %ăUăLWăUHDQX� $Q�GUHL��FODVD�D�;-D�%���D�REĠLQXW�ORFXO�DO�,,-OHD�vQ�FDGUXO��3URLHFWXOXL�Ä'HOLFLL�IăUă�YLFLL´��FDUH��D�YXW� ORF� OD� VDOD� GH�  IHVWLYLWăĠL� D� &ROHJLXOXL�1DĠLRQDO� Ä0LKDL� 9LWHD]XO´� �� 3URLHFWXO� D� IRVW�XQ�UHDO�VXFFHV�IDSW�FRQILUPDW�GH�JUDGXO�GH�RF�XSDUH� D� VăOLL� FH� V-D� GRYHGLW� QHvQFăSăWRDUH�SHQWUX�DSUR[LPDWLY�����GH�HOHYL�� &HOH�PDL� UHXúLWH� ILOPH� UHDOL]DWH�GH�HOHYLL�VHFWRUXOXL���SULQ�FDUH�VH�SURPRYHD]ă�XQ�VWLO�GH�YLDĠă�VăQăWRV�úL�VH�WUDJH�XQ�VHPQDO�GH�DODUPă�DVXSUD�FRQVHFLQ܊HORU�JUDYH�SH�FDUH�OH�DX�YLFLLOH�DVXSUD�WLQHULORU�DX�IRVW�SUHPLDWH�GH�FăWUH�3ULPăULD�6HFWRUXOXL��� -XULXO�GLQ�FDUH�DX�IăFXW�SDUWH�YLFHSULPDUXO�0LKDL�7RDGHU��5X[DQGUD�*DURIHDQX��FULW�LF� GH� DUWă�� FRQVLOLHU� DUWLVWLF� vQ� FDGUXO� 3ULPăULHL� 6HFWRUXOXL� ��� 6DQGD� 9L܈DQ�� UHDOL]DWRU� �L�5DOXFD�6WDQ��GLUHFWRU�DO�&HQWUXOXL�&XOWXUDO�Ä0LKDL�(PLQHVFX´�D�VWDELOLW�FkúWLJăWRULL�FRQFXUVXOXL��'HOLFLL�IăUă�YLFLL���RUJDQL]DW�GH�*XYHUQXO�/RFDO�DO�7LQHUL�ORU�6HFWRU���  3ULQ�SURLHFWXO܈�L�PRGHUDWRU�GH�WHOHYL]LXQH܈ ORU�� JXYHUQDQĠLL� VHFWRUXOXL��� úL-DX�SURSXV� VHQVLELOL]DUHD� HOHYLORU�GLQ�úFROLOH� VHFWRUXOXL� �� IDĠă� GH� SHULFROHOH�FDUH�vL�SDVF�GDFă�DMXQJ�SUDGă�XQHL�YLH܊L�GH]RUJDQL]DWH�� VXSXVH� SHUPDQHQW� DF܊LX�QLL� XQRU� YLFLL�� ÌQ� ED]D� VWXGLLORU� GH� VSH�FLDOLWDWH�V-D�GRYHGLW�Fă�vQ�]LOHOH�QRDVWUH��WRW�PDL�PXO܊L�WLQHUL�FDG�vQ�FDSFDQD�XQRU�YLFLL� FDUH� OH� DIHFWHD]ă� SH� WHUPHQ� VFXUW�VDX� SH� WHUPHQ� OXQJ� VăQăWDWHD�� XQHRUL�FKLDU� YLD܊D�� 'RULQ܊D� GH� DILUPDUH� vQ� FD�GUXO� JUXSXOXL�� WHULELOLVPXO�� OLSVD� GH� LQ�IRUPDUH� VXQW� FkWHYD� GLQWUH� FDX]HOH�DGRSWăULL�GH�FăWUH�WLQHUL�D�XQRU�YLFLL�FDUH�OH� DIHFWHD]ă� SHUVRQDOLWDWHD�� VSLULWXO� �LH�VăQăWRDVă�FDUH�Vă�DVLJXUH�R�GH]YROWDUH�DUPRQLRDVă�D�FRUSXOXL��SH�WHUPHQ�VFXUW�VDX�SH܊L�VDQDWDWHD� ÌQ�FDGUXO�3URLHFWXOXL�Ä'HOLFLL�IăUă�YLFLL´��WLQHULL�JXYHUQDQĠL�DL�VHFWRUXOXL���DX�PLOLWDW�SHQWUX�R�YLDĠă�VăQăWRDVă��GHSDUWH�GH�YLFLL�úL�WHQWDQĠLL��LDU�SHWUHFHUHD�WLPSXOXL�OLEHU�Vă�VH�IDFă�vQWU-XQ�PRG�FkW�PDL�SOăFXW�GLQ�FDUH�Vă�QX�OLSVHDVFă�SUDFWLFDUHD�PLúFăULL��D�VSRUWXULORU�úL�R�DOLPHQWD܈ WHUPHQ� OXQJ�VăQăWDWHD��XQHRUL�FKLDU�YLD܊D��'RULQ܊D�GH�DILUPDUH� vQ� FDGUXO�JUXSXOXL��WHULELOLVPXO�� OLSVD�GH� LQIRUPDUH�VXQW�FkWHYD�GLQWUH�FDX]HOH�DGRSWăULL�GH�FăWUH� WLQHUL�D�XQRU�YLFLL�FDUH�OH�DIHFWHD]ă�SHUVRQDOLWDWHD��VSLULWXO܈�L�VDQDWDWHD� ÌQ�FDGUXO�3URLHFWXOXL�Ä'HOLFLL�IăUă�YLFLL´��WLQHULL�JXYHUQDQĠL�DL�VHFWRUXOXL���DX�PLOLWDW�SHQWUX�R�YLDĠă�VăQăWRDVă��GHSDUWH�GH�YLFLL�úL�WHQWDQĠLL��LDU�SHWUHFHUHD�WLPSXOXL�OLEHU�Vă�VH�IDFă�vQWU-XQ�PRG�FkW�PDL�SOăFXW�GLQ�FDUH�Vă�QX�OLSVHDVFă�SUDFWLFDUHD�PLúFăULL��D�VSRUWXULORU�úL�R�DOLPHQWD܊LH�VăQăWRDVă�FDUH�Vă�DVLJXUH�R�GH]YROWDUH�DUPRQLRDVă�D�FRUSXOXL� 

 ÌQYă܊ăWRDUH�=RQWHD�%HDWULFH  
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 /LFHXO�7HRUHWLF�³/XFLDQ�%ODJD´�úL-D�DOHV�ERERFLL�
FDUH�DX�FkVWLJDW�DQXO�DFHVWD�WLWOXULOH�GH�0LVV�úL�0LVWHU��
%DOXO�D� IRVW�RUJDQL]DW� OD� LQLĠLDWLYD�HOHYLORU�GLQ� FODVHOH�
D;,-D� (� úL� D;,,-D� )�� VXV܊LQXĠL� GH� GRPQXO� GLUHFWRU�
0LKDHO�0LKDOFHD��GRDPQD�GLUHFWRU�DGM�� ,RDQD� ,DQFX�úL�
SURIHVRULL� FRRUGRQDWRUL� 0DULRDUD� ,OLH� úL� %HDWULFH� 5D�
PRQD�=RQWHD� 
 3UHVHOHFĠLLOH�DX�DYXW�ORF�vQ�GDWD�GH������������úL�
V-DX� SUH]HQWDW� ��� GH� ERERFL� WDOHQWDĠL�� vQ� FRPSHWLĠLH�
FDOLILFDQGX-VH�GRDU���HFKLSH� 
5HSHWLĠLLOH�SHQWUX�EDO�DX�IRVW�VXVĠLQXWH�vQ�VăOLOH�VSHFLDO�
DPHQDMDWH�DOH�&',-XOXL�GLQ�FDGUXO�OLFHXOXL�úL�OD�&HQWUXO�
&XOWXUDO�³0LKDL�(PLQHVFX´�GLQ�3DUFXO�1DĠLRQDO�� 

3URJUDPXO�DUWLVWLF�DO�FRQFXUHQĠLORU�D�IRVW�UHDOL]DW�GH�HOHYLL�0HGHHD�0LKDHOD�*HDQWD-�
RUJDQL]DWRU��ùWHIDQ�0DUHú�úL�$QD��0ROGRYHDQX�–�FRUHJUDIL�úL�ùHUEDQ�&ăSăĠvQă-�FRRUGRQDWRU�
FDQWR� 

3H�VFHQD��&HQWUXOXL�&XOWXUDO�³0LKDL�(PLQHV�
FX´�� MRL� ������������ SDUWLFLSDQĠLL� OD� &RQFXUVXO� GH�
0,66� úL� 0,67(5� DX� RIHULW� XQ� VSHFWDFRO� PLQXQDW�
VXWHORU�GH�WLQHUL��GDU܈�L�DGXO܊L��FDUH�DX�YHQLW�Vă-L�YDGD� 

$QXO� DFHVWD�� FUL]D� ILQDQFLDUm� OH-D� SXV�
SUREOHPH�IRDUWH�VHULRDVH�RUJDQL]DWRULORU��'DFm�vQ�DQLL�
WUHFXĠL� SH� VFHQă� XUFDX� QXPH� FHOHEUH� GLQ� SHLVDMXO�
PX]LFDO�URPkQHVF��vQ�DFHVW�DQ��FHL�FDUH�DX�GH]PRUĠLW�
VSHFWDWRULL�DX�IRVW�GRDU�WLQHULL�OLFHHQL��&X�WRDWH�DFHV�
WHD��VSHFWDFROXO�QX�D�DYXW�GH�VXIHULW��EDOXO�ILLQG�VL�GH�
DFHDVWm� GDWm� R� UHXúLWm��0RPHQWHOH� GH� FRQFXUV�� XQGH�
ERERFLL� �L-DX܈ GRYHGLW� SULFHSHUHD�� WDOHQWHOH� �L܈ �L-DX܈
HWDODW� IUXPXVH܊HD�� DX� DOWHUQDW� FX� PRPHQWH� DUWLVWLFH�
RIHULWH�GH�FROHJLL�PDL�PDUL� ��%RERFLL��FKLSHVL�úL�YLRL��DX�SmVLW�SH�VFHQm�SOLQL�GH�HPR܊LL��FX�
WRDWH�DFHVWHD��QX�V-DX�OmVDW�EmWXĠL�VL�DX�vQFHUFDW�Vm�VH�IDFm�UHPDUFDĠL�OD�SUREHOH�GH�GDQV�úL�OD�
FHOH�DUWLVWLFH�� 

'XSm�XQ�FRQFXUV�SUHVmUDW�FX�HPRĠLL��vQFRUGDUH�úL�PRPHQWH�DUWLVWLFH�FH�DX�ImFXW�GHOL�
FLXO�SXEOLFXOXL���MXULXO�D�GHOLEHUDW�FX�JUHX��GDU�vQWU-XQ�ILQDO�DX�IRVW�QHYRLWL�Vm�LD�R�GHFL]LH� 

5kYQLWXO�SUHPLX�GH�³0LVV´��UHVSHFWLY�³0LVWHU´�D�PHUV�FmWUH��$GHOLQD�0DODJHDQX�úL�
$OLQ�&UăFLXQ� 

5ROXO�SXEOLFXOXL� D� IRVW� KRWmUkWRU� vQ� DOHJHUHD� FHORU�PDL�SRSXODUL� ERERFL�� VSHFWDWRULL�
GHFL]kQG�Fm�SUHPLXO�GH�³0LVV´�úL�³0LVWHU�3RSXODULWDWH´�Vm�ILH�SULPLW�GH�)ORUHQWLQD�=DPILU�úL�
&ăWăOLQ�'XPLWUDFKH�� ³0LVV´� úL� ³0LVWHU� 7DOHQW´� DX� IRVW� REĠLQXW� GH�'RQD� ùWHIDQLD� úL�&RVWL�
2SUHD��LDU�³0LVV�(OHJDQĠD´�V-D�RIHULW�HOHYHORU�0DULOHQD�7vUOHD�úL�$OH[DQGUD�$QGUHLDQD� 

7LQHULL� DX� UHXúLW� Vă� WUHDFă� FX� VXFFHV� GH� SUREHOH� SUHJăWLWH� úL� DX� UHSUH]HQWDW� FX�Pk�
QGULH��vQ�DFHVW�DQ��JHQHUDĠLD�FODVHL�D�,;-D�� 

6SRQVRULL� FDUH� DX� SUHPLDW� PXQFD� HOHYLORU� DX� IRVW� 9HU\� ,QQ� 6W\OH�� FDUH� D� DFRUGDW��
SUHPLL� FRQVWkQG� vQ� YRXFKHUH� SH� FDUH� ERERFLL� OH� YRU� SXWHD� IRORVL� OD� XQ� VDORQ� GH� vQIUX�
PXVHWDUH��$YLD�7UDQV�&R�7RXUV��FH�D�RIHULW�R�ELQHPHULWDWD�H[FXUVLH�úL�/ROO\�3RS�&DIp�� ÌQYăWăWRDUH�=RQWHD�%HDWULFH 
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 3RUQLQG�GH�OD�SUHPLVD�Fă�ÄH[LVWă�PXOWLSOH�LQWHOLJHQĠH�úL�PXOWLSOH�FăL�GH�D�IL�LQWHOLJHQW�vQWU-XQ�DQXPLW�PRG´܈��FRDOD�XUPăUH܈WH�Vă�RIHUH�VLWXDĠLL�HGXFDWLYH�FRUHVSXQ]ăWRDUH�LQWHOLJHQĠHORU�FH�VH�GH]YROWă� OD� ILHFDUH� HOHY� vQ� SURILOXUL� LQWHOHFWXDOH�XQLFH�� � 3URLHFWXO� v܈L� GRUH܈WH� FD� VWXGLXO� FKLPLHL� Vă�FDSHWH�YDOHQ܊H܈�L�SRQGHUL�GLQ�FH�vQ�FH�PDL�PDUL�vQ�GH]YROWDUHD�FRJQLWLYă�D�HOHYLORU��Vă�VWLPXOH]H�FUHD�WLYLWDWHD�úWLLQĠLILFă�úL�WHKQLFă�D�HOHYLORU�úL�vQYăĠDUHD�FUHDWLYă�vQ�úFRDOă��vQFXUDMkQG�HOHYLL�Vă-úL�GH]YROWH�PRGHOH� SURSULL� GH� H[SORUDUH�� LQYHVWLJDUH� úL� H[�SULPDUH܈�L�vQWU-XQ�PHGLX�LQIRUPDO܈�L�Vă�SURPRYH]H�VXE�IDFWRULL�FUHDWLYLWăĠLL�úWLLQĠLILFH���QRL�PRGHOH�GH�SHUIRUPDQĠă�úFRODUă��1X�vQ�XOWLPXO�ULQG��SURLHFWXO�XUPăUH܈WH� GH]YROWDUHD� XQRU� DELOLWă܊L� GH� YLD܊ă� DOH�HOHYLORU� SUHFXP� FRPXQLFDUHD�� OXFUXO� vQ� HFKLSă��PDQDJHPHQWXO�WLPSXOXL܈�L�DO�LQIRUPD܊LHL�  
ùFRDOD��vQ�YLD܊D�WLQHULORU��HVWH�R�PDUH�SURYRFDUH��LDU�GLVFLSOLQD�³&+,0,(´�D�GHYHQLW�DVWă]L�XQD�GLQ�SURYRFDULOH�DFWXDOH�SHQWUX�WLQHULL�GLQ�vQYă܊ăPkQWXO�JLPQD]LDO܈�L�OLFHDO��1LYHOXO�PRWLYDĠLHL�GH�D�vQYăĠD��úWLLQĠHOH�HVWH�XQ�IDFWRU�GHWHUPLQDQW�LPSRUWDQW�SHQWUX�UH]XOWDWHOH�HOHYLORU��OD�úFRDOă�� /LWHUDWXUD�GH�VSHFLDOLWDWH�D�DUăWDW�� vQ�PRG�FODU��Fă� DWLWXGLQHD� úL� PRWLYDĠLD� VXQW� IDFWRUL� LP�SRUWDQĠL�SHQWUX�REĠLQHUHD�GH�UH]XOWDWH�EXQH� (OHYLL� WUHEXLH� Vă� úWLH� Fă� YLDĠD� VH� GHVIăúRDUă�GXSă�SULQFLSLL�úWLLQĠLILFH��2ULFH�SURFHV�GLQ�YLDĠă�HVWH� JXYHUQDW� GH� OHJL� GHVFRSHULWH� GH� úWLLQĠHOH�QDWXULL� 

 =LOQLF� vQWkOQLP�úL�IRORVLP�SURGXVH�FKLP�LFH� GH� OD� FHOH� GH� FXUă܊HQLH�� OD� vPEUăFăPLQWH��PHGLFDPHQWH��PDWHULDOH�GH�FRQVWUXF܊LL��DOLPHQ�WH� ��L܈ vQ� FDOLWDWH� GH� FRQVXPDWRUL�� QH� DúWHSWăP� FD� FHUFHWăWRULL� úL� LQGXVWULD� Vă� IXUQL]H]H� VROXĠLL�DĠLQWLWH�vQ�GLUHFĠLD�PHQĠLQHULL�úL�FKLDU�D�vPEXQăWăĠLULL�VWDQGDUGHORU�GH�YLDĠă��vQ�YUHPXUL�FkQG�SRSX�ODĠLD�PRQGLDOă�HVWH�vQ�SOLQă�H[SDQVLXQH�úL�UHVXUVHOH�VXQW�OLPLWDWH��,QGXVWULD�FKLPLFă�MRDFă�XQ�URO-FKHLH�DLFL��VROXĠLL�VXVWHQDELOH��HILFLHQWH�HQHUJHWLF�úL�SULHWHQRDVH�FX�PHGLXO�SHQWUX�PRELOLWDWHD�GH�PkLQH�YRU�IL�SRVLELOH�GRDU�SULQ�LQRYDĠLLOH�DGXVH�GH�FKLPLH� 
3URLHFWXO�&+,0,$�Ì1�9,$675$�12$܉Ă�vúL�SURSXQH�Vă�VWLPXOH]H�vQĠHOHJHUHD�OHJăWXULL�GLQWUH�QRĠLXQLOH�WHRUHWLFH�GREkQGLWH�úL�YLDĠD�GH�]L�FX�]L܈�L�Vă�VWkUQHDVFă�LQWHUHVXO�WLQHULORU�ID܊ă�GH܈�WLLQ܊ă�� IăFkQG�FXQRVFXWă� LPSRUWDQ܊D�FKLPLHL� vQ�YLD܊D�QRDVWUă�� LQFOXVLY� UROXO�DFHVWHLD� vQ�GH]YRO�WDUHD�VXVWHQDELOă܈�L�YLLWRUXOXL�RPHQLULL� 3URLHFWXO� VH� DGUHVHD]ă� HOHYLORU� �L܈ FDGUHORU� GLGDFWLFH� GLQ� vQYă܊ăPkQWXO� JLPQD]LDO� �L܈ OLFHDO�EXFXUH܈WHDQ�� IăUă� vQVă� D� OLPLWD� SDUWLFLSDUHD� �L܈ DOWRUD�� SDVLRQD܊L� GH� FKLPLH�� GH� FXQRD܈WHUH�� GH�DSOLFDUHD�FXQR܈WLQ܊HORU�GREvQGLWH�vQ�YLD܊D�GH�]L�FX�]L�� 
9RP�SUH]HQWD�vQ�FRQWLQXDUH�UH]XPDWHOH�OXFUăULORU�SURIHVRULORU܈�L�HOHYLORU�vQVFUL܈L�vQ�DFHVW�SURLHFW�� 
3URIHVRUL�FRRUGRQDWRUL��$QGUHL�9DOHULD���0LKăLOHVFX�,ULQD܇��HUEDQ�*HRUJLDQD 
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2SWLPL]DUHD�SURFHVXOXL�GH�vQYăĠăPkQW�SULQ�PHWRGH܈�L�WHKQLFL�PRGHUQH�GH�HYDOXDUH 

3URI��0LKDOFHD�0LKDHO�–�/LFHXO�7HRUHWLF�Ä/XFLDQ�%ODJD´ 
3URFHVXO� GH� vQYăĠăPkQW� HVWH� FXQRVFXW� úL� VXE� GHQXPLUHD� GH� SURFHV� GH� SUHGDUH-vQYăĠDUH-HYDOXDUH� GHQXPLUH� FDUH� VFRDWH� vQ� HYLGHQĠă�PDL� ELQH� LQWHUDFĠLXQHD� GLQWUH� ODWXULOH�VDOH�� SUHGDUHD�� vQYăĠDUHD�� HYDOXDUHD�� ,QGLIHUHQW� GH� WLSXO� GH� OHFĠLH� DOHV� VDX� GH� YDULDQWD� GH�OHFĠLH�IRORVLWă�XQ�DQXPLW�JUDG�GH�LQWHUDFĠLXQH�vQWUH�SUHGDUH��vQYăĠDUH�úL�HYDOXDUH�H[LVWă��&HOH�PDL�QRL�FHUFHWăUL�SHGDJRJLFH�DUDWă�FUHúWHUHD�HILFLHQĠHL�SURFHVXOXL�GH�vQYăĠăPkQW�SH�PăVXUD�FUHúWHULL� LQWHUDFĠLXQLL� vQWUH� SUHGDUH� vQYăĠDUH� úL� HYDOXDUH��0ăVXUD� vQ� FDUH� SUHGDUHD� HVWH� vQ�DFHODúL� WLPS� vQYăĠDUH� úL� HYDOXDUH� DUDWă� JUDGXO� GH� HILFLHQĠă� DO� SURFHVXOXL� GH� vQYăĠăPkQW��(YDOXDUHD� vQ� VHQV� UHVWUkQV� UHSUH]LQWă� WHUPHQXO� JHQHULF�� SHQWUX� DFĠLXQLOH� GH� YHULILFDUH��PăVXUDUH�� DSUHFLHUH�� FRQWURO�� HVWLPDUH�� QRWDUH�� H[DPLQDUH� D� FDQWLWăĠLL� úL� FDOLWăĠLL�FXQRúWLQĠHORU� WHRUHWLFH� úL� SUDFWLFH� DVLPLODWH� GH� VXELHFĠLL� HGXFDĠLRQDOL� vQ� SURFHVXO� GH�vQYăĠăPkQW� 
(YDOXDUHD� D� IRVW� GHILQLWă� GH� ,RDQ� %RQWDú� FD� ³DFWXO� GLGDFWLF� FRPSOH[�� LQWHJUDW�SURFHVXOXL� GH� vQYăĠăPkQW� �� FDUH� DVLJXUă� HYLGHQĠLHUHD� FDQWLWăĠLL� FXQRúWLQĠHORU� GREkQGLWH� úL�YDORDUHD�� QLYHOXO�� SHUIRUPDQĠHOH� úL� HILFLHQĠD� DFHVWRUD� OD� XQ� PRPHQW� GDW�� vQ� PRG� FXUHQW��SHULRGLF� úL� ILQDO�� RIHULQG� VROXĠLL� GH� SHUIHFĠLRQDUH� D� DFWXOXL� GH� SUHGDUH-vQYăĠDUH�´��&RQVLGHUăP�HYDOXDUHD�GLGDFWLFă� úL� HGXFDĠLRQDOă�SURFHVXO� FRPSOH[�� FRQWLQXX�� VLVWHPLF�� FX�URO� HVHQĠLDO� GH� YDORUL]DUH� D� XQHL� FRPSRQHQWH� VDX� D� LQWUHJXOXL� VLVWHP� HGXFDĠLRQDO� SULQ�LQWHUDFĠLXQHD� vQWUH� RSHUDĠLLOH� GH� YHULILFDUH�� DSUHFLHUH� úL� PăVXUDUH� FRQFUHWL]DWH� vQ� GLIHULWH�PRGDOLWăĠL�GH�QRWDUH� 
1LFLXQ�LQVWUXPHQW�GH�PăVXUDUH�QX�SRDWH�IL�FRQVLGHUDW�XQLYHUVDO�YDODELO�SHQWUX�WRDWH�RELHFWLYHOH� �L܈ FRQWLQXWXULOH� �L܈ QX� SRDWH� IXUQL]D� XQ� WDEORX� FXSULQ]DWRU� DO� VFKLPEăULORU�  ��L�Vă�VH�GH]YROWH�FkW�PDL�DUPRQLRV�FX�SXWLQĠă܈�L�GH�WRW�FH-L�WUHEXLH�FRSLOXOXL�FD�Vă�VH�PDQLIHVWH܈�LQă�PHUHX�VHDPD�GH�WRW�FH�DUH܊�L�UH]XOWDWHORU��HOHYLORU��ÌQ�HGXFDĠLH�WUHEXLH�Vă�VH܈
&D� HIHFW� DO� vPELQăULL� vQ� HYDOXDUH� D� FHORU� GRXă� WLSXUL� GH�PHWRGH� HOHYLL� � GHYLQ�PDL�GHVFKL܈L� OD� FHHD� FH� HVWH� LQHGLW�� VXQW� PDL� vQFUH]ăWRUL� vQ� IRU܊HOH� SURSULL�� PDL� PRWLYD܊L��PDQLIHVWkQG�R�DWLWXGLQH�FUHDWLYă� 

%LEOLRJUDILH� 
���5DGX��7�,������-(YDOXDUHD�LQ�SURFHVXO�GLGDFWLF��('3�5$��%XFXUHVWL 
��� 3HWURYLFL�� &�� 1HDJX�� 0�� ����-� (OHPHQWH� GH� GLGDFWLFD� PDWHPDWLFLL� vQ� JUăGLQL܊ă�  L�vQYăаăPkQWXO�SULPDU��(GLWXUD�3LP��,DVL܈
���%RQWD܈��,���������3HGDJRJLH��(GLWXUD�$OO��%XFXUH܈WL� 
���1LFROD��,���������7UDWDW�GH�SHGDJRJLH܈�FRODUă��(GLWXUD�$UDPLV��%XFXUH܈WL� 
���/DQGVKHHUH��*���������(YDOXDUHD�GLGDFWLFă܈�L�H[DPHQHOH��('3��%XFXUH܈WL 
���&XFRú�&���3HGDJRJLH��(GLWXUD�3ROLURP��,D܈L������� 
���'XODPӽ�(���6WUDWHJLL�GLGDFWLFH��(GLWXUD�&OXVLXP��&OXM-1DSRFD������� 
���6WDQ�$GULDQ��0HWRGH�úL�WHKQLFL�vQ�DVLJXUDUHD�FDOLWăĠLL�HYDOXăULL�OD�PDWHPDWLFă�vQ�JLPQD]LX�úL�OLFHX���(GLWXUD�5DIHW������ 
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7HRULD�LQWHOLJHQĠHORU�PXOWLSOH 

3URI��,DQFX�,RDQD-�/LFHXO�7HRUHWLF�³/XFLDQ�%ODJD´ 
'HVFULHUHD�JHQHUDOă�D�WHRULHL�+RZDUG�*DUGQHU��SVLKRORJ�FDUH�DFWLYHD]ă�vQ�GRPHQLXO�SVLKRORJLHL�VWDGLDOH��D�IRUPXODW�R�WHRULH�FX�SULYLUH�OD�QDWXUD�LQWHOLJHQĠHL��FDUH�YLQH�vQ�FRQWUD�GLFĠLH� FX� SHUVSHFWLYD� SVLKRPHWULFă� DQWHULRDUă� �*DUGQHU�� ������� $FHDVWă� WHRULH� D� LQWHOL�JHQĠHORU�PXOWLSOH��HQXQĠDWă�vQ�FDUWHD�)UDPHV�RI�0LQG��7KH�7KHRU\�RI�0XOWLSOH�,QWHOOLJHQFHV���������D�LQVLVWDW�DVXSUD�IDSWXOXL�Fă�LQWHOLJHQĠD�QX�WUHEXLH�FRQFHSXWă�FD�XQ�FRQVWUXFW�XQLGL�PHQVLRQDO��FL�FD�R�VHULH�GH�úDSWH�LQWHOLJHQĠH�LQGHSHQGHQWH��$FHDVWă�SHUVSHFWLYă�SHUPLWH�LQ�GLYLGXOXL� Vă� ÄPDQLIHVWH� WUDQVIRUPăULOH� úL� PRGLILFăULOH� SHUFHSĠLLORU� LQGLYLGXDOH´� úL� Vă�ÄUHFUHH]H�DVSHFWH�DOH�SURSULLORU�H[SHULHQĠH´��*DUGQHU��������S������� 
&H�SURSXQH��GH�IDSW�� WHRULD� OXL�+RZDUG�*DUGQHU"�6FKLPEDUHD�SHUFHSĠLHL�SH�FDUH�R�DUH�SURIHVRUXO�GHVSUH�HOHY��DVWIHO��HO�QX�PDL�WUHEXLH�Vă�ILH�SULYLW�FD�XQ�HOHPHQW�GLQWU-R�PDVă�GH�FRSLL�FDUH�WUHEXLH�DOLQLDW�OD�PHGLH�úL�XQLIRUPL]DW�FX�UHVWXO�FODVHL��FRSLOXO�WUHEXLH�SULYLW�FD�XQ�XQLFDW��FX�DELOLWăĠLOH��SRVLELOLWăĠLOH�úL�ULWPXO�VăX�GH�OXFUX��6H�LPSXQH�DVWIHO�FD�HGXFDWRULL�Vă� UHFXQRDVFă�úL� Vă�HGXFH�R�JDPă� ODUJă�GH� WDOHQWH� úL� DELOLWăĠL��(L� WUHEXLH�� DVWIHO�� Vă� VWUXF�WXUH]H�SUH]HQWDUHD�PDWHULDOXOXL�vQWU-XQ�VWLO�FDUH�Vă�DQJDMH]H�PDMRULWDWHD�WLSXULORU�GH�LQWHOL�JHQĠH��Vă-úL�RUJDQL]H]H�DFWLYLWDWHD�SOHFkQG�GH�OD�LGHHD�Fă�ILHFDUH�DUH�PRGXO�OXL�GH�D�SHUFHSH��DUH�VWLOXO� OXL�úL�DWLWXGLQHD�OXL�GH�vQYăĠDUH��SULQ�XUPDUH�QHFHVLWă�R�DERUGDUH�LQGLYLGXDOL]DWă��GLIHULWă�GH�D�DOWRUD��'LIHUHQĠLHUHD�SUHVXSXQH�R�EXQă�FXQRDúWHUH�úL�DQDOL]ă�D�HOHYLORU�úL�SRDWH�YL]D�FRQFUHW��WHKQRORJLD�GLGDFWLFă��PRGXO�GH�WUDWDUH�D�HOHYLORU�OD�OHFĠLL��GLIHUHQĠLHUHD�VDUFL�QLORU� GH�PXQFă� LQGHSHQGHQWă� vQ� FODVă� VDX� DFDVă�� SUH]HQWDUHD� DGHFYDWă� D� FRQĠLQXWXOXL�� UH�VSHFWDUHD�ULWPXOXL�GH�OXFUX�DO�HOHYLORU�� 
$FHVWH�FRQVLGHUHQWH�WHRUHWLFH�VWDX�OD�ED]D�FRQFHSHULL�PHWRGHORU�QHFRQYHQĠLRQDOH�GH�WUDQVPLWHUH�D�FRQĠLQXWXULORU� úWLLQĠLILFH�� D� WHPHORU�� D� VDUFLQLORU�GH� OXFUX� �� D�SURLHFWHORU� úL� D�DOWRU�DFWLYLWӽWL�FX�HOHYLL��OD�FODVӽ�úL�vQ�DIDUD�RUHORU�� 
ÌQ� DFHVW� VHQV�� OD� ELRORJLH�� FODVHOH� PDUL�� GH� OLFHX�� SRW� SULPL� FD� VDUFLQӽ� GH� OXFUX��LQGLYLGXDO�VDX�vQ�HFKLSӽ��WUDQVSXQHUHD�vQ�LPDJLQL�D�XQRU�SURFHVH�IL]LRORJLFH��vQVRĠLWH�GH�R�OHJHQGӽ�FDUH�Vӽ�RIHUH�FRGXO�SHQWUX�GHFRGLILFDUHD�LPDJLQLORU�� 
7RW� LQWHOLJHQĠD� YL]XDOă�VSD܊LDOă� SRDWH� IL� VWLPXODWă� � úL� OD� FODVHOH� GH� JLPQD]LX�� vQ�SUHGDUHD� SULQ� GHVFRSHULUH�� SULQ� IRORVLUHD� SODQúHORU� DUWLVWLFH� UHDOL]DWH� GH� HOHYLL�PDUL�� FkQG�HOHYLL�SRW�IL�VROLFLWD܊L��Vӽ�GHVFRSHUH�VLQJXUL�LQIRUPDĠLLOH�úWLLQĠLILFH�SULQ�DQDORJLH�FX�GHVHQXO�� 
,QWHOLJHQ܊D�ORJLFR-PDWHPDWLFӽ�SRDWH�IL�VWLPXODWă�SULQ�SUREOHPH��H[HUFLĠLL�úL�WHPH�GH�VLQWH]ӽ��FHD�NLQHWLFӽ�SULQ�VWXGLXO�HFRVLVWHPXOXL�ÄFXUWHD�úFROLL´��FHD�OLQJYLVWLFӽ�SULQ�FRPSX�QHUL�� HVHXUL� FX� GLIHULWH� WHPH�� FHD� QDWXUDOLVWӽ� SULQ� FROHFĠLD� GH� FLXSHUFL�� FHD� LQWHUSHUVRQDOӽ�SULQ�PXQFD�vQ�HFKLSH��GH]EDWHUL�� 
8WLOL]DUHD�PHWRGHORU�GH�OXFUX�SULQ�FDUH�VH�VROLFLWă�HOHYLORU�LQWHOLJHQĠHOH�PXOWLSOH�GX�FH�OD�GH]YROWDUHD�LQWHOHFWXDOӽ�DUPRQLRDVӽ�úL�HILFLHQWӽ�D�HOHYLORU��vL�DSURSLH�PDL�PXOW�GH�ELRO�RJLH�úL��DVLJXUӽ�GHVIӽúXUDUHD�RUHORU�vQWU-R�DWPRVIHUӽ�GHJDMDWӽ�úL�DWUDFWLYӽ�� 

���%vU]HD��&���$UWD�úL�úWLLQĠD�HGXFDĠLHL��(�'�3���%XFXUHúWL�������� 
���&HUJKLW��,���&ULVWHD��6���3kQLúRDUă��2���0HWRGRORJLD�SURFHVXOXL�GH�vQYăĠăPkQW��ÌQ��3UHJăWL�UHD�SVLKRSHGDJRLJLFă��0DQXDO�SHQWUX�GHILQLWLYDW�úL�JUDGXO�,,�GLGDFWLF��(GLWXUD�3ROLURP��,DúL�������� 
���&HUJKLW��,���0HWRGH�GH�vQYăĠăPkQW��(GLWXUD�3ROLURP��,DúL�������� 
���&HUJKLW��,���6LVWHPH�GH�LQVWUXLUH�DOWHUQDWLYH�úL�FRQWHPSRUDQH��6WXFWXUL��VWLOXUL�úL�VWUDWHJLL��(GLWXUD�$UDPLV��%XFXUH�WL������� 
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&KLPLD܈�L�vQYă܊DUHD�DVLVWDWă�GH�FDOFXODWRU 

/XPLQL܊D�,ULQHO�'2,&,1�–�,QVSHFWRUDWXO܇�FRODU�DO�0XQLFLSLXOXL�%XFXUH܈WL 
&KLPLD�FD܈�WLLQ܊ă�HVWH�UHSUH]HQWDWă�GH�WRWDOLWDWHD�LQIRUPDĠLLORU�FDUH�GHVFULX�VWUXFWXUD�úL� FRPSR]LĠLD�PDWHULDOHORU� GLQ� XQLYHUV��PRGLILFăULOH� FDUH� SRW� DSăUHD� vQ� VWUXFWXUD� úL� FRP�SR]LĠLD�DFHVWRU�PDWHULDOH�úL��QX�vQ�XOWLPXO�UkQG��UHODĠLLOH�HQHUJHWLFH�LPSOLFDWH�vQ�DFHVWH�PRG�LILFăUL� ÌQ�SUH]HQW��GDWRULWă�GH]YROWăULL�XOWUDUDSLGH�D�úWLLQĠHL�úL�WHKQLFLL�VH�LPSXQH�FUH܈WHUHD�HILFLHQĠHL� IRUPDWLYH� D� SURFHVXOXL� GH� vQYăĠăPkQW�� SULQ� DQWUHQDUHD� HOHYLORU� vQ� SURFHVXO� GH�SUHGDUH�–� vQYă܊DUH�–�HYDOXDUH�D�FXQRúWLQĠHORU��6H� LPSXQH� vQ�DFHOD܈L� WLPS��FD�HOHYXO�–�GLQ�³RELHFW´�FDUH�DVLPLOHD]ă�LQIRUPD܊LLOH�SXVH�OD�GLVSR]L܊LH�GH܈�WLLQ܊ă�-�Vă�GHYLQă�³VXELHFW¶¶�FDUH�UHGHVFRSHUă� úWLLQĠD�� LDU�PHWRGHOH� IRORVLWH�GH�HO��SHQWUX�DVLPLODUHD� LQIRUPDĠLLORU�� Vă�GHYLQă�PHWRGH�GH�LQYHVWLJDUH��3URIHVRUXOXL�vL�UHYLQH�UROXO�FD�vQ�SULPLL�DQL�GH�úFRDOă�Vă-L�vQYHĠH�SH�FRSLL�µVă�vQYHĠH¶��FD�DWLWXGLQH�JHQHUDOă��úL�DSRL�FXP�Vă�vQYHĠH�XWLOL]kQG�GLYHUVH�WHKQLFL�GH�PXQFă�LQWHOHFWXDOă��$XWRLQVWUXLUHD�SUHVXSXQH�XQ�DQXPLW�JUDG�GH�PDWXULWDWH�LQWHOHFWXDOă܈�L�GHYLQH�SRVLELOă�vQ�SHULRDGD�SUHDGROHVFHQĠHL�úL�DGROHVFHQĠHL��>�@ ÌQ�DFHVW�FRQWH[W��XWLOL]DUHD�FDOFXODWRUXOXL�vQ�vQYăĠăPkQW�YD�WUDQVIRUPD�XQ�PHGLX�GH�vQYăĠDUH�FHQWUDW�SH�SURIHVRU�vQ�XQXO�FHQWUDW�SH�HOHY��vQ�FDUH�SURIHVRULL�QX�PDL�VXQW�VXUVD�-�FKHLH�GH�LQIRUPDĠLH�úL�GH�WUDQVPLWHUH�D�HL��FL�FRODERUDWRUL�DL�HOHYLORU��DFHúWLD�WUDQVIRUPkQGX-VH�GLQ�UHFHSWRUL�SDVLYL�GH�FXQR܈WLQ܊H�vQ�IDFWRUL�DFWLYL�vQ�SURSULD�ORU�HGXFDĠLH�>�@� 3HQWUX� D� IL� HILFLHQWH�� PLMORDFHOH� 7,&� WUHEXLH� FRPELQDWH� FX� WHKQRORJLL� úL� PHWRGH�WUDGLĠLRQDOH�� DVWIHO� vQFkW� Vă� FRQGXFă� OD� vPEXQăWăĠLUHD� DFWXOXL�GH�SUHGDUH� �L܈ GH� vQYăĠDUH�� OD�SDUWDMDUHD� FXQRúWLQĠHORU� �L܈ D� LQIRUPDĠLHL�� OD� REĠLQHUHD� XQXL� JUDG� VSRULW� GH� IOH[LELOLWDWH� D�vQYăĠăPkQWXOXL�SHQWUX�D�UăVSXQGH�QHFHVLWăĠLORU�VRFLDOH�FRQFUHWH��OD�VFăGHUHD�FRVWXULORU�HGX�FDĠLHL�úL�OD�vPEXQăWăĠLUHD�HILFLHQĠHL�VLVWHPXOXL�GH�vQYăĠăPkQW� &KLPLD�� FX� WRDWH� Fă� HVWH�R� VWLLQĠă� D�QDWXULL�� FX�R� LPSRUWDQWă� ODWXUă� H[SHULPHQWDOă��SURFHVXO�GH�SUHGDUH-vQYăĠDUH�ILLQG�QHFHVDU�Vă�VH�UHDOL]H]H�vQ�ODERUDWRUXO�GH�FKLPLH��SRDWH�IL�SUHGDWă܈�L�vQYăĠDWă�FX�DMXWRUXO�SURJUDPHORU�LQIRUPDWLFH�GHGLFDWH�vQGHRVHEL�VWUXFWXULL܈�L�SUR�SULHWă܊LORU�VXEVWDQĠHORU��PHFDQLVPHORU�GH�UHDFĠLH��HWF��QHVHVL]DELOH�FX�RFKLXO�OLEHU��>�@ 8WLOL]DUHD�FDOFXODWRUXOXL�SHUPLWH�R�PDL�EXQă�LQWXLUH�D�IHQRPHQXOXL�VWXGLDW��SH�ED]D�UHSHWăULL�DFHVWXLD�SkQă�OD�vQYăĠDUHD�GHSOLQă��(VWH�úWLXW�Fă�vQ�vQYăĠăPkQWXO�WUDGLĠLRQDO��R�H[�SHULHQĠă�QX�SRDWH�IL�UHSHWDWă�vQ�WLPSXO�SUHGăULL�GDWRULWă�FRQVWUkQJHULORU�GH�WLPS܈�L�GH�PDWH�ULDO��ÌQ�QRXD�WHKQRORJLH�GLGDFWLFă��SURIHVRUXO�SRDWH�PDL�LQWkL�H[SHULPHQWD�vQ�PRGHOXO�FODVLF��VLPXOkQG-R�DSRL�SH�FDOFXODWRU�SULQ�YDULHWDWHD�SDUDPHWULORU��vQ�OLPLWHOH�IHQRPHQXOXL�VWXGLDW�SkQă�OD�vQĠHOHJHUHD�úL�DVLPLODUHD�GHSOLQă��>�@ 0XOWLWXGLQHD� GH� PRGHOH� GLQ� UHDOLWDWHD� SUDFWLFă�� SHUPLWH� HOHYXOXL� Vă� FRQFUHWL]H]H��DEVWUDFWXO�� Vă� HYLGHQĠLH]H� �PDL� UDSLG� QRWHOH� FRPXQH� HVHQĠHL� IHQRPHQXOXL� VDX� SURFHVXOXL�VWXGLDW�  ����6DULYDQ�/���3UHGDUHD�LQWHUDFWLYă�FHQWUDWă�SH�HOHY��('3��%XFXUHúWL�������� ����2SUHD�&��6WUDWHJLL�GLGDFWLFH�LQWHUDFWLYH��('3��%XFXUHúWL�������� �� 1HDFúX�,��  ,QVWUXLUH�úL�vQYăĠDUH��%XFXUHúWL��(G��ùWLQĠLILFă������ ���KWWS���ZZZ�WLPVRIW�UR�HMRXUQDO�HOHDUQLQJ�KWPO�   ���  %UXW�0��� ,QVWUXPHQWH�SHQWUX�H-OHDUQLQJ��*KLGXO� LQIRUPDWLF�DO�SURIHVRUXOXL�PRGHUQ��(G�3ROLURP��%XFXUH܈WL������ ���5DGX�,�7���ÌQYăĠăPkQWXO�GLIHUHQĠLDW�– &RQFHSĠLL�úL�VWUDWHJLL��('3��%XFXUHúWL������� ���)ăWX�6���'LGDFWLFD�FKLPLHL��(GLWXUD�&RULQW��%XFXUHúWL�������  
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Predarea–învăţarea interactivă centrată pe elev 

 
 

                                                                               Prof. BĂDOI MARIA 
                                                                    Colegiul Tehnic „ALEXE MARIN”, Slatina, Olt 

 
„Un profesor îşi pune amprenta asupra eternităţii; el nu poate 

şti până unde ajunge influenţa lui.” 
(Henry Brooks Adams) 

 
La începutul secolului al XXI-lea, un grup important de pedagogi, psihologi, medici şi 

dascăli acuză cu vehemenţă instituţia şcolară pentru lipsa ei de adecvare la nevoile copiilor şi 
la cerinţele pieţei muncii. Şcoala, considerau ei, deformează copilul în loc să-l formeze, îi 
închide orizontul în loc să i-l deschidă, îl obligă la nemişcare, lipsă de reacţie şi deci, nu-l 
pregăteşte pentru viaţă. 

Un raport relativ recent care sintetizează o serie de cercetări din mai multe domenii, 
trage următoarele concluzii în legătură cu modul în care se produce învăţarea: 
? Învaţarea presupune înţelegerea, iar aceasta înseamnă mai mult decât cunoaşterea faptelor. 
Această afirmaţie este evidenţiată de comportamentele experţilor, indiferent de domeniul de 
cunoaştere în care activează. Ei sunt experţi prin aceea că demonstrează: 
• o bază solidă de cunoştinţe procedurale (adică moduri de operare cu informaţiile); 
• înţelegerea faptelor, fenomenelor într-un cadru conceptual; 
• organizarea cunoştinţelor astfel încât acestea să fie uşor accesate şi aplicate. 
? Elevii construiesc cunoaşterea şi înţelegerea pe baza a ceea ce deja cunosc şi/sau cred. 
Aceasta presupune că este esenţială aflarea bagajului de reprezentări pe care elevii le posedă, 
căci invariabil, indiferent de natura lor, cunoştinţele vor influenţa învăţarea şcolară. De multe 
ori, aceste elemente (de „pre-cunoaştere”, căpătate în contexte informale) sunt idei rezonabile 
şi adecvate în diferite situaţii limitate. Dar ele pot fi şi aplicate impropriu în circumstanţe în 
care nu pot funcţiona ca atare. 
? Elevii formulează noile cunoştinţe prin modificarea şi rafinarea conceptelor lor curente şi 
prin adăugarea de noi concepte la ceea ce cunosc deja. De fapt, elevii îşi modifică ideile când 
acestea sunt nesatisfăcătoare pentru explicare, descriere, operare la modul general. Dacă 
profesorul le predă, ca atare, un adevăr de nezdruncinat, mai mult ca sigur că preconcepţiile 
despre care am vorbit anterior nu se vor modifica. Dacă însă elevii au posibilitatea să 
descopere ei înşişi alternative plauzibile şi evident folositoare, atunci încep să-şi rafineze 
achiziţiile anterioare şi să adauge unele noi. 
? Învăţarea este mediată de mediul social în care elevii interacţionează unii cu alţii. Elevii 
benefi- ciază de oportunităţile de a-şi împărtăşi şi confrunta ideile cu alţii. În acest proces, 
ideile individuale se reconstruiesc şi înţelegerea se adânceşte. 
? Învăţarea eficientă necesită preluarea de către elevi a controlului asupra propriei învăţări. 
Elevii de succes ştiu când au nevoie de informaţii suplimentare şi când au înţeles ceva. Ei sunt 
metacognitivi, adică sunt conştienţi şi capabili de monitorizarea ideilor, gândurilor şi 
cunoştinţelor lor. 
? Transferul – capacitatea de a aplica cunoştinţe în situaţii noi – este afectat de gradul în care 
elevii învaţă-pentru-înţelegere (şi învaţă-cu-înţelegere!). 

Fără îndoială, este adevărat că acela care învaţă trebuie să-şi construiască cunoaşterea 
prin intermediul propriei înţelegeri şi că nimeni nu poate face acest lucru în locul său. Dar nu 
este mai puţin adevărat că această construcţie personală este favorizată de interacţiunea cu 
alţii care, la rândul lor, învaţă. Altfel spus, dacă elevii îşi construiesc cunoaşterea proprie, nu 
înseamnă însă că fac acest lucru singuri, izolaţi. Să nu uităm că omul este o fiinţă fundamental 
socială. Promovarea învăţării active presupune şi încurajarea parteneriatelor în învăţare. În 
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CHIMIA ÎN VIA? A DE ZI CU ZI 

Aida Alexandrescu –elevă Liceul Teoretic  TUDOR VLADIMIRESCU 
Alexandra Marcu - elevă Liceul Teoretic  TUDOR VLADIMIRESCU 
Daniela Holban- profesor Liceul Teoretic TUDOR VLADIMIRESCU 

 
                                                           Rezumat 
 Chimia este o ?tiin?ă fundamentală a naturii care studiază materia ?i forma chimică de 
mi?care a materiei, concretizată prin transformările calitative ale particulelor. Aceste 
transformări au existat ?i s-au manifestat în natură odată cu existen?a materiei nu numai la 
nivelul Terrei, ci la nivelul Universului. Defini?ia medicamentului: „orice substan?ă sau 
combina?ie de substan?e care poate fi folosită sau administrată la om, fie pentru restabilirea, 
corectarea sau modificarea func?iilor fiziologice prin exercitarea unei ac?iuni farmacologice, 
imunologice sau metabolice, fie pentru stabilirea unui diagnostic medical.” Fenomene 
precum acrirea laptelui, fermentarea sucurilor dulci, ac?iunea otrăvitoare a unor plante, 
alinarea durerilor cu ajutorul unor extracte vegetale au atras aten?ia omului primitiv. Exemple 
de substan?e anorganice folosite în scop terapeutic: NaHCO3 (carbonat acid de sodiu)– 
neutralizează excesul de acid din stomac (arsuri stomacale); H3BO3 (acid boric) – se adaugă 
în solu?iile oftalmice, deoarece corectează pH-ul solu?iei la valoarea 5, apropiată de pH-ul 
lichidului lacrimal; Al(OH)3  (hidroxid de aluminiu) – antiacid, adsorbant ?i astringent; se 
utilizează singur sau asociat cu Mg(OH)2 în preparate antiacide, în tratamentul gastritei sau al 
ulcerului. Exemple de substan?e organice folosite în scop terapeutic: aspirina(acidul 
acetilsalicilic), vitamina C, otetul. Pentru a evidentia o serie de experimente chimice din 
“culisele” vie?ii de zi cu zi, am efectuat cateva teste legate de : · 1. Coagularea laptelui  · 2. Oxidarea cartofului · 3. Evidentierea Efever?cen?ei                                          
                                                    1  .                              2.                   3.  
 
In laboratorul vietii, chimia este maestrul care manageriaza orice transformare 
cotidiana!  
 
BIBLIOGRAFIE • Georgeta Tănăsescu, Maria Negoiu – Chimie C1, manual pentru clasa a XII-a, 
Editura Corint, Bucure?ti 2007. 
• Georgeta Tănăsescu, Adalgiza Ciobanu – Chimie C1, manual pentru clasa a XI-a, 
Editura Corint, Bucure?ti, 2008. 
• Larisa Georgescu, Georgeta Tănăsescu, Didona Niculescu, ? tiin?e ale naturii, Editura 
Na?ional, Bucure?ti, 2010. 
• Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu, Chimie: clasa a XI-a, Editura 
LVS Crepuscul, Ploie?ti, 2006. 
• Victoria Aldea, Valentina Uivaro?i, Chimie anorganică – curs universitar (Facultatea 
de Farmacie, UMF Carol Davila Bucure?ti). 
• Savel Ifrim, Chimie generală, Editura Didactică ?i Pedagogică, Bucure?ti, 2003. 
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METODE TRADIŢIONALE ȘI COMPLEMENTARE DE EVALUARE  Dima Anişoara – Colegiul Tehnic Metalurgic, Slatina, jud. Olt 

Ţîrcomnicu Dana  – Colegiul Tehnic Metalurgic, Slatina, jud. Olt 
  
Metodele de evaluare reprezintă căile de acţiune pe care le urmează profesorul şi 

elevii şi care conduc la punerea în aplicare a oricărui demers evaluativ, în vederea colectării 
informaţiilor privind procesul şi produsul învăţării, prelucrării şi valorificării lor în diverse 
scopuri. Metodele de evaluare sunt importante în raport cu situaţiile educaţionale în care sunt 
folosite. Importanţa lor se stabileşte îndeosebi după modul de aplicare în situaţiile cele mai 
potrivite. Fiecare metodă, tehnică sau instrument de evaluare prezintă avantaje şi 
dezavantaje. Ele vizează capacități cognitive diferite şi, în consecinţă, nu oferă toate aceleaşi 
informaţii despre procesul didactic. Datorită acestui fapt, dar şi diversităţii obiectivelor 
activităţii didactice, nicio metodă şi niciun instrument nu pot fi considerate universal valabile 
pentru toate tipurile de competenţe şi toate conţinuturile. 

Dintr-o perspectivă a evoluţiei evaluării spre procesele de învăţare - „obiecte” 
specifice ale educaţiei cognitive - se justifică pe deplin complementaritatea metodelor 
tradiţionale şi a celor alternative de evaluare, fiecare categorie dovedind virtuţi şi limite.   
 
1. Lisievici, Petru, 2002, Evaluarea în învăţământ. Teorie, practică, instrumente, Editura 
ARAMIS, Bucureşti;  
2. Neacşu, I.; Stoica, A. (coord), 1998, Ghid general de evaluare şi examinare, M.I., CNEE, 
Aramis, Bucureşti;  
3. Cucoş, Constantin, 2008, Teoria şi metodologia evaluării, Editura Polirom, Iaşi  
4. Potolea, Dan, Neacşu, Ioan; Radu, I.T., 1996, Reforma evaluării în învăţământ, 
Bucureşti, EDP;  
5. Potolea, Dan, Păun E. Coord), Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2002;  
6. Radu, I. T., 2000, Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti;  
7. Stoica, Adrian (coord), 2001, Evaluarea curentă şi examenele. Ghid pentru profesori, 
Prognosis, 2001;  
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METODA CUBULUI – METODA MODERNĂ   

                         Prof. Enache Mădălina  
Colegiul Tehnic ,,Metalurgic’’ Slatina Metoda cubului este o metoda interactivă de predare care se folose?te atunci când se 

dore?te exploatarea unui subiect din mai multe perspective. 
Etape: 

Ø Se realizează în cub ale cărui feţe pot fi acoperite cu hârtie de culori diferite; 
Ø Pe fiecare faţă a cubului se scrie câte una dintre următoarele instrucţiuni: DESCRIE, 

COMPARĂ, ANALIZEAZĂ, ASICIAZĂ, APLICĂ, ARGUMENTEAZĂ; 
Ø Se poate lucra în perechi sau în grupuri restrânse;  
Ø Este recomandabil ca feţele cubului să fie parcurse în ordinea prezentată urmând 

paşii de la simplu la complex. 
Avantajele acestei  metode sunt acelea că  stimulează atenţia şi gândirea, oferă 

posibilitatea elevilor de a-şi dezvolta competenţele necesare unei abordări complexe şi 
integratoare, lucrul individual, în echipe sau participarea întregii clase la realizarea cerinţelor 
cubului ?i  este o provocare şi determină o întrecere în a demonstra asimilarea corectă şi 
completă a cunoştinţelor.     

Metodele activ-participative au însă şi dezavantaje: necesită o pregătire mai 
riguroasă şi mai îndelungată, nu pot fi folosite în cadrul oricărei lecţii, bagajul informaţional 
este mai mic, necesită atenţia sporită a elevilor dar şi capacitatea lor de a face conexiuni şi 
de a descoperi singuri răspunsurile. 

  Învăţarea creativă presupune existenţa unui potenţial creativ al elevului, manifestat 
în receptivitatea faţă de nou, curiozitatea ştiinţifică, nonconformism, originalitate, capacitate 
de elaborare, fluenţă şi divergenţa gândirii, imaginaţie creatoare, inventivitate. 

 Atât metodele tradiţionale, cât şi cele alternative de predare- învăţare sunt 
fundamentale pentru buna desfăşurare a activităţii didactice. 

   Profesorului îi revine sarcina de a selecta atât metodele moderne cât şi cele 
tradiţionale ce pot fi folosite eficient în lecţiile de dobândire de noi cunoştinţe şi în lecţiile 
de evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor. 
 
 
BIBLIOGRAFIE 
 
 1. Cerghit, I., Metode de învăţământ, ed. a III-a, Bucureşti, Editura Didactică şi 

Pedagogică, 1997; 
 

2. Pintilie, Mariana, Metode moderne de învăţare-evaluare, Editura Eurodidact, Cluj-
Napoca, 2003; 

3. Silvia  Breben , Elena Gongea, Georgeta  Ruiu, Mihaela  Fulga ( s.a.)  
“ Metode   interactive  de  grup”. Ghid  metodic  pentru  învăţământul  preşcolar,  

Editura  Arves, Craiova. 
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EVALUAREA CU AJUTORUL CHESTIONARELOR VIRTUALE 

 
 

Prof. Mik Mihaela Evelina 
Clubul Copiilor Huşi 

 
 

Evaluarea are un rol bine stabilit în procesul de învăţământ. Evaluarea poate fi 
punctul final într-o succesiune de activităţi ce urmăresc formarea la elevi a unui 
comportament corespunzător în situaţii variate, dar are şi rol de feed-back, putând fi un 
indicator al stadiului de înţelegere şi acumulare a cunoştinţelor. 

În evaluarea clasică se folosesc probele orale, probele scrise sau probele practice. 
Printre principalele metode alternative de evaluare, al căror potenţial formativ susţine 
individualizarea actului educaţional, prin ajutorul acordat elevului şi care contribuie la 
formarea acestuia, se numără observarea sistematica a activităţii şi comportamentului 
elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. 

În cadrul orelor desfăşurate la cercurile din palatele si cluburile elevilor evaluarea 
este prezentă, dar într-o formă mascată, astfel încât elevii să nu se simtă stresaţi sau 
constrânşi. Aici predomină activităţile de relaxare, de învăţare prin joc, de consolidare a 
cunoştinţelor prin mijloace alternative. Elevii sunt antrenaţi în diferite competiţii în care 
majoritar este aspectul ludic. Creativitatea are prioritate.  

O modaliate de verificare şi consolidare a cunoştinţelor elevilor o reprezintă 
chestionarele virtuale care se pot crea pe platforma www.classtools.net. Aici, cu ajutorul 
aplicaţiei „Arcade game generator” se pot crea chestionare virtuale pe diferite teme, care vor 
fi transformate în jocuri video. Aceste chestionare pot fi create de profesor, însă, sunt mult 
mai solicitante atunci când  sunt create de către elevi.  

Pentru a crea aceste chestionare virtuale este necesară întocmirea unui set de întrebări 
şi răspunsuri. Numărul minim de întrebări este de 10.  

Atunci când sunt antrenaţi elevii să creeze astfel de jocuri, mai întâi trebuie să-şi 
aleagă tema, iar mai apoi să-şi structureze informaţiile referitoare la această temă, astfel încât 
să formuleze întrebări şi răspunsuri corecte. 

După formularea setului de întrebări şi răspunsuri, acesta este inclus în aplicaţie. 
Urmând paşii indicaţi de către aplicaţie, se crează un set de şapte jocuri video. În jocul video 
intitulat „Flashcards” elevii îşi pot consolida cunoştinţele, iar în celelalte şase jocuri video 
îşi pot verifica cunoştinţele. 

Un exemplu de astfel de joc îl găsiţi la următoarea adresă: 
http://www.classtools.net/widgets/quiz_21/Atomul_TpI44.htm. 

Avantajul acestor chestionare - jochuri video este acela de a fi prezentate într-o formă 
antrenantă, amuzantă şi atractivă. Îi dă posibilitatea elevului să răspundă la întrebări în ritmul 
propriu, însă sunt şi jocuri contra timp, stimulându-l pe elev să se concentreze şi să dea 
randament maxim în timp limitat. 
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Experimentul de laborator – modalitate activă de învățare 

 
 Diplaşu Elena, Bogdan Crina 

 Liceul Tehnologic „Ion I C Brătianu”, Bucureşti 
 
 
 Experimentul de laborator este o metodă de dobândire de cunoştinţe şi de formare de 
priceperi şi deprinderi de muncă intelectuală şi practică care produce o intensă antrenare a 
elevilor şi o participare deosebit de activă a acestora în procesul instructiv-educativ care are 
la bază intuiţia. [1] 
 Experimentul este calea fundamentală de predare-învățare-evaluare a chimiei, a 
fizicii, fiind considerat un stâlp de susţinere al metodelor active. Profesorul trebuie să 
motiveze și să antreneze elevii atât în observarea directă a unui experiment, cât şi în 
realizarea individuală sau pe grupe a acestuia. Fiecare experiment trebuie să implice 
procesele gândirii care se vor concretiza în interpretarea fenomenelor pe care elevul le 
observă, deducerea concluziilor ce se desprind, analiza şi/sau compararea datelor 
experimentale obţinute, generalizarea unor situații particulare, transferul informațiilor 
obținute în alte contexte teoretice sau practice, realizarea legăturii dintre domeniul teoretic şi 
cel aplicativ. [3] Experimentul presupune activităţi prin care elevul este provocat la o 
reconstituire şi modificare a unor fenomene şi procese, pentru a le studia. 
 Ca metodă de investigare a realităţii – experimentul de laborator -  fie că este direct 
sau indirect, folosită în predare, învăţare și evaluare, are o deosebită valoare formativă, 
deoarece dezvoltă elevilor spiritul de observare,  de investigare, capacitatea de a înţelege 
esenţa obiectelor, a proceselor și a  fenomenelor, capacitatea de a prelucra şi de a interpreta 
datele experimentale, interesul de cunoaştere etc. 
 Rolul profesorului este să dirijeze executarea unor activități de către elevi, în scopul 
asigurării unui suport concret-senzorial, care va facilita observarea și chiar cunoaşterea unor 
aspecte ale realităţii. 
 Lecția de lucrări de laborator este destinată activității independente a elevilor, pentru 
fixarea cunoștințelor, pentru formarea abilități practice. Lecțiile de chimie, de fizică prin 
lucrări de laborator sunt cele mai importante, deoarece valoarea lor instructiv-educativă nu 
poate fi înlocuită de niciun alt tip de activitate în procesul cunoașterii [6]. 
  În cadrul lecțiilor de laborator sarcinile didactice sunt specifice, ca de altfel și locul 
particular (laboratorul) în care se desfășoară activitatea propusă. Pentru a-și atinge scopul este 
necesar ca lucrările de laborator să fie bine organizate. Este foarte important să se reliefeze 
existența unei legături strânse între cunoștințele predate și experimentele ce urmează a se 
efectua. Experimentele alese vor fi simple și sugestive, pentru a concretiza rapid cunoștințele 
teoretice ce vor fi fixate. Lucrările de laborator vor fi organizate, pe cât posibil, pentru a se 
executa individual.  
 Evaluarea capacităţii elevilor de a aplica anumite cunoştinţe teoretice, cât şi  gradul de 
dobândire a priceperilor şi deprinderilor de ordin  practic, se face prin intermediul probelor 
practice. Acestea oferă posibilitatea elevului de a-şi dezvolta atât competenţe generale 
(comunicare, analiză, sinteză, evaluare), cât şi  specifice (manipularea datelor şi a  
instrumentelor de lucru, interpretarea rezultatelor). [9] 
 În vederea obținerii finalității dorite, la începutul anului școlar, elevii trebuie să 
cunoască: tematica lucrărilor practice; modul în care se va face evaluarea (baremele de 
evaluare); condiţiile în care se vor realiza aceste activităţi.  
 Modalitățile de realizare a experimentului de laborator sunt diverse și necesită tehnici 
de lucru bine puse la punct, bazate pe reguli generale a căror însuşire permite adaptarea la 
orice condiţii. De aceea, înainte de efectuarea experimentelor din fişa de lucru, se reamintesc 
elevilor: 
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TENDINŢE ÎN MODERNIZAREA EVALUĂRII ŞCOLARE  

Prof.Ghiţescu Alina-Adriana - Liceul Teoretic “Lucian Blaga”, Bucureşti 
 Caracteristica esenţială a activităţii evaluative o reprezintă astăzi abordarea acesteia atât în 

termeni de procese, cât şi de proceduri privind măsurarea rezultatelor învăţării. Activitatea 
presupune desfăşurare, procesualitate, reglare, autoreglare etc.  
Permanent există un echilibru între învăţarea ca proces şi învăţarea ca produs; între aspectele 
sumative, clasificatoare, certificatoare şi cele care permit identificarea cauzelor/dificultăţilor 
întâmpinate de elevi în învăţare, precum şi între mecanismele reglatorii şi cele autoreglatorii. 

La nivelul clasei de elevi se insistă pe anumite inovaţii, rezultate din 
complementaritatea metodelor tradiţionale (evaluări orale, scrise, probe practice etc) cu 
altele noi, moderne (portofoliul, proiectul, investigaţia, autoevaluarea etc), în fapt 
alternative.   Există tendința de elaborare a probelor prin integrarea de „itemi obiectivi, 
semiobiectivi şi subiectivi”, prin realizarea şi aplicarea de matrici de evaluare, de statistici 
privind evoluţia rezultatelor elevilor, de diminuare a erorilor mai frecvente în procesul 
evaluativ.  

Toate schimbările reale sau preconizate în cadrul sistemelor actuale, europene sau 
transeuropene de evaluare a progresului şcolar acoperă întreaga problematică majoră a 
evaluării, sintetizată de întrebările: 1). Ce se evaluează?, 2). De ce?, 3). Cum?, 4). Cu ce 
agenţi?, 5). Când?, 6). Cu ce costuri?. Dincolo de răspunsurile „clasice” pe care le găsim în 
manualele consacrate evaluării, se conturează noi răspunsuri sau cel puţin sunt formulate noi 
accente. Acestea, pe ansamblu, configurează o nouă paradigmă a evaluării şcolare, care are 
implicaţii asupra politicilor şi practicilor educaţiei.  
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METODE ACTIVE ÎN EDUCAŢIE - METODA MOZAIC 

 
 

PROFESOR ZAMFIRACHE NICOLETA ELA 
COLEGIUL TEHNIC „ALEXE MARIN”, SLATINA 

 
  METODELE ACTIVE ÎN EDUCAŢIE sunt metode moderne, participative, 
punând accent pe colaborarea elevilor, fiind deci centrate pe elev, nu pe profesor şi vizează 
dezvoltarea personală a elevului care, construind şi descoperind cunoştinţele, se construieşte 
şi se descoperă pe sine; acest dublu traseu orientat face posibilă iniţierea, dar şi iniţiativa 
elevilor.  Varianta dimensionată social a metodelor active este metoda învăţării prin 
colaborare, prin munca în grupe, clasa este transformată dintr-un grup amorf într-o 
colectivitate dinamică şi coerentă. 
          În acelaşi timp, metodele active sunt metode de eficientizare a învăţării având drept 
scop dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare ale elevilor, fără a fi neglijate însă 
activităţile de asimilare de cunoştinţe teoretice. 
          Aceste metode acordă un spaţiu larg iniţiativei elevilor, fiind demersuri didactice 
interactive, nu pasive.  Elevii vor corela ansamblul de cunoştinţe teoretice (savoirs) cu 
capacităţile de a utiliza cunoştinţele (savoir-faire), exersându-şi astfel competenţa umană 
fundamentală, şi anume, competenţa de comunicare. 

 
METODA MOZAIC  (eng. jigsaw puzzle ,,mozaic”)           Metoda „mozaic” (metoda grupurilor interdependente) este o metodă prin care se 

promovează învăţarea prin colaborare şi cooperare între elevi (team-learning), ea presupune 
ca elevii să se ajute unii pe alţii să înveţe.  Poate fi utilizată atunci când elevii citesc un text, 
ascultă o prezentare sau realizează un studiu de grup, în orice domeniu din curriculum şi cu orice 
grupă de vârstă. Ca şi alte activităţi de învăţare prin cooperare, metoda Mozaic foloseşte grupuri 
casă (iniţiale) şi grupuri de experţi.  
 Metoda Mozaic îi ajută pe toţi elevii să studieze şi să înveţe întregul material. Ei devin 
„experţi” pe măsură ce „predau” unul altuia părţi din materialul care trebuie învăţat. În acest mod, 
fiecare elev are un rol activ în procesul de predare şi învăţare şi experimentează înţelegerea şi 
gândirea la nivel înalt. Este bine ca grupurile să fie formate din patru-cinci membri. Aceste 
grupuri trebuie să fie formate din elevi cât mai diferiţi. Merită să ne ocupăm să îi învăţăm pe elevi 
să lucreze eficient în grupuri, în special în grupul „casa”. 
 Metoda Mozaic poate fi utilizată pe parcursul unei singure lecţii, de cincizeci de minute, 
sau pe parcursul mai multor lecţii. Pentru a câştiga timp, elevii pot citi materialul acasă sau asculta 
lecţia sau efectua experienţele la şcoală în altă zi, pentru a avea mai mult timp pentru activităţile 
de tip mozaic. Ar fi bine să fie pregătite din timp întrebările care să conducă discuţiile în grupurile 
de experţi. Aceste întrebări pot fi scrise pe tablă sau tipărite şi împărţite grupurilor. Elevilor li se 
poate da un material de citit, dar de asemenea li se poate prezenta un subiect, sau pot fi antrenaţi în 
alte tipuri de activităţi stimulante. 
Există două variante ale acestei metode:  mozaic I şi mozaic II. 
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Tehnologii educaţionale prin INTERNET 

Andrei Valeria– Liceul Teoretic “Lucian Blaga”, București 
Mihăilescu Irina – Liceul Teoretic “Lucian Blaga”, București 

 
Îmbunătăţirea impresionantă a performanţelor sistemelor de calcul şi dezvoltarea 

pachetelor de aplicaţii, extinderea reţelelor de calculatoare şi explozia informaţională 
datorată internetului au condus la globalizarea societăţii informaţionale, acest fapt fiind 
însoţit şi de creşterea dorinţei de cunoaştere a oamenilor. În acest context, internetul a 
devenit un instrument foarte puternic, din ce în ce mai util în multe domenii, fiind extrem 
de folositor şi în implementarea tehnologiilor educaţionale. În prezent, internetul poate fi 
exploatat la maximum de către întreg personalul didactic, în condiţiile în care apar 
permanent noi tehnologii on-line pentru instruire. Mai mult, internetul a reprezentat unul 
din motoarele evoluţiei continue a societăţii informaţionale, în domeniul educaţiei 
simţindu-se, de asemenea, nevoia acută de integrare a unor noi strategii şi tehnologii care 
să menţină acest domeniu în consonanţă cu evoluţia societăţii. 

Folosind instrumente specifice internet, tehnica WebQuest propune o nouă metodă 
de lucru, care are drept fundament ideea constructivistă de elaborare prin efort personal a 
propriei cunoaşteri, un model de căutare în spaţiul web, ce include, în acelaţi timp, şi 
elemente de învăţare prin cooperare. 

Scopul unei lecții WebQuest este de a descoperi orizonturi noi, punând bazele 
autocunoașterii, lucrului în echipă, descoperirii de informații noi; de a învăța să adreseze 
întrebări, să caute raspunsuri, să iși imagineze și să găseasca soluții, lucruri pe care elevii le 
vor face tot restul vieții. 
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METODE DE ÎNVĂŢARE CENTRATE PE ELEV UTILE LA 

SISTEMATIZAREA CUNOSTINŢELOR DE CHIMIE 
 
 

Prof. Daniela - Elena  Mihalcea 
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”, Bucureşti, sector 2 

 
 

Motto: “Oferă elevilor o mai mare autonomie şi un control sporit cu privire la 
disciplinele de studiu, la metodele de învăţare şi la ritmul de studiu.”   (Gibbs) 

 Învăţarea centrată pe elev reprezintă o abordare care presupune un stil de învăţare 
activ şi integrarea programelor de învăţare în funcţie de ritmul propriu de învăţare al 
elevului. Elevul trebuie să fie  implicat şi responsabil pentru progresele pe care le face în 
ceea ce priveşte propria lui educaţie.  

Pentru a avea cu adevărat elevul în centrul activităţii instructiv-educative, 
profesorul îndeplineşte roluri cu mult mai nuanţate decât în şcoala tradiţională. În 
abordarea centrată pe elev, succesul la clasă depinde de competenţele cadrului didactic de a 
crea oportunităţile optime de învăţare pentru fiecare elev. Astfel, în funcţie de context, 
profesorul acţionează mereu, dar adecvat şi adaptat nevoilor grupului. 

Avantajele învăţării centrate pe elev sunt: 
ü Creşterea motivaţiei elevilor, deoarece aceştia sunt conştienţi că pot influenţa 

procesul de învăţare; 
ü Eficacitate mai mare a învăţării şi a aplicării celor învăţate, deoarece aceste abordări 

folosesc învăţarea activă; 
ü Învăţarea capătă sens, deoarece a stăpâni materia înseamnă a o înţelege; 
ü Posibilitate mai mare de includere - poate fi adaptată în funcţie de potenţialul 

fiecărui elev, de capacităţile diferite de învăţare, de contextele de învăţare specifice. 
Metodele de învăţare centrată pe elev fac lecţiile interesante, sprijină elevii în 

înţelegerea conţinuturilor pe care să fie capabili să le aplice în viaţa reală. 
Printre metodele care activează predarea-învăţarea sunt şi cele prin care elevii 

lucrează productiv unii cu alţii, îşi dezvoltă abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc. Ele pot 
avea un impact extraordinar asupra elevilor datorită denumirilor, caracterului ludic şi oferă 
alternative de învăţare cu ,,priză” la elevi. 

În vederea dezvoltării gândirii critice la elevi, trebuie să utilizăm, cu precădere 
unele strategii activ-participative, creative. Acestea nu trebuie rupte de cele tradiţionale, ele 
marcând un nivel superior în spirala modernizării strategiilor didactice. Din multitudinea 
de metode moderne specifice învăţării active, metoda cubului şi metoda turul galeriei sunt 
două metode care pot fi aplicate cu succes împreună la orele de chimie pentru 
sistematizarea cunoştinţelor, de exemplu la lecţia „Alcani – alchene, studiu comparativ”.       

Pot susţine cu convingere că beneficiarii învăţământului centrat pe elev sunt elevii 
deoarece, aşa cum spune “crezul instruirii active”: “Ce aud - uit; Ce aud şi văd - îmi 
amintesc puţin; Ce aud, văd şi întreb - încep să înţeleg; Ce aud, văd, întreb şi exersez - 
îmi însuşesc şi deprind; Ceea ce pun în practică învăţ cu adevărat”. 
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NUTRITIA ADOLESCENTILOR PRIN LUPA CHIMIEI 

Diana Matache- eleva Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu 
Maria Vasilescu - eleva Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu 

Daniela Holban – profesor Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu 
     Se poate spune cu certitudine că majoritatea copiilor și adolescenților nu își 
selectează cu atenție alimentele pe care le consumă, rezultând astfel o  alimentație 
defectuoasă. În mare parte tindem să ne alegem alimentele după aspect, gust sau miros 
fără a fi informați cu privire la cnținutul acestora, care poate fi nociv pentru organism.  
 De cate ori nu ne alegem  locații în care se vând produse fast food, ca punct de 
intalnire ? Deși inițial nu ne propuneam să și mâncăm acolo, când ajungem pe tărâmul 
fast food-ului fiind parcă ademeniți de mirosul și/sau de imaginea promovată prin 
reclamele atent elaborate ne hotărâm să comandăm ceva fără a realiza ce  « bombă 
chimică » va urmă să bombardeze organismul nostru. Dar oare din ce este alcătuit din 
punct de vedere chimic faimosul hamburger ? 

Chifla pufoasă: făină alba, îmbogațită cu niacină, fier, tiamină, riboflavină și 
acid folic, sirop de porumb bogat în fructoză – zahăr, drojdie, ulei de soia sau de rapiță, 
gluten din grâu, sulfat de calciu, carbonat de calciu, sulfat de amoniu, clorură de 
amoniu, “balsam” pentru cocă ce poate conține una sau mai multe substanțe chimice 
precum: Sodium Stearoyl-2-Lactylate (SSL), acid ascorbic, azodicarbonamidă, mono și 
digliceride ale acizilor grași, monogliceride E-uri, fosfat de monocalciu, enzime,  gumă 
de guar, peroxid de calciu,  propionat de calciu sau de sodiu, lecitina. Singurele 
substanțe fără potențial nociv din componența acesteia sunt sarea, laptele și crema de 
lapte.Practicând un sport de echipă mi-am dorit foarte mult să îmi ajut coechipierele să 
înțeleagă cât de nocive sunt aceste produse tip fast food 

În afara produselor de tip fast-food, numeroase alimente ori preparate consumate 
frecvent de către noi pot fi intr-o măsură variabilă nesănătoase. De exemplu, realizand o 
analiză din punct de vedere  chimic, nici pâinea prjită cu margarină și brânză rasă pe 
care o mâncăm atunci cand nu ne simțim bine nu este tocmai sănătoasă.  

Vom analiza astfel pe rând și vom începe cu pâinea prăjită. În cazul în care 
pâinea este lăsată în prăjitor până se înnegrește, atunci aceasta suferă anumite 
modificări care pot fi nocive pentru organism. Prăjirea pâinii până în exces (până la 
atingerea culorii negre) duce la alterarea vitaminei B pe care pâinea albă o conține, dar 
și la creșterea conținutului unui compus chimic numit acrilamidă care s-a dovedit a fi 
cancerigen. Daca pâinea este prăjită până când aceasta devine maronie, atunci nu 
trebuie să ne facem griji pentru efectul ei cancerigen. Însă, deși pâinea prăjită corect nu 
are efect cancerigen, ea nu are tocmai un efect benefic asupra organismului. Mulți 
oameni folosesc margarina în loc de unt, dar nimeni nu conștientizează ce este de fapt 
margarina. Deși acest produs este vândut pe piața alimentară, cercetătorii nu se pot 
hotărî dacă îl pot plasa în categoria plasticelor sau a alimentelor. De atunci, margarina a 
fost îmbogățită cu tot soiul de coloranți, aromatizanți și vitamine sintetice și 
transformată astfel într-un produs devenit foarte toxic din cauza proceselor de 
hidrogenare și apoi de inter-esterificare.  Este mai usor să nu citim o listă de 
ingrediente, dar este mai util să pierdem 5 minute pentru a ne da seama ce mâncăm cu 
adevărat. 
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Evaluarea formativă a elevilor prin intermediul  metodelor 
moderne  

Prof.Petculescu Dana 
                                                 Colegiul Tehnic Metalurgic, Slatina-

Olt 
 

Societatea contemporană este într-o continuă schimbare, motiv pentru care apar 
modificări ?i în sistemul educa?ional, adică în învă?ământ. 

Orice metodă de evaluare prezintă atât virtuţi/ avantaje, cât şi  dezavantaje, ceea ce 
face necesară conceperea unui sistem de metode, în cadrul căruia, avantajele acestora să 
fie valorificate optim, iar dezavantajele să fie diminuate sau chiar înlăturate, astfel încât 
evaluarea să devină cît mai obiectivă.  

O taxonomie a metodelor de evaluare este următoarea: 
A.Metode de evaluare tradiţionale:  · Metode de evaluare orală · Metode de evaluare scrisă · Metode de evaluare practică 
B.Metode de evaluare alternative/ complementare : · Autoevaluarea · Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor 

în clasă · Investigaţia · Proiectul · Portofoliul · Înregistrarea standardizată a rezultatelor şcolare 
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METODE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
PROF. MARIA RĂDUȚ 

COLEGIUL TEHNIC „ ALEXE MARIN”, SLATINA, OLT 
 

Metodele de învăţământ sunt acele căi prin care elevii ajung, în procesul de 
învăţământ, sub coordonarea educatorilor, la dobândirea de cunoştinţe, deprinderi, la 
dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi la valorificarea aptitudinilor specifice.  

Metodă - un plan de acţiune, o succesiune de operaţii realizate în vederea atingerii 
unui scop 

              - un instrument de lucru în activitatea de cunoaştere şi de formare a 
abilităţilor 

              - este o tehnică de care profesorul şi elevii se folosesc pentru efectuarea 
acţiunii de predare-învăţare; ea asigură realizarea în practică a unei activităţi proiectate 
mintal, conform unei strategii didactice. 

Funcţii ale metodelor de învăţământ: 
• cognitivă - de dirijare a cunoaşterii în scopul însuşirii unor cunoştinţe;  
• normativă - aspecte metodologice, respectiv, modul cum să predea 

profesorul şi cum să înveţe elevul; 
• motivaţională - de stimulare a interesului cognitiv, de susţinere a procesului 

de învăţare; 
• formativ-educativ-compensatorie- de exersare, antrenare şi dezvoltare a 

proceselor psihice.  
SITOGRAFIE: 

https://www.scribd.com/doc/22489700/Metode-de-invatare 
http://andrei.clubcisco.ro/cursuri/f/f-sym/2ds/curs4.pdf 
http://dppd.ulbsibiu.ro/ro/cadre_didactice/adriana_nicu/cursuri/Pedagogie%202_curs_3_M
etode%20si%20mijloace%20de%20invatamant.pdf 
http://www.ccponline.ro/exemplu/exemplu_de_resurse_teoretice.pdf 
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UTILIZAREA TIC ÎN EDUCAŢIA COPIILOR CU CERINŢE 

EDUCAŢIONALE SPECIALE 
 

Niculescu Mihaela-Carmen – Liceul Teoretic Lucian Blaga 
 

Intervenţia TIC în educaţie poate începe de la simple medii de livrare de informaţie 
sau instrumente de scriere (procesoarele de text) şi poate ajunge la concepte avansate de 
predare prin intermediul tehnologiilor, e-learning.  

Datorită dezvoltării tehnologiilor de comunicare, informaţia este accesibilă pentru un 
număr din ce în ce mai mare de persoane şi în diverse forme. Este cunoscut impactul pe care 
îl au în instruirea personală, cursurile online sau diverse alte modalităţi de livrare a 
informaţiei, în funcţie de ceea ce îşi doreşte navigatorul de internet. Sursele de informaţii sunt 
abundente, iar mijloacele de comunicare deschid noi posibilităţi pentru profesori şi elevi 
pentru procesele de predare/învăţare.  

Rezultate concrete:  
§ elaborarea politicii de utilizare a TIC în învăţământ; 
§ apariţia TIC, ca şi disciplină seprată de informatică;  
§ schimbări în evaluarea la Bacalaureat prin apariţia examenului de competenţe digitale;  
§ stimularea utilizării TIC în medii defavorizate, ca premiză a egalizării şanselor de 

acces la educaţie;  
§ creşterea semnificativă a proiectelor vizând dezvoltarea competenţelor în IAC;  
§ includerea în noua lege a educaţiei naţionale a cerinţelor specifice societăţii 

informaţionale;  
Integrarea României în Uniunea Europeană presupune racordarea la sistemul de  

valori, specific comunităţii economice a acesteia. În perioada de după aderare, domeniul 
educaţional s-a confruntat cu provocarea corelării modului de abordare care să permită 
creşterea competitivităţii tinerilor absolvenţi, pe de o parte şi a adulţilor pe de altă parte pe 
piaţa muncii din UE. Mai mult, conceptul de globalizare a accentuat necesitatea unei 
schimbări fundamentale în paradigma educaţională.  

Rolul TIC în dobândirea competenţelor cheie este esenţial în contextul accesului pe 
piaţa muncii într-o societate globalizată. 

Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor este tot mai mult folosită în scop 
educaţional prin mijloace de prezentare, stocare şi procesare a informaţiei. Această tehnologie 
este deosebit de valoroasă în procesul de învăţare a copiilor şi în mod deosebit a celor cu 
cerinţe educaţionale speciale (CES). De aceea, folosirea TIC este de mare importanţă pentru 
aceşti copii, reuşind ca prin folosirea unei taste să indice o alegere, să exprime dorinţe, 
necesităţi.  

Microsoft a identificat nevoia persoanelor cu dizabilitati şi a pus bazele unui cadru de 
lucru (framework) care interogat va spune oricui îl interoghează ce anume se întâmplă la un 
moment dat. Desigur că acestui cadru de lucru trebuia cineva să îi comunice ce se întâmplă, 
iar această sarcină a căzut în seama dezvoltatorilor de aplicaţii, care, mai mult sau mai puţin 
disciplinaţi, au ţinut cont sau nu de acest fapt. Astfel s-au dezvoltat următoarele tipuri de 
tehnologii: 

§ Tehnologii asistive  
§ Tehnologii de acces  
§ Tehnologii adaptive 
§ Tehnologii de recuperare  
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Tehnică şi chimie - Coroziunea şi metode de prevenire  
 
 

Surdu Elena, profesor inginer, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, Bucureşti 
Petrescu Ruxandra, profesor inginer, Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu” 

 
Studiul sau ştiinţa materialelor reprezintă un domeniu interdisciplinar ce implică 

studiul şi aplicarea ştiinţelor fundamentale - matematică, fizică (cu ramurile sale mecanica, 
optica, magnetism si electricitate), chimie, biologie, în slujba ştiinţelor aplicate - de la 
agricultură, arhitectură, informatică, medicină, ştiinţe inginereşti (de materiale, mecanică, 
electronică şi telecomunicaţii, automatică) la tehnica militară şi aerospaţială. 

Metodele de învăţare centrate pe elev fac lecţiile interesante, ajută elevii să realizeze 
judecăţi de substanţă, sprijină elevii în înţelegerea conţinuturilor pe care să fie capabili să le 
aplice în viaţa reală.  

Printre metodele care activează predarea-învăţarea sunt şi cele prin care elevii 
lucrează productiv unii cu alţii, îşi dezvoltă abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc. Ele pot 
avea un impact extraordinar asupra elevilor datorită denumirilor, caracterului ludic şi oferă 
alternative de învăţare cu ,,priză” la copii.  

În vederea dezvoltării gândirii critice la elevi, trebuie să utilizăm, cu precădere unele 
strategii activ-participative, creative. 

Învăţarea interactiv-creativă este un proces de creare de semnificaţii vis-a-vis de noua 
informare şi de cunoştinţele anterioare, de transformare a structurilor cognitive ale elevului, 
consecinţă a încorporării noilor achiziţii (cunoştinţe, priceperi şi deprinderi), prin angajarea 
eforturilor intelectuale şi psihomotorii de construire a cunoaşterii. Interactivitatea presupune 
interrelaţionarea, directă sau mediată, cu ceilalţi, cu profesorul şi colegii şi procese de 
acţiune transformativă asupra materialului de studiu. Creativitatea solicită procese de 
combinare, de conversie, de imaginare şi restructurare continuă a datelor, prin situarea celui 
care învaţă şi situaţii problematice care necesită rezolvare. 

În consecinţă, învăţarea interactiv-creativă este necesară pentru a crea omul creativ, 
un constructor de idei care nu rămâne suspendat în sistemul sau ideativ, ci îl foloseste pentru 
a elabora decizii şi a rezolva problemele vieţii prin acţiune. Acest tip de învăţare nu se opune 
învăţării şcolare clasice, ci este o nouă calitate a acesteia prin obiectivele pe care le 
urmareşte privind formarea personalităţii umane. Ea pune accentul pe învăţarea prin 
cercetare-descoperire, pe învăţarea prin efort propriu, independent sau dirijat; pune accent 
mai ales pe echipamentul intelectual operatoriu, pe gândire şi imaginatie creatoare. 
“Învatarea prin descoperire asigură însuşirea activă şi trainică a cunoştintelor”; procesele de 
asimilare şi înţelegere fiind mai atractive ea are o valoare formativă mai mare, favorizând 
dezvoltarea atitudinilor şi spiritului investigativ şi inventiv, flexibilitatea şi productivitatea 
gândirii, a curiozităţii organizate, a motivaţiei complexe şi a creativităţii.  

 
 

Bibliografie: 1. Sandu Fătu, Felicia Stroe, Constantin Stroe – Chimie- Manual pentru clasa a –VIII-a – Ed. 
Corint 
2. Curs “Abilitare curriculară – Educatie Tehnologica” – CCD, Bucureşti 
3. http://www.academia.edu 
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ACIDUL ACETIC – VERIFICAREA EXPERIMENTALĂ A 

PROPRIETĂŢILOR ACIDULUI ACETIC 
 

Profesor Grosu Mădălina Mirela 
Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti”, București 

 
Experimentele chimice, considerate multă vreme ca forme ale demonstraţiei, se 

constituie în predarea-învăţarea chimiei ca metodă didactică de sine stătătoare. Cerinţa 
predării şi învăţării chimiei pe bază experimentală este impusă de specificul acestei ştiinţe, 
în care toate datele ştiinţifice, toate teoriile şi generalizările din acest domeniu au la bază 
experimentul. Predarea experimentală a chimiei este impusă de exigenţele ştiinţifice, toate 
teoriile şi generalizările din acest domeniu au la bază experimentul. Predarea experimentală 
a chimiei este impusă de exigenţele ştiinţifice şi tehnice ale societăţii. 

Experimentul de laborator fiind o metodă de dobândire de cunoştinţe şi de formare 
de priceperi şi deprinderi de muncă intelectuală şi practică permite o intensă antrenare a 
elevilor şi o participare deosebit de activă a acestora în procesul instructiv-educativ, are un 
caracter accentuat aplicativ cu pondere deosebită în formarea deprinderilor practice ale 
elevilor având la bază intuiţia. 

Orice experiment de laborator implică procesele gândirii concretizate în interpretarea 
fenomenelor observate, deducerea concluziilor, analiza şi comparaţia datelor experimentale 
obţinute, generalizarea unor cazuri particulare, transferul în alte contexte teoretice, sesizarea 
interrelaţiilor dintre domeniile teoretice şi cele aplicative. 

 COMPETENŢE GENERALE: 1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viața de zi cu zi. 
2. Investigarea comportării chimice a unor substanțe sau sisteme chimice. 
3. Evaluarea consecințelor proceselor şi produselor chimice asupra propriei persoane şi 
asupra mediului. 

 COMPETENŢE SPECIFICE: 1. Descrierea comportării compușilor organici studiați în funcție de clasa de apartenenţă. 
2. Efectuarea de investigații pentru evidențierea unor caracteristici, proprietăţi, relații. 
3. Utilizarea în mod sistematic a terminologiei specifice într-o varietate de contexte de 
comunicare. 
4. Justificarea importanţei compușilor organici. 

 OBIECTIVE OPERAŢIONALE:    La sfârșitul lecției, elevii trebuie să fie 
capabili: 

1. să indice proprietățile fizice şi chimice ale acidului acetic. 
2. să scrie ecuațiile reacțiilor chimice. 
3. să justifice importanţa acidului acetic. 

Disciplina: Chimie 
Clasa: a X–a 
Tipul lecției: Lecție de consolidare a cunoștințelor prin activitate experimentală și formarea 
deprinderilor de lucru în laboratorul de chimie. 
Bibliografie:  1. Luminița Vlădescu, Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin – Manual de 

chimie pentru clasa a X-a - Editura ART, București, 2010 
2. Sanda Fătu, Ioan Jinga – Învățarea eficientă a conceptelor fundamentale de chimie – 

Editura CORINT, București, 1997. 
3. Sanda Fătu - Didactica chimiei – Editura CORINT, București, 2002. 
4. Sanda Fătu - Metodica predării chimiei în liceu – Editura CORINT, București,1998 
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FEEDBACK-UL ÎN PREDARE, ÎNVĂȚARE ȘI EVALUARE. 

 
APLICAŢII LA CHIMIE 

 
Prof. ŞERBAN GEORGIANA 

LICEUL TEORETIC ,,LUCIAN BLAGA”, București 
 

Procesul de învăţământ este un act de comunicare didactică, iar aceasta presupune 
întâlnirea celor doi actori, educatorul şi educatul, în care fiecare şi-a asumat un rol bine 
definit. Procesul de învăţământ îndeplineşte trei funcţii: de predare, de învăţare şi de evaluare 
(unii specialişti în domeniu adaugă şi o a patra funcţie, cea de autoînvăţare).  

Relaţiile affective, pozitive stimulează învăţarea. Trebuie să ţinem cont de faptul că 
dacă elevii sunt ascultaţi şi educaţi să întrebe, atunci se ajunge la o receptare activă şi 
acceptare critică (în sens constructiv) a mesajului educativ, supus unei judecaţi de valoare. De 
aceea, feed-back-ul, că formă de conexiune inversă, este un mecanism de reglare/autoreglare 
deosebit de important deoarece facilitează atât actul predării, al comunicării cunoştinţelor de 
către instructor, cât şi actul învăţării, al receptării şi asimilării informaţiei de către 
elev/student.  

Având diverse sinonime (conexiune inversă, aferentaţie inversă, retroacțiune), 
principiul feed-back-ului este fundamentul pentru orice acţiune eficientă întrucât asigură 
operativitatea informaţiilor cu privire la efectul acţiunii respective. în sistemele cibernetice şi, 
în general, în orice sistem bazat pe autoreglare, comandă îşi schimbă modalităţile de a se 
organiza şi desfăşura în raport direct cu informaţiile obţinute pe baza studierii efectelor 
acţiunii anterior comandate. în acest fel, comandă însăşi este comandată de propriul efect, iar 
sistemele care funcţionează pe baza principiilor comenzii şi controlului se numesc, din acest 
motiv, sisteme cu autoreglare.  

             Feed-back-ul, ca formă de conexiune inversă, este un mecanism de 
reglare/autoreglare care facilitează atât actul predării, al comunicării cunoştinţelor de către 
instructor, cât şi actul învăţării, al receptării şi asimilării informaţiei de către elev/student. 

Alături de conceptul de feed-back, se utilizează tot mai mult, în ultimii ani, cel de 
feed-forward care desemnează, la fel ca şi primul, o formă specifică de retroactiune. Dacă 
feed-back-ul reprezintă modalitatea prin care finalitatea redevine cauzalitate, feed-forward-ul 
reprezintă modalitatea prin care anticiparea finalităţii redevine cauzalitate .  

Prin intermediul acestui tip de retroacțiune, instructorul poate adapta din mers actul de 
comunicare didactică pe baza sesizării anticipate a posibilităţilor care apar şi care 
prefigurează atingerea sau nu a finalităţii scontate.  

Astfel, cele două forme de conexiune inversă se completează reciproc: fie instructorul 
va acţiona mai intens atunci când rezultatele elevilor/studenţilor la examene sunt 
nesatisfăcătoare (feed-back), fie va acţiona preventiv, anticipând o evoluţie către astfel de 
rezultate (feed-forward).  
Indiferent însă pe care dintre cele două modalităţi de acţiune se va pune accentul, important 
este ca în activitatea de predare-învăţare, beneficiile pe care utilizarea lor le aduce atât 
instructorului cât şi elevului/studentului să fie apreciate în mod obiectiv şi, în consecinţă, să 
nu fie neglijată însemnătatea lor pentru calitatea actului didactic.  
 
Bibliografie 
Ion Ovidu Pânișoară, Comunicarea eficientă, ed. Polirom, 2015 
Ioan cerghit, Metodede învățământ. Ed. Polirom, 2011 
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EDUCAŢIA PENTRU MEDIU PRIN METODE CENTRATE PE ELEV 

Prof. Mihaela Sima, Liceul Teoretic “ Constantin Brâncoveanu “, Bucureşti 
Educaţia ecologică urmăreşte formarea unei atitudini de respect şi grijă faţă de 

natură. În şcoală, în acest sens, se desfaşoară activităţi extracurriculare, cursuri opţionale, 
iar o serie de discipline tratează teme referitoare la poluare. Abordarea interdisciplinară 
oferă o imagine de ansamblu asupra problemelor de mediu, dă posibilitatea realizării unor 
conexiuni şi conduce la o înţelegere mai profundă a fenomenelor. Se formează o cultură 
ecologică bazată pe însuşirea de cunoştinţe şi pe explicarea fenomenelor. Elevii 
dobândesc priceperi şi deprinderi de observare a naturii astfel încât, să devină cetăţeni 
sensibili şi receptivi faţă de problemele de mediu, iar resursele naturale să fie exploatate 
eficient, în vederea unei dezvoltări durabile. 

În lecţiile de chimie, se pot folosi noţiuni învaţate la disciplinele geografie, 
biologie, economie, fizică, în scopul atingerii obiectivelor educaţiei ecologice prin 
activitaţile interdisciplinare efectuate .  

La clasa a XI-a, în cadrul lecţiei “Importanţa compuşilor halogenaţi”, pentru o mai 
bună înţelegere a fenomenului de  poluare a atmosferei cu freoni, am folosit o abordare 
interdisciplinară.  

Elevii au avut de efectuat acasă o temă, fiind organizaţi pe grupe: 
-grupa 1- întocmirea unui rebus folosind cunostinţele despre compuşii halogenaţi; 
-grupa 2-prezentare Power Point cu tema “Ozonul stratosferic” 
-grupa 3- prezentare Power Point cu tema “Efectul radiaţiilor ultraviolete asupra 

organismelor vii” 
 -grupele 4, 5- eseuri cu tema “Gânduri despre natură”; 
-grupele 6, 7  -confec?ionarea unor figuri geometrice cu tema “Mesaj pentru 

oameni”. 
Lecţia s-a desfăşurat pe baza materialelor pregătite de elevi.  

Bibliografie: 
1. Constantin Cucoş, Pedagogie, editura Polirom, 2006. 

      2. Dan Bălteanu, Mihaela Sima, Modificări globale ale mediului. Hazarde naturale şi 
tehnologice, Universitatea Bucureşti, 2007. 
3. Internet 
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SOFTUL EDUCAŢIONAL – O  VARIANTA MODERNA PENTRU 

EXPERIMENTUL  DE CHIMIE- 
 

Daniela Holban- profesor Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” 
 

rezumat  
Şcoala romanească dintotdeauna a avut performanţă, chiar daca uneori modul in care s-a 

obţinut nu a  fost cel mai  agreat prin perspectiva unor păreri contemporane. In general, 
profesorul nu a fost doar distribuitor de informaţie, ci a încercat să-şi valorifice potenţialul în 
sensul transmiterii tuturor valenţelor sale didactice si pedagogice  către tânărul din fa?a sa: a 
receptat sentimente, a creat stări, a modelat caractere, a construit destine, a deschis drumuri, a 
descoperit talente, a stimulat creativitatea si a valorificat potenţiale umane. 

Unul dintre instrumentele moderne introdus in cadrul programului de reformă, în 
majoritatea şcolilor din Romania este tehnologia informatică. Meritele acesteia o fac din ce în 
ce mai des întalnită în orele de curs la toate disciplinele, deci şi la chimie. Modelarea unor 
procese sau fenomene, reprezentarea formării unor legături  şi a unor structuri chimice, 
descrierea unor mecanisme de reacţie sau simulari experimentale, toate prin reprezentări 
imagistice deosebite, ne apropie de lumea virtuală a computerelor şi ne deschide o noua 
perspectivă asupra învăţării, într-un nou mod agreat de tineri şi accesibil într-o societate 
dezvoltată 

Pornind de la aceste premize, am reusit sa realizăm la nivelul catedrelor de chimie si 
informatică din liceul la care predau,  o colaborare ce vizează realizarea de softuri 
educaţionale pe teme de chimie. Primul material de acest tip  a avut ca temă „Vitaminele” şi a 
reprezentat pentru noi un important pas pe acest drum. 

Lucrarea  îşi propune o prezentare succintă şi coerentă a noţiunilor despre vitamine. 
Materialul reprezintă un soft educational conceput in HTML şi FLASH  realizat în sprijinul 
elevilor, dar şi al profesorilor, fiind un material suplimentar, ce face accesibilă abordarea într-
un mod interactiv şi modern a notiunilor biochimice despre  vitamine. Lucrarea este 
structurată pe mai multe pagini, oferind informaţii detaliate despre clasificarea, 
caracteristicile, sursele vitaminelor  şi rolul acestora. Conţinutul ştiinţific bogat,  poate fi  
utilizat atat la o activitate de cerc, cat şi la un opţional CDS. Interfaţa  programului este 
prietenoasă, parcurgerea materialului facandu-se pas cu pas, iar verificarea noţiunilor 
dobandite se concretizeaza printr-un test de evaluare. Programul este fiabil putand fi 
implementat pe orice calculator. 

Interfaţa de utilizare a aplicaţiei are o grafică intuitivă, care nu oboseşte ochiul cititorului, 
elementele grafice fiind astfel combinate pentru a facilita parcurgerea plăcută şi cât mai 
eficientă a continutului stiinţific. Sunt întrunite toate condiţiile unui design bine conceput, 
printre acestea numărându-se echilibrul, contrastul, spaţialitatea şi consecvenţa.  

Culorile sunt alese şi combinate pentru a crea o senzaţie confortabilă ochiului, fără a fi 
stridente. Se elimină astfel riscul de a atrage atenţia cititorului de la esenţă şi de a o îndrepta 
exclusiv către formă.. Echilibrul asimetric este asigurat prin zona de butoane (meniul din 
partea de jos a paginii). 

Modalitatea de lucru sub aceasta formă confera lejeritate in abordare, usurinţă în 
înţelegerea 

noţiunilor si eficienţă in promovarea stilului de lucru modern. Conţinutul ştiinţific bogat,  
poate fi  utilizat atat la o activitate de cerc, cat şi la un optional CDS. Interfaţa  programului 
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Tehnica predării - artă şi ştiinţă 

Stănoiu Clara - Sorina - Colegiul Economic “P.S. Aurelian”, Slatina, jud. Olt  
Existenţa unei legături strânse între cel care predă şi cel care învaţă este esenţială 

pentru desfăşurarea procesului didactic. Evident, cunoştinţele pot fi acumulate printr-o 
diversitate de metode, dar folosirea învăţământului la distanţă şi introducerea tehnologiilor 
moderne în sala de clasă şi-au dovedit în egală măsură eficienţa. Cu toate acestea, pentru o 
largă majoritate de elevi, în special pentru cei care nu au ajuns încă să stăpânească abilităţile 
de a judeca şi de a învăţa independent, profesorul rămâne un catalizator indispensabil. Cu 
toate că abilitatea de a învăţa şi a studia independent se dovedeşte cheie unei dezvoltări 
individuale permanente, această abilitate se manifestă numai după o perioadă oarecare de 
interacţiune cu un profesor sau cu un alt tip de mentor spiritual. Fiecare dintre noi îşi 
aminteşte de un profesor care l-a încurajat să muncească puţin mai mult, pentru a ajunge să 
rezolve până la capăt o anumită problemă. Există vreun om care, ajuns într-un moment al 
vieţii în care se vede nevoit să ia nişte decizii importante, să nu fie influenţat măcar într-o 
oarecare măsură de ceea ce a învăţat sub îndrumarea profesorului respectiv? 

Activitatea profesorului nu se mărgineşte la transmiterea de informaţii sau de cunoştinţe. Ea 
mai implică şi modul de prezentare a acelor cunoştinţe sub forma unor prezentări a problemelor în 
cadrul unui anumit context, precum şi plasarea problemelor respective într-o anumită perspectivă, 
astfel încât cel care învaţă să poată face conexiunea între soluţiile găsite şi alte probleme, într-un 
cadru mai larg. Releţia dintre profesor şi elev are ca scop dezvoltarea integrală a personalităţii 
elevului, punând un accent deosebit pe încrederea în sine. Din acest punct de vedere, autoritatea 
întruchipată de profesor ramâne întotdeauna una paradoxală, deoarece nu se bazează pe afirmarea 
puterii acestuia, ci pe recunoaşterea benevolă a legitimitaţii cunoştinţelor deţinute. Funcţia deţinută 
de profesor, cea de întruchipare a autorităţii, se va modifica probabil în timp, însă işi va păstra 
esenţa, aceea de sursă a răspunsurilor la întrebările puse de elev în legătură cu lumea ca precondiţie 
decisivă pentru reuşita integrală a procesului de învăţământ. În plus, în societăţile moderne se 
resimte din ce în ce mai mult necesitatea ca procesul de predare-învăţare să ajute la formarea 
judecăţii individuale şi a simţului  responsabilităţii fiecărui individ, astfel încât să le permită 
elevilor dezvoltarea capacităţii de a anticipa schimbările din jur şi de a se adapta la ele. Cu alte 
cuvinte, procesul educaţional trebuie să ajute la dezvoltarea condiţiilor pentru educaţia permanentă 
a individului. Desfăşurându-şi activitatea  sub îndrumarea  profesorului şi menţinându-se 
permanent în dialog cu el, elevul primeşte ajutorul de care are nevoie pentru a-şi mări capacitatea 
de  judecare.  
BIBLIOGRAFIE 
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2. Neculau A., Boncu Şt., „Perspective psihosociale în educaţie”, Editura Polirom, Iaşi, 1998 
3. Delors J., „Comoara  launtrica. Raportul catre Unesco al comisiei Internationale pentru educatie in 
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0HWRGH�GH�HYDOXDUH�WUDGLĠLRQDOH�úL�DOWHUQDWLYH�XWLOL]DWH�vQ�SURFHVXO�GLGDFWLF 
'DQLHOD�78'25�–�&ROHJLXO�1D܊LRQDO�Ä0LKDL�9LWHD]XO´��%XFXUH܈WL 

 
&RQFHSWXO�GH�PHWRGă�SURYLQH�GLQ�OLPED�JUHDFă��³PHWKRGRV´� �úL�VHPQLILFă�³GUXPXO�VSUH´� VDX� ³FDOHD� GH� XUPDW´�>�@� 0HWRGHOH� GH� HYDOXDUH� LQGLFă� FDOHD� SULQ� FDUH� SURIHVRUXO�HYDOXHD]ă�SHUIRUPDQĠHOH�HOHYLORU��LGHQWLILFă�SXQFWHOH�WDUL�úL�VODEH�DOH�SURFHVXOXL�GLGDFWLF� 
'LQ� SXQFW� GH� YHGHUH� LVWRULF�� PHWRGHOH� SRW� IL� FODVLILFDWH� vQ� PHWRGH� WUDGLĠLRQDOH� úL�PHWRGH� PRGHUQH� VDX� DOWHUQDWLYH�� 6XQW� QXPLWH� PHWRGH� WUDGLĠLRQDOH� GHRDUHFH� DX� IRVW�FRQVHFUDWH� vQ� WLPS� úL� VXQW� XWLOL]DWH� FHO� PDL� IUHFYHQW� GHRDUHFH� DFHDVWHD� DVLJXUă� FDGUXOXL�GLGDFWLF� XQ� FRQWURO�PDUH� DVXSUD� QLYHOXOXL� GH� SUHJăWLUH� D� FODVHL�� R� DSUHFLHUH� DPăQXQĠLWă�� R�LHUDUKL]DUH��GDU�úL�R�VDQFĠLRQDUH� 
0HWRGHOH�GH�HYDOXDUH�DOWHUQDWLYH�VDX�PRGHUQH�LQGLFă�IDSWXO�FD�DFHVWHD�V-DX�LPSXV�vQ�SUDFWLFD�úFRODUă�vQ�XOWLPLL�DQL�úL�Fă�VH�XWLOL]HD]ă�RUL�vQ�ORFXO��ILH�VLPXOWDQ�RUL�vQ�FRPSOHWDUHD�FHORU�WUDGLĠLRQDOH� 
0HWRGHOH� SRW� IL� FODVLILFDWH� GLQ� SXQFW� GH� YHGHUH� LVWRULF� vQ� PHWRGH� WUDGLĠLRQDOH� úL�PHWRGH� PRGHUQH� VDX� DOWHUQDWLYH�� 6XQW� QXPLWH� PHWRGH� WUDGLĠLRQDOH� GHRDUHFH� DX� IRVW�FRQVHFUDWH� vQ� WLPS� úL� VXQW� XWLOL]DWH� FHO� PDL� IUHFYHQW� GHRDUHFH� DFHDVWHD� DVLJXUă� FDGUXOXL�GLGDFWLF� XQ� FRQWURO�PDUH� DVXSUD� QLYHOXOXL� GH� SUHJăWLUH� D� FODVHL�� R� DSUHFLHUH� DPăQXQĠLWă�� R�LHUDUKL]DUH��GDU�úL�R�VDQFĠLRQDUH��0HWRGHOH�GH�HYDOXDUH�DOWHUQDWLYH�VDX�PRGHUQH�LQGLFă�IDSWXO�FD� DFHVWHD� V-DX� LPSXV� vQ� SUDFWLFD� úFRODUă� vQ� XOWLPLL� DQL� úL� Fă� VH� XWLOL]HD]ă� RUL� vQ� ORFXO�� ILH�VLPXOWDQ�RUL�vQ�FRPSOHWDUHD�FHORU�WUDGLĠLRQDOH� 
8WLOL]DUHD� PHWRGHORU� DOWHUQDWLYH� GH� HYDOXDUH�� vQFXUDMHD]ă� FUHDUHD� XQXL� FOLPDW� GH�vQYăĠDUH�SOăFXW��UHOD[DW��HOHYLL�ILLQG�HYDOXDĠL�vQ�PHGLXO�RELúQXLW�GH�vQYăĠDUHD� 
3URLHFWXO� HVWH� R�PHWRGă� GH� HYDOXDUH�PRGHUQă� FDUH� SHUPLWH� HOHYLORU� Vă� vúL� GH]YROWH�DELOLWăĠLOH� GH� D� OXFUD� vQ� HFKLSă�� GH� D� VH� RUJDQL]D�� GH� D-úL� JHVWLRQD� HILFLHQW� WLPSXO� GH� OXFUX��DELOLWăĠL� VROLFLWDWH� GLQ� FH� vQ� FH� PDL� PXOW� SH� SLDĠD� PXQFLL�� 8Q� PDUH� GH]DYDQWDM� DO� DFHVWHL�PHWRGH�vO�UHSUH]LQWă�IDSWXO�Fă�HYDOXDWRUXO�QX�SRDWH�úWL�H[DFW�FDUH�HVWH�FRQWULEXĠLD�ILHFăUXL�HOHY�OD�SURLHFW� 
'HRDUHFH� úL� PHWRGHOH� GH� HYDOXDUH�PRGHUQH� DX� DQXPLWH� OLSVXUL�� GH]DYDQWDMH�� LGHDOă�HVWH� FRPELQDUHD� DFHVWRUD� DVWIHO� vQFkW� HYDOXDUHD� Vă� RIHUH� R� LPDJLQH� FkW� PDL� UHDOă� D�FXQRúWLQWHORU�úL�FRPSHWHQĠHORU�SH�FDUH�OH�GHĠLQ�HOHYLL� 
 

%LEOLRJUDILH ��  75$1'$),5��9LRULFD��7H]ă�GH�'RFWRUDW�-�0HWRGH�WUDGLĠLRQDOH�úL�DOWHUQDWLYH�GH�HYDOXDUH�vQ�vQYăĠăPkQWXO�SULPDU��������SDJ��� ��  1$(/$��&RVWLFă��'LGDFWLFD�ELRORJLHL��������S�����  ��  KWWS���FURMFRY�EORJVSRW�UR�����B��B��BDUFKLYH�KWPO ��  67$1�� $GULDQ�� 0HWRGH� úL� WHKQLFL� vQ� DVLJXUDUHD� FDOLWăĠLL� HYDOXăULL� OD� PDWHPDWLFă� vQ�JLPQD]LX�úL�OLFHX��(GLWXUD�5DIHW��������S����� ��  1,&8��$GULDQD��7HRULD�úL�PHWRGRORJLD�HYDOXăULL� ��� KWWS���FODVV��F�ZLNLVSDFHV�FRP�ILOH�YLHZ�(YDOXDUHD�LQYDWDULL�SULQ�LQWHJUDUHD��7HKQRORJLHL�,QIRUPDWLFH�VL�D�&RPXQLFDULL�SGI � ��  67$1�� $GULDQ�� 0HWRGH� úL� WHKQLFL� vQ� DVLJXUDUHD� FDOLWăĠLL� HYDOXăULL� OD� PDWHPDWLFă� vQ�JLPQD]LX�úL�OLFHX��(GLWXUD�5DIHW��������SDJ��� 
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Sistematizarea cunoştinţelor de chimie prin metode centrate pe 

elev, în învățământul liceal 
 Prof. Gigi Zamfir - Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina 
 

Metodele de învăţământ reprezintă modalităţile sistematice de lucru de care se pot 
servi profesorii în activitatea de instruire şi studenţii în cea de învăţare, capabile să conducă la 
rezolvarea obiectivelor pedagogice propuse. Pentru profesor, metodele de învăţământ servesc 
la organizarea şi conducerea unei acţiuni sistematice prin care elevii vor realiza obiectivele 
pedagogice, arătându-i de asemenea ,,ce să facă? şi cum să acţioneze?” 

Lumea didactică se confruntă cu încercarea de promovare a unei serii de metode mai 
puţin practicate sau a unora aproape necunoscute la nivelul învăţământului românesc. 
Fundamentarea şi motivaţiile acestor metode se află într-o întreagă constelaţie de teorii, 
principii, doctrine, orientări, opinii mai vechi şi mai noi, a căror forţă de convingere este deja 
recunoscută. Punctul comun al tuturor acestor metode este convingerea creşterii eficienţei 
actului educaţional formal prin valorificarea corectă a virtuţilor proprii procedeelor active. 
Câteva valenţe formative şi  limite ale utilizării metodelor interactive: 

- formarea şi dezvoltarea unor competenţe funcţionale, de tipul abilităţilor de 
prelucrare, sistematizare, restructurare şi utilizare în practică a cunoştinţelor;  

- formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare, a spiritului de echipă;  
- formarea şi dezvoltarea competenţelor comunicaţionale;  
- formarea şi dezvoltarea competenţelor psihosociale;  
- dezvoltarea stimei de sine; cultivarea spiritului participativ;  
- dezvoltarea capacităţii empatice;  
- formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective şi a competenţelor metacognitive;  
- formarea şi dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii;  
- formarea şi dezvoltarea capacităţii argumentative;  
- formarea şi dezvoltarea capacităţii decizionale;  
- formarea şi dezvoltarea capacităţii de a oferi feedback şi de a fi receptiv la 

feedback-ul  
primit;  

- cultivarea autonomiei în învăţare;  
- cristalizarea unui stil de învăţare eficient;  

              -   dezvoltarea gândirii critice, creative şi laterale; 
              - dezvoltarea capacităţilor de interevaluare şi autoevaluare etc. 

           - crearea unui climat educaţional  caracterizat printr-o aparentă dezordine; 
           - asimilarea unor informaţii eronate, în absenţa monitorizării atente a profesorului; 

 
 

BIBLIOGRAFIE:  
1. Ligia Sarivan - „ Predarea interactivă centrată pe elev” , Bucureşti EDP, 2005.  
2. Oprea C. - „Strategii didactice interactive”, Bucureşti EDP, 2006.  
3. www.didactic.ro  
4. Suport curs „Competenţe Integrate pentru Societatea Cunoaşterii” Modul 4. 
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�'HVWLQXO�RPXOXL�HVWH�FUHDWLD��3RHWXO�HVWH�QX�DWkW�XQ�PkQXLWRU�FkW�XQ�PkQWXLWRU�DO�FXYLQWHORU��
(O�VFRDWH�FXYLQWHOH�GLQ�VWDUHD�ORU�QDWXUDOm�VL�OH�DGXFH�vQ�VWDUHD�GH�JUDWLH�� 

 *kQGLWRU�VL�SRHW��RP�GH�FXOWXUm�VL�DUWLVW��/XFLDQ�%ODJD�D�PDUFDW�SULQ�SHUVRQDOLWDWHD�VD��
PDL�PXOW�GH�FLQFL�GHFHQLL��VSLULWXDOLWDWHD�URPkQHDVFm��2SHUD�VD�ULGLFm�SUREOHPH�GHRVHELWH��FDUH�
FRQVWLWXLH�R� LVSLWm�SHUPDQHQWm�SHQWUX�FULWLFD� OLWHUDUm�VL� ILORVRILFm��GHRDUHFH�RSHUD�VD�QXPmUm�
SHVWH��������GH�WLWOXUL��2SHUD�VD�-�FXSULQ]kQG�SRH]LH�� WHDWUX��HVHXUL�� ILORVRILH��PHPRULDOLVWLFm��
DIRULVPH�-�UHIOHFWm�WHQGLQWHOH�PRGHUQH�DOH�HSRFLL�GH�D�UHGD�LGHLOH�vQWU-XQ�OLPEDM�DOX]LY�VL�IOXLG��
vQ�IRUPm�PHWDIRULFm��VL�GH�D�UHIOHFWD�SULQ�DFHDVWD�UDSRUWXULOH�RPXOXL�FX�XQLYHUVXO� 

�6H�SRDWH��WRWXVL��YRUEL�VL�GH�R�UHDOm�LQYHQWLH�GH�PLWXUL�SURSULL�vQ�SRH]LD�OXL�/XFLDQ�%ODJD"�
5mVSXQVXO�HVWH�SR]LWLY�GDFm�QH�JkQGLP�OD�R� IRUPm�GH�JkQGLUH�PLWLFm��PDQLIHVWkQGX-VH�DWkW� vQ�
VFHQDULL�PLWLFH�� FkW� vQ� FRPSRUWDPHQWH� VSHFLILFH�� DGLFm�DFWXDOL]mQG� WRFPDL� FHHD�FH�JkQGLWRUXO�
QXPHD�
ODWHQWHOH�PLWLFH
�DOH�XQXL�RELHFW�HPSLULF�VDX�ILLQWm�LQGLYLGXDOm�� 

 
 
�/XFLDQ�%ODJD�HVWH�SRDWH�FHO�PDL�RULJLQDO�FUHDWRU�GH�LPDJLQL�SH�FDUH�O-D�FXQRVFXW�OLWHUDWXUD�
URPkQm�SkQm�DFXP��LPDJLQL�QHDVWHSWDWH�VL�SURIXQG�SRHWLFH��3HQWUX�D�UHGD�LPSUHVLD�OLQLVWHL��HO�
FHO�GLQWkL�D�DX]LW�]JRPRWXO�UD]HORU�GH�OXQm�EmWkQG�vQ�JHDPXUL��,PDJLQHD�QX�HVWH�XQXO�GLQ�HOH�
PHQWHOH�SRH]LHL�OXL�/XFLDQ�%ODJD��FL�SDUH�SRH]LD�OXL�vQVmVL��'LQ�SRH]LD�OXL�%ODJD�UHLHVH�R�EXFX�
ULH�GH�D�WUmL��XQ�RSWLPLVP��QX�FRQFHSWXDO��FL�SXU�VHQ]RULDO��VHQ]DWLD�SURDVSmWm�vQWUHWLQH�PXO�
WXPLUHD�YLHWLL��*mVLP�GHFL�vQ�SRHW�VL�R�XQLWDWH�VXIOHWHDVFm�VL�R�RDUHFDUH�DWLWXGLQH�� 

(XJHQ�/RYLQHVFX 
�3RH]LLOH�OXL�%ODJD�VXQW�EXFmWL�GH�VXIOHW��SULQVH�VLQFHU�vQ�ILHFDUH�FOLSm�VL�UHGDWH�GH�R�VXSHULRDUm�
PX]LFDOLWDWH�vQ�YHUVXUL�FDUH��IUkQWH�FXP�VXQW��VH�POmGLH�vPSUHXQm�FX�PLVFmULOH�VXIOHWHVWL�vQVHVL��
$FHDVWm�IRUPm�HODVWLFm�SHUPLWH�D�VH�UHGD�VL�FHOH�PDL�GHOLFDWH�QXDQWH�DOH�FXJHWmULL�VL�FHOH�PDL�
ILQH�DFWH�DOH�VLPWLULL��(�VL�ILORVRILH�vQmXQWUX��R�PHODQFROLFm��GDU�QX�GHSULPDQWm�ILORVRILH��FDUH�
OHDJm�vPSUHXQm�WRDWH�DVSHFWHOH�GLQDIDUm�DOH�QDWXULL�VL��vQOmXQWUX��WRDWH�PLVFmULOH�SULQ�FDUH�VL�
QRL�vL�UmVSXQGHP�� 

1LFRODH�,RUJD 
,QWURGXFHUH�LQ�RSHUD�OXL�/XFLDQ�%ODJD 
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Ä$YHD�LQ�HO�XQ�IDUPHF�FLXGDW��,QWDL�WDFHULOH�OXL�FDUH�HUDX�IRDUWH�H[SUHVLYH��$YHD��SH�XUPD��
QLVWH�RFKL�GHPRQLFL��,VL�FRQFHQWUD�WRDWD�ILLQWD�LQ�SULYLUH��6-D�VFULV�GHVSUH�HO�FD�VH�LXEHD�
IRDUWH�PXOW�SRDWH�VL�SHQWUX�FD�HUD��LQ�IRQG��XQ�WLPLG��XQ�GHOLFDW��XQ�LQWURYHUWLW��XQ�LQWURYHUWLW��
WRWXVL��FDUH�HUD�IRDUWH�LXELW��IRDUWH�VLPSDWL]DW«´ 

6HUEDQ�&LRFXOHVFX 
 
 

&LWDWH�FHOHEUH�GH�/8&,$1�
%/$*$ 

 
���)DSWXO�Fă�RULFH�YLD܊ă�GH�SH�SăPkQW�VH�WHUPLQă�SULQ�
PRDUWH�QX�GRYHGH܈WH�Fă�PRDUWHD�HVWH�VFRSXO�YLH܊LL�´ 

 
��8QRUD�OH�SODFH�QXPDL�FH�vQ܊HOHJ��DO܊LL�SRW�vQ܊HOHJH�

QXPDL�FH�OH�SODFH�´ 
 

��2�VLQJXUă�UXJăFLXQH�DP��'RDPQH��Vă�QX�Pă�OD܈L�
QLFLRGDWă�Vă�ILX�PXO܊XPLW�GH�PLQH�vQVXPL�´ 

  
��'XSă�FH�DP�GHVFRSHULW�Fă�YLD܊D�QX�DUH�QLFL�XQ�VHQV��QX�
QH�UăPkQH�DOWFHYD�GH�IăFXW�GHFkW�Vă-L�GăP�XQ�VHQV�´ 
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 2SHUD�OXL�/XFLDQ�%ODJD�GH]YăOXLH�RUL]RQWXULOH�XQHL�FUHDĠLL�LPSUHVLRQDQWH�SULQ�YDVWLWDWH�
úL�GLYHUVLWDWH��PDUFkQG�SHULRDGD�UHVSHFWLYă�SULQ�HOHPHQWH�GH�RULJLQDOLWDWH�FRPSDUDELOH�FX�
vQVFULHUHD�LQ�XQLYHUVDOLWDWH��&KLDU�GDFă�DXWRUXO�DFHVWHL�FUHDĠLL�DU�SXWHD�IL�FRQVLGHUDW��DVHPHQHD�
OXL�0LKDL�(PLQHVFX��SRHW�vQ�WRDWH�PDQLIHVWăULOH�VDOH��HVWH�OLPSHGH�IDSWXO�Fă�HO�V-D�SXWXW�DGDSWD�
XQRU�IRUPH�YDULDWH�GH�H[SUHVLH��FRQVDFUkQGX-VH�QX�QXPDL�FD�SRHW��GDU�úL�FD�ILOR]RI��GUDPDWXUJ��
HVHLVW��VFULLWRU�DIRULVWLF��URPDQFLHU�úL�PHPRULDOLVW�� 
 $�FHUFHWD�úL�D�VH�VFXIXQGD�vQ�FRQFHSWLLOH�WHRUHWLFH�XQLYHUVDOH�HVWH�SHQWUX�%ODJD�R�YRFDĠLH�
D�FUHDĠLHL��SULQ�FDUH�VH�vPSOLQHúWH�FD�RP�úL�VXSUDYLHĠXLHúWH�FD�LQGLYLG� 
 %ODJD�vQFHWHD]ă�vQ�PRG�GHOLEHUDW�Vă�UHIOHFWH]H�DVXSUD�DVSHFWXOXL�WHPSRUDO�DO�DFHORU�
IHQRPHQH�GLQWUH�FHOH�FH-O�SDVLRQHD]ă��FDUH�VH�GHILQHVF�SULQ�LVWRULFLWDWHD�ORU��FXP�VXQW�
IHQRPHQHOH�FXOWXUDOH��HVWH�XQ�SDV�FH�QX�SRDWH�IL�IăFXW�GHFkW�LJQRUkQG�R�SDUWH�GLQ�JkQGLUHD�VD�úL�
PDL�DOHV�LPSOLFDUHD�HL� 
 %ODJD�GHVFRSHUă�vQ�FXOWXUD�URPkQHDVFă�R�OXPH�GH�YDORUL�FX�FDUH�VH�VLPWH�VROLGDU�
GHRDUHFH�DLFL�vúL�UHJăVHúWH�SURSULXO�VSLULW�FUHDWRU��RSWkQG�PHUHX�SHQWUX�SUHĠXLUHD�úL�LQWHJUDUH�D�
DFHVWRU�YDORUL��vQ�XQLYHUVDOLWDWH��7RWRGDWă��SRHWXO�URPkQ�SRUQHúWH�vQ�FăXWDUHD�VSLULWXOXL�FUHDWRU�
DO�SRSRUXOXL�QRVWUX��XQGH�DOWXQGHYD�GHFkW�SH�IHUWLOXO�WHUHQ�DO�IROFORUXOXL���DO�FXOWXULL�
HWQRJUDILFH���3ULQ�HORJLXO�SH�FDUH�%ODJD�vQFHDUFă�Vă�vO�DGXFă�OLWHUDWXULL�SRSXODUH��GRUHúWH�FD�
DFHDVWD�Vă�ILH�FXQRVFXWă�vQ�OXPH�� 
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                                      Lucian Blaga, sau  
                                                         Mitul lui Orfeu                                                                  
                                                                Autor: prof. N Constantinescu 
                                                                Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Bucureşti, sector 2  

 
   Lucian Blaga se autodefineşte ca spiritualitate a esenţei româneşti, în context 

european.  
   Hrănit de cultura mitică românească, de concepte filosofice universale, de 

nostalgia metafizică, de „criza în obiect”, în care nu fanicul, ci cripticul devine magnet 
cognoscibil, a cărui  revelare devine sfâşiere lirică, Lucian Blaga dobândeşte un statut orfic. 

   Profil emblematic al liricii moderniste, discursul său alege căi de transmitere, 
surprinzător, prin muţenia sugestivă, prin tăcerea deplină, prin somnul monadelor, ori prin 
liniştea contemplării, dar şi contemplată, a Sfinxului. Metaforizarea devine mijloc de 
comunicare directă spre „neînţelesul” simbolurilor. 

   De la „Blaga-i mut ca o lebădă”, prin liniştea metafizică din poezia „În lan”, 
continuând cu „Lauda somnului” unde 
„monadele dorm”,  :Mişcarea lor – 
lauda somnului”, spre „Oedip în faţa 
Sfinxului”, unde în tăcerea sonetului, 
are loc dialogul mut Oedip – Sfinx: 

    „ Ascult. Adâncul tău ce-
amar şi ce pustiu cât de fierbinte, 
dulce trebuie să fie”. 

   Dialogul pare a se finaliza 
cu întrebarea retorică: „Vorbeşti? – Te 
doare şi pe tine întrebarea?/ un freamăt  
, te mai stinghereşte-o clipă /   dar 
aripa ţi-o potriveşti / spre-a mă 
curma.” 

   Autodefinirea lirismului 
blagian în spiritul mitului orfic capătă 
valenţe moderniste, precum şi 
postmoderniste: 

   „Mire-se nimeni că-n văile 
sublunare adast ca Orfeu / ca un alt 
Orfeu încercat într-alt chip, sfâşiat de 
accese / ca stâncile pe care le-a pus în 
mişcare / refuză-a-l strivi, precum dat îi fusese”.          („Norul”, vol.” Vârsta de fier”) 

    Mitul orfic în postmodernism revalorificat de Ihab Hassan [„Sfâşierea lui Orfeu 
: Spre un concept de postmodernism” în „Caiete critice”, 1986] integrează privirea 
„înapoi”, reevaluând tradiţia în culorile prezentului. Lucian Blaga rămâne printre putinii 
creatori români care a fost propus pentru Premiul Nobel al literaturii, în 1956, când Lucian 
Blaga  a obţinut 5 voturi (faţă de 6 ale poetului spaniol Jimenez, în vârstă de 75 ani), fiind 
atât de aproape de recunoaşterea universală.   
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   „Dat îi fusese” să fie raza ce nu poate „ucide” lacrima- cuvânt, care se-adapă din 

fântâni, ori din roata olarului, sau „din zborul ciocârliei” ori din „muţenia lebedei - lunară şi 
feminină care prin albul imaculat se constituie graţios în vie epifanie a luminii: 

   „Din cer a venit un cântec de lebădă / Îl aud fecioarele ce umblă cu frumuseţi  / 
desculţe / peste muguri . Si pretutindeni îl aud eu şi tu”. 

   Talentul blagian a fost autopsiat astfel:  
   a) e comparat cu ceea ce reprezintă caratele pentru metalele preţioase; 
   b) talentul prezumă o matrice stilistică; 
   c) concluzionând, talentul impune a  re-deveni mereu novice în faţa ineditului 

(Mircea Zaciu). 
   Sfâşierea orfică în toată creaţia blagiană presupune o armonizare a contrariilor, 

aflarea coordonatelor TOTULUI, care în 
simbioză, eternizează : muţenia, liniştea, 
tăcerea metafizica, teama de ivirea în 
lumină, spaima de lacrima-cuvânt că ar 
putea deveni cântec, iubirea dionisiacă, 
transcendenţa laitmotivul  Marelui 
Anonim, sângele străbunilor, culminând 
cu MISTERUL – temelia expresioniştilor 
. 

   Nu întâmplător Orfeu, ca prinţ 
trac, fiul regelui trac Oiagros şi al muzei 
Calliope, primind lira lui Apollo, devine 
celebru prin geniul poetic. Ca etalon al 
sacrificiului în iubire – episodul conform 
căruia eşuează în eliberarea iubitei 
Euridike – are multiple corespondenţe în 
lirica blagiană: „Izvorul nopţii”, „Daţi-mi 
un trup voi, munţilor”, „Sus” ori „Epitaf 
pentru Euridike” („În întunericul meu 
locuieşti / De-atunci ca o stea în 
fântână”). 

   Condiţia orfică presupune: cântec în lumină, lupta cu întunericul în numele iubirii 
precum şi salvarea lirei – de către muze – azi, a cântecului, a creaţiei de către cititori. 

   Demersul liric modernist îşi are sevele într-o astfel de căutare dihotomică: „înapoi” 
– „spre lumină prin cântec”, sau „caut – fiinţez – revin” ce redefineşte acel „ochi închis în 
afară” care se re-analizează înăuntru, nu meditativ – romantic, ci modernist conform căruia 
meditaţia-contemplare naşte viziunea, misterul. 

   Criticul Dumitru Micu în „Lirica lui Lucian Blaga” combate abordarea tematică a 
liricii poetului. 

   Misterul nu aparţine unei teme unice, aşa cum nici cunoaşterea nu rămâne 
singulară, nu aparţine unei singure căi. 

   Lucian Blaga, prin cunoaşterea luciferică, efasează misterele, nu e atras de 
revelarea lor, întăreşte această idee şi când admiră statuia „La râu” a sculptorului Virgil 
Fulicea – Cluj, după 1950 : „În arta de multe ori spui mai mult atunci când nu spui tot”.  
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   Adept al liricii antimimetice, al dramei de idei, al eseului ori al apoftegmelor din 

„Pietre pentru templul meu” ori din „Elanul insulei”, Lucian Blaga poate fi receptat şi 
intertextual. 

   Astfel, Lucian Blaga 
descoperise în tăcerea – fântână ceea ce 
neomodernistul Nichita Stănescu, logodit 
cu „necuvintele”, va exprima evident: 
„Folosim cuvintele din disperare”. În 
„nunta” adverbelor , Nichita Stănescu 
versifică: 

   „Niciodată acum / Totdeauna 
altădată”, care în lirica blagiană va găsi 
rezonanţă în muţenia copilăriei, în 
somnul monadelor, ori în iubirea 
dionisiacă „Căci eu iubesc / şi flori şi 
ochi şi buze şi morminte”. 

   „Paradis în destrămare” de Lucian Blaga, gradual angelizat, în lirica lui Nichita 
Stănescu devine „Moartea pasărilor” în volumul „În dulcele stil clasic” : „Se înnorează cu 
păsări / cu păsări zburânde, zburate”. 

   În spirit antiutopic, paradisul destrămat e hiperbolizat de Nichita Stănescu; dacă 
Lucian Blaga îşi găseşte salvarea lirică prin „Mirabila sămânţă”, la Nichita Stănescu se aude 
„ninsoarea” din ultima sa „scriere” cu sânge  - HEMOGRAFIA din 10 decembrie 1983 (10 
decembrie – data oficială a decernării Premiului Nobel pentru literatura, Suedia) : 

 
   „Să ningă peste noi cu miei doar astăzi, 
    Sa ningă inima din noi. 
    Noi niciodată nu am fost noroi 
    ………………………………. 
    Ce zici că ninge mieii peste seară 
    Si pe zăpadă că noi ningem amândoi…” 
 
   Recuperarea cântecului diafan , dincolo de viaţă şi de moarte, rămâne epigraful 

blagian. 
   Aura cuvântului – lacrimă, poate un fulg de nea fluidizat, irizează ochii lectorului 

atemporal: 
 
   „În vreme ce se destramă în pulbere de soare, 
    Răspunse lacrima : 
    Eu sunt un strop de suflet                 
    Şi sunt 
    Ca picurii izvoarelor fierbinţi: 
    Vin totdeauna din adâncuri – mari !” 
                                 „Lacrimă şi rază” – „Din periodice” 
 
   Pentru Lucian Blaga lacrimile sunt propriile cuvinte: 
   „Dar cuvintele sunt lacrimile celor ce ar fi voit /  
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    aşa de mult să plângă şi n-au putut. /      
    Amare foarte sunt toate cuvintele” 
                                  (Către cititori”, vol. „În marea trecere”) 
 
   Pentru Nichita Stănescu cuvintele devin vis de „laser” lingvistic  în arta poetica 

„Necuvinte”, din deschiderea volumului „Un pământ numit România” – 1969, iar pentru 
Lucian Blaga „Tăcerea mi-este duhul” („Stalactita”) 

   În aceeaşi abordare intertextuală, iubirea prin spiritualizare, se diafanizează : 
 
„Poem” Nichita Stănescu 
 
„Spune-mi, dacă te-aş prinde-ntr-o 

zi          
  şi ti-aş săruta talpa piciorului, 
  nu-i aşa că ai şchiopăta puţin, 
  după aceea, 
  de teamă să nu-mi striveşti 

sărutul?…” 
 
          
 
 
 
Vol. „O viziune a sentimentelor” - 

1964 

„Sus” Lucian Blaga   
 
„Pe-un pisc 
  Sus . Numai noi doi. 
  Aşa: când sunt cu tine 
  mă simt nespus de-aproape , 
  de-mi pare ca ti-aş striga  
  în zare – numele – 
  i-aş auzi ecoul 
  răsfrânt de bolta cerului. 
  Numai noi doi. 
  Sus” 
Vol. „Poemele luminii” - 1919 

    
     În aceeaşi manieră pot fi abordate creaţiile : „Joc secund” (1930) de Ion Barbu 

şi „Cap plecat” în volumul „Lauda somnului” – 1929; ochiul blagian deschis în pământ, 
devine „ nadir latent” în poezia ermetică. 

   Fără valenţe exhaustive în opinia mea, Lucian Blaga îşi redobândeşte sinele orfic 
prin vaierul Mirei, voit criptat de Meşterul Manole, care, estompat, se metamorfozează în 
tăcerea solemnă generată nu de marea trecere, ci de pura creaţie… 

   Tăcerea ca strigat peren în numele iubirii şi al creaţiei, devine mistuire 
luminoasă: 

 
   „Dacă lumina ar cânta 
    vărsându-şi puzderia 
    noi am vedea cum cântecul  
    consumă materia”.    
                                         Lucian Blaga „Suprema ardere” , în vol. „Corăbii cu 

cenuşă” 
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(YHQLPHQWH�OLWHUDUH 

����GH�DQL�GH�OD�PRDUWHD�VFULLWRULORU�:LOOLDP�6KDNHVSHDUH܈�L�0LJXHO�GH�
&HUYDQWHV�6DDYHGUD� 

 
:LOOLDP�6KDNHVSHDUH 

6-D�QăVFXW�vQ�RUă܈HOXO�6WUDWIRUG-RQ-$YRQ�vQ�DQXO܈������L�D�PXULW�OD�YkUVWD�GH����GH�
DQL��vQ�DQXO�������6H�VWDELOH܈WH�OD�/RQGUD��XQGH�vQ�FXUkQG�VH�DILUPă�FD�DFWRU��DXWRU�GUDPDWLF��
SRHW��PDL�WkU]LX�DMXQJkQG܈�L�FRSURSLHWDU�D�GRXă�LPSRUWDQWH�WHDWUH�ORQGRQH]H�� 

 
$FWLYLWDWHD� VD� GUDPDWLFă� V-D� GHVIă܈XUDW� GH-D� OXQJXO� D� ��� GH� DQL�� WRWDOL]kQG� ��� GH�

SLHVH�� 'UDPHOH� LVWRULFH� DX� IRVW� SULOHMXLWH�
GH�PDUHD�YLFWRULH�HQJOH]ă�DVXSUD�6SDQLHL��
FDUH�SRUQLVH� Vă� LQYDGH]H�$QJOLD�� SUHFXP�
�L܈ GH� YLFWRULD� GHILQLWLYă� D� PRQDUKLHL�
FHQWUDOL]DWH� vPSRWULYD� IHXGDOLVPXOXL�
DQDUKLF��$FHVWH�HYHQLPHQWH�LPSRUWDQWH�DX�
SURYRFDW�XQ�YDO�XULD܈�GH�SDWULRWLVP�� 

 
$� VFULV� GUDPH�LVWRULFH�� +HQULF�

,9�� +HQULF� 9�� � +HQULF� 9,�� 5LFKDUG� ,,,��
,XOLX� &H]DU�� &RULRODQ�� $QWRQLX� ЮL�
&OHRSDWUD��FRPHGLL��1HYHVWHOH�YHVHOH�GLQ�
:LQGVRU��ÌPEOkQ]LUHD�VFRUSLHL��9LVXO�XQHL�
QRSаL� GH� YDUă�� 1HJXаăWRUXO� GLQ� 9HQHаLD��
WUDJHGLL�5RPHR� ЮL� -XOLHWD�� +DPOHW���
0DFEHWK��2WKHOOR��5HJHOH�/HDU� 

 
:LOOLDP�6KDNHVSHDUH�D�FRPSXV܈�L�

XQ�JUXS�GH�����GH� VRQHWH� FDUH�SHUPLW� Vă�
VH�SUHVXSXQă�Fă�DX�IRVW�SULOHMXLWH�GH�GHFHS܊LD�SRHWXOXL�vQ܈HODW�GH�LXELWD�VD��7HPD�IUHFYHQWă�D�
DFHVWRU��VRQHWH�HVWH�LXELUHD��SRHWXO�FUHGH�vQWU-R�LXELUH�SXUă��DGHYăUDWă��VWDWRUQLFă� 
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0LJXHO�GH�&HUYDQWHV�6DDYHGUD 

 
 
&HUYDQWHV� V-D� QăVFXW� vQ� DQXO� ����� �L܈ HVWH� FHO�PDL�PDUH� VFULLWRU� DO� 6SDQLHL� �L܈ XQXO�

GLQWUH�VFULLWRULL�FHL�PDL�PDUL�DL�OLWHUDWXULL�XQLYHUVDOH��$�PXULW�vQ�DQXO������ 
 
6FULH� XQ� URPDQ� SDVWRUDO��

YHUVXUL�� GUDPH�� PDL� PXOWH� FRPHGLL� �L܈
IDUVH�� GRXăVSUH]HFH� QXYHOH�� DGHYăUDWH�
FDSRGRSHUH�� $SRL� GHYLQH� SHUFHSWRU� GH�
ELUXUL��WLPS�GH�Fk܊LYD�DQL��3HQWUX�IUDXGHOH�
VăYkU܈LWH� GH� XQ� DMXWRU� DO� VăX� IDFH� �L܈
FkWHYD�OXQL�GH�vQFKLVRDUH��XQGH�YD�PHGLWD�
DVXSUD� YLH܊LL� VDOH� WUHFXWH�� SOLQH� GH�
GH]LOX]LL��vQIUkQJHUL܈�L�DPăUăFLXQL� 

 
%LODQ܊XO�YLH܊LL�VDOH��&HUYDQWHV�O-

D� WUDQVILJXUDW� DUWLVWLF� VXE� IRUPD� XQXL�
URPDQ��'RQ�4XLMRWH� GH� OD�0DQFKD�� XQD�
GLQ� PDULOH� FDSRGRSHUH� DOH� WXWXURU�
WLPSXULORU� 

 
+��+HLQH� DILUPă�FD� ´DXWRUXO� OXL�

+DPOHW�úL�FHO�DO� OXL�'RQ�4XLMRWH�VXQW�FHL�GRL�SRHаL�PDL�PDUL�SH�FDUH�L-DX�SURGXV�WLPSXULOH�
PRGHUQH�´ 

 
����������3URI��*KL܊HVFX�$OLQD 
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O continuare a serialului "Prison Break" va fi lansată pe micile ecrane în 2016 

 
 
O continuare a serialului de televiziune "Prison Break", cu actorii Wentworth Miller şi Dominic Purcell în 
rolurile principale, va fi lansată pe micile ecrane nord-americane în anul 2016, informează nme.com. 

 
 

Wentworth Miller şi Dominic Purcell îşi vor relua rolurile interpretate în serialul original pentru un nou 
sezon, considerat o "ediţie limitată", care va conţine 10 episoade. Zvonurile despre o continuare a 
serialului "Prison Break" au apărut de mai multe săptămâni în presa americană, însă anunţul care a 
confirmat aceste informaţii a fost făcut abia joi de reprezentanţii postului de televiziune Fox. 

"Aş descrie acest proiect ca un fel de «sequel» (continuare a unui film sau serial, n.r.). Va prelua aceleaşi 
personaje, la câţiva ani de unde le-a lăsat în ultimul sezon al serialului. Fraţii se vor întoarce. Unele dintre cele 
mai memorabile personaje din acel show TV vor reveni şi ele", a dezvăluit Dana Walden, copreşedinte al 
postului Fox. 

Al patrulea sezon al serialului "Prison Break", ultimul din această serie, a fost difuzat în Statele Unite în 
primăvara anului 2009. 
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3XWHP�IDFH�PLúFDUH�VXE�GLIHULWH�IRUPH�úL�vQ�GLYHUVH�ORFXUL��DúD�Fă��QX�WUHEXLH�Vă�Yă�LP�
DJLQDĠL� R� VDOă�GH� IRUĠă� FkQG�YRUELP�GHVSUH� DVWD«�FKLDU� úL� MXFDWXO� FX� FRSLL�� GDWXO� FX�
PăWXUD�� FX� DVSLUDWRUXO� VDX�GXVXO� JXQRLXOXL� LPSOLFă� R� DFWLYLWDWH� IL]LFă��0HUVXO�SH� MRV�
HVWH�VăQăWRV��XUFDWXO�VFăULORU�OD�IHO��vQ�DFHHDúL�VLWXDĠLH�HVWH�úL�FăUDWXO�XQHL�SODVH�HWF� 
&kQG�VSXQ�³VSRUW´��Pă�UHIHU�OD�RULFH�DFWLYLWDWH�FDUH�SXQH�LQLPD�vQ�PLúFDUH��LQGLIHUHQW�GH�ORF�
XO�vQ�FDUH�VH�GHVIăúRDUă��ÌQVă�DVă]L�YRP�YRUEL�GHVSUH�VSRUWXO�RUJDQL]DW��FRQúWLHQW�úL�FRQVWDQW��
FDUH�DUH�QXPHURDVH�EHQHILFLL�GHVSUH�FDUH�Yă�YRL�SRYHVWL�SH�VFXUW� 
��&UHD]ă� úL�PHQĠLQH� R� EXQă� FRQGLĠLH� IL]LFă� 'DFă�DYHĠL�XQ�VWLO�GH�YLDĠă�VHGHQWDU��vQ�PRG�
FHUW� QX� VXQWHĠL� vQ� FHD� PDL� EXQă� IRUPă�� &RQGLĠLD� IL]LFă� UHSUH]LQWă� VWDUHD� XQHL� SHUVRDQH�
�VSRUWLY��GLQ�SXQFW�GH�YHGHUH�DO�FRQGLĠLHL�VDOH� 
�� 6SRUWXO� Yă� LQWHJUHD]ă� vQWU-XQ� JUXS� GH� RDPHQL� VăQăWRúL� 6RFLDOL]DUHD� HVWH� IRDUH� LP�
SRUWDQWă�� LDU�GDFă�R�IDFHĠL� vQWU-XQ�JUXS�FDUH�SUDFWLFă�VSRUW�HVWH�XQ�DYDQWDM��SHQWUX�Fă�H[LVWă�
vQGHOHWQLFLUL�FRPXQH��FX�XQ�JUDG�PDUH�GH�RSWLPLVP�úL�FX�SUHRFXSăUL�FH�ĠLQ�GH�VăQăWDWH�úL�SUH�
YHQĠLH� 
��&ăSăWDĠL�XQ�PDUH�JUDG�GH�vQFUHGHUH�úL�UHVSHFW�IDĠă�GH�YRL� ÌQ�FOLSD�vQ�FDUH�SUDFWLFDĠL�XQ�
VSRUW��WUHFHĠL�SHVWH�PXOWH�EDULHUH�IL]LFH�úL�SVLKLFH��LDU�GHSăúLUHD�DFHVWRU�OLPLWH�Yă�IDFH�Vă�Yă�
VLPĠLĠL� Fă� HVWH� OD� vQGHPkQă� Vă� VFKLPEDĠL� RULFH� vQ� YLDĠD�� Vă� OXDĠL� GHFL]LL� FRPSOH[H� úL� Vă� OH�
DSOLFDĠL�vQ�YLDĠă� 
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��5HDOL]DĠL�XQ� WRQXV�PXVFXODU�EXQ� 3HUVRDQHOH�LPSOLFDWH�vQ�DFWLYLWăĠL�VSRUWLYH�DX�XQ�WRQXV�
PXVFXODU�EXQ�úL�R�PXVFXODWXUă�ELQH�GHILQLWă�úL�SXWHUQLFă��vQ�WLPS�FH�SHUVRDQHOH�QHDQWUHQDWH�
DX�XQ�WRQXV�VODE��XQ�DVSHFW�SXIRV�DO�PXúFKLORU�úL�FRQVLVWHQĠD�XQHL�PHGX]H� 
�� $MXWă� OD� FUHúWHUHD� FDSDFLWăĠLL� PHQWDOH� ,PSOLFDUHD� vQ� DFWLYLWăĠL� VSRUWLYH� RUJDQL]DWH� Yă�
DMXWă�Vă� ILĠL�PDL� ULJXURV� úL�PDL�ELQH�RUJDQL]DW��PDL�DWHQW�FX�GLVWULEXLUHD� WLPSXOXL�úL�RUJDQL�
]DUHD�OXL�úL�PDL�LPSOLFDW�vQ�DFWLYLWăĠLOH�FXUHQWH�SH�FDUH�OH�DYHĠL��ÌQ�IXQFĠLH�GH�VSRUWXO�SH�FDUH�vO�
SUDFWLFDĠL�VH�GH]YROWă�UHIOH[H��UDSLGLWDWH�vQ�JkQGLULH�úL�vQ�DQDOL]DUH�D�VLWXDĠLLORU�YDULDWH� 
�� (OLPLQă� WXOEXUăULOH� GH� SHUVRQDOLWDWH� 3ULQ� VSRUW� GLULMăP� DFFHVHOH� GH� DJUHVLYLWDWH� FăWUH�
PLúFăUL� FRRUGRQDWH� úL� FRQWURODWH� vQ� VăOL� VSHFLDOH�� XQGH� SUDFWLFăP� DUWH�PDUĠLDOH�� ER[�� OXSWH��
ERG\EXLOGLQJ�HWF��(IRUWXO�GLQ�WLPSXO�DQWUHQDPHQWHORU�QH�RERVHúWH�vQGHDMXQV�FD�Vă�QX�PDL�GR�
ULP�Vă�ILP�DJUHVLYL� 
��(OLPLQă� LQVRPQLD� 3ULQ�PLúFDUH�HOLPLQăP�GLIHULWH�WR[LQH�úL�UHOD[ăP�PXVFXODWXUD��(OLEHU�
DUHD�GH�VHURWRQLQă�úL�HQGRUILQă�QH�DMXWă�Vă�GRUPLP�PDL�ELQH��Vă�ILP�PDL�UHOD[DĠL�úL�RSWLPLúWL� 
�� 5HGXFH� ULVFXO� DIHFĠLXQLORU� FDUGLRYDVFXODUH� 0XúFKLXO� LQLPLL� HVWH�PDL� ELQH� DQWUHQDW� úL�
SRPSHD]ă�PDL�PXOW�VkQJH��EDWH�PDL�UHJXODW�úL�HVWH�PDL�SXĠLQ�SUHGLVSXV�OD�GLIHULWH�DIHFĠLXQL�
FDUDFWHULVWLFH�XQXL�RP�VHGHQWDU� 
��ÌQFHWLQHúWH�SURFHVXO�GH�GHWHULRUDUH�D�PXúFKLXOXL�LQLPLL� 
���ÌQFHWLQHúWH�vPEăWUkQLUHD�FD�SURFHV�IL]LF� 
���1H� GHWHUPLQă� Vă� QH� KUăQLP�PDL� VăQăWRV� 8Q�RP�FDUH�IDFH�PLúFDUH�DUH�DOWH�QHYRL�DOL�
PHQWDUH�úL�HVWH�PDL�FRQúWLHQW�GH�LPSRUWDQĠD�XQHL�GLHWH�HFKLOLEUDWH� 
��� ,PSOLFă� VXSOLPHQWDUHD� FX� PLQHUDOH�� YLWDPLQH� úL� DQWLR[LGDQĠL� 1HFHVLWăĠLOH� RUJDQ�
LVPXOXL�XQXL�VSRUWLY�vQ�FHHD�FH�SULYHúWH�FDQWLWăĠLOH�GH�PLQHUDOH��YLWDPLQH�úL�DQWLR[LGDQĠL�VXQW�
GLIHULWH�GH�DOH�XQXL�RP�VHGHQWDU��6XSOLPHQWDUHD�VH�IDFH�SH�FDOH�QDWXUDOă��SULQ�PkQFDUH��úL�DU�
WLILFLDOă��SULQ�SDVWLOH�� 
���&UHúWH� VHFUHĠLD� GH� VHURWRQLQă� úL� HQGRUILQă� $FHúWLD�VXQW�KRUPRQL�IRDUWH�LPSRUWDQĠL�vQ�
UHOD[DUHD�QRDVWUă�úL�vQ�DVLJXUDUHD�XQXL�VRPQ�OLQLúWLW� 
���ÌQWLQHUHúWH�SLHOHD� 
���0RGLILFă�PHWDEROLVPXO� 8Q�VSRUWLY�DUH�XQ�PHWDEROLVP�DFWLY�RULHQWDW�VSUH�IXUQL]DUHD�GH�
HQHUJLH��QX�VSUH�VWRFDUH��DúD�FXP�HVWH�PHWDEROLVPXO�OHQW�DO�XQHL�SHUVRDQH�VHGHQWDUH���9HĠL�
SXWHD�PkQFD�PDL�PXOW��IăUă�D�SXQH�NLORJUDPH�vQ�SOXV� 
���6FKLPEă�FRPSR]LĠLD�RUJDQLVPXOXL��PXúFKL�YHUVXV�JUăVLPH�� 6LQJXUXO�PRG�VăQăWRV�
SULQ�FDUH�SXWHĠL�VFKLPED�UDSRUWXO�GH�JUăVLPH�PXúFKL�vQ�RUJDQLVP�HVWH�VSRUWXO��2�PDVă�PXV�
FXODUă�PDUH�úL�XQ�ĠHVXW�DGLSRV�PLF��GDU�QHFHVDU��UHSUH]LQWă�FKHLD�XQXL�RUJDQLVP�VăQăWRV�úL�
IUXPRV� 
���&UHúWH�UH]LVWHQĠD�OD�GLYHUVH�EROL� 6LVWHPXO�LPXQLWDU�DO�XQXL�VSRUWLY�HVWH�PDL�SXWHUQLF�
GHFkW�DO�XQXL�RP�VHGHQWDU��5HFXSHUDUHD�GXSă�GLYHUVH�EROL�HVWH�PDL�UDSLGă�úL�HIHFWHOH�QHJDWLYH�
VXQW�PDL�UHGXVH��6D�QX�FUHGHĠL�vQVă�FD�XQ�VSRUWLY�QX�VH�vPEROQăYHúWH«�úL�HL�VXQW�RDPHQL��
GRDU�Fă�DX�R�UH]LVWHQĠă�PDL�EXQă�OD�EROL�FRPXQH��PDL�PDUH�GHFkW�D�FHORUODOĠL� 
���&UHúWH�FDOLWDWHD�YLHĠLL�OD�EROQDYL 
���,QWHJUHD]ă�VRFLDO�SHUVRDQHOH�FX�KDQGLFDS�IL]LF� 8Q�KDQGLFDS�IL]LF�QX�WUHEXLH�Vă�vQVHPQH�
VIkUúLWXO�XQHL�YLHĠL��FL�DGDSWDUHD�OD�XQD�QRXă� 
���&UHúWH�GHQVLWDWHD�RVRDVă�SUHYHQLQG�RVWHRSRUR]D� $FHVW�FDSLWRO�HVWH�GH�LQWHUHV�PDL�DOHV�
SHQWUX�IHPHL��3ULQ�VSRUW�FUHúWH�UDWD�GH�DEVRUEĠLH�D�FDOFLXOXL�vQ�RDVH� 
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