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MIHAI DAVID, 125 DE ANI DE LA NAŞTERE
PROF. UNIV. DR. IOAN DONISĂ
„Să-şi găsească cineva calea vieţii lui e lucrul cel mai de preţ în lumea asta”
După Primul Război Mondial avea să se deschidă o perioadă înfloritoare pentru geografia ieşeană . La
1 decembrie 1920 a fost numit suplinitor al Catedrei de Geografie Mihai David care, devenit titular la 1
octombrie 1922, a organizat şi îndrumat întreaga activitate geografică de la Universitatea ieşeană până la 22
octombrie 1944, când a fost demis din motive politice.
Mihail David se născuse la 21 mai 1886 în familia modestului factor poştal şi mic negustor din
Negreştii Vasluiului. După cuvenitul popas în şcoala primară din localitatea natală, prin concurs riguros,
Mihail David a devenit elevul bursier ce avea să termine Liceul Internat din Iaşi, ca şef de promoţie, în anul
1906. În acelaşi an s-a înscris ca student la Secţia de Ştiinţe Naturale de la Facultatea de Ştiinţe a
Universităţii din Iaşi, luându-şi licenţa în anul 1910. Aici a avut profesori străluciţi şi a fost fascinat de
personalitatea lui Ion Simionescu de care s-a ataşat temeinic şi care, la rându-i, preţuindu-l în mod deosebit,
l-a adus ca asistent la Catedra de Geologie şi Paleontologie.
După cum avea să mărturisească în 1944, hotărâtoare pentru calea vieţii lui a fost lecţia de deschidere
a cursului de Geologie al lui I. Simionescu, din toamna anului 1908: „ieşind aproape uluit de la această
deschidere de curs, am pornit în neştire, nu spre casa care era în partea de jos a oraşului, ci spre dealul
Copoului, unde în amurgul împurpurat al asfinţitului, priveam cum se desfăşoară departe creasta zimţuită a
Carpaţilor cu transparenţa de ametist. Şi în acea minunată privelişte şi cu sufletul atâta de răscolit de ceea ce
auzisem de la maestru, mi-am statornicit cărarea vieţii, fiindcă până atunci nu eram încă dumerit pe ce drum
de muncă să apuc. Şi iată aşa a început între mine şi profesorul I. Simionescu o legătură care, în al doilea an
de studiu geologic, s-a întărit prin statornicirea mea la laboratorul condus de el. Şi au trecut ani de rodnică
ucenicie în care sufletu-mi s-a legat din ce în ce mai puternic de personalitatea sa, de la care nu puteai învăţa
decât binele şi frumosul‖.
După absolvirea facultăţii, în 1910 a avut marea satisfacţie de a deveni coleg de cancelarie cu foştii săi
profesori de la Liceul Internat din Iaşi, unde a predat Ştiinţele naturale până în anul 1912, când a fost
încadrat ca asistent suplinitor la Catedra de Geologie şi Paleontologie de la Universitatea din Iaşi, revenind
alături de iubitul lui magistru – I. Simionescu. A satisfăcut serviciul militar la Regimentul 4 Vânători, Iaşi,
urmând apoi Şcoala de ofiţeri de rezervă la Bucureşti.
Vremurile erau tulburi şi, în 1913, a fost mobilizat făcându-şi datoria de ostaş încât a fost decorat cu
Avântul Ţării. În acelaşi an, la 1 noiembrie a fost numit preparator-desenator suplinitor la Catedra de
Geografie, care rămăsese vacantă prin moartea, în 1911, a lui Ştefan Popescu şi era suplinită de I.
Simionescu. A fost acesta un moment de răscruce, care a dat o nouă orientare căii pe care şi-o alesese sub
înrâurirea maestrului său. De acum înainte, viaţa şi activitatea lui M. David se vor împleti tot mai strâns cu
destinele geografiei ieşene.
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Soarta a vrut să-l menţină încă puternic ancorat în domeniul geologiei deoarece, la 15 ianuarie 1913, a
fost numit suplinitor la Catedra de Geologie şi Paleontologie, unde a predat şi cursul de Agrogeologie la
Secţia agricolă până în anul 1916, când a fost mobilizat din nou. Ca ofiţer, cu gradul de căpitan în rezervă, a
participat activ la război, la un moment dat fiind luat prizonier dar a fost eliberat de bravul său caporal încât
au luat ei prizonieri pe inamici. Episodul este menţionat pe o fotografie pe care i-a dat-o ostaşului, ca semn
de recunoştinţă. Pentru participarea la campanie a fost decorat cu Războiul de Întregire – bareta Ardeal, cu
Egreta Mihai Viteazul şi cu Coroana României (cavaler).
Revenit la viaţa civilă, şi-a continuat activitatea la Facultatea de Ştiinţe, pregătindu-şi doctoratul în
geologie pe care l-a luat în mod strălucit cu teza „Cercetări geologice în Podişul Moldovei‖, în iunie 1919.
Se părea că îi este definitivată calea pe tărâmul geologiei, dar nu a fost aşa deoarece la 1 ianuarie 1920 a fost
numit suplinitor al Catedrei de Geografie, vacantă prin plecarea, la Cluj-Napoca, a lui George Vâlsan.
În acelaşi an, primeşte două numiri noi la catedra de Geologie şi Paleontologie: asistent provizoriu, la
1 aprilie şi şef de lucrări (însărcinat), la 1 octombrie. Tot în acel an, a început să suplinească Catedra de
Agrogeologie şi pedologie), predând cursuri studenţilor de la Secţia Agricolă până în anul 1930, când
această catedră a început a fi suplinită de către Nicolae Florov. A mai suplinit Catedra de Geologie în
perioada 1929-1931 şi apoi în 1941-1944.
Putem aprecia ca benefice împrejurările care au făcut ca M. David să-şi desfăşoare activitatea în
domeniile înrudite ale geologiei şi geografiei, întrucât a legat strâns geografia ieşeană de geologie şi de
ştiinţele naturale pe plan didactic şi a folosit cu mult succes metodele geografice pentru descifrarea structurii
geologice, precum şi datele geologice pentru explicarea realităţii geografice în cercetarea ştiinţifică.
Preluând Catedra de geografie, M. David a fost nevoit să pornească de la un teren aproape gol în
materie de organizare, deoarece nu moştenise decât o sală cu un dulap şi cca. 100 de cărţi, fără niciun fel de
material didactic. Întrucât în anul universitar 1924–1925 numărul studenţilor Secţiei de Geografie ajunsese
deja la 114, M. David a obţinut închirierea unei clădiri în str. Codrescu, Nr. 11, în care a organizat
Laboratorul de geografie cu o sală de curs şi de lucrări practice, o bibliotecă, o sală de material didactic şi
cabinete pentru cadrele didactice. Abia în 1934 i s-a repartizat Secţiei de geografie un spaţiu adecvat în aripa
nouă a clădirii universităţii. Împreună cu colaboratorii, M. David a organizat temeinic acest spaţiu dotându-l
cu mobilier trainic şi perfect adecvat, cu numeroase cărţi, reviste de specialitate, hărţi, planşe, instrumente şi
aparate necesare procesului didactic şi ştiinţific.
A organizat o bibliotecă de specialitate şi un laborator fotografic, încadrând un excelent fotograf care a
realizat o impresionantă colecţie de fotografii documentare. În felul acesta, M. David a reuşit să creeze o
bază materială care asigura condiţii optime procesului didactic şi cercetării ştiinţifice.
Din 1920 şi până în 1944, M. David a predat cursuri de Geografie fizică generală şi de Geografia
României. Trei dintre studenţii săi – Gh. Filip, I. Dandescu şi I. Gugiuman - au litografiat cursul despre
Atmosferă (1930) şi pe cel de Morfologie terestră (1933). Din aceste cursuri şi din mărturiile unora dintre
foştii săi studenţi, rezultă că prelegerile lui M. David se caracterizau prin claritate, logică impecabilă şi
îmbinau analiza profundă cu sinteze extinse care ofereau studenţilor înţelegerea cauzală a realităţii
geografice. Pentru ilustrarea şi exemplificarea faptelor, el recurgea la numeroase exemple din România,
după observaţiile proprii.
Pentru aprofundarea cunoştinţelor, a organizat un seminar în cadrul disciplinei Geografia României.
Studenţii prezentau lucrări cu subiecte din geografia patriei şi apoi se purtau discuţii vii şi cuprinzătoare. La
seminar participau toate cadrele didactice ale Secţiei de Geografie şi, după ce discutau studenţii, profesorul
dădea cuvântul cadrelor, începând cu cel mai tânăr. La sfârşit el făcea completări şi ample sinteze pe tema
discutată. În felul acesta, seminarul stimula atât studenţii, cât şi cadrele didactice să cerceteze bibliografia şi
să mediteze asupra temei tratate. De altfel, pentru stimularea participării studenţilor la activitatea geografică,
M. David a sprijinit înfiinţarea, în 1930, a Societăţii geografice „Dimitrie Cantemir‖.
M. David a condus şi lucrări practice, punând accent pe deprinderea citirii hărţilor topografice şi
analiza geomorfologică în teren şi în laborator.
O importanţă deosebită se acorda excursiilor de studiu organizate cu studenţii la sfârşit de săptămână
în apropierea Iaşului sau în perioade mai lungi (10–18 zile), în timpul verii, în diferite regiuni din ţară.
Pentru a întregi pregătirea studenţilor, M. David a iniţiat înfiinţarea conferinţelor de Geografie umană,
Geografie regională, Geografie istorică, Topografie, care au fost încadrate cu specialişti de profil (conf. dr.
Gh. I. Năstase, conf. dr. N. Lupu, conf. dr. Emil Diaconescu, conf. dr. Scarlat Panaitescu).
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În anul 1938, prin Legea de raţionalizare a învăţământului superior, la Secţia de Geografie s-au creat
două catedre: Catedra de Geografie fizică şi Geografia României, al cărei titular a rămas M. David, şi
Catedra de Geografie generală şi Geografie umană, a cărei suplinire a fost încredinţată conferenţiarului dr.
Gh. Năstase. Totodată însă s-au desfiinţat conferinţele de Topografie-Cartografie şi de Geografie istorică (I.
Gugiuman precizează că ar fi fost Istoria geografiei).
Pentru specializarea cadrelor, M. David a obţinut introducerea doctoratului în geografie la
Universitatea din Iaşi încât, în perioada 1938–1944, sub conducerea sa şi a profesorului Gh. Năstase, au fost
elaborate 5 teze de doctorat (Gh. Năstase, N. Lupu, V. Tufescu, N. Şenchea, I. Gugiuman).
Deoarece o instituţie ştiinţifică fără o publicaţie proprie este mută, M. David a iniţiat publicarea
periodicului Lucrările Societăţii geografice „Dimitrie Cantemir‖, din care au apărut 4 volume în perioada
1938–1942, vicisitudinile războiului impunând încetarea editării.
Înţelegând importanţa deosebită a geografiei ca disciplină de învăţământ, Mihai David a apreciat că,
pe lângă calitatea profesorilor pe care îi pregătea la Universitate, un rol important îl au manualele şcolare.
De aceea a depus eforturi mari pentru asigurarea unei înalte ţinute ştiinţifico-metodice întregii serii de
manuale de geografie. Împreună cu P.N. Mirodescu a elaborat zece manuale de geografie, dintre care nouă
au fost tipărite în primă ediţie în anul 1933 şi unul – în 1938, fiind scoase apoi numeroase ediţii. Opt
manuale constituiau seria completă pentru învăţământul liceal, iar două dintre ele au fost destinate şcolilor
comerciale. Prin calitatea deosebită a tuturor acestor manuale, Mihai David a adus o valoroasă contribuţie la
perfecţionarea învăţământului geografic şi la ridicarea prestigiului acestei discipline de învăţământ.
În urma gravelor evenimente politice din ianuarie 1941, prin Decretul nr. 167 a fost numit rector al
Universităţii din Iaşi. Aceasta a fost o sarcină foarte grea deoarece trebuia să asigure desfăşurarea normală a
activităţii academice într-o atmosferă politică tulbure şi de război. În primăvara anului 1944, când Iaşul a
intrat în zona frontului, a fost nevoit să organizeze evacuarea Universităţii, cu tot personalul şi cu toată
averea ei materială. În acest fel, Catedra şi Laboratorul de geografie au ajuns la Zlatna, în Munţii Apuseni.
Acolo i-a parvenit lui M. David ordinul prin care, începând cu data de 22 oct. 1944, era demis din
învăţământ, fiind astfel printre primele victime ale epurării politice.
Pe lângă vasta sa activitate didactică şi organizatorică, M. David a desfăşurat şi o intensă muncă de
cercetare, aducând valoroase contribuţii la cunoaşterea geologiei şi geografiei unor însemnate regiuni ale
patriei. În urma unor asidue observaţii de teren şi cercetări de laborator, el a elaborat scheme logice de
descriere şi interpretare a evoluţiei reliefului în lumina teoriei ciclurilor geografice pentru Podişul şi
Subcarpaţii Moldovei, pentru Carpaţii Orientali şi pentru Podişul Transilvaniei. Multe dintre observaţiile lui
s-au dovedit reale şi unele interpretări sunt acceptate şi astăzi.
Valoarea sa ştiinţifică a fost recunoscută de timpuriu, prin alegerea sa, în 1922, ca membru al
Comitetului Societăţii Regale Române de Geografie şi a fost consacrată prin alegerea, la 31 mai 1935, ca
membru corespondent al Academiei Române. A fost şi membru titular al Academiei de ştiinţe din Bucureşti.
La 1 aprilie 1944 a fost numit membru permanent al Institutului de Geografie, la a cărei fondare contribuise.
Demis în 1944, M. David a fost pensionat abia la 1 noiembrie 1945, dar în 1948 a fost nevoit să
prezinte un amplu şi dramatic memoriu pentru a-şi apăra drepturile în faţa unei comisii de revizuire a
pensiilor. Din iunie 1952 şi până la 1 mai 1954 a lucrat la instituţii de cercetare şi proiectare, conducând
studiile geotehnice asupra teritoriului oraşului Iaşi în vederea documentării planului de sistematizare urbană.
Pe data de 26 iunie 1954, la vârsta de 68 de ani, decesul, intervenit în mod subit, a curmat activitatea
profesorului Mihai David, organizatorul învăţământului şi cercetării geografice moderne la Universitatea din
Iaşi.

Fragment din lucrarea „Retrospectiva geografiei ieşene...
Istoricul şi evoluţia organizării învăţământului geografic la Iaşi”
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PREOCUPĂRI DIDACTICE
HOMESCHOOLING – UL, O ALTERNATIVĂ EDUCAŢIONALĂ
CONTROVERSATĂ ?
PROF. LĂCRĂMIOARA BURLICĂ, GR. ŞC. “RADU CERNĂTESCU” IAŞI,

(ex-rezident SUA)
PROF. UNIV. DR. CONSTANTIN LUCA, UNIV. “GH. ASACHI” IAŞI

(director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic)
Abstract. Homeschooling-ul pleacă de la premisa că rolul părinţilor în educaţia copilului este atât de
important, încât este aproape imposibil să li se găsească acestora un substitut.
Recunoscut în ultimă vreme în tot mai multe state ale lumii, ales de părinţii nemulţumiţi de şcolile
publice, homeschooling-ul (HS) este privit cu reţinere mai ales datorită efectelor pe care le poate produce în
societate: reducerea importanţei sensului civic, dezvoltarea extremismului religios sau social, reducerea
fondurilor pentru şcolile publice. Lucrarea prezintă succint o serie de informaţii despre homeschooling în
diverse ţări ale lumii, argumente, controverse şi critici ale acestei alternative educaţionale
1. Introducere
Cu trei, patru decenii în urmă, homeschooling-ul era privit ca o practică inacceptabilă pentru a
satisface cerinţele educaţionale ale şcolii de stat în multe ţări ale lumii, însă treptat, legislaţia statelor s-a mai
schimbat iar astăzi este acceptată.
HS este legal în multe state ale lumii ca Australia, Canada, Noua Zeelandă, Rusia Cehia, Danemarca,
Taiwan, Marea Britanie, însă succesul este cel mai evident în SUA, fiind ales în special de părinţii
nemulţumiţi de şcolile publice. Cele două milioane de copii americani care învaţă acasă au obţinut rezultate
cu 34-39% mai bune decât colegii lor la testele de cunoştinţe, frecventează bibliotecile mai des în vederea
documentării, folosesc computerul mai mult şi se uită la TV mai rar.
De asemenea, s-a constatat statistic că aceşti copii desfăşoară cel puţin 5 activităţi de socializare pe
săptămână care includ: ore de balet, ore de fotbal, cor la biserică, ore de pictură, vizionări de spectacole de
teatru sau film şi ore de joacă în vecinătatea casei.
Performanţele elevilor educaţi acasă sunt mai puţin influenţate de venitul părinţilor şi de educaţia
acestora, în timp ce din sistemul public doar 68% îşi continuă studiile la universitate, primii urmează cursuri
universitate în proporţie de 71 %. [1]
Unele state au programe de educaţie la domiciliu ca o extensie a sistemului educaţional obligatoriu, iar
altele precum Brazilia, Germania, Hong-Kong au scos HS în afară legii.
În Italia HS, numit ―instruzione parentale‖, este legal, dar neobişnuit; elevii trebuie înscrişi la şcoală
pentru a susţine examenele finale, iar părinţii trebuie să justifice opţiunea lor.
În Rusia,1 milion de elevi sunt afiliaţi la o instituţie educativă unde ei au dreptul să acceseze cărţi şi
suport necesar pregătirii, şi unde trec periodic‖ appraisals‖ al muncii lor. Statul este obligat, în această
situaţie, să plătească părinţilor o sumă de bani echivalentă cu costurile necesare educării copilului la o
şcoală de stat. În Franţa şi Olanda, progresul şcolar al copilului e testat comparându-se rezultatele an de an
pentru a vedea dacă se înregistrează un progres. Părinţii au libertatea de a-şi alege propriul curriculum care
să respecte în linii mari curriculumul naţional. În China, HS este ilegal pentru cetăţenii ţării dar legal pentru
elevii străini care, din diferite motive, studiază acolo.
Apreciat că o formă de educaţie nonformală şi statuat de Sistemul Naţional al Educaţiei din 2003, în
Indonezia, HS nu permite totuşi elevilor care studiază acasă să participe la teste naţionale pentru a obţine
certificate de echivalare. În această ţară, homeschooling-ul a devenit o modă în familiile cu părinţi educaţi,
capabili de a oferi un tutoring mai bun decât în şcolile de stat.
În Germania şi Hong-Kong prezenţa la şcoală este obligatorie şi gratuită de la 5 la 16 ani, penalităţile
sunt amenzi de 5000 EU/10000$, pierderea custodiei copilului sau închisoarea. [1].
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La ora actuală România este una dintre puţinele ţări din Europa care nu permite educarea copiilor la
domiciliu, decât în cazuri speciale de boală. Singura portiţă găsită de părinţii români pentru a-şi educa acasă
copiii este înscrierea lor la o şcoală din străinătate cu învăţământ la distanţă, în care nu riscă sancţiuni din
partea autorităţilor, urmată de echivalarea studiilor prin examene finale.
Într-o scrisoare deschisă adresată ministrului Gabriel Funeriu (9-03-2010)[2] deputatul Carmen
Axenie a lansat un proiect de lege şi îi solicită punctul de vedere privind învăţământul la domiciliu, mai ales
că mii de părinţi şi-au manifestat această dorinţa, invocând motive de natură pedagogică şi etică. Se arată, în
scrisoare, că HS poate fi o componentă a reformei învăţământului în care „statul poate face economii, iar
părinţii pot fi mulţumiţi că li s-a respectat o dorinţă‖.
Într-o ţară europeană trebuie stimulat pluralismul educaţional prin susţinerea învăţământului particular,
confesional, al alternativelor educaţionale.
2. Argumente care susţin HS
În 1964 John Caldwell Holt în ―How children fail‖[3], critică aspru şcoala tradiţională, dezvoltând
teoria că insuccesele copilului apar sub presiunea la care-l supun adulţii în şcoală.
În emisiunile televizate, care s-au bucurat de mare audienţă, Holt nu a sugerat altă alternativă
educaţională, dar a sperat să iniţieze o regândire a sistemului, mai prietenoasă pentru elev. În acest timp
specialiştii Raymond şi Dorothy Moore [4] au conchis că legăturile şi dezvoltarea emoţională făcute acasă
cu părinţii în anii de început sunt întrerupte de înscrierea într-o instituţie de învăţământ
Obiecţia care se ridică la acest tip de învăţământ este legată de capacitatea părinţilor de a fi pedagogi,
uitându-se, bineînţeles, că părinţii sunt pedagogi prin natura lor. Încă din primii ani de viaţă îşi învaţă copiii
o mulţime de lucruri, unii ajungând la şcoală cu alfabetul învăţat şi chiar realizând lecturi uşoare. Tot
părinţii coordonează serios lecţiile copiilor, mai ales la nivelul claselor mici.
Trebuie să acceptăm că mulţi părinţi sunt educaţi, au liceul, sunt absolvenţi ai instituţiilor de
învăţământ superior cu master şi doctorat. A le nega dreptul de a fi dăscăli la ciclul primar şi gimnazial
înseamnă a nega şcoala în care s-au format şi a încălca drepturile omului.
Oricum copilul nu învăţa materia de studiu de la părinte, decât dacă acesta îl stăpâneşte prin pregătirea
sa, ci din manuale şcolare. Părintele îl verifică şi îl coordonează ca şi în şcoala de stat, dar îl învăţa să fie un
bun autodidact, să se exprime scris şi oral, să îşi creeze o tehnică de studiu proprie.
În HS părintele şi copilul lucrează pentru o ţintă comună, iar copiii văd în părinţi resurse şi educatori,
nu judecători şi evaluatori. Se evită astfel depersonalizarea copilului, bunul cel mai de preţ al oricărui
părinte, care îl cunoaşte cel mai bine, îi ştie interesele şi face orice ca să i le cultive.
O problemă este că mulţi dascăli cred că elevii trebuie să fie la fel, iar nemanifestarea interesului
pentru o anumită disciplină este sancţionată cu note mici şi reproşuri care demobilizează elevul.
Nu putem neglija aspectul că la ora actuală sistemul de învăţământ românesc a fost şi este plin de
suplinitori, unii necalificaţi care predau sub nivelul unui părinte licenţiat în ştiinţe umaniste sau reale. Din
păcate, în realitate mulţi copiii ―: recuperează‖ terenul pierdut în şcoală, alături de părinţi acasă sau de alţi
profesori care îi meditează, stârnind atâtea controverse.
Homeschooling-ul ca alternativă educaţională ar rezolva într-o mare măsură şi drama copiilor ai căror
părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. Lăsându-i în grija unor unchi mătuşi, bunici în vârsta sau chiar
vecini, părinţii nu urmăresc decât să-i ferească de adaptarea dificilă la mediul şcolar din altă ţară, dar
neglijează aspectele grave care pot să apară. Aceşti copii se rup emoţional de cei din jurul lor, din cauza
despărţirii de părinţi. Ei sunt nevoiţi să facă faţă încercărilor de unii singuri, le scade performanţa şi au
probleme de comportament. Pot să devină agresivi sau să le scadă stima de sine. Ei îşi suplinesc părinţii cu
prietenii din jur.
Se profilează un mare semn de întrebare ―Să lăsăm copiii noştri acasă sau să îi educăm noi ?‖ la care
HS pare a fi singurul răspuns. Motivele pentru care mulţi părinţi aleg această alternativă educaţională ar fi:
- Dorinţa de a-şi creşte copiii în spiritul valorilor creştine, nerespectate în toate şcolile de stat;
- Calitatea slabă , scăderea nivelului de aprofundare a informaţiilor şi competenţelor;
- Dorinţa de a-şi feri copiii uneori de influenţa unei educaţii puternic ideologizante, de un mediu
violent; (consum de droguri, agresivitate)
- Posibilitatea de a asigura o pregătire în condiţii speciale acasă, cu tutori.
Se consideră de asemenea un avantaj faptul că studiul acasă se poate realiza într-un interval de timp
mai redus fără a pierde zilele libere şi fără a te adapta la ritmul scăzut al ultimului elev din clasă.
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Eficienţa studiului pe baza ―unit studies‖ care grupează discipline diferite ca istorie, matematică,
fizică, geografie, pentru aprofundarea unei teme generale precum apa, animalele, Roma antică se reflectă
statistic; elevul reţine cu 45% mai multă informaţie decât în predarea clasică. Aceste unităţi sunt într-adevăr
folositoare mai ales pentru că pot permite studiul unei teme la niveluri diferite de învăţare, de la clase mici
la mari, conţinutul fiind flexibil şi ajustat la nevoie.
Un argument pro al alternativei de educaţie la domiciliu îl reprezintă, în SUA, cheltuielile per elev de
10 ori mai reduse (550$/an faţă de 5300$/an). [5]
Un raport al Centrului Naţional pentru Statistici Educaţionale din USA privitor la numărul părinţilor
care aleg această alternativă educaţională din diferite motive se prezintă astfel: [5]
În lucrarea―Home schooling is becoming more commun‖, Patricia Lines [2] arată că familia adeptă a
HS este o familie de albi, religioasă, conservatoare, cu venit mediu şi cu un nivel educativ peste medie.
Şcolarul provine cu siguranţă dintr-o familie biparentală, mai are un frate şcolar şi unul preşcolar, mama
este cea care îşi asumă rolul de dascăl, fiind şi cea care probabil stă acasă.
Ar fi hilar să ne imaginăm că ziua de studiu începe pentru elevul de acasă cu o rugăciune şi un salut la
drapel, apoi cu aşezarea lui la masă din bucătărie pentru a-şi scrie lecţiile. Astfel de elevi petrec mult timp la
biblioteci, muzee, instituţii, cluburi, la cursuri oferite de o şcoală publică, activităţi culturale, fiind afiliaţi la
un colegiu, asociaţie HS şi împart experienţa învăţării cu alţi copii.
Statele Washington şi Iowa dau familiilor dreptul să-şi înscrie part-time copiii într-o şcoală publică şi
comunităţii locale să suporte o parte din cheltuielile familiei privind educarea lor.
Putem adăuga în favoarea punctelor de vedere care susţin HS, că învăţarea de acasă nu este o practică
nouă aşa cum se crede. John Locke - un filozof al secolului 17- spunea că prima ţintă a educaţiei este
dobândirea virtuţii, iar căminul este cel mai bun loc unde poţi să înveţi acest lucru [5]
3. Controverse şi critici
Deoarece elevii educaţi acasă sunt oarecum izolaţi de comunitate, HS ar putea ascunde unele dovezi
de instabilitate emoţională şi de abuzare a copilului de către familie. De multe ori se argumentează studiul
acasă cu nişte rezultate şcolare pozitive pe care elevul oricum le poate obţine la fel de uşor şi într-un mediu
instituţionalizat precum şcoala.
Copilul poate deveni confuz căci nu face distincţie între rolul de membru al familiei şi cel de elev. Nu
înţelege unde se termină rolul de tată şi unde începe cel de profesor. De aici pot apărea neînţelegeri,
pierderea autorităţii şi descurajarea până la afirmaţii de genul ―HS - calvarul vieţii mele‖
Deoarece timpul de studiu în HS e de departe mai redus decât cel de la şcoală, părintele trebuie să se
concentreze puternic în prealabil pe organizarea studiului, a conţinutului şi explicaţiilor în urma unei
documentări serioase.‖ Primul an ca educator a fost foarte greu pentru că a trebuit să îmi creez propriul curs;
de fapt am învăţat eu întâi toate noţiunile pe care le-am predat copilului‖ [10]
În completarea valorilor legate de acceptarea celorlalţi, şcolile publice dezvoltă elevului abilităţi de
viitor angajat, necesare unui adult de succes. Deoarece şcolile publice au un număr mare de elevi, aceştia nu
sunt ―hrăniţi cu linguriţa‖ [6], ei fiind obligaţi să îşi asume responsabilităţi pentru învăţare, să capete
iniţiativă şi independentă, calităţi absolut necesare în carieră;
Copiii din şcolile publice trebuie să relaţioneze cu personalităţi şi temperamente diferite, ceea ce îi
ajută să dobândească capacităţi de relaţionare. Apoi învăţă să se adapteze la stiluri diferite de conducere şi
organizare ale profesorilor. HS-lerii au experienţa doar a unui grup restrâns de oameni.
Şcolile publice ajută elevii să devină mai culţi, mai lipsiţi de discriminare, punându-le la dispoziţie
resurse şi activităţi variate: ore de muzică cu instrument, sporturi variate, teatru, pictură şi dans, depăşind
cunoştinţele academice şi experienţele cotidiene.
În ciuda unor incidente violente izolate, s-a constatat că şcoala este lipsită de pericol, şi că mult mai
multe incidente se petrec acasă. Gully Stanford, membru în Comisia de Educaţie a statului Colorado, ne
explică de ce şcolile publice surclasează învăţământul la domiciliu: datorită unei tehnologizări şi robotizări
fulminante a societăţii în ultimele decenii nicio casă, oricât de bine dotată ar fi, nu poate suplini
laboratoarele şcolii.
Responsabilitatea şcolii pentru actul învăţării se reflectă şi în standardele educaţionale care cuantifică
cât, cum şi ce învaţă elevul. În Colorado, de exemplu, toate şcolile prevăd prin lege existenţa unui comitet
format din profesori, părinţi, administratori şi membri ai comunităţii locale care, cu sugestii, discută şi
îmbunătăţesc permanent actul predării şi calitatea activităţilor din şcoală. Acest control permanent asupra
activităţii didactice nu se poate face în niciun caz acasă. [9]
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Feed-back-ul primit de la elevi, părinţi şi comunitate este complet şi mai valoros, având în vedere
multitudinea celor care îl elaborează. La domiciliu nu există certitudinea că valori precum cetăţenia şi
acceptarea diversităţii vor fi încurajate iar extremismul şi discriminarea vor fi repudiate.
Deşi homeschooling-ul actual nu este automat legat de educaţia clasică, mulţi practicanţi au adoptat în
prezent curriculumul educaţiei clasice, lipsind elevul doar de cadrul educaţional.
4. O colaborare în avantajul tuturor
Chiar în ţările în care HS este oficial recunoscut legal de sistemul educaţional, el se confruntă cu
dificultăţi. În particular, relaţia cu şcolile de stat este una tensionată, generată mai ales de lipsă de înţelegere
a dascălilor. Rezultatele acestei mentalităţi ‖noi împotriva lor‖ guvernează relaţia şi generează o atmosferă
de neîncredere cu efecte negative [8].
Părinţii se consideră nişte perdanţi ai sistemului, cărora nu le pasă de opinia celorlalţi, neînţeleşi de
societate şi care doresc să-şi protejeze odrasla de răul din şcoala publică. Ei afişează de multe ori o aroganţă
nejustificată afirmând că şcoala de stat nu e destul de bună pentru copiii lor. Pe de altă parte, profesorii văd
HS ca pe o ameninţare şi aprecierile părinţilor ca pe o ofensă adusă abilităţilor lor profesionale. La urma
urmei, cel care pierde este elevul, deoarece tensiunea existentă între părţi duce la dispariţia dialogului
informal, a unor discuţii constructive sau la împărtăşirea unor idei.
Cum se pot schimba educatorii ?
Directorii şi profesorii din şcoli trebuie să înceapă să privească altfel HS şi pe părinţi, recunoscând că
aceştia sunt primii responsabili pentru educaţia propriilor copii. Totodată, părinţii, şcoala şi comunitatea
trebuie să maximizeze potenţialul intelectual al elevului, indiferent unde studiază acesta. Responsabilitatea
şcolii este la fel de mare pentru toţi elevii comunităţii. Lucrând alături, şi nu împotriva HS, şcolile pot
apropia părinţii, pot să asigure o instrucţie individualizată, cu tehnologii moderne de învăţare, învăţarea la
distanţă, consilierea părinţilor privind tehnicile de predare.
Statisticile arată că, de multe ori, homeschool-erii au rezultate mai bune la evaluări decât colegii lor,
aşa încât şcolile publice ar trebui să afle calea acestui succes şi să o utilizeze pedagogic.
Construirea relaţiei şcoală-părinţi e extrem de necesară pentru elev şi se poate realiza prin:
- Schimburi de idei în cadrul unor dialoguri informale în care în mod special părinţii copiilor pot
solicita prin e-mail informaţii despre curriculum, tehnici de lucru cu elevul, întâlniri.
- Înscriere duală - elevii se pot înscrie la şcoala publică doar pentru unele activităţi ―speciale‖ cum ar
fi: ore de artă, educaţie fizică, orchestră, cor. Înscrierea duală le oferă, de asemenea, posibilitatea de a fi
membri în echipa de sport a şcolii, de a avea acces la resursele bibliografice ale şcolii, de a participa la teste
standardizate şi de a participa la ore de aprofundare a materiei. În Iowa şcolile primesc un ajutor financiar
substanţial de la comunitatea locală dacă au elevi educaţi la domiciliu cu părinţii cărora colaborează şi le
îndrumă activitatea.
- Crearea unei relaţii şcoală – domiciliu prin desemnarea unui coordonator din partea şcolii, pentru
relaţia cu părinţii care au ales HS. Aceasta ajută părinţii să cunoască şi să se conformeze cu cerinţele
sistemului. Legătura respectivă ar putea dezvolta programe şcolare potrivite direcţii care să răspundă
ambilor parteneri, fără a lăsa impresia că şcoala controlează părinţii.
5. Importanţa unei decizii
Decizia de a deveni HS nu este tocmai uşoară şi trebuie luată în serios. Este vorba de o decizie
personală pe care şi-o asumă fiecare părinte şi poate fi susţinută de următoarele elemente:
 Timpul - HS e mai mult decât să lecturezi câteva ore pe zi. Înseamnă proiecte şi experimente, lecţii
de pregătit, teste, excursii, lecţii de muzică şi lista poate continua.
 Sacrificiul personal - părinţii care pregătesc elevul acasă nu mai au timp deloc pentru ei înşişi,
petrecând practic împreună 24 de ore pe zi timp de şapte zile săptămânal
 Constrângeri financiare - studiul la domiciliu poate fi ieftin, dar presupune ca unul dintre părinţi să
lucreze acasă, ceea ce poate atrage pierderi salariale, lucru nu tocmai bine primit de familie
 Socializarea - este un factor deloc de neglijat, avantajul HS constând tocmai în controlul relaţiilor
sociale pe care copilul le stabileşte
 Organizarea activităţilor casnice - este bine ca la realizarea lor să fie antrenaţi şi şcolarii, dar cu
siguranţă în a doua parte a zilei, când lecţiile vor fi terminate
 Acordul părinţilor - este esenţial ca ambii părinţi să fie dispuşi la această încercare pentru că dacă
unul este împotrivă eşecul va fi aproape
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 Dorinţa copilului - este extrem de importantă. Fără ascultare şi dorinţă de a acumula cunoştinţe din
partea lui, părintele poate trece prin momente dificile.
 Teama de învăţare - mulţi părinţi o simt la nivelul anumitor discipline. Nu trebuie neglijat nici
ajutorul pe care îl poate primi de la alţi părinţi sau profesori în planificarea conţinutului ştiinţific. [6]
 Informarea - cu siguranţă părinţii care optează pentru HS vor discuta în prealabil cu alţi părinţi care
au procedat la fel, vor cere relaţii şi poate vor găsi soluţii particulare.
Dacă părinţii sunt dispuşi să facă sacrificiile personale şi financiare cerute de HS pot să-şi acorde o
şansă vreme de un an, pentru a vedea dacă au succes.
Concluzii
Educaţia liberă înseamnă libertate de alegere - un concept esenţial oricărei reforme. Nimeni nu
contestă capacitatea părinţilor de a fi buni pedagogi, dar trebuie avut în vedere că şcoala publică dezvoltă
copiilor capacitate de relaţionare cu lumea în care aceştia vor intra ca adulţi.
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CONCURSURILE INTERDISCIPLINARE – MODALITATE DE
FORMARE A ELEVILOR ÎN VIZIUNEA COMPETENŢELOR
SOCIETĂŢII CUNOAŞTERII
PROF. VIOLETA HUIDU - COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA”
PROF. ALINA IACOBAN - COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA”
PROF. LILIANA STRATULAT - COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA”
PROF. RADU STRATULAT - COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA”

Moto: “Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul că viaţa nu este
împărţită pe discipline” J. Moffett
Interdisciplinaritatea reprezintă o modalitate de organizare a conţinuturilor învăţării, cu implicaţii
asupra întregii strategii de proiectare a curriculum-ului, care oferă o imagine unitară asupra fenomenelor şi
proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline de învăţământ, facilitând astfel contextualizarea şi
aplicarea cunoştinţelor şcolare, în diferite situaţii de viaţă.
Predarea interdisciplinară este orientată în jurul a diferite teme, pe care le explorează cu ajutorul a
diverse noţiuni, elevii fiind încurajaţi să preia iniţiativa, să realizeze prezentări în faţa colegilor şi să afle
singuri noi informaţii, pentru a dobândi o imagine de ansamblu asupra subiectului studiat, fie el un
ecosistem, un fenomen fizic, un curent literar sau o reţea de transport.
Practic, interdisciplinaritatea apare ca necesitate a depăşirii limitelor creatoare de cunoaştere, care a
pus graniţe artificiale între diferite domenii. Argumentul care pledează pentru interdisciplinaritate constă în
aceea că oferă o imagine integrată a lucrurilor analizate. Prin interdisciplinaritate se creează:
Acoperirea rupturilor dintre discipline. Autosuficienţa şi caracterul închis al disciplinelor au creat
―pete albe‖ pe harta cunoaşterii, formate între discipline, ori au condus la izolarea şi la lipsa corelaţiilor între
conţinuturile diverselor discipline ( scop epistemologic şi pedagogic).
Sinergia câmpurilor disciplinare, atât la nivelul cercetării ştiinţifice, cât şi la nivelul curricumului
(scop praxiologic şi pedagogic).
Construirea, prin educaţie, a unor structuri mentale dinamice, flexibile capabile să sprijine deciziile
cele mai potrivite ( scop psihopedagogic).
Rezolvarea de probleme poate fi considerată forţă motrice a integrării, datorită relevanţei sale
practice. Problemele ce apar în viaţa profesională, socială sau personală impun judecăţi şi decizii care nu
sunt limitate în jaloanele disciplinare. Aceste probleme au un caracter integrat, iar rezolvarea lor impune
corelaţii rapide şi semnificative, sinergie şi acţiune contextualizată (scop social şi pedagogic).
Scopul principal este de a-i învăţa pe tineri cum să înveţe, unde să caute informaţiile relevante şi cum
să se poziţioneze adecvat în contextul global, aflat în schimbare rapidă.
Luând în considerare noţiunea de curriculum (naţional) aşa cum apare în Legea educaţiei naţionale, şi
anume ca „ansamblu coerent al planurilor - cadru de învăţământ şi al programelor şcolare‖, vom delimita
conceptual noţiunea de concurs şcolar curricular - un concurs la care cel puţin 80% din ansamblul
cunoştinţelor necesare pregătirii se găsesc în programele şcolare. Altfel, concursul este extracurricular.Vom
considera concursul monodisciplinar, dacă acele cunoştinţe se regăsesc în programa unei singure discipline.
Dacă sunt necesare cunoştinţe din mai multe discipline, concursul se numeşte interdisciplinar. Aplicând
aceste noţiuni la „Ştiinţele Pământului”, constatăm că este un concurs extracurricular, deoarece la fizică
30% din cunoştinţe sunt din programa şcolară, la chimie 65%, la biologie 50% şi la geografie 90%.
Plecând de la acest exemplu vom încerca să analizăm avantajele, dar şi dezavantajele pregătirii şi
participării elevilor la această categorie de concursuri, prin comparaţie cu concursurile curriculare.
Curriculum-ul de Ştiinţe oferă un punct de plecare în predarea integrată a disciplinelor din aria
curriculară Matematică şi Ştiinţe ale naturii. Acest curriculum a fost conceput crosscurricular, pornind de la
domeniile biologie, fizică, chimie şi de la temele comune acestora.
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Competenţele care urmează a fi formate prin curriculum-ul de Ştiinţe se referă la comunicare, studiul
individual, înţelegerea şi valorificarea informaţiilor tehnice, relaţionarea la mediul natural şi social; la
acestea se adaugă formarea unor aptitudini precum:

Concurs curricular/
monodisciplinar
Avantaje
-Realizarea transferului de
cunoştinţe intre domenii
curriculare variate

-Formarea stilului de
abordare pentru fiecare
disciplină
-Utilizarea corectă a
informaţiilor, a
vocabularului
-Dezvoltarea dorinţei de
cunoaştere

Dezavantaje
-Formarea unor raţionamente
simple şi uneori incomplete
-Riscul înţelegerii eronate a
unor fenomene , în lipsa
informaţiilor adecvate din
domenii conexe
-Pericolul supralicitării
memoriei
-Apariţia redundanţei in
contextul cunoaşterii

Concurs extracurricular multidisciplinar
-Reorganizarea cunoştinţelor dobândite prin abordarea integrată a
disciplinelor implicate în concurs.
-Valorificarea cunoştinţelor din educaţia formală, informală,
nonformală
-Completarea lacunelor informaţionale care rezultă din studiul
separat al disciplinelor de învăţământ.
-Formarea unor competenţe transdisciplinare.
-Creşterea interesului pentru abordarea sistemică a unor
fenomene procesenaturale şi sociale.
-Dezvoltarea capacităţii de investigare şi analiză multidisciplinară a unor
fenomene, fapt ce conduce la stimularea şi dezvoltarea creativităţii.
-Abordarea interdisciplinară a cunoştinţelor conduce la creşterea
adaptabilităţii tânărului la exigenţele impuse de evoluţia societăţii.
-Constituie un mod de a răspunde nevoii de educaţie diferenţiată a
elevilor supradotaţi, atraşi de aprofundarea şi de extinderea studiilor
-Permite stabilirea unui echilibru între „accelerarea‖ şi „îmbogăţirea‖
curriculumului („accelerarea‖ percepută ca proces vertical, favorizează
avansarea mai rapidă în cadrul unui curriculum comun, „îmbogăţirea‖
semnifică un proces lateral, prin extinderea tematicii dincolo de limitele
programei.(Liana Stănescu – 2002)
-Educarea atitudinilor corecte de socializare în contact cu personalităţi
variate. Dezvoltarea comportamentelor de grup

-Dificultăţi în conceperea programei pe acelaşi nivel de studiu
-Dificultăţi în parcurgerea integrală a programei de concurs cu elevii
din anii de studiu inferiori cerinţelor din programă
-Riscul de a deveni o parte inactivă a grupului (daca se lucrează în
grup)
-Aspectul selectiv al participării (nr. redus de elevi)
-Necesitatea elaborării unor strategii de studiu diferenţiat pentru elevii
-Presiunea mare asupra elevilor şi profesorilor, pentru a arăta că are loc
învăţarea şi că este diferită de cea rezultată din activităţile normale

- grija faţă de mediul natural;
- interesul pentru explicarea raţională a fenomenelor din mediu;
- stimularea curiozităţii şi a inventivităţii în investigarea mediului apropiat.
În scopul formării acestor competenţe şi aptitudini, vor fi valorificate cunoştinţele privind mediul
natural, individul, grupul de indivizi, relaţiile dintre indivizi şi dintre indivizi şi mediu, fenomenele şi
interacţiunile specifice acestora, modificările mediului ca urmare a intervenţiei omului. Un conţinut şcolar
structurat în chip interdisciplinar este mai adecvat realităţii descrise şi asigură o percepere unitară şi
coerentă fenomenelor.
Interdisciplinaritatea între chimie, fizică, matematică, biologie, şi geografie se realizează în special
în planul conţinuturilor, având matematica drept instrument de lucru, fiecare demers (observare,
experimentare, formulare de legi, teoretizare) fiind realizat în spirit matematic. Pentru realizarea
interdisciplinarităţii se impun câteva exigenţe :
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- profesorul să cunoască bine metodologia disciplinei, dar şi alte discipline din aria curriculară;
- elevii să fie conştientizaţi de existenţa interdisciplinarităţii obiectelor de învăţământ;
- realizarea unor programe care să includă teme cu caracter interdisciplinar.
- profesorul să aibă o cultură generală temeinică.
Formarea viziunii interdisciplinare asupra lumii şi în acelaşi timp formarea elevilor pentru a fi apţi să
realizeze abordări de acest fel în diferite concursuri interdisciplinare, necesită apelul la modalităţi de lucru
care prilejuiesc exersarea principalelor procese ale gândirii, fără de care nu este posibilă cunoaşterea
multiplelor şi variatelor interdependenţe dintre fenomenele lumii reale.
Concursurile interdisciplinare au rolul de a sensibiliza cu privire la importanţa creativităţii şi a
inovării, componente – cheie pentru dezvoltarea personală, socială şi economică a tinerilor.
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UN MODEL DE GRILĂ DE EVALUARE A CONŢINUTULUI UNUI POSTER
PROF. STEVA DOINA EUGENIA,
ŞCOALA „ELENA CUZA”, IAŞI

În cadrul Concursului interactiv pe teme geografice‖Mihai David‖,elevii au de elaborat un poster cu
temă dată pentru proba practică. În calitate de profesor îndrumător, alteori evaluator, consider necesară
existenţa unei grile de evaluare a conţinutului posterului prezentat de fiecare echipaj în parte, pentru o
evaluare cât mai corectă a elevilor.
Posterul este o lucrare care cuprinde informaţii sub formă de text, tabele, reprezentări grafice şi/sau
fotografice prezentate decorativ şi care este expusă public,cu scopul de a comunica un mesaj.
Posterul poate fi analizat din perspectivă:
- subiectivă(elemente de conţinut,reflectarea temei),
- analitică(după criterii clar descrise de tema prezentată),
- holistică(după trăsăturile ,calitatea textului şi materialele grafice).
Prin realizarea posterului sub coordonarea şi în prezenţa profesorului,elevii învaţă în mod implicit,dar
şi în mod explicit cum anume să realizeze un poster. Profesorul nu dă elevilor toate informaţiile necesare
realizării posterului şi nici nu va impune criterii rigide. Nu se doreşte crearea unor postere identice. Elevii
trebuie lăsaţi să-şi manifeste creativitatea,chiar dacă, uneori comit greşeli,ei învaţă şi conştientizează
firescul realizării sarcinii de învăţare.
În timpul realizării posterului,elevii vor analiza procesul lor de învăţare,cum au învăţat,nu numai ce au
învăţat,de ce este bine să procedeze în acest mod şi nu altfel,de ce este bine să utilizeze acel material şi acel
conţinut. Ei pot realiza comparaţii,identifică punctele lor slabe şi punctele tari, decid şi evaluează eficienţa
muncii lor ,comparativ cu resursele de timp,materiale şi procedurale.
Prin realizarea posterelor cu tema „Hazarde naturale‖elevii învaţă:
1.să sistematizeze vizual intr-o formă grafică interesantă ansambluri de informaţii;
2.să utilizeze informaţii şi reprezentări grafice în funcţie de un scop;
3.să comunice informaţii în scurt timp;
4.să prezinte informaţii cu scopul de a informa colegii / profesorii asupra tematicii abordate;
5 să prezinte rezultatele studiului, cercetării întreprinse asupra hazardului natural abordat;
6 să lucreze în echipă;
7 să elaboreze întrebări echipei adverse;
8 să-şi asume riscuri şi să răspundă la întrebările adversarilor;
9 să caute informaţii în diverse surse (cărţi, reviste,internet ş.a.);
10.să elaboreze o bibliografie.
Un posibil model de grilă de evaluare a conţinutului posterului cu un punctaj total de 30 puncte
conform Borderoului de notare este următorul:
GRILA DE EVALUARE A CONŢINUTULUI POSTERULUI
Categorie de criterii

Conţinut

Criteriu
Respectarea formatului standard 70/100 cm
Evidenţierea titlului şi existenţa legendei
Încadrarea într-un domeniu ştiinţific
Motivele alegerii temei
Prezentarea logică a fenomenului, a procesului abordat
Prezentarea sintetică a fenomenului
Integrarea ilustraţiilor, a tabelelor şi a graficelor
Prezentarea exemplelor
Complexitatea temei abordate
Noutatea informaţiilor şi concluziile
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Puncte
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1

Prezentarea
posterului
şi aspectul lui

Prezenţa datelor de identificare a autorilor
Apreciere finală. Total punctaj
Atractivitate sub aspect vizual
Prezenţa subtitlurilor la grafice,tabele,ilustraţii
Corectitudinea execuţiei ilustraţiilor, a graficelor
Forma de ordonare a informaţiilor
Caracterul sintetic al informaţiilor
Corectitudinea lingvistică şi ştiinţifică
Lizibilitatea informaţiilor
Ton adecvat publicului(calitatea expunerii)
Implicarea fiecărui membru din echipă în prezentare
Răspunsurile la întrebările echipei adverse
Calitatea întrebărilor adresate echipei adverse
Apreciere finală. Total punctaj
TOTAL PUNCTAJ

1
15
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
15
30

BIBLIOGRAFIE
Dulamă, Maria Eliza (2009) Cum îi învăţăm pe alţii să înveţe: teorii şi practici didactice, Edit. Clusium, Cluj-Napoca
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STRATEGII ŞI TEHNICI DE REALIZARE A SENSULUI BAZATE PE
INVESTIGAŢIE ŞI PE REZOLVAREA SITUAŢIILOR PROBLEMĂ LA CLASA a XI-a

PROF. DANA ELENA COMAN, ŞCOALA NORMALĂ „V. LUPU” IAŞI
PROF. BOGDAN COMAN, ŞCOALA SAM „ IONEL TEODOREANU” VICTORIA

Strategiile şi tehnicile de realizare a sensului bazate pe investigaţie şi pe rezolvarea situaţiilor
problemă au o serie de caracteristici care le detaşează în rândul strategiilor didactice: demersul didactic are
ca punct de plecare identificarea în realitate a unei situaţii – problemă; rezolvarea acesteia se face prin
strategii inductive, urmând traseul de la concret spre abstract, de la factual la conceptual; investigaţia se
bazează pe analize şi pe comparaţii detaliate efectuate din mai multe perspective; fiecare situaţie-problemă
oferă posibilitatea descoperirii mai multor alternative de rezolvare, ceea ce favorizează gândirea autonomă
şi creativă; investigarea realităţii este efectuată de către elevi individual sau în grupuri mici, profesorul
având rol minim în organizarea procesului de explorare, fapt ce sporeşte autonomia indivizilor şi a
grupurilor.
Explorarea realităţii şi învăţarea prin descoperire prezintă multe avantaje. Elevii învaţă să cerceteze şi
să rezolve singuri probleme desprinse din realitate, îşi formează capacităţi, priceperi şi deprinderi specifice
cercetărilor; ei învaţă să lucreze individual şi să colaboreze în grup, elevii conştientizează că procesul prin
care ajung la rezultate este chiar mai important decât produsul în sine; elevii dobândesc strategii cognitive şi
metacognitive. Aceste strategii sunt mari consumatoare de timp. Pentru dozarea şi valorificarea lor, M. E.
Dulamă recomandă propunerea spre rezolvare a unor situaţii-problemă cu grad mic de dificultate,
comunicarea clară a sarcinilor de lucru şi a modului de realizare, oferirea surselor de documentare necesare.
Problematizarea mai este numită şi predare prin rezolvare productivă de probleme (Gagne, R. 1975).
Necesitatea metodei este uşor de dovedit, date fiind numeroasele ei valenţe convenabile educaţiei actuale,
adică faptul că favorizează aspectele formative ale învăţământului, prin participarea efectivă şi susţinută a
elevului şi prin dezvoltarea intereselor de cunoaştere, faptul că sporeşte trăinicia şi aplicabilitatea
informaţiei elevului în practică, faptul de a crea elevului o mare posibilitate de transfer a diverselor reguli
însuşite.
Aplicarea problematizării nu este posibilă în orice împrejurări. Sunt câteva condiţii strict obligatorii:
existenţa unui fond aperceptiv suficient al elevului, dozarea dificultăţilor într-o anumită gradaţie, alegerea
celui mai potrivit moment de plasare a problemei în lecţie, existenţa unui interes real pentru rezolvarea
problemei, asigurarea unei relative omogenităţi a clasei, la nivel superior, un efectiv nu prea mare în fiecare
clasă de elevi, evitarea supraîncărcării programelor şcolare.
Cerghit I. (1980), Ionescu M. şi Radu I.,(1995) consideră problematizarea un principiu didactic
fundamental ce direcţionează predarea-învăţarea, acceptându-se doar organizarea unei învăţări permanent
problematizate. În predarea-învăţarea geografiei la clasa a XI-a, cele trei forme ale problematizării ocupă un
loc aparte prin complexitate, prin antrenarea gândirii logice, prin anticiparea operaţiilor de identificare, de
clasificare, de prognozare a fenomenelor şi proceselor geografice, având în vedere faptul că geografia
mediului şi problemele fundamentale ale lumii contemporane, studiate la acest nivel, presupun operaţii ale
gândirii logice, analize, identificarea unor situaţii conflictuale, găsirea soluţiilor.
Întrebarea-problemă presupune o situaţie conflictuală restrânsă ca dificultate sau complexitate,
pentru că abordează o singură chestiune. Întrebările – problemă se pot contura în două faze diferite, una
fiind premisa, iar a doua, întrebarea. Astfel la conţinuturile legate de modificările recente ale mediului
terestru se pot identifica numeroase probleme şi se pot formula întrebări adecvate.
Exemple:
Informaţia: Insulele coraligene sunt printre cele mai expuse dezechilibrelor naturale. În prezent, din
cauza poluării, existenţa lor este periclitată. Cerinţa: Cum se degradează insulele coraligene prin poluare?.
Informaţia: Influenţa cea mai cunoscută a Lunii asupra Pământului o constituie formarea mareelor.
Cerinţa: Cum se realizează acestea?
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Problema este un obstacol în calea gândirii. Pentru rezolvare, gândirea îşi pune în funcţiune operaţiile
logice. Problema determină o situaţie conflictuală mai complexă ce cuprinde un sistem de date cunoscute,
un sistem de întrebări asupra unei necunoscute şi solicită rezolvarea prin calcule sau raţionamente, a unor
cerinţe. Conţinuturile referitoare la factorii geoecologici determinaţi de Terra ca planetă, defrişările,
exploziile demografice, încălzirea globală, implică identificarea şi rezolvarea a numeroase probleme.
Exemple:

În foraje, temperatura medie creşte cu 10 C la fiecare 33 de m. Calculaţi temperatura din baza
unui foraj cu adâncimea de 6000 de m.

Temperatura maximă absolută înregistrată pe teritoriul României a fost de 44,5 0 C, iar
temperatura minimă absolută a fost de – 38,50 C. Calculaţi amplitudinea termică absolută.

Pe Terra trăiesc în prezent cca. 6,4 mild. Locuitori; 55 % dintre aceştia trăiesc în Asia de Sud
şi de Est. Calculaţi numărul de locuitori din Asia de Sud şi de Est !

Suprafaţă totală iniţială a pădurilor de pe Terra a fost de 62 mil. Km2; aceasta s-a diminuat în
ultimele două secole cu 1/3. Calculaţi suprafaţa actuală a pădurilor de pe Terra.

În lume sunt 5,2 mild. ha de uscat arabil, 69% din acestea au suferit fenomenul de degradare
a solului. Calculaţi suprafaţa, în hectare de teren care suferă procesul de degradare a solului.
Situaţia-problemă reprezintă situaţiile de învăţare, prin care încercările elevilor de a formula un
răspuns sau o soluţie sunt blocate, temporar, de un obstacol, a cărui depăşire solicită efort, mobilizare
intelectuală şi motivaţională intensă (E. Păun, 1991). Se identifică o situaţie contradictorie, conflictuală,
paradoxală, o neconcordanţă între cunoştinţe şi realitatea cunoscută prin experienţa anterioară şi experienţa
prezentă, în care apare necunoscutul. În aceste situaţii, elevul nu deţine cunoştinţe, deprinderi pe care să le
poată aplica imediat, urmând să le creeze prin raţionamente inductive, deductive, analogic sau transductiv.
O situaţie - problemă are două elemente: un enunţ şi o întrebare. Enunţul este partea informativă a
problemei, iar întrebarea este cea care orientează şi provoacă tensiune în gândire pentru găsirea unor soluţii.
Rezolvarea unei situaţii-problemă este un proces care generează o nouă învăţare şi care anticipează
operaţii de identificare, de clasificare, de explicare, de evaluare, de prognozare. Ca atare, operaţiile gândirii
se construiesc pornind de la o problemă, în raportul informaţie-formaţie accentul punându-se pe formaţie,
motiv pentru care gândirea trebuie amplasată în centrul cunoaşterii. Situaţia - problemă se deosebeşte de
celelalte forme ale problematizării, profesorul urmăreşte drumul parcurs de elevi în rezolvarea situaţieiproblemă, tehnicile utilizate, şi mai puţin rezultatele. Prin urmare, în ansamblul problematizării este mai
important stilul de rezolvare (cum?), decât cantitatea realizată (cât?). Iată câteva exemple în cele ce
urmează. Se ştie că odată cu creşterea altitudinii reliefului temperatura aerului scade. În România, minima
absolută s-a înregistrat într-o zonă carpatică depresionară şi nu pe vârfului muntelui. Explicaţi acest fapt.
Pe glob, precum şi în România, centrele de prelucrare a minereurilor feroase (centrele siderurgice)
sunt situate în imediata apropiere a resurselor de minereu de fier şi mangan pentru a se evita transportul
acestora pe distanţe mari. La Galaţi, în România, este construit cel mai mare combinat siderurgic din ţară.
Cum explicaţi acest fapt ?
BIBLIOGRAFIE
Maria Eliza Dulamă (2004) – Modelul învăţării depline a geografiei, Editura Clusium, Cluj Napoca;
Maria Eliza Dulamă (2002) – Modele, strategii şi tehnici didactice activizante cu aplicaţii în geografie, Cluj Napoca;
Constantin Cucoş şi colaboratorii (1998) – Psihopedagogie. Editura Polirom, Iaşi
Nicolae Ilinca (2000) – Didactica geografiei, Editura Corint, Bucureşti.
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PROIECT DIDACTIC
DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE LA LECŢIILE DE GEOGRAFIE
PROF. OANA MIHELA BĂDĂRĂU (CRICĂ),
ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII - COZMEŞTI, JUD. IAŞI

Disciplina: Geografie fizică generală Clasa: a IX-a
Subiectul lecţiei: Atmosfera terestră. Caracteristici generale
Motivaţia: Importanţa studiului geografic al caracteristicilor generale ale atmosferei terestre rezidă în
faptul că atmosfera Pământului este o geosferă esenţială pentru existenţa vieţii, este geosfera în care se
petrec majoritatea fenomenelor climatice şi meteorologice, resimţite în fiecare zi de oameni, iar repartiţia
geografică a populaţiei pe Terra, precum şi a ramurilor economice este strâns legată de clima şi tipurile de
climă. Lecţia are legătură cu cele anterioare, în care s-au studiat noţiuni despre structura internă a
Pământului, minerale şi roci, acţiunea agenţilor externi asupra scoarţei (mulţi dintre aceşti agenţi externi
sunt elemente meteorologice specifice: temperatura, vântul şi precipitaţiile), condiţii care explică formarea
şi evoluţia reliefului. Cunoştinţele dobândite ajută elevii să se implice activ, legăturile existente între
atmosferă şi celelalte geosfere ( reliefosfera, hidrosfera, pedosfera, biosfera, antroposfera ), incită elevii să-şi
pună întrebări şi să-şi exprime propriile păreri în legătură cu aceste interacţiuni între geosfere.
a. Obiective cognitive:
 Elevii vor dobândi cunoştinţe cu privire la caracteristicile generale ale atmosferei: definiţia,
structura, masa, presiunea, circulaţia generală a aerului;
b. Obiective metodologice
 Elevii îşi vor dezvolta capacităţile cognitive, de înţelegere, analiză, sinteză, comparaţie,
generalizare şi evaluare;
c. Obiective atitudinale
 Elevii îşi vor cultiva o atitudine activă şi pozitivă faţă de cunoaşterea atmosferei ca o condiţie
esenţială pentru apariţia şi existenţa vieţii pe Pământ.
 Elevii se vor servi de cunoştinţele dobândite în această lecţie pentru a putea interpreta corect
noţiuni întâlnite aproape zilnic, cum ar fi: presiunea atmosferică, efectul de seră, vânturi permanente,
magnetosferă, stratul de ozon.
De exemplu, presiunea aerului poate fi măsurată simplu cu ajutorul unui barometru.
Condiţii prealabile:
Pentru a putea învăţa această lecţie, elevul trebuie să aibă noţiuni deprinse din lecţiile anterioare: ce
este o geosferă, care sunt geosferele Pământului, să fie dispus să comunice cu profesorul şi cu colegii săi
despre părerile sale personale în legătură cu noţiunile nou prezentate.
Evaluare: Învăţarea lecţiei se poate face cu ajutorul:
 planşei „ Structura verticală a atmosferei‖, pentru a descrie dispunerea straturilor atmosferei,
 barometrului, pe care să citească adecvat presiunea atmosferică,
 dezbaterii pe o temă dată; exemplu: Ce s-ar întâmpla dacă stratul de ozon ar dispărea? Ce s-ar
întâmpla cu circulaţia generală a atmosferei dacă Pământul nu ar mai avea mişcare de rotaţie?(vedeţi
aplicaţia sub formă de desen animat existentă ca test în programul AEL)
Resursele şi managementul timpului:
Resursele materiale (material didactic: planiglobul/ globul geografic, planşe, manual, caietul de
geografie, programul AEL specific pentru studiul atmosferei ) şi timpul vor fi gestionate printr-o organizare
atentă a clasei de către profesor, iar în cadrul activităţii pe grupe (ciorchinele), de către un elev.
Lecţia propriu-zisă:
Evocarea:
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Profesorul va folosi metoda ciorchinelui, noţiunea centrală de la care se pleacă este ATMOSFERA.
Elevii sunt încurajaţi să facă apel la cunoştinţele dobândite anterior, dar şi la cele din propria experienţă
pentru realizarea proiectului de grup (ciorchine).
Realizarea sensului:
Elevii sunt îndrumaţi să grupeze noţiunile, în funcţie de elementele comune, iar după finalizarea
posterului (25 minute), împreună cu profesorul încearcă să extragă (din noţiunile înscrise pe postere)
definiţia atmosferei. După aceasta urmează o prelegere de 5 minute în care profesorul prezintă structura
verticală a atmosferei. Gândiţi/ lucraţi în perechi/ comunicaţi îi ajută pe elevi să extragă din prelegere
noţiunea de ozonosferă. Profesorul adresează întrebarea Ce importanţă are ozonosfera pentru Terra ?, iar
elevii lucrează mai întâi individual, apoi în perechi, iar în final una din perechi prezintă clasei rezultatele
discuţiei. Circulaţia generală a atmosferei este definită de către profesor, după care elevii sunt rugaţi să
exemplifice câteva din mişcările maselor de aer de pe glob (Dacă au fost la mare, ce fel de vânt au simţit ?
dar la munte ? Dar în timpul iernii ? ).

Reflecţii:
Eseul de 10 minute cu tema „ Atmosfera – condiţie esenţială pentru apariţia şi existenţa vieţii pe
Terra‖, pentru care elevii lucrează individual, trec prin prisma proprie ceea ce au învăţat în lecţia curentă sau
şi-au îmbogăţit ceea ce deja ştiau şi îşi prezintă părerile proprii despre problema propusă de profesor .
Încheiere :
Elevii sunt rugaţi să realizeze o scurtă prognoză a vremii pentru o săptămână, ţinând cont de
elementele meteorologice ce caracterizează clima localităţii natale. Timpul de lucru va fi de 3 minute.
După lecţie
Extensia :
Pentru această etapă a lecţiei, elevii sunt îndrumaţi să îmbunătăţească ciorchinele fiecărei grupe,
trecându-l prin prisma noilor cunoştinţe dobândite.
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MODUL DE UTILIZARE A HĂRŢII.
APLICAREA FIŞEI DE OBSERVAŢIE LA ORELE DE GEOGRAFIE
PROFESOR IPATE EMIL DĂNUŢ, GR. ŞC. „RADU CERNĂTESCU” IAŞI
1. MODEL DE „FIŞĂ DE OBSERVAŢIE PENTRU UTILIZAREA HĂRŢII”

*Notă. Aprecierea se poate face prin DA sau NU, uneori prin procentaje sau note
2. Modul de integrare a hărţii în activitatea didactică cu exemplificare adecvată
Elevii pot folosi harta atunci când se impun localizarea unor elemente, interpretarea sau înţelegerea
unor procese şi fenomene geografice. Prin citirea hărţii (pe baza cunoaşterii semnelor convenţionale) se
poate face descrierea tuturor elementelor reprezentate, iar interpretarea hărţii presupune ca descrierea să fie
însoţită de analiza raporturilor dintre obiecte şi fenomene (legăturile dintre aşezarea geografică, climă,
vegetaţie faună şi soluri; relaţia dintre apariţia unor centre industriale şi răspândirea resurselor subsolice;
raportul dintre dezvoltarea industrială, evoluţia populaţiei urbane şi poluarea mediului etc.). Se pot face
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8

INDICATORI

APRECIERE

Actualizarea hărţilor folosite pentru situaţiile prezentului
Aşezarea în clasă / vizibilitatea
Conţinutul hărţii şi elementele ei corespunzătoare nivelului clasei
Existenţa corelaţiei dintre întrebările formulate şi conţinuturile hărţilor
utilizate
Elevii au formate abilităţi de utilizare a hărţii (citire, localizare şi
interpretare)
Antrenarea elevilor în lucrul cu harta
Clarificarea de către profesor a unor procese şi fenomene geografice din
lecţie (învăţarea cu ajutorul hărţii, crearea unor situaţii problemă etc.)
Utilizarea hărţii pe parcursul orei (numărul elevilor antrenaţi, timpul alocat,
multitudinea proceselor şi fenomenelor analizate; folosirea excesivă sau
insuficientă)

legături de ordin topografic (Parisul este situat pe fluviul Sena; Constanţa este port la Marea Neagră, M-ţii
Pirinei sunt situaţi la graniţa dintre Franţa şi Spania), de ordin logic (clima temperat - oceanică din Marea
Britanie este determinată de poziţia pe glob şi de întinderile acvatice din jurul acestui stat insular;
poziţionarea unei rafinării este condiţionată de apropierea de zona de extracţie, de un port prin care se
importă petrolul). Harta se poate utiliza împreună cu metoda demonstraţiei.
Pentru a forma deprinderea de a citi şi interpreta harta, este necesar să se facă o analiză a tipului de
hartă utilizată în clasă, a scării de proporţie şi a legendei. Profesorul trebuie să-i obişnuiască pe elevi cu
deprinderea de a indica foarte corect la harta murală (poziţia corectă va fi în stânga hărţii, cu faţa spre clasă,
localizările fiind efectuate cu un indicator de cca 1 m lungime sau un laser, fără să se atingă harta, pentru a
nu o deteriora). Elevul va fi învăţat să nu stea lipit de hartă atunci când caută un element sau când face
localizarea. Se poate utiliza şi un laser cu un spot vizibil , pentru ca fiecare elev din clasă să observe
localizările efectuate pe hartă. Limitele unităţilor de relief, ale judeţelor şi graniţele se indică prin pornirea
dintr-un punct şi parcurgerea limitei în totalitate până la punctul de plecare. Localităţile se indică pe semnul
lor convenţional şi nu pe denumirea acestora, iar râurile se indică pe cursul lor firesc de la izvor către
vărsare (dacă indicăm o amplasare în valea unui râu, explicăm şi pe care parte a văii o facem : pe dreapta
sau pe stânga). Se elimină din exprimare poziţionări de genul sus, jos, la dreapta sau la stânga, în loc de N,
S, E şi V. Profesorul poate face exerciţii concomitent cu toţi elevii, folosind în acelaşi timp cu harta murală
şi hărţile individuale din atlase sau din manuale, ca de exemplu: „Care sunt cele 8 regiuni de dezvoltare ale
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României şi ce judeţe cuprind ele?‖; „Care sunt porturile României şi cum le clasificăm după modul lor de
amplasare (se vizează porturile maritime, fluvio – maritime, fluviale şi pe canale) ?‖; „Descrieţi regiunile
străbătute de râul Olt !‖etc. Pe o hartă murală magnetică se poate face, de ex., un exerciţiu de amplasare a
ariilor ciclonale şi anticiclonale cu literele magnetice D şi M, iar vânturile cu săgeţi magnetice colorate.
Atunci când se face o prezentare verbală a unor obiective geografice, concomitent, se procedează la
localizarea acestora pe hartă. Elevul poate prezenta un conţinut din bancă, apoi poate merge la hartă unde îl
indică. La predare, profesorul poate cere elevilor să afle răspunsurile prin citirea hărţii din manual sau atlas
şi, pe rând , să le indice şi ei pe harta murală. Bineînţeles că hărţile pot fi utilizate la descrierea unei aplicaţii
în teren, a unui traseu turistic parcurs cu elevii, la consolidarea şi la verificarea cunoştinţelor, etapă la care
se pot utiliza schiţe de hartă (cu amplasări de litere şi cifre pe obiectivele care fac obiectul chestionarului) şi
hărţi mute (pe care se poate cere să completeze sau să denumească râuri, oraşe, unităţi de relief etc.).
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SISTEMUL EDUCAŢIONAL DIN OLANDA.
DESCENTRALIZAREA ŞI PROCESUL DE EVALUARE
NICOLETA CHIRIAC, PROF., CENTRUL REGIONAL DE EXPERTIZĂ RENN 4, NORTH HOLLAND
VIOREL PARASCHIV, PROF. GRUP ŞCOLAR ECONOMIC DE TURISM, IAŞI

1.Sistemul preuniversitar educaţional olandez
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Olanda este condus de un ministru şi doi secretari de
stat care „... muncesc pentru o ţară deşteaptă, îndemânatică şi creativă. Ministerul lucrează pentru elevi,
studenţi şi părinţii lor, pentru artişti, vizitatori de muzee, pentru cadrele didactice de la învăţământul primar
până la învăţământul superior, pentru cercetători, angajaţii din radio şi TV, biblioteci şi instituţii de artă‖.
În Olanda, aproximativ 3,5 milioane de elevi merg zilnic în 8700 de şcoli, unde li se oferă şansa de
a-şi descoperi propriile abilităţi, a le dezvolta şi a le folosi.
Ministerul este din ce în ce mai implicat nu numai în şcolarizarea profesională, dar şi în dobândirea de
competenţe, emancipare, un stil de viaţă sănătos, democratizarea societăţii, predarea de norme şi valori,
integrarea imigranţilor.
Ministerul are trei directorate generale cu următoarele atribuţii:
I. Învăţământul primar şi secundar
• Direcţia copilului
• Cadrele didactice
• Învăţământul primar
• Managementul abandonului şcolar timpuriu
• Tineret, învăţământ şi asistenţă socială
• Învăţământul secundar
II. Învăţământul superior, profesional şi de ştiinţă, emancipare:
- Învăţământul profesional şi de educaţie a adulţilor
- Emancipare
- Învăţământul superior şi politica finanţării studiilor
- Cercetare şi ştiinţă
- Managementul pentru siguranţă şi radicalizare
III. Cultura şi mass-media: Patrimoniu cultural /Media, litere şi biblioteci /Arte
Pe lângă aceste directorate, sunt şi 3 consilii consultative şi 2 inspectorate. Inspectoratele
învăţământului monitorizează calitatea educaţiei în învăţământul primar, secundar, superior, de formare
profesională şi de educaţie a adulţilor.
2. Descentralizarea sistemului educaţional.
―Norme mai puţine şi mai multă libertate pentru şcoli‖ sunt principiile de bază ale descentralizării
propuse de ministerul de resort.
Învăţământul olandez este descentralizat în 2 feluri: funcţional şi teritorial.
În ultimii 25 de ani, primăriile au câştigat tot mai multă autoritate şi totodată, dreptul de a acţiona chiar
şi în învăţământul particular. Primăriile decid în ceea ce priveşte lupta împotriva lacunelor din educaţie,
îndrumarea şcolilor, educaţia adulţilor şi urmărirea aplicării legislaţiei şcolare.
În transmiterea de cunoştinţe, dezvoltarea priceperilor şi a deprinderilor elevului, se pune accent pe
dezvoltarea caracteristicilor de personalitate. Din învăţământul primar (clasa a II-a) se încearcă o schiţare
privind dezvoltarea în perspectivă a elevului, pentru a se evita un nivel nerealist (ceea ce ar fi frustrant
pentru copil şi părinţi). Mai mult, copilul cu potenţial ridicat dar cu nivel scăzut al deprinderilor, poate fi
stimulat pozitiv. În comparaţie cu testele obişnuite (de cunoştinţe) ce se dau aproximativ de 2 ori pe an,
testele de aptitudini sunt aplicate odată la 2 ani, deoarece inteligenţa este considerată un factor relativ stabil.
Învăţământul este obligatoriu de la 5 la 16 ani, dar copiii merg la şcoală începând cu ziua de după a
patra aniversare. Până la vârsta de 23 de ani învăţământul este parţial obligatoriu. Aceasta înseamnă că
fiecare elev este obligat să îşi ia o calificare înainte de a renunţa la şcoală.
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Învăţământul primar este conceput pentru copii de la 4 la 12 ani şi cele 8 clase sunt împărţite în 3
grupe: grupa mică (clasele 1, 2), grupa mijlocie (clasele 3,4,5) şi grupa mare (clasele 6,7,8).
În clasa 1 copilul îşi dezvoltă abilităţile de scriere (motricitatea), învaţă să numere, iar socializarea este
foarte importantă. În clasa 3 activitatea cade pe citirea iniţială, scrierea şi numărarea (operaţii până la 20)...
Clasa 8 este anul pregătitor pentru examenul de admitere CITO în învăţământul secundar. Pe baza
nivelului de dezvoltare al elevilor care reiese din rezultatele examenului CITO, elevii primesc o indicaţie
(aviz) pentru un anume tip de învăţământ (un gen de orientare şcolară şi profesională).
Există mai multe tipuri de învăţământ primar:
• Învăţământul public, pornind de la o bază universală (finanţat de guvern)
• Învăţământul privat, pornind de la o religie, filozofie/pedagogie (finanţat de o fundaţie):
• Învăţământul privat religios, pornind de la o bază religioasă sau o ideologie: creştin-protestant,
romano-catolic, evreiesc, islamist, hindus, reformat, evanghelic şi inter-confesional (ecumenic).
• Învăţământul privat general (numit şi învăţământ special neutru), plecând de la o bază pedagogică,
dar posibil, şi cu o bază filozofică: Montessori, Dalton, Jenaplan, Freinet, Leonardo, Şcoala liberă/Steiner,
Şcoala ptr. experienţă (E.G.O.), Şc. ptr. dezvoltare, Şc. Democrată - Sudbury...
• Învăţământul cooperativ, rezultat prin asocierea învăţământului public cu cel privat
Învăţământul secundar pregăteşte elevii pentru învăţământul superior, secundar profesional sau pentru
o calificare. Spre deosebire de învăţământul primar, se oferă o varietate de posibilităţi de alegere a unei rute
educaţionale în funcţie de interese şi capabilităţi/competenţe.
• învăţământul practic (perioadă de formare nu este fixă, 12-20 ani)
• învăţământul profesional (12-16 ani)
• învăţământul superior general (12-17 ani)
• învăţământul preuniversitar (12-18 ani)
După examenul final din învăţământul secundar, elevii se pot înscrie în învăţământul superior:
• învăţământul superior profesional, colegiu
• învăţământul universitar, universitate
• învăţământul profesional
Dar elevul poate deasemenea să muncească cu condiţia să deţină o calificare.
Deoarece prin lege s-a aprobat posibilitatea alegeri formei de învăţământ secundar, rezultatul a fost
înfiinţarea diferitelor tipuri de învăţământ, ceea ce determină că rezultatele acestor şcoli să fie greu de
urmărit şi de comparat .
Legea învăţământului stabileşte care este curricula obligatorie/obiectivele cadru în învăţământ.
Şcolile decid singure modalitatea prin care se realizează transmiterea de cunoştinţe şi formarea de
deprinderi şi abilităţi (metodele).
În învăţământul primar olandez elevii urmează disciplinele:
 Limba olandeză (are obiective cadru diferite pentru elevii imigranţi)
 Limba friziană (în provincia Friesland învăţământul este în olandeza cu specific regional)
 Limba engleză
 Matematica
 Orientare/Cunoştinţe despre sine şi lume (Om şi societate, Ştiinţă şi Tehnologie, Spaţiu, Timp)
 Dezvoltarea artistică (Desen, Lucru manual, Dans, Muzica)
 Educaţia fizică
Pe lângă acestea, şcoala este obligată:
• să adapteze programa conform posibilităţilor elevilor;
• să ofere o paletă de obiective bazate pe cunoştinţe, creativitate, dezvoltare emoţională, socială şi
fizică;
• să aibă în vedere societatea multiculturală.
3. Despre evaluare
Informaţiile despre dezvoltarea şi progresele elevilor sunt necesare în multe situaţii din învăţământ, ca
de exemplu, pentru luarea unor decizii majore în ceea ce priveşte cariera şcolară a elevilor (trecerea la altă
formă de învăţământ, examene) dar şi pentru dezvoltarea învăţământului în general.
Conceptul de evaluare este nuanţat: evaluarea nu mai este privită ca o etapă individuală ce urmează
după predare, dar ca parte principală a învăţării în sine.
În această lucrare ne referim la evaluarea învăţării (cum decurge procesul învăţării şi ce s-a învăţat.
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În centru sunt întrebări ca:
• Ce a învăţat elevul?
• A înregistrat elevul progrese?
• A învăţat elevul ceea ce se urmăreşte?
Învăţământul olandez are un arsenal de mijloace de evaluare care să răspundă acestor întrebări:
ascultări orale, lucrări scrise, clasicul examen, scrierea unui eseu, prezentarea unei recenzii de carte,
rezolvarea unui caz, portofoliul, etc. Aceste posibilităţi vor fi discutate anterior cu elevii.
Pe baza a ceea ce se evaluează, se face distincţia între evaluarea procesului şi evaluarea produsului.
Cu evaluarea procesului nu se colectează informaţii directe despre atingerea obiectivelor de învăţare, ci
despre modalitatea de lucru în atingerea obiectivelor. Această informaţie este la fel de importantă pentru
profesor cât şi pentru elev. Dacă se poate stabili că în timpul procesului ceva este greşit, există o explicaţie
pentru rezultatele negative. Dacă evaluarea procesului se realizează timpuriu, procesul de învăţare poate fi
ajustat la timp, înainte ca rezultate negative să fie finale.
Evaluarea produsului nu trebuie să aştepte special până la terminarea procesului de învăţare. O
evaluare intermediară a produsului, în timp ce procesul de învăţare este încă în curs de desfăşurare, poate
oferi o indicaţie despre dezvoltările în învăţare ale elevului.
Prin urmare, evaluarea procesului oferă dovezi că progresele insuficiente mai pot fi orientate încă în
direcţia dorită. Dacă elevul nu reuşeşte să treacă un test intermediar pentru că nu utilizează o strategie de
învăţare eficientă, aceasta poate fi îmbunătăţită şi astfel, elevul poate obţine un suficient la final.
Evaluarea procesului şi evaluarea produsului sunt de fapt complementare.
Evaluarea produsului evaluează rezultatul final iar evaluarea procesului evaluează procesul prin
care rezultatul final este obţinut.
Pe baza scopului evaluării se diferenţiază: evaluarea sumativă şi evaluarea formativă.
Evaluarea formativă are loc în timpul procesului de învăţare, serveşte în adaptarea acestuia în direcţia
dorită. Profesorul oferă feed-back elevului în aşa fel încât acesta să îşi analizeze singur propriile prestaţii.
Elevului se face cunoscut ce criterii s-au folosit în evaluare pentru ca el să vadă singur unde a greşit.
Criteriile de evaluare şi rezultatele evaluării sunt discutate anterior cu elevul. Se ia în considerare conţinutul
învăţării testat, modalitatea de gândire şi de rezolvare, procesele metacognitive.
Utilizarea prea multor teste de cunoştinţe sumative poartă cu sine un mare risc, elevii sunt trimişi de la
un test la altul şi luarea calificativului suficient devine singura motivaţie a acestora.
Utilizarea testelor formative poate conduce la o puternică motivaţie orientată spre învăţarea deplină.
Nevoia de aducere în vizor a mai multor competenţe complexe necesită utilizarea instrumentelor
de evaluare/assessement. Poate fi folosită peer-, co- sau self-evaluarea.
Profesorii utilizează în principiu teste şi itemi din metoda/pachetul şcolii (şcoală alege pentru un
pachet ce cuprinde o metodă, manuale, teste, etc). De asemenea, ei utilizează itemi din examenele centrale
mai vechi sau teste pe care CITO le-a creat special pentru examenul şcolar. Dacă profesorii creează singuri
un test (se întâmplă foarte rar, pe deasupra nu au şcolarizarea potrivită în tehnica realizării unui test
profesional) acesta se construieşte în cele mai multe situaţii după o sursă oficială.
Instrumente de evaluare. Tradiţionalul examen şi ascultarea
Aceste instrumente aduc în imagine cunoştinţele elevilor şi au o funcţie importantă în răspunsul la
întrebarea: şi-au însuşit elevii materia de învăţare?
Răspunsul la această întrebare determină care este etapa ce urmează în procesul de învăţare. A avea
cunoştinţe de bază este încă punctul principal pentru dobândirea unei cunoaşteri profunde. În şcoli, pe lângă
examenul de final, testări la finalul unei perioade sau a anului şcolar, se dau continuu teme şi se organizează
ascultări. Examenele şi testările sunt sumative, urmăresc dacă obiectivele de învăţare pe perioade mari sunt
însuşite şi decid dacă elevul trece în anul următor sau, dacă acesta primeşte o diplomă sau un certificat.
Validitatea şi fiabilitatea instrumentelor sunt foarte importante şi pentru a le putea garanta este necesar un
număr mare de întrebări şi sarcini. Feed-back-ul este esenţial şi influenţează pozitiv evoluţia elevului.
Întrebările/itemii sunt clasificate în patru tipuri, după nivelul cunoaşterii materiei de învăţare:
1.Întrebările de verificare a cunoştinţelor testează dacă elevul este în stare să dea un răspuns pe
baza materiei însuşire. Întrebările testează în ce măsură elevii pot reproduce/recunoaşte fapte, obs./definiţii.
2.Întrebările de înţelegere verifică dacă elevul este în stare, pe baza informaţiei din întrebare, să dea
un răspuns nou. Elevul trebui să combine fapte, să prevadă rezultatul şi să-l descrie cu propriile cuvinte.
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3. Întrebările practice verifică dacă elevul este în stare să cupleze direct conţinuturile învăţate la
situaţii date. Elevul trebuie să arate că poate să utilizeze regulile şi procedurile învăţate.
4. Întrebările de reflecţie verifică productivitatea şi creativitatea. Elevul trebuie să găsească rezolvări
pentru situaţii noi, unde elevul nu posedă reguli precise care ajută la rezolvare / dezvoltă creativitatea.
Sarcini de abilitate (evaluarea performantelor)
Testele de evaluare a performantelor reprezintă o reacţie împotriva examenelor ce împing elevii să
reproducă cunoştinţe, în loc să pună accentul pe obiective cognitive complexe. Evaluarea performanţelor
este o metodă de urmărire sistematică a elevului pentru a vedea dacă acesta este în stare să utilizeze
cunoştinţe în rezolvarea problemelor. Evaluarea abilităţilor se realizează individual şi în context, se face
apel la însuşirile/deprinderile elevului şi este relevantă şi autentică.
Evaluarea performanţelor are valoare de suport pentru procesul de învăţare. Elevii pot fi
implicaţi în crearea sarcinilor şi formularea criteriilor de evaluare. Dacă elevii cunosc criteriile de
evaluare ei vor fi motivaţi să obţină rezultate mai bine.
Prin intermediul sarcinilor de abilitate ce sunt aproape de realitate, se testează diferite aspecte ale
deprinderilor vizate. Sarcinile de abilitate sunt de trei feluri:
• hand-on test: întrebări setate din câmpul profesional unde elevul va lucra în viitor (relevanţă mare)
• Simulation test: elevii trebuie să simuleze diferite situaţii (relevantă medie)
• hands-off test: elevii spun cum vor reacţiona într-o situaţie fără să fie nevoiţi să acţioneze în
realitate (relevantă minimă)
Portofoliul de evaluare
Deoarece portofoliul este realizat într-un context real şi conţinutul lucrărilor este real, se respectă atât
cerinţele unei evaluări autentice cât şi cele ale evaluării performanţelor. Caracterul real al portofoliului
creşte pe măsură ce elevul singur poate decide ce documente constituie conţinutul portofoliului şi poate
explica şi asuma responsabilitatea pentru alegerea să. Un alt aspect pozitiv al portofoliului este rolul activ al
elevului în evaluarea proprie. Prin faptul că el selectează, ordonează şi justifică, decide pe baza căror
informaţii este evaluat. Elevii pot fi implicaţi în crearea criteriilor de evaluare, ceea ce face ca ei să lucreze
împreună la transpunerea obiectivelor în criterii concrete de evaluare.
Pe lângă portofoliu se adaugă încă două instrumente din aceeaşi categorie şi anume: jurnalul
personal şi raportul de învăţare.
Jurnalul personal. Elevilor li se cere să cântărească consecvenţele unei situaţii, să anticipeze
rezultate, să gândească alternative, să-şi spună punctul de vedere şi să reflecteze asupra celor spuse. Scrierea
unui jurnal despre trăirile ce sunt legate de experienţele de învăţare, este un exerciţiu ce promovează
procesul de reflecţie. În acest mod elevii pot anticipa propria dezvoltare şi identifică modele în propriul
comportament. Atunci când elevii sunt încurajaţi să-şi spună propriul punct de vedere este important ca şi
aspectele negative să fie acceptate. Ex.: Elevii scriu în raport despre experienţele proprii de învăţare. De
cele mai multe ori, se cere o reacţie la o propoziţie stimul: ―Din vizita de dimineaţa la muzeul
mineralogic am învăţat că...‖. Cu ajutorul raportului de învăţare elevii dobândesc competenţe sporite de
autoevaluare şi de exprimare a propriilor experienţe.
Pentru a decide care este valoarea informaţiei colectate cu ajutorul instrumentelor de evaluare,
rezultatul testării este comparat cu un punct de referinţă. Aceasta se poate realiza în trei feluri:
• compararea rezultatelor elevului cu cele ale grupului din care face parte (colegii de clasă);
• compararea prestaţiilor unui elev cu standardul absolut (de ex.: obiectivul de învăţare ca şi standard)
• compararea prestaţiilor actuale ale unui elev cu cele anterioare, aşa încât să se decidă dacă este vorba
despre dezvoltare sau schimbări calitative la elev.
Utilizarea unuia dintre aceste criterii depinde de funcţia testării, adică de deciziile ce trebuie luate. În
evaluarea informaţiilor obţinute prin testare se cunoaşte nevoia criteriilor/normelor dinainte stabilite, dar şi a
criteriilor de grup, ca de exemplu testul naţional CITO.
Despre simbolistica cifrelor în evaluare
Dacă utilizarea cifrei 6 (într-o scală de 10) este o graniţă responsabilă, depinde de minimul de itemi ce
trebuie rezolvaţi şi de câte puncte se acordă acelor itemi. În evaluarea ce are ca normă grupul, cifra 6 are cu
totul o altă specificitate, deoarece aceasta este relatată la scorul mediu al grupului de referinţă.
Deciziile ce se iau în urma comparării rezultatelor testării cu un criteriu, sunt de patru feluri (a.
transfer/orientare, b. selectare, c. diagnoză, d. monitorizarea/urmărirea elevului) şi aici se recunosc din nou,
cele două funcţii ale evaluării: formativă şi sumativă. A. Testarea predictivă are o valoare de diagnoză
23

pentru prestaţiile/orientarea viitoare a elevului. B. Testarea selectivă verifică în ce măsură şi-a însuşit elevul
obiectivele de învăţare la finalul unei perioade şcolare. Elevul nu poate trece mai departe dacă nu îşi
însuşeşte componenta respectivă. C. Testarea de diagnoză D. Prin monitorizare.
Urmărirea progreselor elevilor se face printr-un sistem, numit chiar sistemul de urmărire al
elevului, iar în Olanda se utilizează sistemul realizat de CITO.
Institutul central pentru dezvoltarea testelor CITO (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling) este o
organizaţie care pregăteşte teste şi examene standard la nivel naţional. Pentru diferite materii, CITO a creat
teste ce se folosesc încă din clasa I. Pe baza rezultatelor, profesorul apreciază nivelul de dezvoltare al
elevului şi îşi poate adapta stilul de predare. Rezultatele sunt notate în sistemul de urmărire.
Studiu de caz. Sistemele de monitorizare în şcoala primară urmăresc rezultatele testelor de citire,
ortografie/scriere şi matematică. Central stau momentele stabilite în care elevul poate fi evaluat.
Dezvoltarea elevului în acest domeniu se poate citi într-o privire pe o pagină. Pentru diverse aspecte ale
dezvoltării sunt indicaţii despre minimul aşteptat la acel moment. Aceste aşteptări se bazează pe cercetări
de dezvoltare psihologică. Sistemul de monitorizare a elevului conţine şi programe de îndrumare şi
material informativ pentru părinţi. Profesorul este obligat să monitorizeze progresele elevilor şi să
prezinte un raport părinţilor acestora. De obicei, aceasta se întâmplă în cadrul unei discuţii a raportului
său “discuţia de 10 minute”. După raportul de an şcolar, elevii sunt promovaţi sau vor repeta clasa.
Concluzii
• Feed-back-ul sistemului educaţional olandez este real util, investiţia în educaţie este vizibilă în
P.I.B., I.DU., nivelul cultural;
• Flexibilizarea sistemului nu duce decât la competiţie, iar aceasta este cheia dezvoltării educaţiei;
• Lipsa unei viziuni pe termen lung care ―transpiră‖ din bibliografia studiată nu este un dezavantaj;
sistemul este perfecţionat sectorial pe parcurs, pentru a nu se ajunge la finalităţi şi nerealizări care să
afecteze relaţia şcoală - comunitate.
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Eurydice, Reţeaua de Informare despre Educaţie în Comunitatea Europeană (traducere de Eugen Noveanu). Editura
Alternative, Bucureşti
4. http://www.minocw.nl (site-ul ministerului)
5. http://www.slo.nl (site-ul Centrului Naţional de Expertiză pentru Planificarea Învăţării)
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EDUCAŢIA ECOLOGICĂ - DE LA TEORIE LA PRACTICĂ
PROF. COSTEA VELEA ANDREI MIHAI
CLUBUL COPIILOR SÎNGEORZ-BĂI, JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD

„Dacă te gândeşti la ziua ce va urma – ia- ţi mâncare;
Dacă te gândeşti la anul ce va urma – plantează un copac;
Dacă te gândeşti la secolul ce va urma – educă copii.” (Proverb chinezesc)

Pentru că viaţa nu poate fi separată de mediul ambiant, întreaga educaţie trebuie făcută în direcţia
protecţiei mediului înconjurător. Educaţia privind mediul înconjurător se bazează pe principii globale,
holistice şi sistematice. La baza înţelegerii acestor principii stă necesitatea cunoaşterii faptului că întreaga
lume este în interrelaţie, că fiecare acţiune va produce o reacţie, care în complexul sistemelor vii este de
multe ori imprevizibilă. Fiecare om trebuie să realizeze, să accepte şi să-şi asume responsabilitatea privind
impactul pe care viaţa lui o are asupra vieţii planetei.
Un alt scop al educaţiei privind mediul înconjurător este de a oferi elevilor posibilitatea de a-şi
exprima ideile proprii şi de a-şi manifesta o atitudine personală legată de responsabilitatea pe care şi-o
asumă în privinţa mediului în care trăiesc. Este foarte important ca profesorii să analizeze faptul că simpla
informare cu privire la poluarea mediului este insuficientă. Este mult mai important ca elevii să înţeleagă
relaţiile existente între anumite situaţii, precum şi să fie capabili să analizeze, să sintetizeze şi să
generalizeze informaţiile. Este importantă identificarea, îndepărtarea cauzelor care au condus la o anumită
situaţie şi nu a efectelor acesteia.
Educaţia privind mediul înconjurător este un „mod de viaţă‖. Elevii care studiază problemele mediului
înconjurător trebuie să vină în contact direct cu elementele naturii. Este esenţial să observe şi să se apropie
de copaci, pietre, plante, animale. Metodele didactice alese trebuie să ţină cont de aceste cerinţe.
Educaţia privind protecţia mediului înconjurător se adresează atât minţii, cât şi sufletului elevilor.
Prezentarea unei cantităţi mari de informaţii tehnice poate avea rezultate negative, suprimând interesul şi
entuziasmul elevilor. Este foarte important ca discuţiile să pornească de la premise pozitive şi să ofere
soluţii.
„Schola ludus‖ (învăţarea prin jocuri), cum este definită de Komensky, este cea mai bună modalitate
de abordare a problemelor privind mediul înconjurător. Jocurile de rol, activităţile practice, desenul, pictura,
întocmirea de hărţi, toate sunt foarte utile. De asemenea, activităţile în aer liber, excursiile, taberele,
expediţiile sunt în măsură să îmbunătăţească procesul de învăţare.
În anul 1986, Mantle spunea că „ecologia fără muncă de teren este ca practicarea medicinei fără
pacienţi, adică fără sens‖. Pornind de la această idee, elevii Cercului de Protecţia Mediului de la Clubul
Copiilor Sîngeorz – Băi au desfăşurat numeroase activităţi.
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Deoarece primăvara îşi face apariţia mai târziu la Sîngeorz – Băi, orăşel situat la poalele Munţilor
Rodnei, decât în alte părţi, zăpada persistând în unele locuri până la începutul verii, am folosit din plin
drumeţiile de primăvară pentru:
- depistarea locurilor, din orizontul local, cu plante de primăvară care înfloresc foarte devreme
(ghiocei, brânduşe de primăvară, viorele, bobiţei, dediţei, păpădia, floarea vântului etc);
- depistarea locurilor unde se întorc din sud la vechile lor cuiburi rândunelele şi berzele;
Am aflat astfel că gingaşii ghiocei (Galanthus nivalis) apar în număr mare în locul numit „Pe luncă‖,
la intrarea Someşului Mare în defileul de la Ilva Mică, în apropierea pepinierei de conifere a Ocolului Silvic
Cormaia - Anieş. Tot acolo apar şi brânduşele de primăvară (Crocus heuffelianus). Locul este destul de ferit
din calea oamenilor, aşa că un turist neavizat nu-l va putea depista.
Mai expuse sunt minunatele exemplare de Ciuboţica Cucului (Primula officinalis), care formează un
covor de câţiva zeci de metri pătraţi în partea de sud – vest a Pădurii Borcutului, într-un luminiş în
apropierea izvoarelor de apă minerală 7 şi 8. Aici elevii au recomandat luarea de măsuri de protejare a zonei
prin înălţarea unui gard de protecţie.
Pe dealul Muncel există câteva garduri despărţitoare, plantate cu tufe compacte de porumbac (Prunus
spinosa), a căror înflorire (înainte de a înfrunzi) creează un peisaj de basm foarte căutat de harnicile albine.
Am mai depistat şi alte plante care înfloresc înainte de a înfrunzi: Forsytia, ale cărei flori galbene sunt o
adevărată desfătare a ochiului, în părculeţul Liceului Teoretic „Solomon Haliţă‖ sau în parcul staţiunii.
Tot în parcul staţiunii am depistat şi şase exemplare de magnolie (Magnolia kobus). În primăvara
acestui an au înflorit parcă mai tare ca niciodată. Păcat că aceste flori sunt rupte cu ramuri cu tot de către
turişti. La fel ca şi minunatele margarete (Chrysanthemum maximum), păpădiile galbene (Taraxacum
officinale), înfloresc peste tot în zona oraşului nostru. După terminarea perioadei de înflorire, ne încântă cu
diafanul lor puf – puful păpădiilor.
Cu toate că pe raza oraşului au fost depistate numeroase cuiburi de rândunele şi de lăstuni, spre
mâhnirea noastră nu a fost reperat nici măcar un cuib de berze. Păcat! În schimb, în Pădurea Borcutului au
fost găsiţi foarte mulţi melci, multe albine şi „Vaca Domnului‖ (Pyrrhocoris apterus). Într-una din zile,
după ploaie, am întâlnit şi un exemplar de salamandră (Salamandra maculosa), şopârle şi numeroase păsări
cântătoare. În podul Casei de cultură şi în turnul bisericii am găsit o sumedenie de lilieci, treziţi şi ei din
hibernare. Interesant este faptul că fac casă bună cu porumbeii şi cu turturelele.
Toate aceste observaţii au fost notate în fişe de observaţie şi înregistrate în portofoliile personale.
Bibliografie
- http://ro.wikipedia.org
- http://www.1educat.ro
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UN POSIBIL MODEL DE PROIECT DE LECŢIE
PROF. STEVA DOINA, ŞCOALA „ELENA CUZA”- IAŞI
PROF. DRAGU VALERIAN, COLEGIUL” EMIL RACOVIŢĂ”- IAŞI
PROF. FLORIN CAZAMIR, ŞCOALA PRISĂCANI - JUD. IAŞI

Proiectul de lecţie reprezintă un ansamblu de componente. Componentele cunosc o organizare,o
structurare diferită de la o etapă la alta,ca urmare a creşterii cerinţelor faţă de rezultatele formativ-instructiv
ale elevilor. În practica şcolară întâlnim o diversitate procedurală, iar sarcina profesorului de geografie este
de a proceda în aşa fel în lecţiile sale, acesta să nu poată fi substituit de manual, oricât de bun ar fi el.
Profesorul de geografie are un rol conducător, decizional, în selectarea şi sistematizarea
noţiunilor/conceptelor de geografie pentru a fi asimilate mai uşor de către elevi, când resursa de timp este
limitată.În cuprinsul lucrărilor de specialitate apar exemplificate modalităţi diferite de ordonare a
componentelor proiectului didactic pe verticală, dar o problemă de interes o reprezintă structura selectată
şi sistematizată a acestuia. În partea introductivă, aspectele secvenţiale la lecţie sunt prezentate în formă
sintetică; în cea de-a doua parte a proiectului, ele sunt descrise în acţiunea propriu-zisă a cadrului didactic ce
relaţionează cu elevii. Resursele vizate suferă multiple ordonări, după criterii acceptate/asumate de către cel
care concepe proiectul în raport cu beneficiarii activităţii (elevii) şi intenţiile (generale, sub forma
obiectivelor de referinţă, operaţionale) avute pentru derularea lecţiei.
Componentele care se impun în configuraţia unei activităţi didactice sunt următoarele:
 încadrarea activităţii lecţiei în planul tematic sau sistemul de lecţii (unităţi de învăţare)
 stabilirea competentelor specifice (cognitive, metodologice, atitudinale) în funcţie de conţinut şi de
finalitatea pe termen lung;
 selectarea, structurarea logică, esenţializarea conţinuturilor într-o schiţă logică, în funcţie de
pregătirea elevilor, experienţa cognitivă anterioară, abilităţi intelectuale practice ale lor;
 stabilirea structurii procesuale a lecţiei, stimularea interesului elevilor, comunicarea competentelor
specifice, prezentarea conţinutului faptic, comunicarea sarcinilor de învăţare, dirijarea învăţării şi
actualizarea cunoştinţelor;
 elaborarea unei probe de testare şi evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor practice, intelectuale ale
elevilor în concordanţă cu competenţele specifice;
 acţiunile de autocontrol şi autoevaluare (corectarea probei de evaluare, autocorectare şi notarea
răspunsurilor elevilor).
Desfăşurarea activităţii didactice

Momentul desfăşurării

Competente
specifice

a).introducerea în activitate prin captarea
atenţiei şi enunţarea obiectivelor
b).reactualizarea cunoştinţelor necesare
desfăşurării lecţiei
c).prezentarea conţinutului lecţiei (conducerea
învăţării,obţinerea performanţei,asigurarea
feedback-ului pentru conţinutul vizat prin temă)
d).încheierea activităţii,asigurarea transferului,
sarcini de muncă independentă
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Conţinutul
lecţiei
-probleme
principale
şi adiacente

Strategia
didactică
a

b

c

Evaluarea
d

Instr.

Timp

Observaţii:
1. se utilizează mai mult proiecte de lecţie cu ordonarea elementelor componente pe verticală; recomandabilă
este cea pe orizontală deoarece prezintă avantajul de a evidenţia mult mai bine relaţiile dintre:
a).competenţe, conţinut, strategii didactice şi evaluare (adică abordarea din perspectiva curriculară a educaţiei);
b).formator şi cei formaţi din perspectiva relaţiei pedagogice de parteneriat dintre aceştia;
c).ordinea logică şi cea temporală de desfăşurare a momentelor lecţiei;
2. adecvarea strategiilor didactice pe care le va utiliza profesorul trebuie să se facă nu numai în funcţie de logica
conţinutului, ci şi de calitatea receptării mesajului de către elevi, mai cu seamă că ea condiţionează corelatia
conţinutului competentei şi evaluarea trebuie gândită anticipativ;
3. specificarea strategiilor didactice pentru grupurile de elevi existente la nivelul unei clase, în funcţie de
capacităţile de învăţare, fapt care impune o proiectare diferenţiată şi individualizată;
4. în funcţie de specificul conţinutului lecţiei,componentele proiectului de lecţie pot fi reduse sau îmbogăţite, ori
pot dobândi o organizare specială, alta decât cea sugerată prin modelul prezentat.
Selectarea şi structurarea elementelor de conţinut
Elevii nu pot să înveţe întregul sistem de informaţii din geografie, de aici necesitatea integrării cunoştinţelor
structurate, deoarece învăţarea este orientată spre aspectul procesual al cunoaşterii (implică prelucrarea informaţiilor
şi învăţarea cunoştinţelor procedurale care sunt durabile) în defavoarea cunoştinţelor gata prelucrate (memorarea lor,
percepţia).
Prezentăm câteva exemple de competente specifice cu privire la selectarea elementelor de conţinut în funcţie
de criteriile: esenţialitatea, generalitatea, accesibilitatea, atractivitatea şi utilitatea la unitatea de învăţare la lecţia
„Pământul ca planetă‖, clasa a V-a, cu următoarele conţinuturi: De la localitatea natală la planetă, Pământul-corp
cosmic, Luna - satelitul Pământului, Globul geografic, Harta geografică, Reprezentarea orizontului local, Schiţa de
hartă a orizontului local.
Selectarea elementelor de conţinut în funcţie de esenţialitate
Profesorul decide care sunt cunoştinţele esenţiale pe care trebuie să le dobândească un elev prin următoarele
exemple de competente specifice:
-să caracterizeze Universul, corpurile cosmice după formă si mărime;
-să analizeze fotografii, imagini pe calculator despre locul Pământului în Sistemul solar, mişcările corpurilor
cereşti;
-să denumească paralelele , continentele şi oceanele pe Harta fizică a lumii ş.a.
Selectarea elementelor de conţinut în funcţie de gradul de generalitate
Elevii înţeleg destul de greu aceste concepte, deoarece nu le pot asocia cu elemente vizibile în realitate şi, de
aceea , se impune utilizarea materialelor grafice.
Competenţa specifică:
-să structureze corpurile cosmice într-o schemă logică, grafic sau sub formă de tabel
Selectarea elementelor de conţinut în funcţie de gradul de accesibilitate
Profesorul este obligat să prezinte cunoştinţele la nivelul de înţelegere al elevilor.
Competenţe specifice:
-să recunoască corpurile cosmice pe baza imaginilor, fotografiilor, filmelor proiectate;
-să analizeze forma, dimensiunile Pământului pe un desen schematic
Selectarea elementelor de conţinut în funcţie de atractivitate
Elevii sunt atraşi de aspecte inedite, de întâmplări citite, trăite, văzute de ei în filme.
Competenţa specifică:
-să explice impactul meteoriţilor cu Pământul, Luna, peisaje lunare, s.a.
Selectarea elementelor de conţinut în funcţie de utilitatea conţinuturilor
Unele cunoştinţe predate sunt utile pentru învăţarea următoare, iar altele se folosesc rar sau nu se mai folosesc
niciodată.
Competenţe specifice:
-să compare o planetă şi o stea în funcţie de anumite criterii (mărime, alcătuire, temperatura)
-să localizeze pe hartă zonele termice pe Glob;
-să elaboreze o schiţă de hartă cu elemente simple din orizontul local ş.a.
Profesorul decide şi trebuie să manifeste creativitate în proiectarea, selectarea şi sistematizarea cunoştinţelor,
utilizarea diversă a mijloacelor de învăţământ, modul în care comunică: verbal, nonverbal, paraverbal cu elevii, pentru
o învăţare temeinică.
În continuare, exemplificam printr-un proiect de lecţie particularizat privind valorificarea mesajului
„competenţe specifice-conţinuturi‖ rezultat din programa şcolară la clasa a V-a.

28

PROIECT DE LECŢIE
OBIECTUL: Geografie generală / CLASA: a V-a / SUBIECTUL LECŢIEI: Agricultura – cultura
plantelor / TIPUL LECŢIEI: de comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe / DURATA: 50 min.
COMPETENŢE SPECIFICE:
C1 – Competenţa de a... localiza principalele regiuni de cultură a plantelor pe harta fizică a lumii
Nr

Secvenţele
activităţii

Competenţe

Organizarea
1
clasei
.
.
.

Verificarea
2
cunoştinţelor
Captarea
3
atenţiei
C3

.

Anunţarea
4
temei şi a
competenţelor
C4

C3

C2

.

5
Comunicarea
de
noi cunoştinţe
C1

C4

C5

Conţinutul instructiv educativ şi strategia
didactică
Se verifică prezenţa şi ordinea clasei
Se atenţionează elevii asupra momentelor lecţiei
Se pregătesc caietele, manualele, fişele de lucru etc.
Se verifică lecţia anterioară „Resursele Terrei‖, prin
întrebări adresate elevilor şi cu fişa de lucru (fişa nr. 1)
Profesorul întreabă elevii care este activitatea de bază în
comuna Prisacani
Se adresează interogaţii de control, folosind conversaţia,
observarea
Se precizează că urmează studiul unei ramuri a activităţilor
economice
Se scrie pe tablă şi în caiete titlul lecţiei:
Agricultura – cultura plantelor
Se comunică elevilor competenţele specifice, pe înţelesul lor
Se prezintă materialul didactic în Power-Point
Se defineşte noţiunea de agricultură – reprezintă
activitatea de bază din aşezările rurale.
Se precizează care sunt cele două ramuri ale agriculturii Cultura plantelor / Creşterea animalelor
Se precizează factorii care determină dezvoltarea agriculturii:
Naturali:
Tehnologici:
- clima
- maşini agricole
- relieful
- seminţe selecţionate
- solul
- irigaţii, îndiguiri
Se face o clasificare a plantelor cu ajutorul elevilor
şi se identifică pe hartă principalele zone de cultură a lor.
Elevii fac apel la cunoştinţele lor despre plantele
cultivate pe Glob, iar cu ajutorul prof. le clasifică şi le notează.
Cerealele:
Orezul - se cultivă în delte,câmpii aluvionare din China, India,
Coreea, Japonia
Grâul - zone întinse cu grâu se întâlnesc în marile
câmpii: C. Europei de Est, Marea C. Chineză, C. Română.
Porumbul - ocupă suprafeţe mari în S.U.A., Marea
Câmpie Chineză, Podişul Braziliei, Câmpia Europei de Est.
Secară,orz,ovăz,mei,sorg
Plante leguminoase:
Cartoful - preferă un climat temperat răcoros şi
umed din zonele de deal, depresiuni: America,Europa,Asia
Cartoful dulce – Africa.
Maniocul - Africa,America de Sud
Tomate – Europa (sere)
Plante pentru zahar:
Trestia de zahăr - se cultivă în zona caldă: America Centrală
(Cuba), America de Sud (Brazilia), India, Australia
Sfecla de zahăr - se cultivă în zona temperată
Europa (Germania, Franţa,Ucraina, S.U.A., China).
Plante pentru ulei:
Floarea soarelui - se cultivă în zonele de câmpie:
Câmpia Europei de Est, Câmpia Română, Câmpia La Plata.
Soia – America (S.U.A. Brazilia), Asia (China).
Măslinul – zona mediteraneană
Arahidele
Pomi fructiferi:
zona caldă – arb. de cafea, arb. de cacao, bananierul, curmalul
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Evaluare
Aprecieri
verbale
asupra
modului
în care s-au
pregătit elevii
Aprecieri
verbale
asupra
răspunsurilor
elevilor
Stimularea
activităţii
elevilor

Timp
2 min
10 min

3 min

Aprecieri
verbale
25 min
Notarea

C5

.

Realizarea
feed6
back-ului
Precizarea
activităţilor
7
ptr acasă

C3

C4

zona mediteraneană: citricele
zona temperată: măr, păr, prun, cais, cireş, etc.
Viţa de vie - în ţările din jurul Mării Mediterane
(Italia, Franţa, Spania), N. Africii dar şi în SUA Brazilia, India
Se solicită elevilor ca în termen de 5 minute să completeze
fişa de lucru nr. 2.
Se comunică sugestiile şi conţinuturile propuse spre studiu:
Se fac aprecieri verbale generale şi individuale privind
participarea elevilor la lecţie. Se pun note, justificându-le

5 min

5 min

C2 – …a identifica legăturile între plantele de cultură şi factorii de mediu
C3 – …a explica fenomenele şi procesele specifice mediului la nivelul orizontului local şi al planetei
C4 – …a utiliza termeni geografici referitori la plantele de cultură în contexte cunoscute sau în contexte noi
C5 - …a preciza principalele deosebiri între categoriile principale de plante de cultură
ORGANIZARE: frontală şi independent individuală
METODE: expunerea şi explicaţia, conversaţia, comparaţia, problematizarea, lucrul cu harta, exerciţiul,
descoperirea, material ppt.
MATERIALE DIDACTICE: Harta fizică a lumii, Harta resurselor naturale ale Terrei, Manualul de cls. a V-a,
Editura Teora, fişe de lucru, videoproiector (slide power-point).

Fişa nr. 1
Completaţi spaţiile libere cu informaţia corectă:
Atmosfera este învelişul de ……….. al Pământului. Un element ce caracterizează orice tip de climă este vântul,
folosit în producerea energiei electrice, în centrale ……………. Hidrocentralele se folosesc pentru obţinerea
curentului electric forţa ……………., iar energia soarelui este captată de ……………………………….Resursele
energetice din interiorul scoarţei terestre sunt…………………………………………………….Acestea sunt folosite
în…………………….Soarele, apa, vântul sunt resurse …………………şi……………………….Petrolul, cărbunii,
gazele naturale sunt resurse ………………………. şi …………………… Este important să păstrăm aerul curat, iar
pentru aceasta trebuie să protejăm „aurul verde‖, adică ………………………

Fişa nr. 2
Completaţi spaţiile libere cu termenii corespunzători răspunsului corect:
Cel mai important factor natural care influenţează agricultura este……………………
În comuna Prisăcani, activitatea de bază este…………………………..
Cea mai importantă cereală este……………………..
Una dintre plantele oleaginoase este numită……………………………..
Principala ţară producătoare de grâu se numeşte……………………………
Listă termeni: China, agricultura, grâul, floarea-soarelui, clima.

Concluzii - putem afirma că o alternanţă a teoriei cu practica este benefică în condiţiile în care fiecare
profesor are nevoie de puncte de sprijin pentru proiectarea, organizarea şi desfăşurarea actului didactic, în
funcţie de situaţiile de instruire, să trezească elevilor dorinţa de a învăţa, de a înţelege şi de a aplica variatele
cunoştinţe de geografie.
Ca atare, este foarte important ca profesorul să cunoască conţinuturile temelor cuprinse în programele
de specialitate. Apoi, conţinuturile unităţilor de învăţare să fie structurate şi transferate în variate situaţii de
cunoaştere şi aplicare în practica didactică. Profesorul este dator să transpună corect şi complet achiziţiile
din domeniul specialităţii şi ale didacticii acesteia în activităţile de predare-învăţare a geografiei, precum şi
în practica evaluării cu procedee diverse. Tot din practică reiese necesitatea actualizării şi selecţia
informaţiilor din oferta bibliografică şi să le integreze în procesul de extindere a judecăţilor şi
raţionamentelor de valoare. În fine, profesorul elaborează analize şi sinteze, situaţii-problemă şi modele de
convergenţă şi divergenţă a informaţiilor de specialitate şi de didactica geografiei.
Material bibliografic:
Modelul învăţării depline a geografiei (M. Dulamă ),
Modele, strategii şi tehnici didactice activizante cu aplicaţii în geografie ( M. Dulamă ),
didactic.ro, wikipedia.ro
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PREOCUPĂRI ŞTIINŢIFICE

BRANDING DE ORAŞ PRIN TURISM. TURISMUL ÎN MUNICIPIUL IAŞI
PROF. DRD. CIUBOTĂRIŢA TEODORA MĂDĂLINA
Într-o lume în care intensificarea concurenţei şi standardizarea ofertelor se amestecă, oraşele trebuie să
îşi găsească o identitate proprie şi să o valorifice în vederea diferenţierii de oraşele concurente şi a atragerii
unei clientele fidele. Aşa cum în cazul unui produs, politica de branding ajută la stabilirea identităţii
produsului, tot aşa branding-ul ajută un oraş să îşi definească identitatea, să se promoveze, să atragă atenţia,
să se diferenţieze de celelalte oraşe, să se vândă mai bine, scopul esenţial al oraşului fiind de a atrage
investitori.
Pentru ca un oraş să ajungă să aibă un brand puternic, trebuie ca autorităţile municipale şi locuitorii să
dorească acest lucru. Un oraş poate fi promovat în mai multe feluri: ca destinaţie turistică atrăgătoare, ca
centru comercial sau de afaceri, ca un loc liniştit pentru a trăi.
Astfel, la nivel global, sectorul turistic ieşean se caracterizează prin următorii indicatori:
- 144.745 de vizitatori (2007)
- 51 de unităţi de cazare (2009)
- 547 de firme active în domeniul turismului, dintre care 81 agenţii de turism, 36 unităţi de cazare şi
430 de restaurante, baruri şi cafenele (2007)
- 3.788 de salariaţi în domeniul turismului, dintre care 238 angajaţi ai agenţiilor de turism, 545
lucrători în domeniul hotelier şi 3.005 în restaurante, baruri şi cafenele (2007).
Figura 1. Număr de locuri în unităţi de cazare în Mun. Iaşi (2007)

Figura 2. Evoluţia numărului de locuri în
unităţi de cazare în Mun. Iaşi între 2002 – 2007

Sursa: http://www.zmi.ro/downloads/PIDPC%20IASI%201.pdf

Între 2002 şi 2007 se constată o îmbunătăţire a bazei de cazare existente, atât sub aspect cantitativ
(creşterea numărului de locuri în vilele turistice, în hoteluri şi pensiuni – figurile 1, 2) cât şi sub aspect
calitativ (diversificarea naturii structurilor de cazare – intră în funcţiune hotelurile pentru tineret, dar dispar,
din păcate, motelurile şi popasurile turistice, renovarea şi modernizarea hotelurilor existente, îmbunătăţirea
promovării unităţilor de cazare pe internet).
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Se observă preferinţa vizitatorilor pentru cazarea în hoteluri, fapt explicat prin existenţa unui număr
mult mai mare de astfel de structuri comparativ cu celelalte spaţii de cazare, situarea în apropierea centrului
oraşului, precum şi o mai bună promovare a unităţilor hoteliere.
Figura 3. Numărul de sosiri al vizitatorilor în
structurile de structurile de cazare ieşene (2002)

Figura 4. Numărul de înnoptări în cazare ieşene(2007)

Sursa: http://www.zmi.ro/downloads/PIDPC%20IASI%201.pdf

Comparativ cu anul 2002, în municipiul Iaşi, se remarcă, în anul 2007, o creştere cu 45,57% a
numărului de sosiri în unităţile de cazare (de la 99.432 în 2002 la 144.745 în anul 2007) (fig 3) şi o creştere
cu 47,93% a numărului de înnoptări în unităţile de cazare (de la 232.643 în anul 2002 la 334.168 în 2007)
(fig 4).
Referitor la naţionalitatea turiştilor, aceştia provin, potrivit studiilor realizate de Institutul Judeţean de
Statistică, din ţări precum: Franţa, Germania, Grecia, Israel, Italia, Marea Britanie, Rep. Moldova şi S.U.A.
Conform declaraţiei coordonatorilor proiectului transfrontalier „Beautiful Moldova‖, între 6.08.2007 –
31.12.2007, cca 1.800 de vizitatori (români şi străini, dintre care 143 francezi, 124 spanioli şi 80 italieni)
s-au adresat Biroului de Promovare Turistică Iaşi, interesându-se de obiectivele turistice din Iaşi şi din
regiune.
Principalul motiv al vizitelor turiştilor străini la Iaşi îl reprezintă întâlnirile de afaceri. Obiectivele
religioase şi culturale se încadrează, de asemenea, printre motivaţiile lor. Pentru turiştii americani şi
israelieni de religie iudaică, întoarcerea la origini, descoperirea locurilor unde au trăit înaintaşii lor,
reprezintă o adevărată provocare (Cimitirul Evreiesc, Sinagoga Mare).
Imaginea de marcă a oraşului Iaşi şi potenţialul uman pot fi valorificate prin dezvoltarea unor formule
de turism cu productivitate superioară şi cu o durată mai mare a sejurului, turismul de afaceri, combinat cu
cel cultural şi de agrement, reprezentând o opţiune viabilă. Turismul de afaceri reprezintă motorul activităţii
turistice locale, patrimoniul gravitând în jurul acestuia. În acest sens, trebuie avute în vedere obiectivele
rapid accesibile, ce pot fi incluse într-o ofertă turistică mai atractivă: rezervaţia paleontologică Repedea
(puncte de belle-vue), traseele marcate pentru drumeţie dintre Bârnova şi Păun, lacurile din jur, baza nautică
Dorobanţi, pista de ski din Copou, lăcaşurile de cult cu valoare istorică, vestigiile istorice de la Cucuteni,
podgoriile Bucium şi Cotnari, zonele de pescuit de la Vlădeni.1 Oraşul nu poate fi rupt de împrejurimi.
Conform unui studiu realizat de Biroul pentru Turismul transfrontalier Iaşi – Republica Moldova,
principalele tendinţe de dezvoltare a turismului în municipiul Iaşi sunt: turismul de eveniment (pelerinajul
ocazionat de sărbătoarea Sf. Parascheva, săptămâna anuală a modei, târgul internaţional de carte – Librex,
festivalul meşteşugurilor), turismul de afaceri (conferinţele, congresele, schimbul şi cercetarea academică
beneficiind de un număr crescând de spaţii de manifestare, unităţile de cazare realizând eforturi pentru a se
adapta la noile norme impuse de UE), turismul medical şi wellness (beneficiază de o infrastructură modernă
deţinută de mediul privat; un mare dezavantaj îl reprezintă lipsa facilităţilor medicale în cadrul unităţilor de
cazare, precum şi slaba promovare a ofertei medicale) şi turismul etnic (ce prinde tot mai mult contur).

1

http://beautifulmoldova.com/documents/strategie_turism.pdf
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TIPOLOGIA AŞEZĂRILOR RURALE DIN JUDEŢELE IAŞI ŞI BOTOŞANI
ÎN FUNCŢIE DE ACCESIBILITATEA GENERALĂ
FAŢA DE SERVICIILE SANITARE
DANIEL TUDORA,
DR. ÎN GEOGRAFIE, UNIV. “AL. IOAN CUZA”IAŞI
Necesităţile sanitare ale unei populaţii rurale derivă din nevoia de a fi circumscrisa de oferta unor servicii de
acest profil, oferta repartizată în teritoriu pe anumite niveluri organizate ierarhic .
Pentru a putea fi surprins acest ecart calitativ, localităţile vor fi grupate pe categorii valorice, în funcţie de
serviciile sanitare prezente in-situ :
- localităţi cu servicii elementare
- localităţi cu servicii sanitare din categoria unităţilor medico-sociale
- localităţi cu servicii sanitare de tip orăşenesc
- localităţi cu servicii sanitare de tip municipal
- localităţi cu servicii sanitare de tip judeţean
- localităţi cu servicii sanitare complexe2
In scopul de a fi evitate erorile şi subiectivismele cauzate de implicarea scorurilor şi punctajelor, se propune ca
importanţa fiecăreia dintre cele şase categorii de accesibilităţi să fie ponderată. În această ordine de idei, absenţa unor
servicii banale precum cabinetul medical, doctorul de familie, farmacia, vor induce nişte stări negative mult mai acute
decât absenţa centrelor de psihoterapie, sau a laboratoarelor de chirurgie estetică.
În acest mod, indicatorul final va fi o sumă progresivă în care valoarea accesibilităţii primare va deţine cota cea
mai importantă, regăsindu-se la nivelul fiecăreia dintre celelalte accesibilităţi, dar nefiind ponderată sub forma unui
punctaj rigid. Pentru fiecare dintre aceste trepte calitative au fost imaginate accesibilităţi separate, conjugarea lor cu
indicatorul general al accesibilităţii faţă de serviciile sanitare desfăşurându-se sub forma unei sume progresive:
As = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6, unde
A1 = Ase - aşezări cu servicii elementare, toate localităţile care deţin cabinet medical, eventual farmacie;
A2 = A1*Asu - aşezări care deţin unităţi medico-sociale;
A3= A2*Aso - aşezări care deţin unităţi spitaliceşti de tip orăşenesc;
A4= A3*Asm - aşezări care deţin unităţi spitaliceşti de tip municipal, eventual policlinici;
A5= A4*Asj - aşezări care deţin unităţi spitaliceşti de tip judeţean;
A6 = A5*Asc - aşezări care deţin unităţi spitaliceşti de tip complex
Accesibilităţile parţiale sunt calculate sub forma unor fracţii, între atractivitatea dintre localităţile presupuse a fi
în interacţiune şi dublul distanţei care le separă. Factorul atractivitate reprezintă probabilitatea de interacţiune dintre
două localităţi şi va fi apreciată pentru fiecare tip de accesibilitate în funcţie de variabilele care intră în joc.
ln( P1  P2 ) , unde:
Ap 
2d

- P1 reprezintă numărul de persoane din localitatea unde este amplasată populaţia P2, pentru anul 2002;
- P2 reprezintă numărul de salariaţi din domeniul sanitar, care deserveşte P1.
- „d‖ este o distanţă-timp, între localitatea deservită şi cea mai apropiată localitate capabilă să deservească.
- logaritmul natural va diminua rolul populaţiei în valoarea finală a raportului, lăsând un loc distanţei-timp.
Factorul distanţă e modelat în funcţie de calitatea carosabilului şi poziţia drumului în sistemul rutier naţional.
Se observă o suprapunere mai frecventă între cost şi timp, decât între cost şi distanţă, pentru raportul dintre 2
localităţi. Pe bază de chestionare şi alte surse (ex: aprecierea vitezelor funcţie de rezultatele echipei de cercetare în
domeniul cartografiei digitale, AND Technology ,Univ. Rotterdam), s-au apreciaţi timpii necesari pentru parcurgerea
tipurilor de drumuri: Drum European, pentru care s-a apreciat o viteza medie auto, de 85 km/h; Drum Expres – 80
km/h3; Drum Naţional - 65 km/h; Drum Judeţean Modernizat – 60 km/h; Drum Judeţean Nemodernizat – 40 km/h.
Utilizarea unui astfel de model prezintă anumite riscuri, greu de evitat:
- Amplasarea în câmpul de deservire a anumitor centre poate fi discutabilă, atunci când localităţile cercetate sub
interferenţa unor forţe gravitaţionale distincte, modelul permiţând alegerea aşezărilor amplasate cel mai bine ca raport

2

Iaşi, Bucureşti, Cluj-Napoca, Targu-Mures

Repartizarea drumurilor din cele două judeţe în funcţie de tipologia infrastructurii rutiere propuse, nu respectă ad-litteram clasificările propuse de Ministerul
Transporturilor, astfel tronsonul deviaţiei europene E85, situat între Mirceşti şi Sculeni a fost considerat ca fiind Drum Express.
3

33

distanţă/timp, deşi uneori nu acesta este discriminantul esenţial, ci mai degrabă prezenţa unor „pattern-uri‖
comportamentale sau imaginea de marcă a unor oferte educaţionale sau sanitare.
- Aprecierea „distanţelor-timp‖ a fost efectuată după surse valabile până la nivelul anului 2001, fiind frecvente
modernizările de infrastructură rutieră, în special prin accesul de fonduri europene.
- Aceste defecte ale modelului pot fi contra-argumentate prin intermediul scopului ştiinţific al lucrării şi anume
determinarea unor situaţii critice la nivelul spaţiului moldav, abordându-se ca unitatea elementară satul şi nu
individul. În acest context, deciziile independente sunt neglijabile; în plus modelul intenţionează să calculeze
capacitatea unor spaţii de a beneficia de servicii minimale şi proximale fiind şi cele mai solicitate, din motive evident
pecuniare4.
Posibilele modernizări de carosabil, deşi frecvente, sunt în general modeste şi de importanţă locală. Faptul că sa ţinut cont de tipul de drum ajută la eliminarea unor suspiciuni, prin diferenţele de perspectivă a investiţiilor, pe care
le generează clasele de căi de comunicaţii rutieră. În acest sens, un drum naţional chiar nemodernizat are mai multe
şanse să devină arteră regională, decât un drum comunal, fie el şi modernizat.
1. Aşezări cu servicii sanitare proximale foarte eficiente, amplasate pe rutele modernizate, bine conectate
faţă de ariile de polarizare a serviciilor sanitare de rang superior.
Prima categorie include centre polarizatoare, rolul lor în spaţiu fiind determinant, fie că este vorba de Iaşii cu
capacitate de polarizare regională, Botoşanii cu capacitate de polarizatoare judeţeană, sau Truşeşti, Săveni şi Hârlău
cu arii de polarizare locale. Se pot include mici centre polarizatoare, asemănător Truşeştilor, dar cu deficit în nivelul
de specializare a personalului sanitar, care nu întotdeauna este stabil: Ştefăneşti, Răducăneni, Cristeşti, Suhărău,
Sculeni. Toate prezintă independenţă faţă de centrele de rang superior, au cabinete medicale, farmacii, un serviciu
ambulatoriu, specializări puse la punct şi beneficiază de personal sanitar numeros, calificat şi stabil.
2. Aşezări situate favorabil faţă de punctele de deservire locală,
fiind eficient polarizate de centrele sanitare prevăzute cu servicii medii şi superioare
În această clasă se încadrează trei tipuri de aşezări:
- Sate poziţionate foarte avantajos faţă de centrele sanitare de rang superior, cu caracter periurban. Conectate
direct la serviciile sanitare ale oraşului, aceste localităţi scapă de sub controlul polarizator comunal, fiind uneori mai
bine poziţionate decât acestea: Lunca Cetăţuii faţă de Ciurea, Dancu faţa de Holboca - beneficiind de linie de tramvai
până în Iaşi, alteori fiind într-o poziţie concurenţială faţă de centrul de comună, de exemplu Roşiori faţă de Răchiţi.
-Reşedinţe de comună cu o foarte bună organizare a serviciilor elementare dar oarecum dezavantajate în raport
cu centrele de deservire judeţeană sau complexă, fiind o categorie specifică judeţului Botoşani: Vârfu Câmpului,
Cucorani, Brăeşti, Lozna, Hilişeu-Horia, Hudeşti, Păltiniş şi chiar oraşul Bucecea, precum şi anumite reşedinţe de
comună, suficient de apropiate faţă de serviciile sanitare complexe dar slab organizate în palierul inferior al serviciilor
medicale: Mogoşeşti, Dobrovăţ, Erbiceni, Rediu, Victoria şi chiar Ciurea sau Leţcani.
-Sate deservite de personal sanitar din imediata vecinătate a localităţilor cu servicii sanitare de rang intermediar:
Bădiuţi lângă Ştefăneşti, Drislea lângă Truşeşti, Frumuşica între Flămânzi şi Hârlău, Soloneţ lângă Bivolari.
3. Aşezări mediu polarizate de serviciile sanitare de rang intermediar şi superior, frecvent amplasate
periferic faţa de sistemul major al căilor de comunicaţie rutieră.
Satele respective se remarcă prin ampla tendinţă de grupare teritorială distingându-se 3 zone preferenţiale. Cea
mai evidentă este prezentă în nordul judeţului Botoşani, unde comunele Manoleasa, Viişoara, Havârna, Mileanca şi
parţial George Enescu par a prezenta aceleaşi genetici ale unei accesibilităţi mediocre: poziţie periferică în cadrul
judeţului şi în special faţă de reşedinţă, amplasarea pe rute judeţene cu trafic modest, deşi în general modernizate,
impunând o atractivitate medie pentru navetismul de tip centrifug, servicii medicale proprii modest organizate, satele
propriu-zise fiind total dependente de serviciile reşedinţei de comună.
O a doua grupare mai eterogenă, se prefigurează în sudul judeţului Iaşi, unde, în general, satele sunt mai bine
amplasate faţa de reşedinţa de comună: comunele Tansa, Ipatele, Scânteia, spre valea Prutului, locul satelor propriuzise este preluat de reşedinţa de comună: Gorban, Prisăcani.
Un al treilea grup de sate, se dezvoltă în proximitatea marilor centre urbane ale arealului studiat, respectiv la
sud-vest de Municipiul Botoşani şi la sud-est de Municipiul Iaşi, în regiuni aparent proximale de reşedinţa de judeţ,
dar defavorizate de slaba echipare a prestatorilor sanitari locali, precum şi de lipsa unor căi rapide şi modernizate către
reşedinţele de judeţ: satele Vorona - Teodoru, Ipoteşti, Orăşeni Vale, Agafton, din com. Vorona, Curteşti, M.
Eminescu.
4. Aşezări slab polarizate de serviciile sanitare de rang superior, având mari deficienţe şi la nivelul
palierelor inferioare, frecvent amplasate pe căi de comunicaţie periferice.
Deşi este o grupă foarte bine reprezentată, majoritatea exemplelor par a cunoaşte acelaşi gen de deficienţe:
poziţie izolată faţă de centrele emiţătoare de servicii sanitare superioare, slaba organizare a serviciilor sanitare locale,
dependenţa de centre de comună greu accesibile şi modest echipate în domeniu.
În judeţul Botoşani ele sunt caracteristice centrului, cu un areal relativ compact la sud de axa Botoşani-TruşeştiŞtefăneşti, cauzele fiind inaccesibilitatea rutieră, gravitaţia redusă către punctele de deservire locală: Suliţa şi Truşeşti.
4

A se vedea modelul Break Point al lui William Reilly.
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În poziţie relativ simetric din aceeaşi categorie se regăsesc şi la nord de aceeaşi axă, în cazul acestora situaţia
fiind agravată de absenţa serviciilor elementare şi de îndepărtarea mai mare faţa de cea mai apropiată unitate medicosocială, este cazul satelor din comunele Gorbăneşti şi Unţeni.

În judeţul Iaşi elementele acestei clase formează un areal compact în Podişul Central Moldovenesc - comunele
Mădârjac şi Sineşti, ulterior către vest se prezintă sub forma a doua segmente simetrice separate de axa Târgu Frumos
- Paşcani, mai bine deservită, aici fiind incluse comunele Strunga, Mirosloveşti, Heleşteni pentru porţiunea sudică a
arealului, comunele Vânători, Tătăruşi, parţial Cotnari pentru porţiunea nordică a aceluiaşi areal.
Între cele 2 judeţe se mai creionează o zonă, suficient de compactă şi de extinsă, mai bine conturată în judeţul
Iaşi, unde comunele Plugari, Şipote, Coarnele Caprei şi Focuri se includ aproape în întregime, ea continuându-se şi
spre nord, în lungul Jijiei, sub forma unei dendrite până la sud de Truşeşti: comunele Hlipiceni, Răuseni, Todireni şi
Albeşti.
5. Aşezări ale "ruralului profund" foarte slab polarizate de centrele de deservire sanitară de orice nivel,
amplasate pe căi de comunicaţie rutieră periferice nemodernizate, fără să dispună de personal sanitar local
Cauzele care conduc la privări sunt întotdeauna multiple, izolarea faţă de căile de comunicaţie de rang superior
sau modernizate, fiind cea mai frecventă variabilă.
Satele afectate sunt supuse unor vizibile concentrări, uneori sub forma unor chisturi înconjurate de areale bine
deservite, alteori dezvoltându-se axial defavorizate de incidenţa unor factori politici şi economici, mai rar apărând
doar punctual reflectând nişte disfuncţii strict locale.
Zona nord-estică a judeţului Botoşani, desfăşurată în lungul interfluviului Prut - Başeu, are ca principal factor
restrictiv, lipsa de atractivitate pentru agenţii publici şi privaţi din domeniul sănătăţii, cauzată primordial de depărtarea
faţă de centrul de judeţ: aproape 80 de minute pentru Horia, 70 de minute pentru Ichimeni, 65 de minute pentru Cotu
Miculinţi şi Crasnaleuca şi peste 50 de minute pentru Panaitoaia, Zoiţani, Timuş şi Adăşeni. Concomitent cu aceste
disfuncţii extroverte, apar şi altele cu caracter introvert: incapacitatea organizării unor servicii elementare, slaba
cooperare intercomunitară, adresabilitatea foarte scăzută către sistemul medical etc.
Nord-estul judeţului Iaşi şi sudul judeţului Botoşani prezintă trăsături asemănătoare, doar apropierea faţă de
serviciile complexe ale Iaşilor salvând parţial gravitatea indicatorului. Accesul către reşedinţa de judeţ este
surprinzător de mare pentru localităţi amplasate între 60 şi 70 de minute pentru majoritatea locuitorilor comunei
Andrieşeni, aproape 50 de minute pentru satele mai izolate din comunele Bivolari, Vlădeni, Coarnele Caprei, Plugari.
Echiparea sanitară banală este şi mai defectuoasă decât în prima situaţie, doar câteva dintre reşedinţele de comună au
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farmacii: Plugari, Vlădeni, Şipote, Călăraşi, ele lipsind însă din comune foarte vaste precum Santa Mare, Coarnele
Caprei sau Andrieşeni.
Sudul judeţului Iaşi reprezintă o zonă foarte eterogenă, satelor cu valori foarte scăzute ale indicilor de
accesibilitate sanitară, juxtapunându-li-se reşedinţe de comună, situate pe rute modernizate şi dispunând de un
personal minim în asigurarea unor servicii primare.(Gârbeşti, Alexeni în com. Ţibana, Mănăstirea şi Tarniţa în com.
Dagâţa etc).
Partea centrală a judeţului Botoşani, mai puţin reprezentativă, se desfăşoară cu aspect liniar în interiorul unui
triunghi descris de rutele care leagă oraşele principale ale judeţului: Botoşani, Dorohoi şi Săveni. Prezenţa acestui
areal are o explicaţie intuibilă: slaba penetrare a serviciilor sanitare într-o zonă cu infrastructuri rutiere slab
organizate: comunele Dimăcheni, Corlăţeni şi parţial Vorniceni
Punctual apar şi alte situaţii, cazuri care au caracter local, modelând în speţă o ineficienţă în organizare a
spaţiului comunal: Pădureni în cazul comunei Popeşti, Blaga în cazul com. Schitu Duca, Cilibiu în com. Golăieşti, sau
probând poziţia de "unghi-mort": Cuzlău în comuna Păltiniş, sau sugestiva localitate Fundu Herţii în com. Cristineşti.
CONCLUZII

Distribuţia accesibilităţii la serviciile sanitare, deşi aparent neconcludent asupra stării sociale, prezintă
importanţă, întrucât serviciile sanitare sunt adesea ultimele preocupări în deservirea teritoriului.
Astfel servicii elementare precum cabinetele medicale şi farmaciile, apărute prin reorganizarea dispensarelor, se
inserează în rural, funcţie de necesităţi, organizările de tip planificat fiind în prezent inutile.
Absenţa serviciilor sanitare în numeroase sate din nord-estul şi sud-estul judeţului Botoşani, nord-vestul, nordestul şi sudul judeţului Iaşi, sunt martori ai unei carenţe socio-economice a populaţiilor respective, starea materială
precară, penuria resurselor subzistenţiale fiind competente să întreţină indiferenţa faţă de unele servicii devenite
banale, generalizate, atrăgând de la sine degradarea altor indicatori şi socio-demografici: morbiditate ridicată, lipsa
unei educaţii sanitare, speranţa de viaţa scăzută, mortalitate infantilă peste medie etc.
Soluţiile pentru un astfel de context teritorial nu sunt strict geografice, fiind preferate cele de tip integrat, deşi
aparenta izolare a sud-estului botoşănean şi a nord-vestului ieşean, ar putea fi remediate prin dezenclavarea comunelor
afectate, dacă s-ar restabili legăturile dintre cele două târguri moldave, cu acces prioritar pe Valea Jijiei, decizie care
ar scurta cu 30 km traseul mai complicat prin "Poarta Moldovei". Slaba prestaţie din NE judeţului Botoşani, poate
găsi soluţii în ruta directă Botoşani–Rădăuţi-Prut, în pofida dificultăţilor reliefului colinar, cu atât mai mult cu cat
târguşorul Rădăuţi şi-ar recâştiga importanţa vamală, iar "unghiul-mort" al sectorului nordic al Văii Prutului s-ar
diminua.
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RELIEFUL STRUCTURAL DIN AREALUL CULMII HOLMULUI
PROF. BURICAN GHEORGHE, LIC. TEORETIC ,, ŞTEFAN CEL MARE,, - HÎRLĂU
PROF. CIOBANU ION, ŞCOALA ,,PETRU RAREŞ,, HÎRLĂU

Aşezarea geografică şi limitele
Teritoriul la care ne referim se află situat în nord-estul ţării, în zona de contact dintre Podişul
Sucevei şi Câmpia Moldovei. Este încadrat de paralelele de 4721’ şi 4732’ latitudine nordică şi de
meridianele de 2643’ şi 2703’ longitudine estică .
Limita vestică este evidenţiată de valea râului Bahlui de la Hîrlău până la confluenţa cu pârâul
Bahluiul Mic şi apoi până în Dealul Roşu. Limita sudică este dată de interfluviul sculptural ce separă
depresiunile de contact Frumuşica şi Hârlău. La est, Culmea Holmului se învecinează cu Depresiunea de
contact Frumuşica. La nord, limita corespunde înşeuării de la obârşia Bahluiului şi a afluenţilor Miletinului
şi se suprapune pe cumpăna de ape dintre Bahlui şi Miletin, reprezentată de Dealul Roşu şi Dealul Masa
Tâlharului. De la nord la sud, această regiune se desfăşoară pe o lungime de aproximativ 22 km.

CULMEA HOLMULUI - Aşezarea geografică în Moldova ( medalion-cifra 21)
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Caracterizare morfografică şi morfometrică
Relieful Culmii Holmului, situat în bazinele hidrografice ale râurilor Bahlui şi Miletin, este
dezvoltat pe depozite volhiniene -basarabiene, aparţine Masivului Dealul Mare şi Culmii Holmului la vest şi
nord-vest, respectiv, Câmpiei Moldovei în est. El prezintă un caracter complex datorită structurii şi litologiei
substratului geologic şi factorilor geografici modelatori. Astfel, prezenţa orizonturilor mai dure de gresii
calcaroase şi de calcare oolitice, explică atenuarea denudaţiei şi altitudini mai mari în vestul şi nordul
regiunii, respectiv mai mici, sub formă de dealuri şi coline în zona depresiunii de contact Frumuşica Hârlău. Orientarea culmilor deluroase înalte şi a depresiunii de contact Frumuşica-Hârlău este în general
paralelă cu direcţia râurilor Bahlui şi Miletin. Culmile secundare prezintă orientare paralelă cu afluenţii
Bahluilui şi Miletinului, mai exact est-vest pe coasta vestică şi vest-est, pe coasta estică a Dealului
Holmului - (N. Barbu, N. Bucur, 1954). Altitudinea medie pe suprafaţă cercetată, este în jur de 300 m. Ea
alternează de la cca. 350 m în partea înaltă, pentru ca, în depresiunea de contact, valoarea medie să fie de
cca. 120 m.Distribuţia înălţimilor în cadrul subunităţilor înalte este destul de echilibrată. Astfel, altitudini
mai mari de 500 m sunt puţine şi dispersate. În Culmea Holmului, areale de peste 500 m sunt date de:
Dealul Masa Tâlharului (513 m); Dealul La Vamă (531m); Dealul Holm (556 m); Piscul Bobeica (531 m).
În funcţie de rolul determinant al factorilor morfogenetici-tectonici (tectonica pasivă) sau
denudaţionali (externi) – la crearea morfologiei de ansamblu şi de detaliu a regiunii, au putut fi evidenţiate
două tipuri de relief şi anume: relief structural şi relief fluvio-denudaţional.
DEALUL HOLM-556m – orizonturi de gresii şi calcare la zi

DENSITATEA FRAGMENTĂRII RELIEFULUI
(cu valori de 1-3 Km/Km2, iar în bazinele de recepţie ale unor afluenţi ai Miletinului
şi Bahluiului se ajunge la 3-4 Km/Km2 , ceea ce intensifică procesele geomorfologice)
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Descrierea relieful structural
Aspectul de monoclin al cuverturii sedimentare în teritoriul comunei Frumuşica , din bazinul
hidrografic al râului Bahlui şi al râului Miletin ,este ilustrat, înainte de toate, de orientarea şi înclinarea
generală pe direcţia NNV-SSE a culmilor şi văii Bahluiului , de prezenţa platourilor structurale şi cuestelor
în vest . Aceasta depinde desigur şi de natura rocilor, în general moi, argilo-nisipoase dar şi cu sectoare ce
dispun de intercalaţii mai rezistente la eroziune (C. Martiniuc, V. Băcăuanu, 1962).
Platourile structurale
Prezenţa la suprafaţă sau în apropiere de suprafaţă a depozitelor de roci mai dure, a dus la crearea unor
suprafeţe topografice cunoscute sub numele de platouri structurale (uneori au fost numite şi suprafeţe
structurale). Cele mai reprezentative platouri structurale din zona cercetată sunt întâlnite în perimetrul
Dealului Mare-Hârlău—Culmea Holmului . Ele au suprafeţe surprinzător de netede şi întinse (adevărate
câmpii înalte cvasi-orizontale) mărginite de cornişe puternice şi de versanţi abrupţi, afectaţi de intense
procese geomorfologice actuale (V. Băcăuanu, 1980).
,,Platformele structurale” din cuprinsul Dealului Mare-Hîrlău-Culmea Holmului semnalate de V.
Mihăilescu (1930) şi analizate pe larg de V. Tufescu (1937), sunt de o netezime care îţi creează impresia
unor veritabile câmpii, şi numai când te apropii de marginile lor îţi dai seama că ele se găsesc cu 200-300 m
deasupra Văii Bahluiului şi a principalelor săi afluenţi (V. Băcăuanu, 1980).
Într-o privire de ansamblu, Dealul Mare cu prelungirile lui spre nord şi nord-est , respectiv Culmea
Holmului, este impozant, greoi, ca o şiră neîntreruptă, cu altitudini ce se menţin pe la 500 m.
Culmea Holmului se aseamănă, în bună parte, cu Dealul Mare-Hârlău, păstrând în general aceleaşi
caracteristici structurale. Începe de la circa 500 m altitudine, în Dealul Masa Tâlharului (513 m) – o masă
compactă de gresii şi calcare oolitice, lungă de 6 m şi având o înălţime şi o lăţime de circa 3 m – (în Pădurea
Runc) – cu o suprafaţă relativ netedă şi bine împădurită. Spre sud-est, în punctul “La Vamă” (531 m),
platoul structural are o lungime de câţiva kilometri, dar cu lăţimi de sub 600 m.
Platoul Holm, situat la 480 m altitudine , are o suprafaţă netedă , de mici dimensiuni, cu o formă
proeminentă în mijloc bine individualizată, cu aspect rotunjit, numit de localnici “holm”, la 556 m.

CULMEA HOLMULUI
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Din Dealul Holm (556 m), spre sud-est, platoul structural scade în altitudine, având câteva mici petice
în punctele Ţarinca şi Bobeica (531 m). Partea sudică a Culmii Holmului se continuă cu o ultimă suprafaţă
structurală, mai mare, netedă (în Dealul Belea – 460 m), cu un “holm” la 481 m. Aici pădurile lipsesc, în
schimb apar întinse păşuni, folosite de oierii din zona Şendreni, Rădeni, Deleni .
Pe marginea de est a acestor platouri , văile torenţiale au creat numerosae deschideri naturale, de unde
localnicii exploatează gresiile şi calcarele oolitice (la Deleni, Unsa , Şendreni) . La Deleni şi Rădeni Deal
existau în sec. al XIX-lea centre de prelucrare a pietrei de carieră, pentru morile de măcinat, necesare
locuitorilor de pe aceste meleaguri.
Văile structurale
De la începutul schiţării lor, până în etapa actuală, văile din zonă (bazinele hidrografice ale râurilor
Bahlui şi Miletin), au evoluat şi evoluează în continuare în detrimentul interfluviilor învecinate. Adâncirea
şi lărgirea văilor ca şi retragerea versanţilor, efectuate relativ rapid, au fost favorizate şi de alcătuirea
petrografică (C. Martiniuc, V. Băcăuanu, 1962).
Valea Bahluiului şi a Miletinului , principalele artere hidrografice a regiunii cercetate, prezintă o
orientare conform înclinării stratelor, NV-SE, cu mici devieri locale.
Profilul transversal este asimetric în zona depresiunii de contact Frumuşica –Hârlău . În amonte de
lacul de acumulare Pârcovaci, valea Bahluiului este mai îngustă, prezintă numeroase rupturi de talveg, care
nu depăşesc 1 m şi are o pantă de 21,5m/km, ca în zona joasă depresionară panta să se reducă considerabil.
Văile secundare, de tip subsecvent, prezintă o orientare perpendiculară pe direcţia înclinării stratelor,
sunt caracterizate printr-o pronunţată asimetrie a profilului transversal şi însoţite de versanţi-cuestă. Din
categoria văilor subsecvente flancate de un versant de cuestă fac parte valea pârului Mocanului, valea
Bărdacului, valea Unsa (în amonte de satul Boscoteni ), valea Foculeni (Storeşti), obârşia văii Varniţiei etc.
De remarcat că în afara masivelor deluroase cu platouri structurale din Dealul Mare-Hârlău şi Culmea
Holmului, cuestele nu mai au aspecte tipice, cu întreaga suită de elemente morfologice. În cadrul văilor de
origine fluviatilă din depresiunea de contact Frumuşica (Valea Scânteii , valea Bahnei, valea Varniţa),
cuestelor le lipsesc, în primul rând, planul de revers ca element structural caracteristic acestui tip de relief (I.
Bojoi, 1983). La contactul dintre rama înaltă din vest cu depresiunea de contact Frumuşica se constată
prezenţa unor versanţi, ―coaste morfologice” sau abrupturi cuestiforme (I. Sârcu,1971). Energia acestor
―coaste‖ depăşeşte 200 şi chiar 300 m, având pante cu înclinări de 150-200, iar la partea superioară , în cazul
când sunt protejate de plăci dure de gresii şi calcare oolitice (Coasta Ţencuşa –Storeşti, Bobeica, Frasinului),
formează cornişe cu înălţimi de peste 10 m.
“Coasta de tranziţie” ce străjuieşte spre est depresiunea de contact Frumuşica , respectiv , zona aflată
în studiu—Culmea Holmului --, a apărut ca urmare a puternicelor procese geomorfologice care au scos în
evidenţă particularităţile structurale şi litologice ale zonei de contact. Originea ei este sculpturală şi nu se
datoreşte unor falii sau flexuri aşa cum s-a afirmat în unele lucrări. (V. Băcăuanu, 1980).
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DEGRADAREA TERENURILOR ÎN SPAŢIUL PERIURBAN
AL MUNICIPIULUI IAŞI
PROF. DANA ELENA COMAN, ŞCOALA NORMALĂ „V. LUPU”- IAŞI
PROF. BOGDAN COMAN, ŞCOALA SAM „ I. TEODOREANU” - VICTORIA

Zona periurbană este un areal situat la periferia unui oraş şi a banlieului său care este afectat de
transformări profunde în plan demografic, economic, social, politic şi cultural rezultate din relaţiile sale
reciproce cu oraşul. Migrarea unui mare număr de orăşeni care vin să locuiască în comunele rurale,
continuând să muncească în oraşul vecin, se traduce în peisaj printr-o modificare a nivelului de locuire, al
echipărilor şi al densităţii şi calităţii căilor de comunicaţie. Are drept trăsături dominante: caracterul
rezidenţial şi recent pregnanţa migraţiilor pendulare; caracterul de subansamblu al oraşului. Aria periurbană
a minicipiului IAŞI cuprinde, după aceste criterii, comunele: POPRICANI, REDIU, BÎRNOVA, HOLBOCA,
TOMEŞTI, CIUREA, ARONEANU şi MIROSLAVA .

Natura se găseşte în mod evident în faţa unui declin ecologic, în care factorul antropic a avut rolul
determinant, ca factor de deteriorare prin mijloace directe, indirecte, multiple, complexe, apropiate sau
îndepărtate în timp. În context se înscriu: degradarea prin eroziune, degradarea prin exploatarea resurselor
biologice (defrişarea pădurilor şi suprapăşunat), degradarea prin construcţia de bareje şi canale, degradare
prin poluare ( ploi acide şi poluare cu îngrăşăminte chimice).
Aceste procese, de degradare, au atras atenţia oamenilor de multă vreme, dar preocupări deosebite
privind cercetarea lor sunt consemnate după al doilea război mondial. Extinderea proceselor de degradare a
terenurilor deluroase din ţara noastră a captat atenţia unor specialişti din diferite domenii de activitate,
respectiv geografi, ingineri de îmbunătaţiri funciare, agronomi, silvicultori, pedologi, geologi. Au fost
elaborate numeroase lucrări de specialitate care au condus la îmbogăţirea cunoştinţelor despre degradarea
terenurilor şi metode de combatere.
Problematica degradării terenurilor prezintă o importanţă deosebită la scară mondială prin impactul
asupra producţiei agricole şi conservării mediului înconjurător.
L.R. Brown (1998) apreciază că: „epuizarea resurselor de soluri prin eroziune poate fi ameninţarea
cea mai serioasă pentru omenire pe termen lung‖.
Deşi eroziunea solului este un proces fizic, ea are numeroase consecinţe economice, iar, în ultimă
instanţă, ea afectează culturile agricole şi viaţa oamenilor.
Eroziunea determină modificarea unor proprietăţi ale solului, care contribuie la reducerea fertilităţii, şi
implicit, la scăderea producţiei agricole, eroziunea solului producând în acelaşi timp şi dificultăţi în
exploatarea terenurilor şi are un impact puternic asupra poluării mediului. Spaţiul periurban al municipiului
Iasi, întruneşte condiţii prielnice pentru apariţia fenomenelor şi proceselor de degradare a terenurilor.
Secolul al XIX-lea poate fi numit şi perioada de vârf în schimbarea peisajului natural din spaţiul
periurban al municipiului Iasi, ca de altfel pentru întreg spaţiul al Podişului Moldovei, iar pe de altă parte, ca
o fază pregătitoare a viitoarelor degradări intense de teren. Pentru această perioadă nu sunt consemnate
determinări cantitative privind ritmul de degradare a terenurilor. Pe fondul defrişărilor şi desţelenirilor
masive de atunci, se pot face unele aprecieri calitative cum sunt: eroziunea în suprafaţă, ravenarea şi
alunecarile de teren încep să înregistreze rate progresiv crescătoare, mai pronunţate pe versanţi; aluvionarea
devine alertă pe fundul văilor, cu valori mai ridicate pe afluenţi.
Până la reforma agrară din 1921 urmează o fază tranzitorie ca intensitate de degradare a terenurilor din
Podişul Moldovei şi implicit din spaţuil periurban al municipiului Iaşi, evidenţiată prin amplificarea
sistemului de agricultură pe direcţia deal-vale. Perioada 1921-1970 constituie faza de paroxism a
degradărilor de teren, ce se desfăşoară pe fondul unor schimbări nesemnificative în evoluţia folosinţelor
importante, comparativ cu situaţia anterioară.
Trăsăturile principale ele acestei faze sunt: consacrarea sistemului tradiţional, defectuos de agricultură
pe direcţia deal - vale, impus de modul incorect de dispunere a parcelelor; fragmentarea excesivă a
terenurilor în parcele (loturi) cu lăţimi descrescătoare odată cu trecerea timpului; amplasarea unei reţele
improprii de drumuri; diminuarea severă, după colectivizare, a rugozităţii remanente a terenurilor prin
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desfiinţarea vegetaţiei ierboase şi arborescente de pe haturi; înregistrarea unui regim pluviometric şi
hidrologic extrem de favorabil degradărilor de teren; accelerarea progresivă a ritmului de degradare prin
eroziune în suprafaţă, ravenare puternică (mai ales pe văile afluente), extinderea considerabilă a reactivării
alunecărilor de teren, agradarea accentuată a văilor principale.(I. Ioniţă 2000).
Valorile intensităţii maxime a degradărilor de teren s-au înregistrat în anii ’60, în special în intervalul
1965- 1970. În cazul alunecărilor de teren acest interval extrem de critic s-a prelungit până în vara anului
1973. În general, în perioada 1970-1990 s-a constatat o tendinţa de scădere a ritmului de degradare a
terenurilor în această zonă, şi chiar a apărut şi răspândit, agricultura pe contur, pe direcţia generală a
curbelor de nivel. Prin aplicarea Legii fondului funciar nr,18 /1991 s-au creat condiţii deosebit de prielnice
pentru revenirea la faza de paroxism a degradărilor de teren din perioada1921-1970. Legea conţine 2
prevederi care nu pot să creeze condiţii favorabile pentru activitatea de combatere a eroziunii solului.
Conform primei prevederi punerea în posesie a proprietarilor se face‖ de regulă‖ pe vechile
amplasamente, adică pe direcţia deal-vale; a doua prevedere stipulează dreptul la succesiune până la gradul
al IV-lea de rudenie, ceea ce conduce la pulverizarea fondului funciar. Fenomenul de fragmentare a
terenurilor este în curs de derulare şi tinde să se accentueze.
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EVOLUŢIA RELIEFULUI DIN BAZINUL BAHLUIEŢ
PROF. MOROI TIMOFTI,
LICEUL TEORETIC «ION NECULCE», TG. FRUMOS

I. Aşezare şi limite.
Bazinul Bahluieţ este situat în partea central nordică a Podişului Moldovei şi se integrează în
peisajul acestuia, aflându-se într-o zonă de tranziţie, între Podişul Sucevei la vest, Podişul Central
Moldovenesc la sud. Şi Câmpia colinară a Moldovei la nord, cu limite bine precizate şi puse in evidenţă de
unităţile de dealuri şi coaste. Limitele bazinului Bahluieţ sunt constituite din elemente naturale clare, deşi
unele trăsături ale peisajului se continuă şi în regiunile înconjurătoare. Aceste limite sunt de fapt cumpenele
de apă ale bazinului, faţă de cele învecinate. În cuprinsul acestor limite, bazinul Bahluieţului cuprinde o
suprafaţă de 558 km2, pe care râul o străbate pe o lungime de aproximativ 50,1 km.
II. Evoluţia paleogeografică şi alcătuirea geologică
Regiunea are o evoluţie asemănătoare cu cea a platformei Moldoveneşti, regiune care se
încadrează în totalitate în această platformă. Este o regiune rigidă, consolidată încă din proterozoicul
mijlociu, cu un fundament cristalin vechi, cutat, faliat şi scufundat la mari adâncimi spre sud şi vest şi
acoperit cu o cuvertură de sedimente paleozoice, mezozoice şi terţiare necutate, cu importante şi numeroase
discordanţe stratigrafice între ele.
Aspectul general al reliefului şi a caracteristicilor sale morfostructurale, este rezultatul interacţiunii
continue: factorilor interni cu cei externi, regimului geotectonic diferenţiat în timp şi spaţiu,
transgresiunilor şi regresiunilor marine repetate, precum şi evoluţiei din pliocen şi cuaternar.
Cercetările efectuate prin foraje de mare adâncime, arată că în evoluţia paleogeografică a
platformei Moldoveneşti, se pot separa două etaje cu caracteristici tectono-structurale: soclul şi cuvertura.
Soclul platformei, de vârstă precambriană, este alcătuit din şisturi cristaline cutate în timpul
orogenezei huroniene, cu importante intruziuni granitice, care au dus la crearea unui relief montan, care a
fost modelat de agenţii externi. Cu această manifestare, fundamentul şi-a încheiat ciclul de geosinclinal pe la
mijlocul proterozoicului, intrând într-un regim de platformă şi transformându-se într-o peneplenă a soclului
cristalin precambrian.
Cuvertura platformei. După această peneplenizare, a avut loc un regim tectonic caracterizat prin
înaintarea şi retragerea mărilor, aparţinând la trei cicluri de sedimentare: - proterozoic superior - silurian; cretacic; - badenian superior-levantin.
1. Astfel, la sfârşitul cambrianului şi începutul ordovicianului, are loc prima scufundare generală a
fundamentului cutat şi cratogenizat, acoperit de apele unei mări epicontinentale, în care s-au depus
sedimente cu grosimi de ordinul a sutelor de metri (764 m), cu structură aproape orizontală alcătuită din
gresii calcaroase şi argiloase, calcare, marne calcaroase şi şisturi argiloase cu înclinare nord-est sud-vest,
întâlnite în forajele de la Nicolina şi Deleni – Hârlău. La sfârşitul silurianului, apele se retrag spre sud şi est
datorită unei uşoare ridicări a blocului continental lăsând în urmă o uşoară câmpie de acumulare marină,
care a fost fragmentată, denudată şi modelată de agenţii externi, transformându-se într-o câmpie de eroziune
şi denudaţie postsiluriană.
2. O nouă transgresiune marină, a determinat un nou ciclu de sedimentare cretacică (cenomanian şi
turtonian - senonian), reprezentate prin gresii, nisipuri şi calcare marnoase cu grosimi de zeci de metri (7080 m). Se presupune că, denudaţia a fost la început mai puternică, după care s-a ajuns la un echilibru între
forţele interne şi cele externe, astfel nu se explică cum denudaţia nu a îndepărtat în totalitate stiva de
sedimente într-o perioadă aşa de îndelungată. La sfârşitul cretacicului superior, în urma exondării regiunii, o
nouă câmpie maritimă îşi începe evoluţia subaeriană fiind transformată intr-o câmpie de eroziune şi
denudaţie postcretacică.
De la începutul paleogenului şi până în badenianul superior, regiunea a funcţionat ca o câmpie
sculpturală, în care în unele sectoare, aproape întregul pachet de roci a fost îndepărtat, iar în altele s-au făcut
acumulări de roci dezagregate în condiţiile unui climat cald şi uscat – nisipuri.
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3. La începutul badenianului o nouă transgresiune marină deschide, al treilea ciclu de sedimentare,
care are grosimi între 7-25 m, alcătuite din conglomerate, nisipuri, argile, gresii, tufuri şi gipsuri, întâlnite în
forajele de la Nicolina şi Deleni- Hârlău. Mişcările de ridicare a Podişului Moldovei din sarmaţianul mediu–
pliocen, au determinat retragerea apelor spre sud-est şi formarea unei structurii monoclinale orientate pe
direcţia nord-vest sud-est, precum şi începutul evoluţiei subaeriene a reliefului. Din cele trei etaje ale
sarmaţianului, în cadrul bazinului Bahluieţ, se găseşte numai cel inferior-volhineanul şi cel mediu
basarabeanul (P.Jeannerenaud, I.Simionescu.)
Din basarabian în nord şi kersonian în sud, câmpia sarmatică a început să fie modelată de agenţii
externi şi transformată intr-o câmpie sculpturală a cărei evoluţie mai continuă şi în prezent.
Depozitele basarabiene, au o structură monoclinală şi grosimi de 500 - 800 m şi apar în cea mai mare
parte a bazinului Bahluieţ, fiind orizontul principal în care se modelează relieful alcătuit din marne argiloase
cu intercalaţii de nisipuri fine, precum şi calcare oolitice şi gresii sub formă de strate pe care s-a modelat un
relief de platouri structurale şi cueste.
La sfârşitul basarabianului, toată jumătatea nordică a Podişului Moldovei funcţiona ca uscat, iar
depozitele kersoniene depuse peste cele basarabiene au fost erodate în totalitate.
Spre sfârşitul sarmaţianului, începe să se formeze o reţeaua hidrografică şi acţiunea de eroziune a
râurilor care aduc materiale din munţi şi le depun, modificând câmpia maritimă sarmatică. În aceiaşi
perioadă începe să se formeze şi valea Bahluiului. Rezultă că aluviunile Bahluiului şi a afluenţilor săi sunt
formate din prundişuri şi nisipuri aşezate pe argilă sarmatică.
Accentuarea mişcărilor de ridicare din zona carpatică (faza valahă) care s-au resimţit şi asupra
podişului Moldovei, precum şi factorii climatici care au acţionat în cuaternar, au dus la accentuarea
fragmentării reliefului, la adâncirea şi dezvoltarea râurilor, la apariţia depozitelor continentale foarte variate
din punct de vedere genetic şi litologic.
Depozitele cuaternare fluviale, se întâlnesc mai ales în cadrul văilor, în terase – pleistocene şi în lunci
- holocene, fiind alcătuite din nisipuri, argile şi luturi loessoide, la care se mai adaugă straturile de luturi
situate pe interfluvii şi suprafeţe slab înclinate.
În perioada actuală-holocen, râurile îşi continuă activitatea de modelare, formând albii majore largi,
alcătuite din aluviuni cu grosimi de până la 10 m, depuse pe argilele sarmatice impermeabile.
Rezultă că, relieful actual derivă din câmpia sarmatică, însă relieful nu mai păstrează nimic din
suprafaţa originală, aceasta găsindu-se cu câteva sute de metri sub nivelul iniţial al acestora.
III. Mişcările tectonice În evoluţia sa, Podişul Moldovei a fost supus unor mişcări tectonice
diferenţiate care au condiţionat în mare măsură transgresiuni şi regresiuni marine care au generat depozitele
sedimentare de cuvertură, uşor dislocate sau slab cutate. Caracterele litologice ale sarmaţianului, arată că ele
s-au depus în condiţiile unei mări mai puţin adânci, fapt ce vine în contradicţie cu grosimea mare a
sedimentelor (peste 1000 m) şi acest fapt nu poate fi explicat dacă nu se admite existenţa unor mişcări de
subzistenţă.
Structura monoclinală a formaţiunilor geologice, precum şi prezenţa unor depozite mai vechi care se
afundă spre SSV, sub straturi din ce în ce mai tinere, demonstrează că odată cu sedimentarea a avut loc şi o
înălţare dinspre NNV, spre SSE, ambele produse în pleistocenul inferior (P. Jeannrenaud.1971).
În cuaternar, mişcările scoarţei sunt evidenţiate şi de altitudinea relativă a teraselor superioare de 170
– 200 m şi de energia reliefului.
Depozitele mai vechi aparţinând primelor două cicluri de sedimentare sunt aproape orizontale, iar cel
de-al treilea – sarmaţian, sunt înclinate monoclinal spre sud – est. Această înclinare a determinat formarea
unui relief tipic de cueste corespunzător văilor, cea mai reprezentativă fiind Coasta Iaşilor.
Referitor la geneza Coastei Iaşilor, M, David şi V. Tufescu îi atribuie o origine tectonică, denivelarea
dintre Podişul Central Moldovenesc şi Câmpia Moldovei, fiind rezultatul unor deplasări în sens contrar pe
linii de falii, în acest caz Coasta Iaşilor ar fi un plan de falie, modelat ulterior de procesele fluviodenudaţionale. Alţi geologi şi geografi (Gr. Cobălcescu, I.Simionescu, C. Martiniuc, V.Băcăuanu, ş.a.), îi
atribuie o origine sculpturală, pe un plan a cărui înclinare este contrară înclinării geologice.
În accepţiunea majorităţii geologilor şi geografilor, Coasta Iaşilor, este o frunte de cuestă modelată de
factorii denudaţionali până la aspectul actual. Retragerea spre sud a planului de cuestă a fost mai accentuată
în cuaternar, ca urmare a mişcărilor de ridicare din zona carpatică, precum şi factorii climatici care au
acţionat în acea perioadă. - Climat subarctic - corespunzător ultimelor faze glaciare, caracterizat prin îngheţ
şi dezgheţ peren, au favorizat retragerea spre sud a Coastei Iaşilor.
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Absenţa depozitelor martor de calcare şi gresii oolitice, coborâte tectonic, cât şi aspectul condiţiilor
naturale indică o evoluţie prin eroziune.
N.Bucur şi N.Barbu sprijină această ipoteză şi consideră că Coasta Iaşilor s-a schiţat în 2 etape:
- O etapă în care fruntea s-a deplasat spre sud sub influenţa reţelei hidrografice de pe dreapta
Bahluiului şi a Bahluieţului, precum şi a pânzei de apă subterană de sub placa oolitică care provoacă surpări
şi alunecări de pantă;
- O a doua etapă, în care are loc formarea scoarţei pedosferice şi constituirea unui înveliş vegetal
lemnos care protejează coasta împotriva eroziunii solului, încât deplasarea spre sud a planului de coastă a
fost încetinită.
Prezenţa rocilor mai dure în regiunea înaltă şi larga dezvoltare a rocilor argiloase mai slabe în
depresiunea Jijia-Bahlui, au favorizat apariţia cuestelor şi abrupturilor sculpturale ale proceselor de versant,
cum este Coasta Iaşilor.
Climatul actual, caracterizat prin temperaturi medii anuale de 8,5 – 90, amplitudini termice mari,
precipitaţii neuniforme, cu vânturi puternice, au determinat o activitate morfogenetică specifică. Un rol
important îi revine vegetaţiei, in special celei arborescente, care micşorează efectul eroziunii, precum şi
activităţii omului care a fost şi continuă să fie un factor important care a contribuit la accelerarea sau
încetinirea unor procese geomorfologice.
În concluzie, relieful bazinului Bahluieţ, este rezultatul unei îndelungate evoluţii desfăşurate în
pliocen şi cuaternar, ca urmare a condiţiilor naturale favorabile, pe care le-a oferit acest teritoriu activităţi
factorilor geomorfologici interni şi externi. Relieful, are o origine sculpturală, pe fondul unei structuri
monoclinale, în care eroziunea şi denudaţia au avut un caracter selectiv, fiind favorizate în mare măsură de
argilele nisipoase care au fost mai uşor erodate faţă de gresiile şi calcarele oolitice mai dure, din regiunile
înconjurătoare.
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FUNCŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT A ORAŞELOR DIN JUDEŢUL IAŞI –
DE LA LICEU LA UNIVERSITATE
PROF. VÎNTU MONICA
ŞCOALA SATU NOU – BELCEŞTI

In cadrul funcţiei de învăţământ, învăţământul liceal îşi are locul său bine stabilit de aceea am ales să
realizez analiza traseului absolvenţilor de liceu în concordanţă cu oferta educaţională existentă la nivelul
instituţiilor de învăţământ superior din municipiul Iaşi, dar şi din celelalte centre universitare. Având o bază
de date de la bacalaureatul din anul şcolar 2008/2009 şi o alta de la admiterea în facultăţi din acelaşi an
şcolar am corelat nominal cele două baze de date stabilind traseele urmate de fiecare individ/unitate de
învăţământ liceal în parte. Acestea le-am clasificat în funcţie de tipul unităţii de învăţământ: colegii
naţionale, colegii tehnice, licee teoretice, grupuri şcolare şi alte unităţi de învăţământ specifice (de artă, de
educaţie fizică, teologice, pedagogice, economice etc). Fiecare unitate a fost reprezentată printr-un cerc
proporţional cu numărul de elevi. În partea de sus au fost nominalizate facultăţile Universităţii „Al. I Cuza‖
Iaşi, jos – cele ale Universităţii Tehnice ‖Gheorghe Asachi‖, iar pe laterale celelalte trei: Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Gr. T Popa‖, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu
de la Brad‖ şi Universitatea de Arte „George Enescu‖. Am adăugat şi două chenare separate: unul care
reprezintă celelalte Universităţi din ţară şi unul spre care se vor îndrepta cei ce nu îşi continuă studiile.
Traseul a fost reprezentat schematic, prin săgeţi provenind de la aceeaşi unitate de învăţământ.
Grosimea săgeţilor a fost dată de numărul absolut de absolvenţi care pleacă spre facultatea respectivă, iar
culoarea, de intensitatea fenomenului (procentajul de absolvenţi ai acelei unităţi de învăţământ care aleg
unitatea respectivă). Folosirea acestui tip de reprezentare permite vizualizarea imediată a facultăţilor pe care
şi le aleg elevii unui anumit liceu, numărul de absolvenţi care se îndreaptă spre facultatea respectivă precum
şi un anumit comportament al unităţilor de învăţământ în funcţie de tipul fiecăreia.

Fig. nr. 1 - Traseul absolvenţilor de clasa a XII-a provenind de la colegiile naţionale din jud. Iaşi
Ca urmare a analizei traseului urmat de absolvenţii Colegiilor Naţionale din judeţul Iaşi, s-au tras
următoarele concluzii:
 Se disting cele patru Colegii din municipiul Iaşi, separat de cel din municipiul Paşcani. Pentru toate
cele patru rata de cuprindere în învăţământul superior este de 100%.
 13% din absolvenţii Colegiului „Mihail Sadoveanu‖ Paşcani nu urmează o formă de învăţământ
superior. Mulţi provin din comunele din apropiere şi nu îşi permit financiar să urmeze o facultate
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 Absolvenţii Colegiilor Negruzzi şi Naţional (renumite în municipiul Iaşi) aleg şi Universităţi din alte
oraşe – Bucureşti (Academia de Studii Economice – Fac. Management, Fac. De Relaţii Internaţionale,
Universitatea Bucureşti – Fac. Jurnalism) Cluj Napoca (Univ. „Babeş Bolyai‖ – Studii europene, UMF
„Iuliu Haţieganu‖ – Fac. Farmacie), Bremen – Germania. Specializările există şi la Iaşi, însă pentru cei
cu domiciliul în Iaşi, ai căror părinţi au venituri peste medie, există o oarecare modă de a-ţi continua
studiile în alt oraş.
 În proporţie de peste 50% absolvenţii Colegiilor Naţionale aleg Univ. „Al. I. Cuza‖ Iaşi.
 Principala facultate spre care se îndreaptă elevii celor 5 colegii este FEAA.
 Primele trei facultăţi sunt aceleaşi pentru toate colegiile: FEAA, Drept, Medicină – aceleaşi 3 care
erau şi înainte de 1990. Pe fondul multitudinii schimbărilor survenite în ultima perioada, mentalitatea
liceenilor/părinţilor nu s-a schimbat, iar a deveni economist, avocat sau medic a rămas o prioritate în
condiţiile unei suprasaturări a forţei de muncă pentru primele două specializări
 A început să crească numărul de absolvenţi care se îndreaptă spre p Fac. de Informatică, dar numai
absolvenţii Colegiului Naţional şi Racoviţă se îndreaptă în număr mai mare spre aceasta.
 Este acoperită întreaga arie de specializări a Universităţilor cu excepţia Fac. de Ştiinţa Materialelor
de la Universitatea Tehnică spre care nu se îndreaptă nici un candidat.
Din analiza absolvenţilor de la Grupurile Şcolare şi Colegiile Tehnice din judeţul Iaşi, aşa cum este
reprezentată în fig. 2 reiese faptul că majoritatea absolvenţilor nu urmează o formă de învăţământ
superior. Teoretic ei ar fi trebuit să se îndrepte spre facultăţi ale Universităţii Tehnice dat fiind faptul
că fiecare din grupurile şcolare are o anumită specializare, dar acest lucru nu se întâmplă dovedind
disfuncţionalitatea învăţământului tehnic şi profesional . Exemplele sunt numeroase :

Fig. nr. 2 - Traseul absolvenţilor de clasa a XII-a provenind de la Grupurile Şcolare şi Colegiile
Tehnice din judeţul Iaşi
- Colegiul Tehnic ― Dimitrie Leonida‖ (profil energetic – doar 5.1 % aleg Fac. Electronică, Electrotehnică
(UTGA),în timp ce aproximativ. 10 % FEAA (UAIC)
- Colegiul Tehnic ― Gheorghe Asachi‖ Iaşi (profil construcţii – 0.9 % Fac. Construcţii, 8.7 % - FEAA)
- Colegiul ― I. C Ştefănescu‖ (profil textile – 1.8 % Fac. Textile, 2.6 % Filozofie, FEAA (UAIC)
- Grup Şcolar ― Anghel Saligny‖ (profil construcţii – 0.5 % Fac. Construcţii, 7 % FEAA) etc.
Singurul colegiu tehnic care păstrează concordanţa între profil şi facultate este Colegiul de Electronică şi
Telecomunicaţii (7 % Fac. Electronică şi Electrotehnică).
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Fig. nr. 3 - Traseul absolvenţilor de clasa a XII-a provenind de la Liceele teoretice
din judeţul Iaşi
Pentru liceele teoretice se observă clar preferinţa absolvenţilor pentru Universitatea ― Al. I Cuza‖ Iaşi‖
. Primele facultăţi sunt FEAA, Drept şi Filozofie. Majoritatea absolvenţilor urmează o formă de învăţământ
superior iar paleta de facultăţi spre care se îndreaptă este foarte largă . Cu toate acestea fiecare liceu are o
predispoziţie spre o anumită facultate: Liceul ― Al. I Cuza‖ (cca 18 % absolvenţi – Fac. Filozofie), Liceul ―
D. Cantemir‖ (13.25 % Fac. Filozofie), Liceul ― Garabet Ibrăileanu‖ (17 % - FEAA), Liceul ― Vasile
Alecsandri (25 % - FEAA), Liceul ―M. Costin‖ Iaşi (20 % - FEAA), Liceul ― Ştefan cel Mare‖ Hârlău (30
% FEAA), Liceul Ion Neculce‖ Tg. Frumos (28 % - FEAA), Liceul‖ M. Costin ― Paşcani (25 % FEAA).

Fig. nr. 4 - Traseul absolvenţilor de clasa a XII-a de la liceele de profil din jud. Iaşi (2008/2009)
În ceea ce priveşte liceele cu un anumit profil există o concordanţă foarte clară între profilul liceului şi
facultatea spre care se îndreaptă absolvenţii (profilul liceului este la fel cu prima opţiune a absolvenţilor).
- Liceul Economic – 65 % FEAA
- Liceul de Informatică – cca 30 % Fac. de Informatică
- Colegiul de Artă ― Octav Bancilă‖ – cca. 44 % Univ. de Arte ― G. Enescu‖
- Seminarul Teologic – 60 % Fac. de Teologie
- Liceul Sportiv – 45 % Fac. de Educaţie Fizică si Sport
Este o dovadă că învăţământul vocaţional este unul bine organizat, care necesită anumite aptitudini pe
care elevii şi le dezvoltă de-a lungul timpului, iar învăţământul superior are menirea de a le aprofunda.
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In concluzie, traseul profesional al absolvenţilor de liceu ia forme deseori previzibile în funcţie e liceul
pe care l-au urmat. Specializările oferite la ora actual de Centrul Universitar Iaşi se suprapun integral peste
oferta liceelor, dar nu şi cu piaţa muncii. Rămâne discrepanţa între profilul absolvenţilor de liceu ieşeni şi
piaţa forţei de muncă, între cei care îşi continuă studiile şi alegerile pe care le fac pentru învăţământul
superior.
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HRANA VIITORULUI - ALGELE MARINE ŞI FRUCTELE DE MARE
PROF. BALAN MARIA,
GR. ŞC.” R. CERNĂTESCU”- IAŞI

Banalele alge marine sunt conţin principii naturale care vindeca boli grave precum cancerul
şi SIDA, sau întineresc organismul omului.
Unele estimări arată că populaţia planetei va ajunge în 2050 la cca. 10 miliarde de locuitori,
deci vom fi din ce în ce mai mulţi şi, cu siguranţă că resursele de hrană obişnuite nu vor satisface cererile
crescânde. De aceea, specialiştii caută alimente uşor de produs, ieftine, sănătoase şi nutritive.
Singurele care corespund sunt banalele alge marine, aceste plante primitive promit să ne asigure
supravieţuirea, dar ce ne împiedică să le consumăm de pe acum?
Reputaţia algelor este aceea de a ajuta la slăbit, fiind folosite la diete şi împachetări pentru
tratarea celulitei. Dar algele marine sunt comestibile, pline de substanţe nutritive şi cu virtuţi terapeutice din
cele mai spectaculoase.
Algele sunt folosite încă de acum 5000 de ani de asiatici, iar acum 300 de ani, 6 specii de alge erau
consumate în Japonia. Nu este de mirare că asiaticii au câştigat mai multă sănătate şi longevitate decât restul
lumii. Secretul acestor organisme vegetale primitive, dar atât de binefăcătoare omului este conţinutul bogat
în compuşi minerali care acţionează împotriva procesului îmbătrânirii. Utilizările sunt diverse:
Delicatese în arta culinară
Bucătăriile tradiţionale ale lumii conţin sute de reţete culinare în care algele sunt pregătite într-o
adevărata enciclopedie culinară a gustului şi culorilor.
Exemplu foaia de alge în care sunt rulate bucăţile de sushi, alga Dulse este de culoare roşie foarte
căutată în Irlanda şi Canada fiind consumată în stare crudă, uscată sau gătită exact ca spanacul. Alga
purpurie (Porphiria), este o hrană tradiţionala în Marea Britanie. Lăptuca de mare este adăugata în orice
supă şi salată scoţiana de mai bine de 1000 de ani. Iar algele din specia Alaria sunt consumate crude în toată
Scandinavia.
Uzina subacvatică
Algele sunt folosite în cantităţi industriale ca materie primă la extracţia iodului, bromului, manganului,
sunt bogate în potasiu, fier, în vitamine şi acizi nucleici, cu rol de regenerare a celulelor organismului.
Conţin toate vitaminele complexului B, vitaminele C şi E şi reprezintă o sursă naturală de vitamina A şi de
acid linoleic.
Previn apariţia cancerului
Algele tonifica sistemul imunitar, contribuind la legarea radicalilor liberi şi medicii le utilizează în
tratamentul bolilor maligne.
Elixirul tinereţii
Algele induc senzaţia de saţietate foarte rapid, în timp ce aportul caloric este scăzut. Nutriţioniştii le
recomanda în curele de slăbire, ele reprezintă o modalitate de a slăbi sănătos, contribuind la diminuarea
ţesutului adipos ex. Spirulina.
100 de leacuri într-o algă
Laminaria (Laminaria flexicaulus) conţine iod, săruri minerale (Na, K, Ca, Şi, Mg) şi vitaminele A,
B, C, D, E. Clorofila are proprietăţi tonifiante, remineralizante, normalizatoare ale circulaţiei sanguine,
antilipemice, antisclerotice.
Sunt indicate în astenie, surmenaj, dezechilibre endocrine, demineralizare, tuberculoza, rahitism,
tulburări de creştere la copii, hipotiroidie, obezitate, ateroscleroză, coronarite, astm bronşic, enterocolite.
Sub formă de băi generale au efect benefic în maladii infecţioase acute, inflamaţii, dermatoze, TBC
pulmonar afecţiuni psihice.
Cele mai populare alge
Algele verzi – albăstrui conţin aminoacizi, minerale şi vitamine (fig. 1). Ajuta la consolidarea
sistemului imunitar, au caracter antioxidant puternic. Betacarotenul este cunoscut drept un adjuvant în
cazurile de anemie şi afecţiuni cardiovasculare.
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Spirulina, alga verde-albăstruie, este o proteină naturală completă, uşor asimilabilă. Este cea mai
bogată sursă naturală de clorofilă, fier, calciu, zinc, potasiu, magneziu, vitamine A, şi B, fenilalanina (acid
esenţial cu rol de neurotransmiţător) - care acţionează asupra centrului apetitului din creier, diminuând
senzaţia de foame şi menţinând constant nivelul glucozei din sânge.
Algele marine –elixir de sănătate
Anumite varietăţi de alge roşii sau brune sunt apreciate pentru multiplele lor virtuţi şi fac parte
constant din meniurile oferite de numeroase restaurante, alcătuind dejunuri diverse, feluri intermediare de
dulciuri servite între brânzeturi şi fructe, ciorbe ori preparate cu savoare de fructe. Din punct de vedere al
compoziţiei chimice algele marine conţin din abundenţă minerale şi oligoelemente (iod, magneziu, potasiu,
calciu, fier, mangan, fosfor, cupru, nichel, rubidium, siliciu) aminoacizi, (acid glutamic, cistina, valina,
lizina), glucide, materii grase, clorofila (seamănă cu hemoglobină umană) mucilagii, vitamine (A, B, C, D1,
D2, E, K, PP), fapt care îndreptăţeşte clasarea lor în categoria alimentelor –medicament.
Fructele de mare
Românul are o nouă pasiune: fructele de mare, consumând săptămânal caracatiţa, sepia, homar,
stridii, midii, calamari etc. În Marea Neagră s-au înfiinţat două ferme acvatice, una de midii şi alta de stridii.
Delicatesele cresc în saci de rafie la 3 m adâncime –scoicile sunt destul de departe de fundul mării
astfel încât viitorii clienţi să simtă gustul cărnii, să nu le scrâşnească nisip între dinţi. Stridiile sunt japoneze,
aclimatizate în Marea Neagră, trăiesc pe aceeaşi paralelă 45, specia se cheamă Crasostria gigas, este cea mai
comercializată din lume.Scoicile apar în diferite feluri de mâncare; scoici cu nucă de cocos, musaca cu
scoici, roşii umplute cu scoici, rulada de vinete şi scoici, ardei umpluţi cu scoici, toate aceste preparate le
vând bulgarii cu ferme de midii
La noi s-au înfiinţat cele două ferme, dar birocraţia frânează afacerea, totuşi cel mai important lucru
este că Marea Neagră ar putea oferi fructe delicioase, la fel precum cele pe care le importăm pe zeci de
milioane de euro: midi, stridii, creveţi pitici, crab albastru, scoică albă sau alge marine.
Acvacultorii ruşi exportă alge marine din Marea Neagră, încă de mulţi ani în urmă, ceea ce ar trebui să
fie un imbold şi pentru celelalte ţări riverane bazinului pontic.

Figura 1. Alge verzi
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„INDUSTRIE VERSUS MEDIU”
DR. ING. SAVIN IRINA ISABELLA –
PROF. LA COLEGIUL TEHNIC „I. C. ŞTEFĂNESCU” IAŞI

Poluarea este procesul de alterare a mediilor de viaţă biotice şi abiotice şi a bunurilor create de om,
cauzat mai ales de deşeurile provenite din activităţile umane, de origine industrială, agricolă, menajeră etc.,
dar şi din cauza unor fenomene naturale (erupţii vulcanice, furtuni de praf ori nisip, inundaţii etc.).
Deşeurile sunt amestecuri complexe de constituenţi, uneori necunoscuţi. Din acest motiv este
important să existe o bună cunoaştere a constituentului (-ţilor) primar (i), precum şi a sursei deşeurilor.
Produsele naturale sunt în general nenocive, dar alături de aditivi şi alte substanţe pot provoca apariţia
problemelor ecologice, mai ales în procesele de vopsire şi imprimare.
O problemă majoră în cadrul operaţiei de vopsire şi imprimare o constituie impactul produselor
auxiliare şi a coloranţilor atât asupra mediului înconjurător, cât şi asupra sănătăţii omului.
Aceste substanţe chimice au un spectru larg de efecte şi alături de coloranţii utilizaţi, reprezintă
posibilii factori poluanţi ai apelor reziduale cu grad de toxicitate diferit.
Un proces de vopsire sau imprimare nu poate avea loc prin folosirea ca atare a colorantului şi a apei,
fiecare sistem colorant/substrat textil necesitând prezenţa unor produse auxiliare specifice pentru a asigura o
desfăşurare corespunzătoare atât din punct de vedere tehnologic, cât şi calitativ.
Importanţa produselor chimice auxiliare a căror utilizare este legată
de procesele de vopsire şi imprimare se referă la următoarele:
- Pregătirea substratului ce urmează a fi vopsit sau imprimat;
- Modificarea capacităţii de sorbţie a coloranţilor;
- Stabilizarea mediului de vopsire;
- Menajarea sau modificarea substratului textil;
- Îmbunătăţirea rezistenţelor vopsirilor şi imprimeurilor.
Trebuiesc cunoscute date referitoare la:
- natura chimică, caracterul ionic, modul de acţiune şi de folosire pentru a fi eficient.
În funcţie de tehnologiile aplicate, de produsele chimice auxiliare şi coloranţi utilizaţi, apa reziduală
este poluată mai mult sau mai puţin intens.
Produsele chimice sunt supuse unor reglementări foarte stricte care au rolul de a asigura “protejarea
omului şi mediului înconjurător de eventualele riscuri pe termen scurt său lung din cauza manipulării şi
utilizării unor produse chimice periculoase”.
Se disting:
- Produse chimice care pot fi periculoase, acest pericol putând fi imediat sau pe termen lung;
- Omul şi mediul riscă să sufere un prejudiciu dacă sunt expuşi produselor periculoase;
- Necesitatea de a proteja omul şi natura de riscurile la care sunt expuşi.
Participanţii la activităţile care presupun contactul cu aceste produse trebuie să aibă informaţii despre:
- Produsele utilizate pe baza studiului proprietăţilor toxicologice, ecologice şi fizice ale acestora;
- Transparenţa pieţii care să permită selectarea produselor în funcţie de factorul de risc;
- Ameliorarea condiţiilor de muncă cu scopul de a proteja omul şi mediul.
Se va pune accent pe următoarele aspecte:
- Necesitatea aplicării tehnologiilor de prelucrare cele mai performante atât din punct de vedere calitativ, cât
şi ecologic;
- Interzicerea diverselor produse toxice;
- Limitarea emisiilor care nu trebuiesc depăşite şi care se stabilesc atât pentru ansamblul efluenţilor textili,
cât şi pe fiecare tip de operaţie;
- Deversarea de coloranţi, produse chimice şi auxiliari trebuie considerată o excepţie sau un accident.
52

În domeniul textil se deosebeşte evaluarea ecologică a proceselor de producţie a aşa numitei”
ecologii de producţie” şi starea ecologică a produsului finit, a” ecologiei umane”.
În comparaţie cu imprimarea convenţională, imprimarea prin transfer oferă pe baza produselor
folosite şi a tehnicii speciale, avantaje deosebite ce ţine de ecologia umană.
Se va ţine cont de:
- Interdicţia de a folosi coloranţi azo speciali care sunt produşi pe bază de makamine care se poate aprinde
ca un bulgăre de var nestins;
- Eliminarea substanţelor de forma pesticidelor, erbicidelor şi conservanţilor – se folosesc pentru transportul
şi depozitarea fibrelor naturale şi de aceea trebuiesc eliminate prin tratamente speciale;
- Evitarea folosirii de coloranţi de dispersie ce provoacă alergii;
- Excluderea de combinaţii cu metale grele.
Efectele degradabilităţii
Calitatea apelor este caracterizată printr-un indice sintetic numit „grad de curăţire”.
Epurarea apelor uzate cuprinde două mari grupe de operaţii succesive:
- Reţinerea şi/sau transformarea substanţelor nocive în produşi nenocivi;
- Prelucrarea substanţelor rezultate sub diverse forme (nămoluri, emulsii, spume, etc.) din prima operaţie.
Având în vedere volumul mare de ape industriale uzate impurificate cu substanţe chimice, precum şi
de răspândirea agenţilor poluanţi prin intermediul acestor ape, combaterea şi limitarea poluării se realizează
prin epurarea acestor ape înainte de evacuare în emisar, urmărindu-se recuperarea produselor utile pe care le
conţin.
După vopsire şi imprimare, materialele textile suportă operaţii de spălare care provoacă concentrarea
substanţelor chimice în afluenţi. Reducerea degradabilităţii se poate face prin recuperarea lor.
Degradabilitatea este exprimată prin indicii COD sau BOD.
La nivel global se estimează transportul în râuri la 0,11-0,25x109t/an pentru COD. Estimările sunt
foarte dificile şi multe "adevăruri consacrate" au fost infirmate în ultimul deceniu.
O valoare mare a COD indică o rată mare a oxidabilităţii substanţelor anhidride carbonice, etc.
Valoarea COD scade cu creşterea numărului de atomi de O conţinuţi în moleculă.
Parametrul semnificativ este BOD care arată cantitatea de O consumată de microorganisme pentru
degradarea oxidantă a substanţelor.Se poate face calculul indicelui şi pentru 5 zile, numită evaluarea
biodegradabilităţii la 5 zile (BOD5), dar intervalul de timp cel mai corect luat în calcul este cel care
corespunde timpului de tratare în NORstaţiile de epurare. Valorile mari ale COD sau BOD arată
degradabilitatea pentru a cărei reducere trebuiesc instituite procedee de tratare a apei. Menţinerea unei valori
a biodegradabilităţii care să corespundă unor standarde de calitate pune în discuţie câteva probleme, iar
selecţia substanţelor chimice depinde de:
- Spectrul mecanismului de adiţie;
- pH, solubilitate, difuzabilitate;
- Toxicitate;
- Stabilitate la temperatură, lumină, O;
- Nu influenţează tonurile culorilor substraturilor vopsite sau imprimate.
Informaţiile despre capacitatea de autoepurare biologică a apei, ne oferă indicii despre gradul de
poluare a apei:
- > 0,6 - autoepurarea va fi uşoară;
- 0,2-0,4 - autoepurarea se va produce numai la regim termic favorabil;
- < 0,2 - nu se mai poate produce autoepurarea biologică.
Scăderea valorii acestor indici trebuie împiedicată, datorită creşterii cantităţilor de microorganisme
ce pot să apară ca o depunere în ape.
Pentru creşterea rezistenţei se adaugă, în general, amestecuri bacteriostatice care acţionează în mod
sinergetic cu un mecanism diversificat.
Concentraţia ideală este de 0,1 %, ceea ce înseamnă că după diluarea şi spălarea materialelor textile
vopsite sau imprimate, scade la valori ce nu pot interfera cu nămolurile active. Câteva dintre problemele ce
apar prin formarea unor compoziţii organice, pot fi rezolvate prin absorbţia de fenoli cloruraţi.
Industria textilă, respectiv sectorul de finisare textilă, reprezintă o industrie poluantă, fiind o mare
consumatoare de apă industrială. Din această cauză, societăţile comerciale cu activitate în domeniul textil au
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prevăzut în circuitele tehnologice, staţii de pre-epurare, pentru a reduce într-o măsură cât mai mare,
impactul ecologic asupra emisarului.
Pentru protejarea resurselor naturale vor fi luate în considerare măsuri de protecţie a mediului bazate
pe conceptele BAT (tehnicile cele mai avantajoase) şi BEP (practica cea mai protectoare) care au în vedere
următoarele principii:
- Prevenirea poluării, măsuri tehnologice în cadrul proceselor de prelucrare şi tratare a apelor reziduale;
- Prevenirea poluării prin: utilizarea produselor ecologice, limitarea folosirii substanţelor chimice,
interzicerea utilizării produselor toxice;
- Luarea de măsuri ce vizează reglarea parametrilor de lucru;
- Tratamente de depoluare a apelor reziduale.
Vor trebui luate măsuri eficiente pentru protejarea sănătăţii oamenilor, a mediului înconjurător,
dezvoltarea de tehnologii ecologice, pentru un viitor „curat”.
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POPULAŢIA ACTIVĂ NEOCUPATĂ (ŞOMERII) DIN REGIUNEA DE
DEZVOLTARE NORD-EST ÎN PERIOADA 1991- 2009
DR. ANCA ŞIPOTEANU,
PROF. LA GRUP ŞCOLAR “NICOLINA”- IAŞI

Şomerii5 reprezintă a doua componentă din cadrul unei populaţii active, fenomenul de şomaj fiind o
consecinţă a dezechilibrelor produse pe piaţa muncii (rezultate din neconcordanţa dintre cererea şi oferta de
forţă de muncă). Între cele două elemente există o relaţie de interdependenţă. Piaţa forţei de muncă
constituie un subsistem al economiei, în timp ce fenomenul de şomaj o exteriorizare a numeroase elemente
care acţionează din interiorul economiei şi societăţii.6Dintre acestea, putem menţiona: factorii demografici
(direct responsabili de efectivele populaţiei active), economici (evoluţiile sectoriale diferenţiate), politici
(cadrul politic fiind cel ce adoptă programe de restructurare economică, anumite măsuri legislative ce pot
controla fenomenul de şomaj), sociali, etc.
În România, promulgarea Legii nr 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor
profesională a adus în prim plan fenomenul şomajului, formă de manifestare a disfuncţionalităţilor de pe
piaţa muncii, apărute ca urmare a trecerii la un nou sistem economic. Ritmul cu care fenomenul s-a
manifestat după 1989 a fost unul extrem de alert, pe măsura intensităţii modificărilor structurale economice
produse în societatea românească.
Aceeaşi tendinţă a caracterizat şi Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, cu menţiunea că aici ratele
şomajului7 au fost mult mai ridicate, efect al modului în care s-a realizat echilibrarea economică a Regiunii
în perioada socialistă, respectiv printr-o industrializare forţată. Media regională a oscilat de la 4.5 % (în anul
1991) până la 8.6% (în anul 2009), fiind superioară celei naţionale, al cărei ecart a fluctuat, în aceeaşi
perioadă, între 3% şi 7.8%. În valori absolute, numărul şomerilor a crescut de la 80171 (în 1991) până la
114086 (în 2009), indicând o creştere de 33915 persoane (42.3%).
În perioada 1991-2009, în judeţele Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, şomajul a înregistrat o tendinţă
generală de creştere, evidenţiind sincopele economiei naţionale şi incapacitatea de adaptare la rigorile
sistemului capitalist. Ratele şomajului au oscilat de la cca. 3-6 % (în anul 1991) până la cca. 7-14 % (în anul
2009), tendinţa de dublare a acestora evidenţiind un fenomen extrem de îngrijorător pentru funcţionalitatea
normală a pieţei muncii.
Pe fondul tendinţei generale de creştere, în evoluţia ratelor şomajului s-au succedat mai multe etape,
ce au reflectat, cu fidelitate, fluctuaţiile economiei. Aceste intervale corespund fie unei tendinţe de creştere
accelerată (1991-1994, 1997-1999) sau mai temporizată (2008-2009), fie unei tendinţe de scădere (19941996, 2000-2007), efect al unor redresări economice.
Intervalele de creşterea rapidă a ratelor şomajului s-au înregistrat pe fondul declinului economic
generalizat al Regiunii de Dezvoltare Nord-Est. Bulversările din plan politic s-au resimţit, inevitabil, în cel
economic, iar dificultăţile de adaptare la alte rigori ale pieţei muncii s-au tradus prin intensificarea
fenomenului şomajului. Restructurările din anumite sectoare economice, disponibilizările masive (cum au
fost cele din sectorul industriei extractive, ce au atins un maxim în anul 1998), falimentarea multor unităţi
de producţie, etc. sunt câteva din cauzele ce au stat la baza creşterii accelerate a şomajului.

5

Persoane în vârstă de 18 ani şi peste care, în perioada de referinţă, îndeplinesc următoarele condiţii: nu au un loc de muncă şi nu
desfăşoară o activitate în scopul obţinerii unor venituri; sunt în cautarea unui loc de muncă - cf. Erdeli, G., Dumitrache, Liliana
(2004), Geografia populaţiei, Edit. Corint, Bucureşti., p. 273
6
Mocanu, Irena (2008) - Şomajul din România. Dinamică şi diferenţieri geografice, Edit.Universitară, Bucureşti., p. 16
7
Calculate ca raport dintre numărul şomerilor (înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă) şi populaţia activă civilă,
raport exprimat în procente.
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În intervalul 1994-1996, diminuarea ratelor şomajului s-a produs atât pe fondul unei revigorări
economice (efect al unei noi politici economice8), cât şi a unor măsuri legislative referitoare la protecţia
socială a şomerilor9, acestea determinând o scădere a ratelor şomajului. Nu în ultimul rând, trebuie
menţionat faptul că anul 1996 a fost un an electoral în România. Scăderea ratelor din perioada 2000-2007 a
survenit şi ca urmare a aplicării măsurilor active de diminuare a fenomenului şomajului.
În ansamblu, rate superioare mediei regionale s-au înregistrat în judeţele Botoşani, Vaslui şi Neamţ,
judeţe caracterizate printr-o industrializare târzie în perioada socialistă, ele fiind extrem de vulnerabile la
restructurările economice de după 1990. Rate inferioare mediei regionale s-au semnalat în judeţele Iaşi,
Bacău şi Suceava. Acestea au reuşit să se adapteze mai uşor noilor mecanisme ale pieţei economice, ţinând
cont şi de diversitatea funcţiilor economice deţinute, de o anumită maturitate economică relaţionată unei
implementări mai vechi a anumitor ramuri economice, de capacitatea de atragere a unor investiţii străine, de
spiritul antreprenorial mai dezvoltat, etc. Comparativ, însă, cu media naţională (3% în 1991 şi 7.8% în
2009), rata şomajului în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a fost superioară pe tot parcursul perioadei
analizate, certificând astfel fragilitatea economică a acesteia.
Analiza ratelor şomajului în funcţie de nivelul de pregătire profesională al populaţiei şomere din
Regiunea de Dezvoltare Nord-Est aduce în prim plan o serie de aspecte, conturate în urma bulversărilor şi
transformărilor survenite pe piaţa muncii româneşti după 1989. În condiţiile actuale, economia a devenit
un sistem de legături şi procese economico-sociale aflat mereu în schimbare. Piaţa muncii este tot mai
mult asaltată de o serie de factori exogeni şi endogeni, care-i schimbă tot mai mult specificul, fiind
create noi oportunităţi, dar şi probleme fără precedent10.
Tabel - Dinamica comparativă a ratei şomajului în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est şi
România în perioada 1991-2009. Sursa datelor: INS, Bucureşti

Trecerea la noul sistem economic presupune, printre altele, şi o capacitate mai mare de adaptare la
modificările ce se produc, într-un ritm alert, în economia globală. Aşadar, inserţia pe piaţa muncii, dar şi

8

Aceasta a vizat, în principal, o abordare mult mai complexă a restructurării economice, îndeosebi a celei industriale, prin
parcurgerea anumitor etape: modernizarea, reorganizarea şi restructurarea unităţilor industriale şi, ulterior, privatizarea acestora,
scopul urmărit fiind creşterea valorii lor.
9
Dintre acestea, menţionăm: Legea nr. 75 1993 privind susţinerea financiară a agenţilor economici şi instituţiilor publice ce
angajează şomeri, Legea nr. 57 1994 privind acordarea de credite avantajoase IMM-urilor cu activitate productivă şi de servicii, în
care cel puţin jumătate din salariaţi provin din rândul şomerilor.
10
Stan, Maria-Daniela (2004) - Excluziunea de pe piaţa muncii, revista Calitatea vieţii, XV, nr. 3-4, Edit. Academiei Române,
Bucureşti, p.333
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mobilitatea profesională depind din ce în ce mai mult de nivelul de educaţie şi pregătire profesională atins 11.
Aşadar, o caracteristică generală a şomajului actual o constituie strânsa dependenţă dintre nivelul şomajului
şi nivelul de educare şi formare profesională al populaţiei active ocupate. În Regiunea de Dezvoltare NordEst, cele mai mari rate ale şomajului s-au semnalat în rândul populaţiei cu studii primare, gimnaziale şi
profesionale. În perioada analizată (1993-2008), media regională a oscilat de la 12.3% până la 4.4 %,
evidenţiind o tendinţă generală de scădere.
Comparativ cu media naţională, cea înregistrată la nivelul Regiunii a fost net superioară pe tot
parcursul perioadei supuse analizei, cu cca. 1-3 %.
În cadrul judeţelor componente ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, ecartul ratelor şomajului a
fluctuat de la cca. 8-21% (în anul 1993) până la cca. 3-9 % (în anul 2008). Pe fondul tendinţei generale de
scădere, ratele au înregistrat o serie de oscilaţii în anumite intervale. Acestea pot fi relaţionate
disfuncţionalităţilor produse pe piaţa muncii, generate de anumite contexte socio-economice (restructurările
industriale, privatizările anumitor societăţi, etc.). În perioada de tranziţie, măcinată de multe frământări, nu
s-au creat locuri de muncă pentru persoanele care au lucrat în industrie12, determinând o creştere a ratelor
şomajului în rândul acestora. Foarte multe persoane disponibilizate aveau, ca nivel de pregătire, studii
primare, gimnaziale sau profesionale. Transformările produse în societatea şi economia românească după
1989, precum şi lipsa unor programe solide de reconversie profesională au determinat o creştere numerică a
şomerilor cu nivelul de studii menţionat.
Intervalele în care ratele şomajului au scăzut au fost 1993 - 1996 şi 2000-2008. Acestea au coincis cu
anumite redresări şi stabilităţi economice. În intervalul 1997-1999 s-a înregistrat o creştere a şomajului,
cauzată de valul imens de disponibilizări din anumite sectoare economice (îndeosebi din industria extractivă
- mineritul, în care forţa de muncă avea un nivel de calificare redus). Odată cu dinamica procesului de
restructurare, când şi alte (sub)ramuri industriale (siderurgică, chimică) au intrat în procesul de reorganizare
a activităţilor şi a forţei de muncă angajate, structura şomerilor după nivelul de pregătire s-a schimbat în
sensul creşterii ponderii şomerilor cu studii medii.13
În perioada analizată (1993-2008), judeţele cu rate ale şomajului supraunitare mediei regionale au fost
Vaslui, Botoşani, Neamţ. În judeţul Vaslui, evoluţia şomajului a fost interesantă, marcată de oscilaţii
importante. În intervalul 1993-1996, s-a înregistrat o scădere accentuată a ratelor şomajului (de la 20.7%
până la 5.8%), corelată ocupării forţei de muncă (cu predilecţie feminină) în industria textilă şi a
confecţiilor, sistemul lohn oferind o anumită stabilitate pe piaţa muncii. A urmat un interval de creştere
(1997-1999) în care multe persoane au fost disponibilizate din ramuri industriale, precum cea extractivă,
siderurgică, etc. şi o evoluţie fluctuantă, în „dinţi de fierăstrău‖, în intervalul 2000-2008.
Pe parcursul perioadei analizate, judeţele Bacău, Suceava, Iaşi au înregistrat rate ale şomajului
subunitare mediei regionale. Profilele economice diversificate ale judeţelor au oferit mai multe posibilităţi
de angajare a forţei de muncă, inclusiv pentru cea cu nivel mediu de studii. În cazul judeţului Iaşi, în
intervalul 2005-2008, ratele şomajului au depăşit media regională, mediul economic fiind marcat de anumite
modificări structurale, piaţa forţei de muncă devenind greu accesibilă persoanelor cu un nivel de
educaţie redus.
Dificultăţile de adaptare la noile condiţii economice, dar şi resursele de muncă tinere, absolvenţi ai
învăţământului secundar şi superior (Regiunea de Dezvoltare Nord-Est fiind încă o arie de vitalitate
demografică) ce intră pe piaţa muncii, deja deficitară în oferta locurilor de muncă, explică înregistrarea celor
mai mari rate ale şomajului în Regiune.

11

Neagu, Gabriela (2004) - Educaţie, inserţie şi mobilitate profesională, revista Calitatea vieţii, XV, nr. 1-2, Edit. Academiei
Române, Bucureşti, p. 1
12
Anghelache, C. (2001) - România 2001. După unsprezece ani de tranziţie, Edit. Economică, Bucureşti, p. 222
13
Mocanu, Irena (2008) , op.cit., p. 146
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Figura - Dinamica comparativă a ratei şomajului populaţiei Regiunii de Dezvoltare Nord-Est
şi României după nivelul de studii (primar, gimnazial, profesional) în perioada 1993-2008
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Evaluarea impactului poluanţilor asupra mediului şi
sănătăţii populaţiei în judeţul Iaşi prin metoda Rojanschi
Prof. ing. Tiberiu-Mihai Sturzu,
Prof. Emil - Dănuţ Ipate,
Grupul Şcolar „Radu Cernătescu“- Iaşi
1. Introducere
Metoda indicelui de poluare globală (Rojanschi) permite aprecierea stării de sănătate a populaţiei, a
stării de poluare a mediului şi promovează o exprimare cantitativă a acestor stări pe baza unui indicator [1]
rezultat dintr-un raport între valoarea ideală şi valoarea de la un anumit moment al unor indicatori de
calitate, consideraţi specifici pentru starea factorilor de mediu analizaţi şi starea de sănătate a populaţiei.
Metoda presupune parcurgerea mai multor etape de aprecieri sintetice, bazate pe indicatori de calitate
posibili să reflecte o stare generală a factorilor de mediu analizaţi şi starea de sănătate a populaţiei şi apoi
corelarea acestora printr-o metodă grafică. În acest sens, metoda îşi propune încadrarea calităţii la un anumit
moment a fiecărui factor de mediu şi a stării de sănătate a populaţiei într-o scară de bonitate, cu acordarea
unor note care să exprime apropierea – respectiv depărtarea – de starea ideală.
Ne-am propus să analizăm, prin această metodă, starea a trei factori de mediu: apele de suprafaţă,
apele subterane şi aerul, în corelaţie cu starea de sănătate a populaţiei în diferite puncte din judeţul Iaşi, în
luna ianuarie 2011, lună în care poluarea aerului este maximă. Am cooptat elevi de la clasele de „Tehnician
ecolog şi protecţia calităţii mediului―, Centrul de Excelenţă Iaşi precum şi cu specialişti ai Institutului de
Sănătate Publică Iaşi şi de la Agenţia de Protecţia Mediului Iaşi.
2. Partea experimentală
Pentru analiza apelor de suprafaţă am ales râul Bahlui, în zona critică Vama de Tablă, efectuând
determinări pentru CCO - Cr şi azotaţi [2], iar pentru apele subterane s-au analizat 66 fântâni din judeţ,
privind conţinutul în F- şi duritatea, alte date fiind obţinute de la Agenţia de Protecţia Mediului Iaşi, iar
datele privind starea de sănătate a populaţiei au fost obţinute de la Institutul de Sănătate Publică Iaşi.
3. Aplicarea metodei Rojanschi pentru determinarea impactului poluanţilor supra mediului
În urma analizei experimentale a conţinutului în ioni F- a unor fântâni din judeţul Iaşi, s-au obţinut, cu
ajutorul elevilor noştri de la Centrul de Excelenţă Iaşi şi a altor elevi din liceul nostru, datele experimentale
din tabelul 1.
Din analiza datelor experimentale s-a constatat că, în majoritatea cazurilor, apa din fântâni prezintă
carenţe de F- şi numai în 28 % din cazuri, concentraţia F- s-a situat în limitele carioprotectoare (0,7 – 2 mg
F-/L). Sub 0,7 mg F-/L apare pericolul cariei dentare, iar peste 2 mg/L (cum este cazul unor fântâni din
comunele Vlădeni şi Gorban) apare pericolul fluorozei dentare (maladia pătată a dinţilor), manifestată prin
apariţia unor pete pe dinţi, urmată de friabilitatea dinţilor.
Duritatea marea s-a constat prin concentraţii crescute de săruri de Ca2+ şi Mg2+, astfel :
- în 80 % din probele recoltate de noi, concentraţia ionilor Ca2+ s-a situat între 100 – 300 mg/L, iar 4% a
avut concentraţii de Ca2+ de peste 300 mg/L.
- 50 % din probe au avut concentraţii în ioni de Mg2+ între 10 – 200 mg/L, iar 16 % din probe,
concentraţii mai mari de 200 mg /L. Exemplificăm, în acest sens, situaţia din două localităţi, Prisecani şi
Moreni –situate în apropierea râului Prut, unde apa din fântâni este intens mineralizată. În terasa şi lunca
Prutului, am constatat că pânza de apă freatică nu este profundă, are debite mici, fiind foarte dură (ape
carbonatate, sulfatate, clorosodice, iodurate).
Apele dure (cu duritate mai mare de 20º G) nu fac spumă cu săpunul (deoarece se formează
combinaţii de Ca2+ şi Mg2+ insolubile) şi pot provoca afecţiuni renale, iar apele foarte moi (cu duritate sub
5º G) generează afecţiuni cardiovasculare [3]. Carenţa în ioni Ca2+ conduce la aritmii în funcţionarea inimii.
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Tabelul 1 – Valori medii ale concentraţiei în F- identificate în sursele
de apă subterană (din fântâni) în judeţul Iaşi
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Localitatea

Nr. de probe

Valea Lupului
Movileni
Ţibăneşti
Gorban
Vlădeni
Andrieşeni
Prisecani
Moreni

10
8
7
6
8
10
11
6

Valoare medie,
mg/L
0,65
0,64
0,59
4,61
2,94
0,59
0,80
1,89

Am ierarhizat fântânile şi în funcţie de concentraţia iodului şi am constatat că 65 % din sursele
analizate prezintă o carenţă absolută de iod, 9 % au o carenţă relativă, iar 12 % din surse au o concentraţie
de iod mai mare de 10 mg/l. Lipsa iodului în apă provoacă guşa endemică (boala lui Basedow ), iar excesul
de iod în apă poate genera nanism. Concentraţii optime de iod, s-au evidenţiat în fântânile din Prisecani şi
Moreni.
În urma analizei datelor experimentale obţinute de noi prin experimente directe sau preluate de la
Agenţia de Protecţia Mediului Iaşi, consultându-se scările de bonitate din literatura de specialitate [4], s-au
acordat note de bonitate cuprinse între 1 şi 10, sintetizate în tabelul 2. Astfel, pentru fiecare factor de mediu
analizat, s-au calculat note de bonitate medii.
Tabelul 2 – Rezultate experimentale şi note de bonitate pentru starea factorilor de mediu analizaţi
Factor de mediu

Caracteristica analizată

Valoare

Notă conform
scării de bonitate

Notă de bonitate
medie

0.

1.

2.

3.

4.

Aer

SO2, μg/m3

6,00

10

NO2, μg/m3

30,00

9

0,95

8

Pulberi, μg/m3

30,00

7

CCO-Cr, mg/L

62,50

6

CBO5, mg/L

19,50

7

NO3- , mg/L

62,00

6

1,41

5

62,50

6

3,65

6

CO, mg/L

Ape de
suprafaţă

F- , mg/L
Ape subterane

Duritate, ˚ G
I- , mg/L

8,50

6,33

5,67

Pentru acordarea notei de bonitate pentru sănătatea populaţiei, au fost consultaţi specialişti ai
Institutului de Sănătate Publică Iaşi, care au comparat numărul de îmbolnăviri datorate poluării (boli hidrice
şi dentare) din luna ianuarie 2011 cu situaţiile din anii precedenţi. Pentru starea de sănătate a populaţiei în
luna ianuarie 2011 a fost propusă nota de bonitate 7.
Notele de bonitate obţinute pentru fiecare stare a factorilor de mediu în zona analizată, servesc la
realizarea grafică a unei diagrame, ca o metodă de simulare a efectului sinergetic.
Figura geometrică este un triunghi echilateral – când se analizează trei componente ale mediului, un
pătrat – dacă avem date pentru patru componente ale mediului şi un pentagon regulat – când se au în vedere
cinci componente ale mediului etc.
Starea ideală este reprezentată grafic printr-o formă geometrică regulată, cu raze egale între ele, şi
având valoarea a 10 unităţi de bonitate. Prin unirea punctelor rezultate din amplasarea valorilor reprezentând
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starea reală se obţine o figură geometrică neregulată cu o suprafaţă mai mică, înscrisă în figura geometrică
regulată corespunzătoare stării ideale.
Indicele de poluare globală a unei zone (IPG) rezultă din raportul dintre suprafaţa reprezentând starea
ideală (S1) şi suprafaţa reprezentând starea reală (S2):
S
I PG  1
S2
În cazul analizei noastre, indicele de poluare globală se calculează pe baza fig. 1, obţinută pe baza
notelor de bonitate medie din tabelul 2 şi a notei de bonitate pentru sănătatea populaţiei.
Fig. 2 – Suprafeţe necesare calculului indicelui de poluare globală

S
1
Ape subterane

Aer
10
8
6
4
2
0

S
2
Sănătatea populaţiei

IDEAL
REAL

Ape de suprafaţă

Notele de bonitate medii, fig. 2 şi calculul indicelui de poluare globală au fost efectuate cu ajutorul unui
program în Excel, de concepţie proprie. Valoarea indicelui de poluare globală este 2,13. Comparându-se,
automat, valoarea găsită cu scara de corelaţia dintre indicele de poluare globală şi starea mediului propusă
de Rojanschi şi acceptată în toată lumea, s-a găsit, pentru cazul analizat, un mediu de categoria C: „Mediu
supus efectului activităţii umane, provocând stare de disconfort formelor de viaţă―.
Facem însă precizarea că determinările experimentale s-au efectuat în zone critice pentru ape de
suprafaţă şi subterane, deci această apreciere trebuie interpretată cu unele rezerve, şi anume că există, în
judeţul Iaşi, zone supuse efectului activităţii umane, provocând stare de disconfort formelor de viaţă. Dacă
s-ar fi efectuat o analiză la media întregului judeţ – cam greu de realizat de către noi – ar fi rezultat un
mediu de categoria B („Mediu supus efectelor activităţii umane în limite admisibile―) spre A („Mediu
natural neafectat de activitatea umană―). Metoda Rojanschi are, faţă de alte metode de evaluare a impactului
asupra mediului, avantajul desprinderii unei concluzii sintetice privind starea unui ansamblu de factori de
mediu, fiind acceptată şi pentru desprinderea unor concluzii finale după aplicarea altor metode de evaluare a
impactului asupra mediului.
Bibliografie
1. Robu B., Macoveanu M. – Metode şi tehnici pentru evaluarea impactului de mediu, Ed. Ecozone, Iaşi, 2006;
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GEO-CALEIDOSCOP
LISABONA (LISBOA) – ”CAPITALA DE LA CAPĂTUL EUROPEI”
DR. RĂDUIANU IONEL-DANIEL,
PROF. ȘCOALA NORMALĂ ”VASILE LUPU” IAŞI

Lisabona (Lisboa în portugheză) este capitala Portugaliei, singura capitală europeană scăldată de apele
atlantice. Aproximativ 2,8 milioane din cei 11 milioane de locuitori ai Portugaliei trăiesc în aria
metropolitană a Lisabonei. Capitala este situată pe estuarul râului Tejo, fiind construită pe mai multe dealuri
pe malul drept al râului.
Scurt istoric. Deşi conform legendei Ulise este părintele fondator al Lisabonei, istoricii datează
fondarea oraşului în jurul anului 1.200 î.Hr., odată cu întemeierea unui punct comercial fenician (Alis Ubbo
sau Olisipo).Istoria scrisă a oraşului a început în anul 205 î.Hr., când romanii i-au înlocuit pe cartaginezi și
au întemeiat provincia Lusitania. Oraşul Olisipo a fost proclamat municipalitate și a fost redenumit Felicitas
Iulia (‖Bucuria lui Iulius‖) de către Iulius Cezar.
În anul 711 oraşul a fost cucerit de mauri și a devenit un avanpost pentru musulmani. Atmosfera arabă
este prezentă și astăzi pe străzile înguste ale cartierului Alfama.
În anul 1139 Dom Afonso Henriques s-a declarat primul rege al Portugaliei, an în care i-a învins pe
mauri. În secolul al XIII-lea. Afonso al III-lea și-a ales Lisabona drept capitală.
În anul 1385, João de Avis (João I al Portugaliei) a asigurat independenţa faţă de Spania.
Regele care a domnit în Epoca de Aur a Explorărilor portugheze a fost Manuel I cel Mare (14951521). În timpul domniei sale au fost construite turnul Belém și impresionanta mănăstire Jerónimos, în stil
arhitectonic manuelin, care a făcut trecerea în Portugalia de la stilul gotic la cel renascentist.
În 1580 Portugalia intră sub conducerea Spaniei timp de 60 de ani. În anul 1755 Marele Cutremur
devastează Lisabona, cutremur ce avut loc pe 1 noiembrie de Ziua Tuturor Sfinților. Urmele acestui coșmar
mai pot fi văzute la biserica Convento do Carmo.
În anul 1932 António de Salazar devine prim-ministru şi dictator. Democraţia s-a reinstaurat în 1974
când a avut loc ‖Revoluţis Garoafelor‖ iar Portugalia se retrage din coloniile africane Mozambic şi Angola.
În anul 1986 Portugalia aderă la Uniunea Europeană și dezvoltarea economică s-a accelerat. În 2001 a
fost adoptată moneda euro în locul fostei monezi – escudo.
Repere geografice. Oraşul este situat pe coasta de vest a Portugaliei (fig. 1), la Oceanul Atlantic, unde
râul Tejo se varsă în ocean. Inima oraşului este cartierul Baixa (‖Orașul de Jos‖) iar cel mai vechi cartier
este Alfama. Oraşul este aşezat pe 7 coline, printre care şi Monsanto cu 226 m.
Fig. 1. Localizarea oraşului Lisabona
Sursa:http://europa.eu/abc/european_countries/images/flags/portugal_map.gif

Temperatura medie multianuală a oraşului este de 17,00C. Precipitaţiile medii multianuale
înregistrează o valoare de 725,8 mm/an. Durata de strălucire a Soarelui este una dintre cele mai ridicate din
Europa: 2.806,3 ore. Climatul oraşului este subtropical/mediteranean (conform clasificării Köppen, Csa).
Oraşul opriu-zis are 564.477 locuitori (2004) şi o densitate foarte ridicată – 6.658 loc./km2.
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Obiective turistice. Oraşul dispune de numeroase obiective turistice, unele fiind incluse și pe lista
patrimoniului UNESCO. Principalele obiective turistice ale Lisabonei sunt:
Castelo de São Jorge (Castelul Sf. Gheorghe) – este un castel medieval (fig. 2) şi este considerat, în
mod tradiţional, piatra de temelie a Lisabonei. A fost ridicat în scopuri de apărare în secolul al V-lea, întărit
de mauri în sec. al IX-lea. A fost reşedinţă regală între sec. XIV-XVI, până în timpul domniei lui Manuel I.

Fig. 2. Castelo de São Jorge (2010)

Fig. 3. Mosteiro dos Jerónimos (2010)

 Mosteiro dos Jerónimos – această mănăstire (fig. 3) a fost ridicată la începutul secolului al XVI-lea
și adăposteşte mormintele unor personalităţi care au făcut din Portugalia o mare naţiune: Henric
Navigatorul, Dom Sebastião, Luis de Camões, Vasco da Gama.
 Sé Catedral (Igreja de Santa Maria Maior) – a fost construită în secolul al XII-lea pe locul unde se
înălţa cea mai importantă moschee din oraş. Clădirea romanică pe care o putem admira astăzi este o
restaurare (fig. 4 și 5), construcţia fiind avariată de-a lungul vremii de numeroase cutremure şi apoi refăcută
în diverse stiluri arhitectonice.
 Museu Nacional de Arte Antiga (Muzeul Naţional de Artă Veche) – este un tezaur de opere de mare
valoare. Sunt expuse lucrări de pictură, sculptură, arte decorative din secolul al XII-lea până la începutul
secolului al XIX-lea, cu subiecte legate de istoria naţională.

Fig. 5. Vedere laterală a catedralei Sé (2010)

Fig. 4. Sé Catedral (2010)

 Parque das Nações (Parcul Naţiunilor) – construit pe malul râului Tejo, pe locul Expoziţiei
Mondiale din 1998, care a marcat 500 de ani de la celebra călătorie în India a lui Vasco da Gama. Este un
cartier nou şi modern cu multe atracţii turistice: Oceanário (al doilea acvariu ca mărime din lume),
Pavilionul Portugaliei, Funicularul, Torre Vasco da Gama (cea mai înaltă clădire din Lisabona, are 145 m),
Centrul nautic
 Torre de Belém – este o adevărată bijuterie a arhitecturii manueline (fig. 6 și 7), combină elemente
maure, renascentiste și gotice. A fost construit între 1515 și 1520.

Fig. 6. Torre de Belém (2010)

Fig. 7. Vedere interioară a Turnului Belém (foto 2010)
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 Museu Nacional do Azulejo – muzeul prezintă mostre şi date despre plăcile de faianţă (azulejos),
element decorativ vital pentru portughezi, ca şi câteva superbe interioare de biserici şi mănăstiri din oraş.
 Palácio de Queluz – palatul de vară în stil rococo a fost pentru scurt timp reşedința permanentă a
familiei regale.
 Museu Calouste Gulbenkian – este un muzeu de artă universală şi are la bază colecţia magnatului
petrolului Calouste Gulbenkian. Muzeul acoperă 4.000 de ani de istorie.
 Sintra - a fost inclus în 1995 în Patrimoniul Cultural Mondial al UNESCO. A fost din sec. al XIIIlea până la sfârșitul sec. al XIX-lea, reşedinţa de vară a regilor Portugaliei. Atracţiile principale ale Sintrei
sunt: Palácio Nacional(fig.8), Castelo dos Mouros, Palácio da Pena(fig.9), Parque da Pena.

Fig. 8. Palácio Nacional (2010)

Fig. 9. Palácio da Pena (2010)
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MALTA, ÎNTRE PROTECŢIA MEDIULUI ŞI VALORIZAREA
TURISTICĂ A PEISAJELOR NATURALE
PROF. VIOREL PARASCHIV,
GRUP ŞCOLAR ECONOMIC DE TURISM - IAŞI

Pentru o ţară mică, cu o mare densitate demografică (peste 1270 loc. /km2), zonele verzi, protejate,
ocupă spaţii foarte reduse. Tocmai de aceea curiozitatea mea de vizitator m-a determinat să caut să evaluez
la faţa locului cele mai importante zone protejate, să-mi fac o părere despre măsurile de protecţie şi despre
importanţa turistică a zonelor protejate, dar, şi asupra valorificării reale a acestui potenţial.
Insula Malta este cea mai mare şi mai populată din micul stat şi se compune dintr-o mare aglomeraţie
urbană, formată din 5 districte administrative care găzduiesc cca 94% din populaţia totală a statului. De
aceea, protecţia mediului este un deziderat important pentru micul arhipelag din Mediterana şi respectat cu
responsabilitate de cetăţenii ei, inclusiv de către rezidenţii britani stabiliţi aici, în număr din din ce în ce mai
mare, în ultimii ani. În continuare vom trece în revistă cele mai importante rezervații naturale cu impact
asupra peisajului specific mediteraneean, dar semi-arid, în cea mai mare parte a teritoriului.
Rezervaţia naturală Ghadira este situată pe o vale mlăştinoasă, între două golfuri cu plaje puternic
antropizate şi, delimitată pe laterale, de cueste galbene, calcaroase, ale podişului care domină relieful
insulelor (altitudine cca 320 m). Situarea Maltei pe culoarul de zbor avifaunistic care leagă Europa de
Africa, au determinat autoritățile să decreteze ca această zonă umedă să devină arie protejată exclusivă.
Rezervaţia avifaunistică este bine individualizată şi protejată din toate punctele de vedere ecologic, cu gard
înalt şi o perdea forestieră pentru a preîntâmpina stress-ul antropic care s-ar putea produce păsărilor datorită
poziţie sale geografice. Rezervaţia naturală Ghadira ocupă o suprafaţă de 6 ha. şi este situată la altitudinea
de 100 m. faţă de Golful Mellieha, unde întâlnim cea mai mare plajă cu nisip din Malta (doar cca 600 m.
liniari!) şi Golful Ghadira. Aici poposesc anual cca 200 specii de păsări iar unele chiar iernează în zonă.
Rezervaţia este închisă total în perioada iunie-octombrie şi se poate vizita, doar 4 ore/zi, în restul anului
numai cu ghizi-voluntari pe traseele stabilite. Fumatul şi alimentele sunt interzise în tot spațiul. În Malta,
toamna se vânează turturelele şi prepeliţele, dar în perimetrul rezervaţiei acest lucru este total interzis.

Rezervaţia naturală Ghadira (2008), înconjurată de o plantaţie forestieră tânără de pin şi thuia.

Grădinile Barrakka de Sus, sunt situate în capitală, lângă Piaţa şi Palatul Castiliei şi, domină marele
port şi cele 3 oraşe din jurul acestuia: Valetta, Sliema şi Floriana. Construite după anul 1661 ca o grădină
privată a cavalerilor italieni, grădinile devin publice după anul 1824. În parc sunt numeroase monumente
semnificative pentru istoria Maltei, cum este grupul statuar din bronz „Les Gavroches‖. O imagine deosebită
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este vederea către grădina Barrakka de Jos, situată pe cheiul portului şi folosită ca loc de promenadă de
către locuitori şi turişti.

1

2

3

Grădinile Barrakka de Sus din Valetta (foto 1 şi 2). Floriana, grădina botanică Argotti (foto 3)

Grădina botanică Argotti din Floriana (foto 3) a fost realizată ca o grădină privată de Marele
Maestru Pinto în anul 1741. Cu o suprafaţă redusă (sub 0,4 ha), grădina botanică cuprinde numeroase specii
de plante mediteraneene şi tropicale, precum şi un mic muzeu horticol.
La aceste zone de maximă valorizare economică prin turism se adaugă alte zone protejate, cum ar fi:
Grota Azzuro, coloniile de corali din SV-ul insulei sau rezervaţia forestieră de pin mediteranean.
Concluzii. Pentru un stat cu o suprafață mică, membru al Uniunii Europene, grija față de patrimoniul
natural este extrem de importantă. Modul cum sunt puse în valoare toate aceste monumente este deosebită.
Popularizarea lor pe toate canalele media, numeroasele informații care pot fi accesate pe internet, ne
demonstrează grija autorităților pentru protejarea peisajelor indiferent de tipurile acestora, unele fac parte
din Programul „Natura2000‖.
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EMILIA - ROMAGNA, PATRIA MOTOARELOR ITALIENE
PROF. CONTANTIN MAŞTALERU ,
COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV - IAŞI

Evident, când cineva se referă la industria automobilelor din Italia, ne vom gândi, în primul rând,
la capitala regiunii Piemont, Torino, unde îşi are sediul firma FIAT S.p.A., cu o pondere de peste 90% din
producţia italiană de automobile.
Într-adevăr, acest colos financiar şi industrial, cu filiale în toată lumea (din Argentina până în Coreea
de Nord) şi o producţie foarte diversificată (nu numai automobile, dar şi maşini şi utilaje agricole, autobuze,
avioane, produse siderurgice etc.) pare să fi adjudecat irevocabil, pentru regiunea Piemont, titlul de patrie a
automobilelor italiene. Şi totuşi, pentru mulţi italieni, „terra dei motori‖, ţara motoarelor, nu este în
Piemont, ci mai la est, în regiunea Emilia-Romagna.
În Emilia-Romagna îşi au sediul o serie de firme care produc automobile considerate adevărate
bijuterii tehnologice ale căror mărci sunt echivalente, din punct de vedere al faimei, cu celebrele viori
Stradivarius sau Guarneri. Dintre aceste firme se disting, în primul rând, Ferrari, Lamborghini şi Maserati, la
care se adaugă Ducati (motociclete) şi Pagani.

Renumită prin automobilele sport, firma Ferrari îşi are sediul în orăşelul Maranello (cca 16.800 de
locuitori) situat la 18 km sud de Modena. Înfiinţată în 1929 de către Enzo Ferrari, această companie s-a
remarcat mai ales prin producţia de automobile de curse, în special pentru campionatul mondial de Formula
1, la care a participat, fără întrerupere, de la prima ediţie din 1950. Numele Ferrari se confundă practic cu
istoria curselor de Formula 1, palmaresul echipei „căluţului cabrat‖ (emblema echipei) fiind impresionant:
15 titluri de campioană mondială la piloţi (din care 7 obţinute de legendarul Michael Schumacher) şi 16
titluri de campioană mondială la constructori de automobile.
Din anul 1947, Ferrari produce şi automobile de stradă, considerate produse de lux, o serie dintre
aceastea fiind expuse în muzeul Galleria Ferrari din Maranello.
Deşi foarte scumpe, vânzarea acestor automobile a cunoscut o ascensiune spectaculoasă mai ales
în perioada anilor 2000-2008, de la 4070 automobile în anul 2000 la 6587 în anul 2008, scăzând însă în
prezent din cauza crizei economice mondiale.
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În oraşul Modena (cca 180.000 locuitori) îşi are sediul Maserati, o altă companie producătoare de
automobile de lux. Înfiinţată în anul 1914 de către fraţii Alfieri, Bindo, Carlo, Ettore şi Ernesto Maserati, şi
această companie a produs automobile de curse care s-au remarcat mai ales în perioada interbelică, dar şi în
Formula 1, în perioada anilor 1950-1957. În prezent, Maserati face parte din grupul de maşini sport Alfa
Romeo, automobilele de lux cu sigla tridentului (emblema firmei) fiind vândute mai ales în S.U.A., cu un
maxim de vânzări în anul 2007 (2540 automobile).
În comuna Sant'Agata Bolognese (cca 7000 locuitori), situată în zona metropolitană a oraşului
Bologna, se află sediul companiei Lamborghini, înfiinţată de magnatul Feruccio Lamborghini în anul 1963.
Având ca emblemă un taur (semnul zodiacal al lui Feruccio Lamborghini), şi acestă firmă a produs
automobile de curse, însă s-a remarcat, în primul rând, datorită automobilelor de lux celebre prin
rafinament, putere şi confort. Firma a cunoscut o perioadă de declin, în special după 1993 (anul în care a
decedat Feruccio Lamborghini), situaţia fiind oarecum stabilizată în 1998, odată cu preluarea acestei firme
de către concernul german Volkswagen Group. În 2007 se înregistrează un maxim de vânzări, de 2580
automobile, ulterior criza economică punându-şi şi aici amprenta (doar 1417 automobile vândute în 2009).
Capitala regiunii Emilia-Romagna, oraşul Bologna (376.000 locuitori), este renumit nu numai prin
universitatea considerată cea mai veche din lume (înfiinţată în 1088), prin porticurile dispuse aproape în
lungul tuturor străzilor, prin pastele bolognese, sosul ragu alla bolognese etc., dar şi prin motocicletele
Ducati. Înfiinţată în 1926 de către fraţii Adriano, Marcello şi Bruno Ducati, firma Ducati producea iniţial
componente radio; abia începând cu anul 1950, firma începe să producă, cu un real succes, motociclete de
stradă, dar şi de curse. De altfel, multiplul campion mondial de motociclism, Valentino Rossi, va face parte,
în anul 2011, din echipa alb-roşie, Ducati Corse.
Începând cu 1992, lângă Modena, în mica localitate San Cesario sul Panaro, se află sediul
companiei Pagani Automobili S.p.A., specializată în automobile sport, înfiinţată de Horacio Pagani. În
scurta istorie a firmei, dintre modelele de lux produse, mai apreciate au fost Pagani Zonda R şi Pagani
Zonda Tricolore (1,3 milioane € bucata).
Apariţia şi dezvoltarea unei industrii angrenată într-o mare competiţie la nivel european şi
mondial, aici, în regiunea situată la contactul dintre Apenini şi Câmpia Padului, nu este un fapt întâmplător,
fiind rezultatul mai multor factori cum ar fi: dezvoltarea social-economică în ansamblu (Emilia-Romagna
fiind a treia regiune din Italia în această privinţă, după Lombardia şi Piemont), tradiţiile tehnice şi forţa de
muncă specializată (mai ales în centrul universitar Bologna), infrastructura (piste de încercare şi de curse la
Maranello şi la Imola, unde se desfăşoară Marele Premiu al statului San Marino, atât la automobilism, cât şi
la motociclism), precum şi popularitatea sporturilor cu motor (locul 3 în regiune, după fotbal şi baschet).
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VECHI ŢINUTURI ROMÂNEŞTI: BUGEACUL ŞI CETATEA ALBĂ
PROF. VIOREL PARASCHIV,
GRUP ŞCOLAR ECONOMIC DE TURISM, IAŞI

Abstract. Am sintetizat aici câteva impresii de călătorie rezultate în urma celor două vizite efectuate în
toamna anului 2010, septembrie – octombrie, în zonă, împreună cu echipa de organizatori ai Simpozionului
Internaţional ―Present Environement and Sustenaible Development‖. Simpozionul, aflat la a V-a ediție, este
organizat de Colectivul de Mediu a Facultății de Geografie și Geologie din Universitatea ―Alexandru Ioan
Cuza‖ din Iaşi, care a avut un parteneriat cu Universitatea de Stat din Odessa (Facultatea de Geologie),
pentru desfăşurarea activităţii practice de teren.
Câteva date istorice despre regiunea Bugeac:
 Cetatea Albă a fost întemeiată de negustorii greci din Miletos, care au numit-o Tyras sau Ofiussa;
Herodot, o numeşte în scrierile sale „Cetatea Şerpilor‖;
 În jurul anului 300 î.Hr. dacii îi zdrobesc pe sciţi şi zona intră sub stăpânirea dacilor;
 Urmează perioade de înflorire şi decădere a cetăţii, sub romani, huni, bizantini, tătari şi genovezi;
 1359, intră sub stăpânirea Principatului/Voievodatului Moldovei; fiind refăcută şi întărită sub Alexandru
cel Bun (1407), Ştefan al II-lea (1440), Alexandru Vodă (1451) şi Ştefan al III-lea (cel Mare, 1481);
 1484, este cucerită de turci (care-i zic „ak-kerman‖=„cetatea albă‖, fiind construită din calcare) şi
stăpânită de aceştia până la 1812, când este ocupată de Imperiul Ţarist Rus;
 1856-1878, între Pacea de Paris (după Războiul Crimeei) şi Tratatul de la Berlin (1878) este parte a
Principatului Moldovei şi, apoi, a României după Unirea de la 1859 şi recunoaşterea acesteia în 1866;
 1878, intră din nou sub stăpânire ţaristă rusă;
 1917, intră în componenţa Republicii Democratice Moldoveneşti (fostă gubernie rusească);
 1918-1940, este parte a Regatului României;
 1940, este ocupată de trupele sovietice, atribuită R.S.S. Ucraineene, iar românii sunt deportaţi în stepele
Kazakhsztan-ului;
 1941-1944, parte a Regatului României; evreii sunt deportaţi în Transnistria;
 1944, este reocupată de către URSS. De atunci sunt colonizaţi masiv: ruşi, ucraineni, găgăuzi şi bulgari;
Apoi, este „cedată‖ „moştenitorului‖ întâmplător al zonei, Ucraina, începând din anul 1991.
După această introducere de ordin istoric credem ca foarte multe nu sunt de spus... O regiune de
adevărat ‖ping-pong‖ politic şi teritorial, între marile puteri din zonă, turcii şi ruşii, cărora micile principate
româneşti nu le-au putut ţine piept, în cea mare parte şi datorită dimensiunii reduse a statelor şi, mai ales, a
resurselor acestora.
Bugeacul este o zonă în mare parte aridă şi cu soluri fertile (regiunea a fost botezată de turci
„bugeac‖ = „ ţinut de frontieră‖). Ruşii, prin doctrina lor politică ţaristă şi, apoi multiplicată, prin cea a lui
Stalin, şi-au dorit să controleze gurile Dunării şi au reuşit parţial acest lucru. Trebuie să recunoaştem că
acest satrap al popoarelor, Stalin, a reuşit într-un timp foarte scurt să schimbe toată structura etnică a
populaţiei Bugeacului (1944 - 1947) prin deportări masive şi trimiteri forţate în lagăre de muncă ale
majoritarilor (români) şi colonizări ale popoarelor slave în toată regiunea.
Cetatea Albă se află pe ţărmul limanului Nistrului lângă oraşul Bilhorod - Dnistrovskii (în
ucraineeană). Din România, drumul până aici poate dura şi o zi, datorită stării groaznice a drumurilor din
Republica Moldova, care trebuie traversată de la Leuşeni sau Sculeni, prin Chişinău, urmând apoi drumul
Odessei dar şi a punctelor vamale care reclamă o mare atenţie şi mai ales, răbdare (!).
Oraşul Bilhorod – Dnistrovskii (Belgorod = oraşul alb), este un amestec de centru industrial şi istoric,
cu străzi în mare parte desfundate sau pline de gropi, fiind mai curând un „muzeu pe viu‖ a ororilor
comunismului sovietic. Cei aproape 45000 locuitori (în 2008) se află într-o acută criză economică. Populaţia
românească din oraş numără cca 2% din total. Cetatea este amenajată parţial, pe alocuri grotesc prin
falsificarea istoriei şi atribuirea cetăţii cazacilor sau...ucrainenilor! Unica limbă străină care se vorbeşte aici
este limba...rusă! Cât despre respectarea adevărului istoric, atunci când se aduce vorba de români aceştia
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sunt „invadatori‖şi „imperialişti‖, ca şi la: Hotin, Cameniţa, Chilia Nouă, Tighina, sau chiar şi la Soroca. Cu
ceva respect se vorbeşte de genovezi care şi-au construit propria cetate (foto 1) aflată acum în interiorul
cetăţii turceşti şi, de greci, întemeietorii.
Curăţenia locului, în ansamblul său, lasă mult de dorit iar infrastructura este distrusă în cea mai mare
parte, până şi celebrul pod de peste limanul Nistrului, care leagă zona de Odessa, este în reparaţie şi
îngreunează foarte mult legăturile cu reşedinţa administrativă şi cel mai mare oraş din regiune. Aşa că,
recomandăm turiştilor români multă răbdare şi cunoştinţe temeinice ale limbilor slave. Hotelurile sunt la
preţuri accesibile şi relativ curate, mâncarea gustoasă, în funcţie de apetitul fiecăruia şi mai ales de
pretenţiile gastronomice.

CETATEA ALBĂ a) Cetatea genoveză (sec.XI); b) Cetatea românească şi turcească, mare parte în ruine.
(foto V. Paraschiv, oct. 2010)
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NOTE EDITORIALE

Publicarea unor articole în această revistă conferă autorilor un punctaj specific revistelor de
specialitate a cadrele didactice cu ISSN :
Revista „Repere geografice‖ se poate distribui în două tipuri de formate, la alegere:
- format electronic - distribuit la posesorii adreselor electronice de e-Mail, care-şi manifestă
dorinţa şi ne transmit aceste adrese la redacţie);
- format tipărit (numai la cei ce doresc să aibă revista tipărită la preţul solicitat de PIM, fără
adaosuri suplimentare).
Această publicaţie de specialitate are caracter non-profit, se tipăreşte doar la solicitarea profesorilor
care publică articole sau care manifestă interes pentru documentare ştiinţifică şi didactică. Costul revistei
tipărite este stabilit în funcţie chitanţa sau factura eliberată de operatorul de „tip PIM‖, fără nici un adaos
faţă de decontul PIM.
Vă rugăm să ne trimiteţi articolele numai în format electronic, folosind adresa de e-mail: „
lipate_emil@yahoo.com ”, respectând şi următoarele condiţii:
- textul se lucrează cu diacritice, doar în format A4 standard, font Times New Roman, mărimea
12 (style Normal 12 pt), margini 1 cm; mărimea lucrării va fi între 1- 3 pagini;
- titlul lucrării va fi scris cu font Times New Roman 14 pt, Bold, centrat;
- numele şi prenumele fiecărui autor şi instituţia de provenienţă, cu front Times New Roman 11 pt,
Bold, italic, la un rând de titlu, în dreapta, urmat de adresa dv. de e-mail pentru comunicări ulterioare,
eliberare de adeverinţă - atestat.
O condiţie a publicării este ca dumneavoastră să acceptaţi faptul că redacţia revistei îşi rezervă
dreptul de a modifica anumite cuvinte / expresii inoportune, de a reduce textele exagerat de lungi, de a face
rearanjarea în pagină, de a proceda la corectura textului. Responsabilitatea aserţiunilor din articol revine
autorului articolului în totalitate.
Redacţia are dreptul să omită de la publicare articolele care nu sunt trimise la termenul anunţat şi în
formatul electronic solicitat, care nu respectă exigenţele normale de publicare.
Se recomandă ca articolele publicate în revistă să fie prezentate şi la sesiunile de comunicări, ceea
ce ar conduce la diseminarea informaţiilor utile, la promovarea activităţilor specifice, la creşterea
prestigiului cercetării ştiinţifice din învăţământ.
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