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ADMINISTRAREA UNITĂŢII DE CURS
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INFORMAŢII REFERITOARE LA CADRUL DIDACTIC
Numele, prenumele: Tatiana Şova
Titlul şi gradul ştiinţific: lector universitar, doctor în ştiinţe pedagogice
Studii:


2012 – 2014, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, studii de
doctorat, specialitatea 533.01 – Pedagogie universitară;



2011 – 2013, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte,
ciclul II, masterat, Specializarea Management educațional;



1992 – 1995, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea Pedagogie şi
Psihologie, profilul Pedagogie şi Psihologie, specializarea Psihologie şcolară, calificarea
Psiholog, profesor de psihologie;



1998 – 1992, Şcoala Normală din or. Soroca, specializarea Predarea în clasele primare.

Competenţe: Competențele manageriale şi cele de specialitate necesare pentru predarea acestui
curs au fost formate în timpul activităţii în calitate de director adjunct pentru activitatea
didactică, profesor de Pedagogie, Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălţi, dar şi în perioada
activităţii în calitate de învăţătoare la clasele primare în Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Bălţi
(1995 – 2009). Competenţele investigaţionale au fost dezvoltate în cadrul cercetării ştiinţifice
doctorale la Specialitatea 533.01 – Pedagogie universitară; în timpul activităţii în calitate de
cercetător stagiar în cadrul mai multor proiecte instituţionale. Deţin titlul de formator în
problematica Educaţiei centrate pe cel ce învaţă, ceea ce asigură centrarea activităţii didactice pe
necesităţile studentului şi dezvoltarea calităţii de subiect al educaţiei.
Informaţie de contact: blocul nr.6, aula 612, 079419811, sovatatiana@mail.ru
Orele de consultaţii: Luni, 14.10 – 17.00
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INTEGRAREA CURSULUI ÎN PROGRAMUL DE STUDII
Unitatea de curs Pedagogie. Practica de iniţiere face parte din categoria disciplinelor
fundamentale. În cadrul conţinuturilor curriculare se tratează evoluţia şi dezvoltarea
fundamentelor ştiinţelor educaţiei şi a pedagogiei ca ştiinţă şi artă a educaţiei. Totodată
conţinutul cursului precizează specificul, funcţiile şi rolul pedagogiei în pregătirea cadrelor
didactice pentru activitatea instructiv – educativă, evidenţiind principalele aspecte ale profesiei
de pedagog.
PRECONDIŢII
Pentru a se înscrie la unitatea de curs Pedagogie. Practica de iniţiere studenţii trebuie să
posede atitudini favorabile faţă de studiile academice, faţă de profesia aleasă, să demonstreze
relaţii democratice, de cooperare, să manifeste respect şi ajutor reciproc; să deţină un sistem de
capacităţi şi anume: de studiere a resurselor bibliografice, de organizare a informaţiei în
comunicări, de a gîndi critic în identificarea/aplicarea soluţiilor instructiv-educative, de analiză,
sinteză, comparare, generalizare a materiei studiate; dar şi anumite cunoştinţe din anatomia şi
fiziologia omului, din filosofia educaţiei şi din psihologie.
COMPETENŢE DEZVOLTATE ÎN CADRUL CURSULUI
CP1. Operarea cu fundamentele științifice ale matematicii, informaticii și ale științelor educației
și utilizarea acestor noțiuni în comunicarea profesională.
CP2. Elaborarea modelelor pentru descrierea fenomenelor și proceselor reale.
CP5. Proiectarea activităților didactice specifice treptei gimnaziale de învățământ.
CP6. Prelucrarea datelor, analiza și interpretarea lor.
FINALITĂŢILE CURSULUI
La nivel de cunoaştere


să explice clar, în limbaj ştiinţific, conceptele de bază ale pedagogiei ca ştiinţă şi artă a
educaţiei;



să înţeleagă specificului activităţii pedagogice din perspectiva necesităţilor actuale ale şcolii;



să identifice situatiile de criză educaţională în faza incipientă, ordonîndu-le şi clasificîndu-le
în functie de specificul acestora;
La nivel de aplicare



să explice ponderea factorilor educaţionali şi a formelor educaţiei în formarea şi dezvoltarea
personalităţii;



propună solutii optime pentru diminuarea situatiilor de criză educaţională;
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să perceapă elevii în calitate de subiecţi ai educaţiei;



să creeze medii stimulative pentru valorificarea potenţialului elevului.



să

argumenteze

necesitatea

îndeplinirii

conştiincioase

a

funcţiilor,

rolurilor

şi

responsabilităţilor profesoprului;
La nivel de integrare


să valorifice rolului elevilor şi a propriului rol în procesul educaţional;



să conştientizeze rolul agenţilor educaţionali din comunitate în procesul educaţional.



să creeze contexte educaţionale din perspectiva şcolii prietenoase copilului şi a educaţiei
centrate pe elev.
CONŢINUTUL CURRICULAR ŞI REPARTIZAREA ORELOR
Frecvenţă la zi

Nr.
d/o

Conţinuturi curriculare

Frecvenţă
redusă

Preleg.

Sem.

Preleg.

Sem.

1.

Pedagogia – ştiinţă şi artă a educaţiei

4

2

2

-

2.

Educaţia ca factor social

2

4

-

2

3.

Educabilitatea. Factorii dezvoltării personalităţii

2

2

2

-

4.

Formele generale ale educaţiei

2

-

2

-

5.

Normativitatea activităţii educaţionale

4

2

-

1

6.

Finalităţile educaţiei

-

4

-

1

7.

Dimensiuni (conţinuturi generale) ale educaţiei

2

2

-

2

8.

Educaţia şi provocările lumii contemporane. Noile educaţii

4

2

2

-

9.

Managementul ca ştiinţă a educaţiei

-

2

-

2

12.

Sistemul de învăţămînt

2

2

-

2

13.

Managementul clasei de elevi

2

2

2

-

14.

Parteneriat educaţional

2

-

2

-

30

30

12

12

18.

Nr. total de ore

Ore de laborator/ Practica de iniţiere – 15 ore
1. Lucrul individual al studentului la bibliotecă – 4 ore
2. Strategii didactice interactive – 2 ore
3. Profesorul diriginte – 4 ore
4. Cultura comunicării pedagogice a cadrului didactic – 2 ore
5. Comunitatea educativă locală – 3 ore
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Tema 1. Lucrul individual al studentului la bibliotecă – 4 ore
1. Alcătuirea aparatului conceptual la disciplină (glosar de cuvinte)
2. Elaborarea minieseului ştiinţific (utilizând, cel puţin, 7 termeni pedagogici)
Tema 2. Strategii didactice interactive – 2 ore
1. Descrierea metodelor interactive
2. Modelarea implementării metodelor interactive în cadrul lecţiei de dirigenţie
Aplicaţii practice:


Proiectaţi ansamblul de metode şi procedee necesare predării unei lecţii pe o temă la alegere,
utilizînd mijloacele didactice necesare, conform următoarelor cerinţe:
a) să se selecteze modelele de acţiune în concordanţă cu specificul disciplinelor, vîrstă şi nivelul de
pregătire al elevilor;
b) să fie relevante pentru fenomenele studiate;
c) să se asigure învăţarea dirijată a modelelor acţionale;

Tema 3. Profesorul diriginte – 4 ore (2 ore – completarea Agendei dirigintelui; 2 ore –
selectarea şi analiza proiectelor din literatura de specialitate, Biblioteca USB)
Aplicaţii practice:


Soluţionaţi situaţia psihopedagogică: Sunteţi profesor debutant. Directorul adjunct vă anunţă că peste
3 zile urmează să realizaţi o oră publică la dirigenţie. Aveţi la dispoziţie pachetul curricular ce conţine
toate documentele reglatoare necesare. Elaboraţi algoritmul de pregătire pentru această oră.



Soluţionaţi problema: Sunteţi profesor-diriginte şi vă confruntaţi cu un număr foarte mare de
absenţe. Elevii aduc scutiri medicale pentru a-şi motiva absenţele. Ştiţi că asemenea scutiri
nu reprezintă realitatea, ci au fost obţinute în mod fraudulos.



Formulaţi teme pentru ora de dirigenţie/ activitate extracurriculară/ activitate extraşcolară în
contextul a 5 dimensiuni ale educaţiei. Argumentaţi opţiunea.

Tema 4. Cultura comunicării pedagogice a cadrului didactic – 2 ore
1. Comunicarea pedagogică.
2. Arta interacţiunii pedagogice: stilurile pedagogice.
3. Arta soluţionării conflictelor în activitatea didactică.
4. Elemente ale codului deontologic al profesorului.
Aplicaţii practice:
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Selectaţi din presa pedagogică articole, cazuri concrete ce ar putea fi raportate la posedarea
tactului pedagogic sau lipsa de tact pedagogic. Argumentaţi.



Construiţi profilul profesional al cadrului didactic competent, enumerînd calităţile şi
competenţele pe care trebuie să le deţină (folosiţi în acest scop metoda ciorchine sau altă
prezentare grafică).



Discutaţi în grup şi decideţi:
Eşti profesor şi te confrunţi cu un număr mare de absenţe. Unii din elevii care lipsesc nu
doresc să frecventeze lecţiile dumneavoastră, deoarece li se par plictisitoare, alţii consideră
că informaţia este greu accesibilă şi le vine greu să înţeleagă cele predate. Propune soluţii
pentru rezolvarea acestei probleme.



Apreciaţi nivelul culturii comunicării în instituţia Dvs.



Determinați căile de soluționare a conflictelor dintre părinți și profesori.

Tema 5. Comunitatea educativă locală – 3 ore
Vizite la: clubul meşterilor populari, muzeul etnografic, pinacotecă (Bălţi) – prezentare eseu
ACTIVITĂŢI DE LUCRU INDIVIDUAL
Nr.
d/o

Tipul, forma activităţii

Nr. de ore
FZ

Criterii de evaluare

FR
 însuşirea

Studiul notiţelor de curs, suportului de
1.

8

curs, manualelor.

15

principalelor

noţiuni,

idei, teorii;
 cunoaşterea problemelor de bază
din domeniu;
 dezvoltarea listei bibliografice;
 mod personal de abordare şi

Documentarea suplimentară în
2.

bibliotecă, pe internet, pe teren etc. în

10

15

interpretare;
 lecturarea critică, profund

baza bibliografiei recomandate.

argumentată;
Elaborarea referatelor la 1dintre

 subiect acoperit în profunzime;

subiectele:

 structură

 Pedagogia – ştiinţă a educaţiei
3.

logică

(introducere,

tratare structurată, concluzii);

 Educaţia în societatea

4

contemporană

6

 utilizarea

coerent-analitică

conceptelor;

 Profesorul şi elevul în

 originalitate și creativitate;
 surse adecvate și citare corectă;

paradigma postmodernă
7

a

 corectitudinea ştiinţifică,
Elaborarea glosarului explicativ al
4.

4

termenilor-cheie (cel puţin 25 termeni)

10

 corespunderea

termenilor

cu

conţinuturile curriculare;
 numărul minim de termeni;
 complexitatea conţinutului;

5.

Elaborarea harţilor conceptuale la 2

6

dintre conţinuturile curriculare studiate

14

 corectitudinea ştiinţifică;
 structurarea logică a conţinutului;
 originalitate şi creativitate;
 familiarizarea

Analiza documentelor normative şi de
6.

dispoziţie referitoare la activitatea

6

10

pedagogică

prevederile

documentelor normativ-reglatorii
ale procesului educativ;
 respectarea punctelor de reper în

Elaborarea conspectului de reper la
temele:
7.

cu

elaborarea conspectului;



Mass media ca factor educativ;



Mijloace de învăţămînt;

 structurarea logică a conţinutului;



Familia ca factor educativ

 complexitatea conţinutului;

6

10

 corectitudinea ştiinţifică;

 corespunderea cu

conţinuturile

curriculare;
 creativitatea

Selectarea din literatură şi soluţionarea
8.

8

situaţiilor psihopedagogice

8

şi

originalitatea

soluţiei;
 utilizarea

limbajului

psihopedagogic, specific unităţii
de curs;
 respectarea etapelor de realizare a
proiectului de grup;
 utilizarea limbajului pedagogic

Studierea şi prezentarea noilor educaţii
9.

6

în baza proiectului de grup

8

specific noilor educaţii;
 expresivitatea,

originalitatea

creativitatea

şi

produsului

proiectului;
 subiect acoperit în profunzime;

Reflectarea individuală prin Scriere
10.

liberă:


6

Educaţia este o artă,

10

 structură

logică

(introducere,

tratare structurată, concluzii);
8

 utilizarea

implementarea căreia urmează să
fie perfecţionată de multe generaţii

a

conceptelor;
 identificarea

(Immanuil Kant);


coerent-analitică

Să fii subiect al propriei deveniri

și

analiza

principalelor aspecte ale temei;

înseamnă ...

 originalitate și creativitate;
 surse adecvate șu citare corectă;
 utilizarea

limbajului

psihopedagogic;
11.

Completarea Paginilor de jurnal

8

(Jurnalul reflexiv)

10

 reflecţii adecvate, în conformitate
cu conţinuturile curriculare;
 coerenţa şi logica reflecţiilor;

Selectarea şi comentarea proverbelor,
12.

3

4

75

120

maximelor referitoare la educaţie
Total

 logica comentării;
 utilizarea limbajului pedagogic.

EVALUARE
În procesul de evaluare a studenţilor se aplică Regulamentul cu privire la evaluarea
rezultatelor academice ale studenţilor în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi aprobat
prin Hotărîrea Senatului, procesul-verbal nr. 9 din 16.03.2011.
În scopul formării competenţelor de domeniu prezenţa la curs este obligatorie în proporţie
de minim 70% şi ea condiţionează prezentarea studentului la examen. Studenţii devin
responsabili de studierea conţinutului, realizarea sarcinilor şi lucrărilor de laborator în cazul
absenţelor motivate şi nemotivate.
Nota finală la disciplină (de regulă cifră întreagă fără zecimale) însumează rezultatul
evaluării curente (activitatea în cadrul cursului, seminarelor, lucrărilor de laborator, rezultatul
lucrului individual) şi nota obţinută la examen. Rezultatul evaluării curente, în cadrul studiilor de
licenţă/masterat, constituie 60 % din nota finală, iar nota de la examen – 40 %. Nu este admis la
evaluarea finală studentul care:
 nu a realizat finalităţile curriculare;
 nu a obţinut o notă medie de promovare în cadrul evaluării curente;
 a absentat nemotivat la mai mult de 30% din activităţile auditoriale;
 nu a susţinut teza/proiectul anual la unitatea de curs respectivă;
 nu a realizat sarcinile ce presupun activitatea de învăţare individuală (pentru
studenţii care au absentat motivat).
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Chestionar pentru evaluarea finală (examen)
La unitatea de curs Pedagogie. Practica de iniţiere
Titular de curs: lect. univ., Tatiana Şova
1. Definiţi Pedagogia ca ştiinţă şi artă a educaţiei.
2. Elaboraţi un arbore al ştiinţelor pedagogice. Argumentaţi tendinţa amplificării sistemului
științelor educaţiei.
3. Dezvăluiţi caracterul istoric şi de clasă al educaţiei.
4. Argumentaţi, de ce Ian Amos Comenius este considerat fondatorul pedagogiei ca ştiinţă.
5. Definiţi conceptul de educaţie, după diferite criterii.
6. Relataţi despre obiectul de studiu al pedagogiei. Evidenţiaţi caracteristicile educaţiei.
7. Aderaţi la una dintre abordările privind funcţiile educaţiei. Argumentează alegerea.
8. Enumeraţi formele generale ale educaţiei. Argumentaţi rolul lor în formarea şi
dezvoltarea personalităţii.
9. Reprezentaţi pe o scară ierarhică idealul educaţional în procesul dezvoltării istorice a
personalităţii (din perioada antică până în prezent).
10. Definiţi conceptele de ideal, scop, obiective educaţionale. Stabiliți relaţia dintre
conceptele respective.
11. Elaboraţi o schemă pentru educaţia intelectuală (concept, obiective, conţinut, metode de
educaţie).
12. Elaboraţi harta conceptuală a educaţiei morale (concept, obiective, conţinut, metode de
educaţie).
13. Elaboraţi un ciorchine pentru conceptul de educaţie fizică (concept, obiective, conţinut,
metode de educaţie).
14. Elaboraţi un păianjen al conceptului de educaţie estetică (concept, obiective, conţinut,
metode de educaţie).
15. Definiţi, cu ajutorul unui organizator grafic, conceptul de educaţie tehnologică (concept,
obiective, conţinut, metode de educaţie).
16. Elaboraţi harta conceptuală pentru educaţia sexuală (concept, obiective, conţinut, metode
de educaţie).
17. Definiţi, cu ajutorul unui organizator grafic, conceptul de educaţie religioasă (concept,
obiective, conţinut, metode de educaţie).
18. Elaboraţi un inventar al problematicii lumii contemporane. Argumentaţi actualitatea
„Noilor educaţii”. Propuneţi modalităţi de introducere a noilor educaţii în şcoală.
19. Argumentaţi rolul eredităţii în formarea şi dezvoltarea personalităţii. Exemplificaţi.
20. Relataţi despre rolul mediului în formarea şi dezvoltarea personalităţii. Exemplificaţi.
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21. Evidenţiaţi ponderea educaţiei în formarea şi dezvoltarea personalităţii. Exemplificaţi.
22. Definiţi conceptul de didactică (origini istorice, problematică).
23. Specificaţi esenţa procesului de învăţământ, laturile şi caracteristicile lui.
24. Descrieţi componentele procesului de învăţământ. Argumentaţi dinamica procesului de
învăţământ.
25. Definiţi conceptele: curriculum, arie curriculară, cicluri curriculare, conţinut al
învățământului. Descrieţi succint etapele reformelor curriculare în Republica Moldova.
26. Relataţi despre produsele curriculare. Identificaţi legătura dintre curriculum şi produsele
curriculare.
27. Definiţi conceptul de competenţă, subcompetenţă, obiectiv operaţional. Prezentaţi grafic
relaţia dintre ele.
28. Explicaţi clasificarea şi operaţionalizarea obiectivelor pedagogice.
29. Definiţi conceptele de: strategie didactică, metodologie, metodă, procedeu. Evidenţiaţi
caracteristicele metodelor de învăţământ.
30. Distingeţi valenţele formative ale metodelor didactice moderne în activitatea şcolară.
31. Definiţi conceptul de mijloacelor de învăţământ (rol, funcţii, clasificare).
32. Evidenţiaţi necesitatea respectării principiului accesibilităţii cunoştinţelor.
33. Argumentaţi necesitatea respectării principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor,
priceperilor şi deprinderilor.
34. Specificaţi necesitatea respectării principiului participării conştiente şi active a elevilor în
procesul de învăţământ.
35. Precizaţi necesitatea respectării principiului intuiţiei în procesul de învăţământ.
36. Argumentaţi necesitatea respectării principiului legăturii dintre teorie de practică.
37. Relataţi despre necesitatea respectării principiului învăţării sistematice şi continue a
cunoştinţelor.
38. Argumentaţi necesitatea respectării principiului individualizării şi diferenţierii învăţării.
39. Distingeţi ponderea organizării procesului de învăţământ pe clase şi lecţii. Evidenţiaţi
cerinţele cu referire la lecţia contemporană.
40. Definiţi lecţia ca formă de organizare a procesului de învăţământ. Enumeraţi tipurile de
lecţii şi structura lor.
41. Definiţi conceptul de proiectare didactică. Descrieţi algoritmul proiectării pedagogice.
42. Enumeraţi tipuri de proiectări didactice. Specificaţi structura lor.
43. Definiţi conceptul de evaluare. Analizaţi componentele şi funcţiile evaluării.
44. Relataţi despre strategiile de evaluare. Distingeţi rolul metodelor alternative de evaluare.
45. Elaboraţi portretul profesorului modern (funcţii, competenţe, rol).
11

46. Explicaţi funcţiile profesorului diriginte. Descrieţi conţinutul agendei dirigintelui.
47. Relataţi despre activitatea profesorului diriginte în lucrul cu părinţii.
48. Evidenţiaţi nevoile, funcţiile şi cerinţe socio-educaţionale ale familiei.
49. Definiţi conceptul de sistem de învăţământ. Prezentaţi grafic structura lui.
50. Relataţi despre tipurile instituţiilor de învăţământ în Republica Moldova.
Chestionar la Practica de iniţiere
1. Formulaţi argumente pentru a te convinge pe tine însuţi şi pe colegul tău despre
necesitatea angajării în calitate de profesor şcolar după terminarea studiilor.
2. Construiţi profilul profesional al cadrului didactic competent, enumerând calităţile şi
competenţele pe care trebuie să le deţină (folosiţi în acest scop metoda ciorchine sau altă
prezentare grafică).
3. Identificaţi, prin graficul T, avantajele şi dezavantajele activităţii unui profesor în
contextul perioadei postmoderne.
4. Răspundeţi la întrebarea: Ce înseamnă o bună educaţie?
5. Răspundeţi la întrebarea: De ce depinde calitatea educaţiei?
6. Elaboraţi un program de dezvoltare individuală pentru viitorul apropiat. Stabiliţi în ce
activităţi de formare (educaţie formală, educaţie nonformală, educaţie informală) vă veţi
încadra, pentru a realiza scopurile propuse.
7. Formulaţi 5 argumente în vederea necesităţii respectării principiilor didactice.
8. Elaboraţi un minidialog al dirigintelui cu un elev în direcţia stimulării motivaţiei pentru
învăţare şi reuşitei şcolare a acestuia.
9. Realizaţi o scriere liberă ce ar răspunde la întrebarea: Ce am vrut să spun părinţilor/
profesorilor când eram copil/ şcolar şi nu am reuşit?
10. Enumeraţi cunoştinţele despre viaţă primite de la părinţi, educatori, profesori.
11. Autoapreciaţi nivelul competenţelor profesionale ca viitor pedagog.
12. Propuneţi sfaturi pentru un student în stagiul de practică pedagogică, care este dominat de
emoţii şi îşi face griji în legătură cu prezentarea sa în faţa auditoriului compus din elevi.
13. Elaboraţi obiective pentru un anumit conţinut tematic al orei de dirigenţie.
14. Formulaţi teme pentru ora de dirigenţie/ activitate extracurriculară/ activitate extraşcolară
în contextul a 5 dimensiuni ale educaţiei. Argumentaţi opţiunea.
15. Soluţionaţi situaţia psihopedagogică: Sunteţi profesor debutant. Directorul adjunct vă
anunţă că peste 3 zile urmează să realizaţi o oră publică la dirigenţie. Aveţi la dispoziţie
pachetul curricular ce conţine toate documentele reglatoare necesare. Elaboraţi
algoritmul de pregătire pentru această oră.
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16. Propuneţi soluţii pentru rezolvarea problemei: Sunteţi profesor şi vă confruntaţi cu un
număr mare de absenţe. Unii dintre elevii care lipsesc nu doresc să frecventeze lecţiile
Dvs., deoarece li se par plictisitoare, alţii consideră că informaţia este greu accesibilă şi
le vine greu să înţeleagă cele predate.
17. Elaboraţi un inventar al mijloacelor didactice utile pentru predarea unei discipline
şcolare. Argumentaţi opţiunea.
18. Continuaţi fraza: Evaluarea nu se rezumă numai la notarea elevilor ...
19. Continuaţi fraza: Neglijarea unei componente din cadrul procesului de învățământ
(predarea – învăţarea – evaluarea) ar avea următoarele consecinţe ...
20. Argumentaţi, ce instrumente de evaluare a rezultatelor şcolare veţi utiliza în cadrul
practicii pedagogice.
21. Comentaţi următorul enunţ, din perspectiva proiectării orei de dirigenţie: „Dacă nu ştii
unde mergi, atunci este foarte dificil să alegi o cale potrivită pentru a ajunge la
destinaţie” (Robert Mager)
22. Comentaţi următorul enunţ din perspectiva „Noilor educaţii”: „Nici o schimbare nu se va
produce pînă cînd, noi înşine, nu vom deveni acea schimbare pe care dorim s-o vedem în
lume” (M. Rosenberg).
23. Elaboraţi, din perspectiva unui elev, 3 reguli „de aur” pe care ai dori să le respecte
profesorii, colegii.
24. Soluţionaţi problema: Sunteţi profesor-diriginte şi vă confruntaţi cu un număr foarte
mare de absenţe. Elevii aduc scutiri medicale pentru a-şi motiva absenţele. Ştiţi că
asemenea scutiri nu reprezintă realitatea, ci au fost obţinute în mod fraudulos.
25. Soluţionaţi problema: Sunteţi dirigintele unei clase de elevi care a suferit o perturbare a
imaginii. Cum veţi reabilita situaţia clasei?
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