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METODE INTERACTIVE ÎN GRĂDINIŢĂ

PROF. CHIRILĂ ANDREEA
GR.CU PP. NR 11, BOTOŞANI

Concepţia modernă asupra educaţiei preşcolare presupune folosirea din plin a învăţării dirijate şi spontane 
şi consideră învăţarea drept acţiunea principală a dezvoltării inteligenţei copilului şi o normare de bază a 
procesului de largă sociabilizare. Centrarea procesului educaţional asupra copilului se reflectă în abordarea 
curriculumului din perspectiva dezvoltării globale şi vizează cuprinderea tuturor aspectelor importante ale 
dezvoltării complete a copilului, în acord cu particularităţile sale de vârstă şi individuale. Grădiniţa s-a 
adaptat perfect cerinţelor noilor generaţii prin abordarea cu succes a unor metode inovatoare de organizare şi 
desfăşurare a activităţilor, îmbinându-le, în acelaşi timp, în mod armonios cu metodele tradiţionale, fără de 
care procesul instructiv-educativ ar risca să piardă din conţinut, din informaţii. Creşterea calităţii procesului 
instructiv-educativ din grădiniţă, bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de 
metodele utilizate.

Având în vedere că în grădiniţă principala activitate este jocul, metodele interactive trebuie introduse 
ca nişte jocuri cu sarcini şi reguli care să fie antrenante, atractive. Copilul are nevoie nu numai de sprijin şi 
îndrumare, ci şi de libertate şi iniţiativă personală, iar educatorul trebuie să înţeleagă, să accepte şi să încurajeze 
modalităţile specifice prin care copilul achiziţionează cunoştinţe: imitare, încercare şi eroare, experimentare. 

Metodele interactive de grup câştigă tot mai mult teren, reprezentând o alternativă la didactica tradiţională 
în beneficiul copiilor şi al cadrelor didactice în egală măsură. Deci, regândirea educaţiei formale se impune şi 
ne obligă să schimbăm relaţia cu copiii şi între copii promovând sprijinul reciproc şi dialogul constructiv prin 
utilizarea de noi strategii. Prin aplicarea acestor metode copiii îşi exersează capacitatea de a selecta, combina, 
învăţa lucruri de care vor avea nevoie în viaţa de şcolar şi de adult.

,,Pălăriile gânditoare”

Metoda „Pălăriilor gânditoare” reprezintă o tehnică interactivă de stimulare a creativităţii iniţiată de 
Edward de Bono. Participanţilor li se solicită să interpreteze roluri în funcţie de pălăria aleasă. Sunt şase pălării 
gânditoare, fiecare de câte o culoare: alb, roşu, galben, verde, albastru şi negru. Culoarea pălăriei este cea care 
defineşte rolul, iar participanţii trebuie să cunoască foarte bine semnificaţia fiecărei culori pentru a gândi din 
perspectiva acesteia.

Este foarte bine realizată această metodă în PROCESUL LITERAR – ,,JUDECATA LUPULUI”, o 
scenetă în versuri, unde fiecare pălărie îşi îndeplineşte rolul cu mult succes prezentând după propria-i gândire 
fiecare personaj din povestea ,,Scufiţa Roşie” .

Pălăria albă – povesteşte pe scurt textul poveştii;
Pălăria albastră – o caracterizează pe Scufiţa Roşie în contradicţie cu lupul: veselă, prietenoasă, bună 

la suflet, gata să sară în ajutor, dar neascultătoare, în timp ce lupul este rău, lacom, şiret, preocupat să pară 
sensibil la situaţie; arată ce se întamplă când un copil nu ascultă sfaturile părinţilor.

Pălăria roşie – arată cum Scufiţa îşi iubea mama si bunica pe care le-a ascultat întotdeauna, iubea 
mult florile, animalele, îi plăcea să se joace în natură, îşi exprimă compasiunea faţă de bunica, bucuria pentru 
vânător şi supărarea faţă de lup.

Pălăria neagră – critică atitudinea Scufiţei, care trebuia să asculte sfaturile mamei, trebuia să ajungă 
repede la bunica bolnavă. Consideră că nu trebuia să aibă încredere în animale, nu trebuia să dea informaţii 
despre intenţiile ei. Este supărată pe vicleşugul lupului.

Pălăria verde – acordă variante Scufiţei: dacă dorea să ofere flori bunicii trebuia să-i ceară mamei să-i 
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cumpere un buchet de flori; dacă dorea să culeagă flori trebuia să ceară mamei să o însoţească în pădure; lupul 
o putea ajuta să culeagă mai repede flori, sau ciuperci pentru bunica, etc.

Pălăria galbenă – găseşte alt final textului: Scufiţa putea să refuze să meargă la bunica ştiind că trece 
prin pădure; Scufiţa nu ascultă de lup; lupul îi arată Scufiei drumul cel mai scurt spre bunica; lupul o ajută să 
culeagă flori bunicii aflând că aceasta este bolnavă; animalele din pădure o sfătuiesc pe Scufiţa să nu asculte 
de lup, etc.

,,Piramida” şi ,,Diamantul”

Obiectivul acestor metode interactive reprezinta dezvoltarea capacitatii de a sintetiza principalele 
probleme, informatii, idei ale unei teme date sau unui text literar.

Copiii trebuie informaţi în legătură cu regulile construirii piramidei sau diamantului iar pentru a putea 
construi piramida(diamantul) ei trebuie să formuleze definiţii, să interpreteze roluri, să trăiască sentimente etc.

PIRAMIDA – metoda poate fi integrată la începutul unei ativităţi pentru reactualizarea cunoştinţelor, 
sau în vederea realizării feed-back-ului, ca varianta de desfăşurare a unui joc didactic.

Etape: 
	se decupează mai multe pătrate de culori diferite,
	se construieşte piramida după îndrumări verbale formulate (după culoare, pătratul roşu în partea 

de sus şi în centru, pătratele galbene unul lângă altul, continuaţi pînă formaţi o piramidă cu cinci trepte)
	vizualizarea piramidei construite
	se sortează benzile(treptele) piramidei
	se aşează crescător, pe orizontală, de la banda cea mai scurtă la cea mai lungă.
	Apoi se adresează întrebările: - Cum sunt aşezate benzile?

- Câte benzi putem aşeza?
- Toate piramidele au acelaşi număr de benzi?

Se poate lucra cu jetoane cu fructe, animale, legume. Imaginile se clasifică după felul lor şi se găseşte 
locul potrivit, copiii denumesc noţiunile

Exemple de teme pentru această metodă: 
	Piramida hazlie
	Piramida culorilor
	Piramida anotimpurilor
	Piramida personajelor
	Piramida circului etc

DIAMANTUL – se realizează la fel ca şi piramida dar de la baza piramidei se mai construiesc tot atâtea 
trepte în jos câte sunt şi în sus.

Are ca obiectiv decuparea unei figure după contur şi obţinerea unei figuri şi descoperirea caracteristicilor 
diamantului (aşezarea crescătoare şi descrescătoare a şirurilor cu pătrate).

Etape:
	 Se analizează ordinea aşezării şirurilor şi caracteristicile pătratelor (culoare, mărime)
	 Se decupează după contur imaginea 
	 Se reanalizează figura obţinută (forma, numărul de trepte, aşezarea (des)crescătoare etc.)
	 Se reconstituie diamantul verificăndu-se însuşirea corectă a tehnicii de utilizare.
Aceste etape se fac pentru ca în momentul în care desfăşurăm o activitate folosind această metodă copiii 

să ştie cum să aşeze imaginile.

Aceste metode au fost aplicate in cadrul jocului didactic interdisciplinar ,,Calatorie in lumea povestilor”, 
la constructia PIRAMIDEI utilizandu-se imagini si informatii din povestea ,,Ursul pacalit de vulpe”, iar la 
DIAMANT, cunostinte si imagini din povestea ,,Capra cu trei iezi”. 
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Există un set de condiţii care trebuiesc îndeplinite pentru promovarea învăţării interactive:
- Să acordăm timp suficient şi să creăm condiţii optime pentru ca preşcolarii să-şi exprime ideile şi 

pentru a primi feedbak constructiv;
- Să încurajăm copiii să-şi exprime ideile şi părerile proprii,fără teama de a fi ridiculizaţi;
- Să stimulăm copiii să-şi dezvolte încrederea în forţele proprii şi să înţeleagă valoarea propriilor idei şi 

opinii.
Curriculum pentru invaţământul preşcolar oferă educatoarelor libertatea de a organiza cât mai creativ şi 

personalizat actul didactic. Fiecare cadru didactic îşi poate alege propriul demers, personalizat, modern, care 
să fie compatibil cu stilul didactic, cu obiectivele şi conţinuturile activităţilor. 

BIBLIOGRAFIE: 
Metoda proiectelor la vârstele timpurii, Editura Integral, Bucureşti, 2001
Metode interactive de grup, Editura Arves 2006
Activitatea integrată în grădiniţă, editura Publishing House, 2008
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SITUAŢII ÎN CARE AM APLICAT CUNOŞTINŢE
 PRIVIND PSIHOLOGIA ÎNVĂŢĂRII

Anca Szasz, institutor
Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”  

Structura Scoala cu clasele I-VIII nr. 7
Baia Mare, Maramures

         
          Motto: 
,,Analfabetul de mâine nu va fi cel care nu ştie să citească,  
ci va fi cel care nu ştie să înveţe.”

Alvin Toffler

Cred că aplic mereu, conştient sau deja automatizat, cunoştinţele pe care le am despre psihologia învăţarii, 
atât în munca pe care o fac, cât şi în viaţa personală. Citind despre condiţionarea pavloviană, mi-am amintit de 
o remarcă a fiului meu: ,,Mama, mie foarte tare îmi place când stingi lumina, pentru că ştiu că imediat te aşezi 
lângă mine, mă scarpini şi-mi spui povestea de seară.” Într-un mod asemănător mi-am obişnuit elevii să facă 
linişte. Ridicam o mână cu degetele strânse şi deschideam, pe rând, câte unul, până le desfăceam pe toate. Cei 
care nu erau la locul lor, în linişte, cu lucrurile pregătite pe mese, nu aveau voie în ziua respectivă să ude florile 
sau să şteargă tabla. Foarte repede au învăţat ce înseamnă când încep să desfac degete, aşa că de cele mai multe 
ori la ridicarea celui de-al treilea deget, fiecare era la locul lui, cu toate lucrurile pregătite. 

În primul an de învăţământ, după ce am văzut ce bine funcţionează număratul, la un moment dat am 
renunţat să mai număr, crezând că deja s-au obişnuit şi nu mai e cazul. Urmările nu s-au lăsat prea mult 
aşteptat, aşa că în scurt timp am revenit la număratoare. Am fost surprinsă de cât de repede şi-au reamintit ce 
înseamnă să nu fie la locul lor când termin de numărat. Fără să intenţionez, am experimentat una din legile 
elaborate de Pavlov: stingerea. 

Folosesc condiţionarea instrumentală, când vreau să obişnuiesc copiii să facă anumite lucruri. În clasa 
pe care o am acum, majoritatea copiilor provin din familii de romi, dezorganizate, cu părinţi alcoolici. Copiii 
veneau zilnic fără teme, cu lecţiile nepregătite. I-am intrebat dacă le place să deseneze şi ce anume. După ce 
am primit răspunsul afirmativ, le-am promis că la 3 teme făcute, le dau o planşă de colorat, iar la 3 texte citite, 
îi învăţ un cântecel. Am reuşit să-i determin astfel aproape pe toţi să citească sau să îşi scrie temele. 

Am observat şi că aceşti copii sunt ,,flămânzi” de aprecieri, aşa că verbalizez aprecierea pentru fiecare 
mic progres pe care îl fac. Întărirea pozitivă are valoare mult mai mare pentru ei, în comparaţie cu alţi elevi, 
proveniţi din alte medii. 

Tot pentru a-i încuraja să participe activ la lecţii, obişnuiesc să pregătesc ,,medalii”, pe care chiar ei 
le confecţionează la orele de abilităţi practice, din hârtie glasată. Aceste medalii le primesc cei care rezolvă 
cerinţele date. Rezultatul este că se înghesuie să iasă la tablă sau să-mi arate caietele cu munca lor. 

Efectul de audienţă îl folosesc deseori în special în orele de educaţie fizică, în cadrul concursurilor între 
grupe sau individuale, când îi încurajez să facă galerie pentru concurenţii preferaţi.

Învăţarea coactivă am aplicat-o cu succes în clase în care am avut elevii proveniţi din alte medii, cu o altă 
educaţie şi un bagaj de cunoştinţe mult mai mare, am folosit cu succes ceea ce se numeşte metoda mozaicului: 
am împărţit copiii în 3-4 grupe, fiecare având de studiat părţi diferite dintr-o lecţie. Au lucrat în echipă, apoi 
liderul primului grup a fost aşezat pe ,,scaunul învăţătorului” şi a explicat tuturor primul fragment, iar cei din 
celelalte grupuri şi-au notat lucrurile esenţiale. La fel, cei din grupul al doilea au explicat fragmentul lor, în aşa 
fel încât la sfârşitul orei, elevii au învăţat unii de la alţii întreaga lecţie.

Orele de abilităţi practice sau cele de ştiinţe sunt cele în care se poate aplica cel mai des învăţarea 
vicariantă. Fie că se propune un experiment, fie că se confecţionează diverse figurine folosind tehnica 
ORIGAMI, elevii sunt puşi în situaţia de a observa o succesiune de ,,paşi” pe care îi face propunătorul pentru 
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a ajunge la rezultatul dorit. Trebuie să mânuiască diverse materiale, să folosească diverse tehnici de lucru, iar 
acest lucru îl învaţă mai repede urmărind demonstraţia propunătorului.

Pentru că am început cu o secvenţă din viaţa mea personală, o să închei tot aşa, cu o altă secvenţă din 
viaţa mea personală. Când eram in gimnaziu, mama ţinea morţiş să mă înveţe să fac sarmale, iar eu nu vroiam 
în ruptul capului nici măcar să încerc. Mi-a dat pace, nu m-a forţat, dar inventa sistematic motive să mă ţină 
pe lângă ea ori de câte ori facea ea sarmalele buclucaşe. Aveam impresia că vorbea singură, că tot repeta ceea 
ce făcea: ,,Acuma tai ceapa, o prăjesc puţin, ...., iau frunza de varză, o ţin în palmă, o răsucesc, ...şi uite-aşa e 
gata..” . Dacă o întrebam de ce tot repetă acelaşi lucru de fiecare dată, zâmbea şi-mi spunea că nu vrea să uite 
cum se fac sarmalele. După mai mulţi ani, m-am trezit în situaţia de a fi nevoită să fac de una singură, fară 
niciun fel de ajutor, sarmăluţe. Involuntar mi-am amintit de cum mi se părea că vorbeşte mama de una singură 
împachetând sarmalele. Aşa am descoperit că ştiu să fac sărmaluţe ca ale mamei. 

Mult mai târziu am aflat că asta se numeşte învăţare vicariantă.  
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DIFICULTǍȚI DE ÎNVĂȚARE ALE ELEVILOR

Prof. înv. primar VĂRZARU ELENA 
Școala cu clasele I – VIII Marcea 

Com. Ionești, Jud. Vâlcea

Preocuparea prioritară a dascălului este gradul în care fiecare elev face față provocărilor școlare, 
achiziționează și se integrează în curriculum școlar. 

Este foarte important ca fiecare copil, indiferent de particularitățile sale de învățare, să se simtă valorizat 
și respectat ca o persoană care învață. 

Toți copiii au anumite probleme, piedici în înțelegere, într-un domeniu sau altul al învățării, în grade 
foarte diferite. Există o mare varietate a caracteristicilor copiilor cu dificultăți generale de învățare, dintre ele 
distingându-se: 

1. dificultăți de învățare și dezvoltare (pre-achiziții ale învățării);
2. dificultăți de învățare academice / teoretice (achiziții ale învățării).

Primele se referă la deprinderile de bază sau de pre-achiziție: memorie, atenție, 
deprinderi perceptuale, de gândire, deprinderi de limbaj oral și scris. Cele academice se 
referă la învățarea școlară: citire, aritmetică, scris de mână, rostire exprimare în scris.

Dificultățile specifice de învățare încorporează tulburări într-o combinație specifică 
fiecărui individ . Ele pot fi:

- dificultăți de mobilizare a strategiilor cognitive ale învățării;
- abilități motorii slabe;
- tulburări ale atenției;
- probleme perceptuale și de procesare a informațiilor;
- dificultăți ale limbajului oral;
- dificultăți în citire;
- dificultăți ale limbajului scris;
- dificultăți matematice;
- comportamente sociale inadecvate. 

Principala caracteristică se referă la modul de prelucrare a informațiilor:
- lipsa de organizare, orientare și colaborare;
- socializare dificilă;
- tendință spre accidente;
- se adaptează greu la schimbări;
- hiperactivitate sau letargie;
- lipsa atenției.

Tulburările observabile se referă la dificultățile de adaptare socială, deficit de atenție, 
probleme de comportament ce se manifestă prin:

- tulburări de percepție și vizio-spațiale;
- tulburări de limbaj;
- tulburări ale atenției;
- probleme legate de însușirea structurilor operaționale din matematică;
- probleme legate de interacțiunile sociale și de comportament. 

Trăsăturile generale ale copiilor cu dificultăți de învățare sunt:
- dificultăți de acces logic;
- tulburări de învățarea rostirii;
- tulburări de învățarea timpului;
- inversiuni de litere și numere;
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- citirea dificilă și pe ghicite;
- înțelegerea greoaie;
- scrierea de mână cu dificultăți;
- dificultăți de concentrare;
- nu poate urmări indicațiile;
- dificultăți de algoritmizare;
- lasă tema neterminată;
- se dezamăgește ușor, uită ușor;
- coordonare slabă, echilibru scăzut;
- grad de imaturitate; 
- nu pot răspunde la întrebări;
- sunt depășiți de sarcinile primite.

Semne la copilul preșcolar:
- vorbește mai târziu;
- nu găsește cuvântul potrivit într-o conversație;
- nu poate încadra cuvintele în categorii;
- nu ține ritmul învățării cu ceilalți.

La școlarul mic observăm:
- tulburări în învățarea alfabetului, zilelor săptămânii, culorilor, formelor, numerelor, în identificarea 

schemei corporale;
- este neliniștit, agitat, uneori agresiv;

- nu poate urmări reguli;
- învață greu legătura dintre sunete și litere;
- nu poate forma cuvinte din sunete date;
- face greșeli în citire, pronunție;
- are probleme în a înțelege timpul, a reține propoziții;
- scrie greu după dictare;
- nu face legătura între cuvinte și imaginea lor scrisă;
- are probleme în copierea cuvintelor, transcrierea lor;
- este încet în învățarea deprinderilor;
- are dificultăți în organizarea și planificarea timpului.

La școlarul mijlociu se observă că:
- învățarea e greoaie, sufixele, prefixele sunt pronunțate greu;
- evită să citească cu voce tare;
- vocabularul e sărac și simplu
- are dificultăți în algoritmizare, calcule;
- desparte în silabe la întâmplare;
- evită să scrie, lucrează foarte încet;
- citește greșit informațiile, indicațiile, nu înțelege sarcinile de lucru;
- nu poate înțelege conceptele , nu generalizează;
- memorează greu, nu e atent, obosește repede;
- nu se implică în învățare.
Elevii care prezintă asemenea probleme au moduri mai puțin eficace de receptare, de 

conversație, de atenție. Aceste dificultăți influențează socializarea copiilor.
Cauzele dificultăților de învățare sunt: funcționarea deficitară a creierului, variația 

echilibrului biochimic la nivelul celulei nervoase, funcționarea sistemului nervos central, 
mediul socio-cultural, mediul educațional care oferă sau împiedică învățarea și dezvoltarea 
.

Dificultățile de învățare necesită măsuri pedagogice adecvate pentru ca, în timp, să se 
poată asigura integrarea persoanei. Dascălul va ține seama de:
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- raportul dintre unicitate și diversitate în procesul de învățare;
- valorizarea unicității elevilor ca model de învățare și dezvoltare;
- înțelegerea diferențelor interindividuale în învățare;
- înțelegerea ritmurilor diferite de dezvoltare;
- acceptarea stilului personal de învățare și cunoaștere;
- rolul mediului în învățare și dezvoltare;
- stabilirea locului fiecărui elev în procesul de predare – învățare – evaluare.

Dascălul eficient își sprijină elevii prin:
- stabilirea clară a scopului activității, a strategiilor;
- folosirea cooperării, lucrului în colaborare;
- aprecierea copilului pentru calitățile sale, contribuția și progresul măsurabil;
- sprijinul acordat fiecărui copil folosindu-i punctele tari, talentul;

- ascultând și comunicând cu fiecare elev, încurajându-l, întărindu-i stima de sine;
- evaluarea intervențiilor elevilor, ale sale, reflectând asupra activității desfășurate pentru a fi eficientă.

Climatul afectiv adecvat, trezirea curiozității, interesului pentru cunoaștere, relațio narea corespunzătoare, 
adaptarea stilului de lucru la stilul de învățare al elevilor conduc la alegerea unor strategii adaptative favorizante 
elevilor.
           

Bibliografie: 
1. Birch, A. and Hayward, S. Diferențe interindividuale, Editura Tehnică, București, 1999
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3. Ungureanu, Dorel – Copiii cu dificultăți de învățare, E. D. P., S.A., București 1998
4. Verza, E., Paun, E., coord. Educația integrată a copiilor cu handicap, Asociația RENINCO, UNICEF, 
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5. Vrăsmaș, Traian, Școala și educația pentru toți, Ed. Miniped, București 2004
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STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE FOLOSITE
LA  DISCIPLINĂ  OPŢIONALĂ  MATEMATICĂ  DISTRACTIVĂ

INSTITUTOR DUMITRAŞCU DANIELA  
ŞCOALA  CU  CLASELE  I-VIII  „MIRCEA  VODĂ”    

CĂLĂRAŞI, JUD. CĂLĂRAŞI

 Educaţia presupune o practică frecventă, complexă, spre deosebire de alte domenii.
 Individualizarea actului didactic reprezintă o adaptare a acţiunii instructiv – educative din şcoală 
la particularităţile psihofizice ale fiecărui elev în parte, pentru a-i asigura o dezvoltare optimă şi o orientare 
eficientă a aptitudinilor proprii, cu scopul integrării creatoare în activitatea socială.
 Diferenţierea instruirii („şcoala pe măsură”) înseamnă adaptarea activităţii de învăţare — sub raportul 
conţinutului, al formelor de organizare, al metodologiei didactice — la posibilităţile diferite ale elevilor, la 
capacitatea de înţelegere şi la ritmul de lucru propriu elevului.
 Tratarea individuală, în procesul educaţiei, nu este altceva decât orientarea acţiunii educaţionale în 
funcţie de profilul psihologic individual, concomitent cu stimularea acestuia prin declanşarea unor contradicţii 
între cerinţele externe şi posibilităţile interne ale subiectului.
 Aplicarea în practică a acestui principiu, al tratării individuale, este posibilă numai cunoscând 
concomitent particularităţile de vârstă şi individuale din diverse unghiuri de vedere, deoarece orice trăsătură 
specifică vârstei se va manifesta diferit într-un caz individual.
 Preocuparea pentru cunoaşterea acestor particularităţi de vârstă şi individuale este una dintre sarcinile 
fundamentale ale fiecărui cadru didactic, sarcină pe care personal, consider că ne-am asumat-o prin natura 
profesiei alese. Pentru orice cadru didactic este important să ştie căror cauze se datorează diferenţele individuale 
dintre elevii săi, dacă sunt rezultatul unei capacităţi generale sau speciale, dacă sunt rezultatul unei anumite 
atitudini faţă de învăţătură sau se datorează unor condiţii concrete în care se desfăşoară activitatea. Din acest 
punct de vedere, mi-am propus, pentru lucrarea prezentă, să mă opresc asupra eficienţei modalităţilor de 
studiere a matematicii în ciclul primar.
 Se ştie că studierea matematicii este o activitate îndrăgită de o mulţime semnificativă de elevi, ceilalţi 
având „experienţe” neplăcute şi pentru că nu sunt foarte familiarizaţi cu ea şi, mai ales, cu „frumuseţea şi 
atractivitatea” acestei discipline. De aceea, orice element care ajută la îmbunătăţirea performanţelor individuale 
ale elevului, în domeniul relativ dificil al matematicii, este binevenit.
 Pregătirea diferenţiată contrazice ideea instruirii unitare a copiilor aflaţi pe o anumită treaptă de 
învăţământ, dar adaptarea procesului de instruire la particularităţile individuale nu implică renunţarea la 
realizarea unui program de pregătire unitară a elevilor în acest sens, principiile instruirii diferenţiate îşi găsesc 
aplicarea într-un învăţământ care-şi propune să realizeze aceleaşi obiective pedagogice în instruirea tuturor 
elevilor, prin asigurarea unui conţinut comun, fără ca prin aceasta să fie afectată unitatea acestei pregătiri.
 Instruirea unitară nu înseamnă un învăţământ la fel pentru toţi, ci un învăţământ care creează situaţii 
favorabile ca fiecare elev să-şi descopere interesele, aptitudinile şi posibilităţile de formare în sensul acestora.
 Aşadar, aplicarea unor modalităţi de diferenţiere nu trebuie să determine o discriminare în privinţa 
nivelului de pregătire a tuturor elevilor.
 Iată, câteva „sensuri” ale conceptului de „individualizare”:

1. Parcurgerea materiei într-un ritm determinat, potrivit cu structura psihică a elevului;
2. Posibilitatea ca elevul să lucreze în anumite momente în condiţii care îi convin personal;
3. Posibilitatea de a aborda un subiect într-o fază anumită în funcţie de cunoştinţele acumulate 

anterior;
4. Posibilitatea introducerii unor unităţi de instruire în folosul elevilor inhibaţi de absenţa unor 

cunoştinţe uşor identificabile;
5. Punerea la dispoziţie a mai multor mijloace de instruire din care el să poată alege.



15

 Dintre cele cinci sensuri sus – enunţate, m-am oprit asupra a trei dintre ele (respectiv 2, 3 şi 5!), 
potrivite demersurilor metodice întreprinse, şi anume:
 2. le-am oferit elevilor mei posibilitatea să lucreze, o oră pe săptămână, în cadrul disciplinei opţionale 
„Matematică distractivă”, în condiţii care le-au convenit personal, ţinând cont că decizia desfăşurării acestei 
ore le-a aparţinut, elevii alegând prin vot democratic această oră opţională;
 3. elevii au avut posibilitatea de a aborda, în cadrul fiecărei unităţi de învăţare, subiectele în funcţie de 
cunoştinţele acumulate anterior, în orele de … matematică, conştientizând că „resursele” care le veneau din 
aceste ore deveneau vitale obţinerii unor rezultate satisfăcătoare în studierea matematicii … distractive;
 5. Matematica distractivă se adresează spiritului de observaţie, logicii profunde, invitându-i pe elevi la 
circumspecţie în tratarea subiectelor şi în conturarea soluţiilor.

 Disciplina opţională Matematică distractivă urmăreşte formarea şi dezvoltarea componentei logico – 
matematice a comportamentului aptitudinal al elevilor dotaţi şi motivaţi pentru învăţarea matematicii.
 Metoda pedagogică de antrenare a elevilor în cadrul acestei ore are la bază organizarea conţinutului 
în unităţi didactice care stârnesc interesul în mod deosebit:  Matematică cu … chibrituri, Şiruri, Pătrate 
magice, Şah-mat-ematica, Probleme de logică, Jocuri şi trucuri matematice. Alte unităţi didactice vizează 
dezvoltarea unei judecăţi analitice, necesare formării unei personalităţi inventive, puternic investigatoare: 
Numere naturale, Operaţii cu numere naturale, Elemente de geometrie, Măsurarea mărimilor, Cum gândim şi 
rezolvăm probleme, Fracţii.
 Matematica poate deveni accesibilă majorităţii elevilor cu condiţia ca pregătirea sistematică, adecvată, 
să înceapă de la cea mai fragedă vârstă şcolară.
 În matematică, voinţa însoţită de ordine, disciplină, sistematizare şi ritmicitate în muncă determină 
evoluţii spectaculoase şi aduce mari satisfacţii elevului.
 Exemplificarea este o sugestie pentru un demers (care porneşte de la ideile anterior amintite!) în lecţia 
cu tema Gândim şi rezolvăm exerciţii / probleme diverse (VEZI PROIECTUL DIDACTIC!).
 Lecţia s-a desfăşurat la clasa a IV-a A, în cadrul schimbului de experienţă dintre învăţătorii claselor a 
III-a / a IV-a, la nivelul comisiei metodice a Şcolii cu clasele I-VIII Mircea Vodă — Călăraşi.
 Am optat pentru acest moment didactic pentru că atmosfera a fost degajată, propice unei activităţi 
intens matematice, elevii demonstrând siguranţă şi lejeritate în găsirea soluţiilor la problemele propuse, rod al 
deprinderilor formate, în mare parte, şi prin dorinţă intelectuală proprie fiecărui elev.
 Afişele create de elevi pentru a contura conceptul de „matematică … distractivă” au avut rolul de a 
da culoare orei şi au dovedit inteligenţa copiilor în a reda, altfel decât prin calcule şi rezolvare de probleme, 
frumuseţea acestei discipline.
 Acest tip de lecţie nu trebuie să aibă drept scop rezolvarea unui număr cât mai mare de probleme 
prin aplicarea de către elevi, în mod mecanic, a unui algoritm de calcul sau a unei metode de rezolvare, ci 
antrenarea tuturor elevilor într-un proces conştient de dezvoltare a capacităţilor de explorare / investigare şi de 
rezolvare de probleme.
 Elevii trebuie să conştientizeze „paşii” de urmat în rezolvarea oricărei probleme simple sau complexe:

1. Observ şi înţeleg …
2. Planific şi calculez …
3. Organizez şi redactez …
4. Verific şi dezvolt …

 În acest demers, învăţătorul trebuie să pună în evidenţă fiecare „pas” al gândirii şi întrebările la 
care răspunde, de la citirea enunţului problemei până la încheierea activităţii intelectuale în legătură cu acea 
problemă.

  Suportul scris (proiectul didactic) al exemplificării făcute se regăseşte în anexa acestei lucrări.   
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ANEXA LUCRĂRII – REFERAT: PROIECT DIDACTIC

SUBIECTUL:  „Gândim  şi  rezolvăm  exerciţii / probleme  diverse” ( pe baza folosirii regulilor de calcul 
rapid, a metodei grafice, a metodei mersului invers, a raţionamentelor logice )

TIPUL  LECŢIEI:  consolidare

SCOPUL: 
 — consolidarea deprinderii de a folosi reguli de calcul rapid în efectuarea unor exerciţii cu numere 
naturale, în concentrul  0 – 1.000.000;
 — dezvoltarea deprinderii de a rezolva probleme, aplicând metoda de rezolvare corespunzătoare tipului 
de problemă, respectiv, metoda grafică, metoda mersului invers, a raţionamentelor logice;
 — exersarea operaţiilor gândirii (analiza, sinteza, concretizarea, abstractizarea) şi a calităţilor acesteia 
(mobilitatea, rapiditatea, flexibilitatea);
 — dezvoltarea memoriei şi a atenţiei voluntare;
 — consolidarea limbajului matematic (prin folosirea termenilor matematici următori: număr natural 
par / impar; îndoitul, dublul unui număr natural; răsturnatul unui număr natural; elementul neutru la 
înmulţire; zecime; numitor; ş.a.);
 — dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contextele variate 
ale vieţii.

OBIECTIVE  OPERAŢIONALE:   Elevii să fie capabili:

 O1 — să efectueze corect cel puţin patru exerciţii din careul matematic dat, pe baza cunoştinţelor 
dobândite în orele anterioare şi a folosirii unor reguli de calcul rapid;
 O2 — să rezolve cel puţin o problemă dintre cele propuse, pe baza analizei conţinutului acesteia şi a 
cunoştinţelor însuşite în orele anterioare.

STRATEGIA  DIDACTICĂ:  algoritmică – inductivă

METODE  ŞI  PROCEDEE:  exerciţiul, explicaţia, observarea, conversaţia, dezbaterea, activitatea 
independentă;

MIJLOACE  DIDACTICE: 
 ¤ fişe cu probleme propuse pentru activitatea frontală;
            ¤ fişe de lucru pentru activitatea independentă;
            ¤ afişe, realizate de elevi în orele de educaţie plastică, cu subiectul Matematica distractivă.

FORME  DE  ORGANIZARE:  frontală, individuală;
EVALUARE:  continuă, formativă;
„SCENARIUL”  DESFĂŞURĂRII  LECŢIEI:
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O1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. MOMENT ORGANIZATORIC 
 
II. CAPTAREA ATENŢIEI 
— importanţa studierii matematicii; 
— atractivitatea matematicii; 
 
 
 
 
 
 
 
III. ANUNŢAREA TEMEI 
LECŢIEI 
 
 
 
 
 
IV. CONSOLIDAREA, ÎN SCRIS, 
A CUNOŞTINŢELOR 
REFERITOARE LA TEMA 
LECŢIEI 
— careu matematic ! 
     Folosind şi reguli de calcul 
rapid, completează următorul 
careu matematic ! 
                1    2       3       4        5 

A 
 
 

B 
 
 

C 
 
 

D 
 
 

E 

     

     

     

     

     

 
 

 
 
 
 

 
1' 
 

3' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1' 
 
 
 
 
 

25' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pregătirea elevilor pentru lecţie. 
 
CONVERSAŢIA, OBSERVAREA 
Se propune următoarea temă de 
reflecţie: 
     ¤ Credeţi că poate exista o zi în 
viaţa voastră în care să nu vă folosiţi, 
conştient sau inconştient, de numere ? 
(scurtă discuţie) 
     ¤ Cine consideră că i se potriveşte 
următorul enunţ? — Matematica…nu 
mă sperie şi chiar izbutesc s-o înţeleg 
! 
      Se observă afişele create de elevi, 
inspirate de orele de Matematică 
distractivă. 
 
     Li se transmite elevilor că tema 
lecţiei este „Gândim şi rezolvăm 
exerciţii/ probleme”, descoperind calea 
potrivită şi rapidă de soluţionare a 
acestora. 
 
EXERCIŢIUL, EXPLICAŢIA, 
CONVERSAŢIA, ACTIVITATEA 
INDEPENDENTĂ, DEZBATEREA 
 
     Li se propune elevilor „încălzirea” 
minţii prin completarea individuală a 
unui careu matematic, după ce se 
citesc mai întâi cerinţele acestuia 
(după expirarea timpului de lucru, 
careul matematic va fi completat şi la 
tablă). 
     Se vor corecta eventualele greşeli. 
cerinţele careului matematic: 
ORIZONTAL: 
A) 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 =          
/   Cel mai mic număr natural impar ! 
B) 2 + 2 x 2 + ( 2 : 2 + 2) x 2 =             
/    12 x 5 = 
C) 78 x 111 = 
D) 136 x 9 = 
E) 1 + 2 + 3 + 4 + ........ + 97 + 98 + 99 
= 
VERTICAL : 
1) Îndoitul lui 9 ! / Dublul celui mai 
mic număr natural par, diferit de zero ! 
2) Răsturnatul lui  91.628 ! 
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O2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O1, O2 

— probleme diverse ! 
     Citeşte cu atenţie şi găseşte  
metoda potrivită de rezolvare ! 
 
     1) Adriana a cumpărat de la 
librărie trei cărţi, pe care a plătit  
120.000 lei. „Peştera misterioasă” 
costa cu  20.000 lei mai puţin decât 
„Pădurea fermecată”; „Pădurea 
fermecată” costa cu  20.000 lei mai 
puţin decât „Insula aventurilor”.  
Cât costa fiecare carte ? 
 
     2) Află câte kilograme 
cântăreşte un peşte, ştiind că: are 
coada de  4 kg, capul cântăreşte cât 
coada şi jumătate din corp, iar 
corpul cât capul şi coada la un loc. 
 
     3) M-am gândit la un număr, 
din care am scăzut  80, apoi am 
dublat rezultatul, am scăzut  1450  
şi am împărţit la  2. Am obţinut  
100.  La ce număr m-am gândit ? 
 
     4) Din economiile făcute, Victor 
şi-a cumpărat dischete pentru 
calculator. El a cheltuit prima dată 
jumătate din sumă, a doua zi 
jumătate din restul banilor şi a treia 
zi restul rămas după primele două 
zile, adică  80.000 lei. Ce sumă a 
economisit Victor ? 
 
     5) De ce minte Costel ? Costel: 
Ce isteţ cioban este unchiul Vasile! 
În primăvară a plecat cu cele  127 
oi ale sale spre munte. Pe drum 
însă, în satul vecin, a cumpărat de 
ocazie  46 oi, iar după alte două zile 
de mers trecând pe lângă un abator 
a vândut foarte avantajos  189 oi. 
La deal a mai cumpărat o dată  69 
oi şi o dată  74 oi, astfel că la munte 
a ajuns cu:    127 +  46  +  69 +  74  
- 189 , deci tot cu  127 oi, dar şi cu 
un câştig substanţial. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Elementul neutru la înmulţire ! /   
1000 – 475 = 
4) 13.640 ... la jumătate ! 
5) O zecime din  100 ! /    
Numitorul fracţiei « trei pătrimi » ! 
 
soluţiile sale: 
orizontal: A) 81; 1; B) 12; 60; C) 
8658; D) 1224; E) 4950. 
vertical: 1) 18; 4; 2) 82.619; 3) 1; 525; 
4) 6.820; 5) 10; 4. 
 
     Elevii au de rezolvat, în continuare, 
problemele propuse. Activitatea este 
frontală: se citeşte conţinutul fiecărei 
probleme, se analizează, se găseşte 
metoda de rezolvare şi se redactează 
(la tablă şi în caiete). 
     Problemele propuse se vor rezolva 
în clasă, în funcţie de ritmul de lucru al 
elevilor. Fiecare problemă este 
redactată la tablă de câte un elev. Când 
este cazul, au loc scurte dezbateri 
pentru găsirea soluţiei. 
     Problemele nesoluţionate vor 
rămâne ca temă pentru acasă. 
 
soluţii: 
1) metoda grafică 
20.000 lei; 40.000 lei; 60.000 lei; 
2) metoda grafică 
32 kg; 
3) metoda mersului invers 
905; 
4) metoda mersului invers 
320.000 lei; 
5) scurt raţionament logic 
Nu putea vinde la abator 189 oi pentru 
că în acel moment nu avea decât 127 + 
46, adică 173 oi ! 
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V. FIXAREA UNOR 
CUNOŞTINŢE 
— Gândeşte şi alege varianta 
corectă ! 
1) Cu cât este egal   1000 – 100 + 
10 – 1 ? 
A) 111 B) 900 C) 909 D) 990 E) 
999 
 
2) Trei membri ai unei familii de 
iepuri au mâncat împreună  73  
de morcovi. Tatăl a mâncat cu  5  
morcovi mai mult decât mama. 
Fiul lor, Bunny, a mâncat  12  
morcovi. Câţi morcovi a mâncat 
mama ? 
A) 27 B) 28 C) 31 D) 33 E) 56    
 
3) Gabi i-a adus lui Mihai un coş 
cu mere şi portocale. Mihai a 
mâncat jumătate din mere şi o 
treime din portocale. Câte fructe 
au rămas în coş ? 
A) jumătate din toate fructele 
  
B) mai mult de jumătate din toate 
fructele 
C) mai puţin de jumătate din toate 
fructele  
D) o treime din toate fructele 
E) mai puţin de o treime din toate 
fructele   
        
4) Sunt 5 case pe Strada 
Geometriei : una albastră, una 
roşie, una galbenă, una roz şi una 
verde. Casa albastră şi casa 
galbenă au numere pare. Casa 
roşie se învecinează numai cu 
casa albastră. Casa albastră se 
află între casa verde şi casa roşie. 
Ce culoare are casa cu numărul 
3 ? 
A) albastră       B) roşie       C) 
galbenă       D) roz       E) verde 
 
VI. ÎNCHEIEREA LECŢIEI 
 

 
 
 
 
 

2' 

 
     ACTIVITATEA  
INDEPENDENTĂ,  
     EXERCIŢIUL 
     Se rezolvă fişa de lucru individual 
în termen limită. 
     Se verifică alegerea variantei 
corecte, frontal. 
     Elevii trebuie să dovedească şi 
rapiditate în gândire, în acest moment 
al orei. (Performanţa minimă este 
trecută în cadrul obiectivelor 
operaţionale!) 
 
soluţii: 
1) 909 (C) 
2)   28 (B) 
3) mai mult de jumătate din toate 
fructele (B) 
4)* verde (E) 
 
 
  
 
 
 
 
 
    Se fac aprecieri / recomandări 
generale asupra evoluţiei elevilor pe 
parcursul orei. 
       

 



20
                                                                    
 

METODE ŞI PROCEDEE UTILIZATE ÎN 

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR 

LA LECŢIILE DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

 
                                Prof. CATALINA BAICEANU, Scoala Catamarasti-Vale, Botosani
 
 
             Abordarea personalităţii creatoare din perspectiva formării ei, respectiv a 
metodelor, mijloacelor şi formelor de înfăptuire a unui asemenea obiectiv, presupune 
cunoaşterea în prealabil a mecanismelor interne ale procesului de creaţie. 
 Întrucât raportul de forţe dintre raţiune şi fantezie prezintă oscilaţii de la o vârstă la 
alta, şi de la un copil la altul, este necesar ca educatorul să surprindă eventualele decalaje 
pentru a interveni cu măsuri adecvate în vederea asigurării unui relativ consens şi stimulării 
lor concomitente. Este necesară multă atenţie şi preocupare din partea învăţătorului pentru a 
identifica elementele potenţialului creativ la elevii săi. 
 Utilizarea celor mai eficiente metode şi procedee este foarte importantă pentru 
declanşarea şi stimularea diverşilor factori ai potenţialului creator. Acestea pot fi structurate în 
două categorii: 

a) metode tradiţionale de învăţământ
b) metode moderne, activ-participative 

La clasele mici sunt utilizate metode tradiţionale dar mai ales cele activ-participative cum 
ar fi: problematizarea, descoperirea semi-dirijată, metoda modelării şi exerciţiile creative. 
În învăţarea anticipativă se folosesc metode logice de abordare a problemelor, metode şi 
procedee euristice şi de imaginare. 
 Prin metode logice se pot menţiona: 

a) definirea şi analiza problemei (descompunerea ei în subprobleme); 
b) evaluarea şi selecţia soluţiilor;  
c) luarea deciziilor de rezolvare; 
d) aplicarea soluţiilor.  
Dintre procedeele de imaginare a unor idei noi, cu privire la diferite obiecte sau fenomene, 

A.  Osborn consemnează pe cele mai importante: 
 „Utilizarea



: Ce alte întrebuinţări poate să aibă obiectul x? Dar dacă ar fi 
modificat? 
Analogia


: Cu ce alte obiecte (fenomene) se aseamănă?  

Adaptarea


: Cum poate fi adaptat pentru alte întrebuinţări?  
Modificarea



: Îi putem da o nouă formă? Îi putem schimba destinaţia, 
culoarea, mişcarea, sunetul? Ce alte schimbări îi putem aduce?  
Multiplicarea



: Ce i se poate adăuga? Poate fi dublat? Poate fi multiplicat sau 
exagerat?  
Diminuarea



: Ce i se poate sustrage? Ar trebui micşorat, miniaturizat? Cum 
poate deveni mai aerodinamic? 
Substituirea



: Ce să punem în loc? Poate fi înlocuită una din părţi? Cu ce?  
Care sunt consecinţele?  
Rearanjarea



: Prin schimbarea părţilor componente? Prin stabilirea altui 
model? Prin schimbarea cauzelor şi efectelor?  
Inversarea  (Opunerea): Putem schimba pozitivul în negativ, poziţia 
personajelor, rolurile sau ordinea de desfăşurare? Ce îi putem opune?  
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 Combinarea : D e ce n -am încerca un amestec, un aliaj, un ansamblu sau să 
combinăm unităţile, scopurile, gusturile, ideile, faptele, cuvintele?” 1

Alte procedee tot a tât d e e ficiente s unt: tipizarea, transpoziţia, interpretarea într-o 
nouă viziune a unor teorii, proiecte, scheme, desene sau opere de artă, dramatizarea, analiza 
erorilor şi a consecinţelor, imaginarea unor experienţe, situaţii sau obiecte no i, 
schematizarea, diviziunea şi emiterea unor ipoteze îndrăzneţe.  

 

 La nivelul claselor I-IV, în structura modelelor active îşi găsesc cu maximă experienţă 
locul, jocurile di dactice , constituind o punte de legătură între joc  ca tip de activitate 
dominantă în care este integrat copilul în perioada preşcolară şi activitatea specifică şcolii, 
învăţarea

 Jocurile didactice cuprind sarcini didactice care contribuie la valorificarea creatoare a 
deprinderilor şi cunoştinţelor achiziţionate, la realizarea transferurilor între acestea, la 
dobândirea prin mijloace proprii de noi cunoştinţe. Ele se constituie ca adevărate mijloace de 
evidenţiere a capacităţilor creatoare, dar şi ca metode de stimulare a potenţialului creativ. 

. Ele  solicită integral personalitatea copilului şi se constituie ca o îmbinare a 
componentelor intelectuale cu cele afectiv-motivaţionale. 

 Considerarea jocului didactic ca metodă de stimulare şi dezvoltare a creativităţii, o 
argumentăm prin capacităţile de antrenare în joc a factorilor intelectuali şi nonintelectuali 
evidenţiaţi de cercetările de până acum, care sunt solicitaţi şi antrenaţi cu ponderi diferite în 
toate jocurile didactice. 
 Analizând comparativ procedeele posibil de utilizat în ciclul primar se poate observa 
că ele sunt utilizate în mod curent în practică de învăţători. 
 Am utilizat şi întrebuinţat, în practica curentă, metode şi procedee de stimulare a 
creativităţii, adaptându-le fiecărei activităţi: 

 găsirea a cât mai multe aspecte sau alcătuirea unei liste de posibilităţi de  
combinare, întrebuinţare; citire, comunicare, cunoaşterea mediului; 

 selecţionarea problemelor, exerciţiilor după criterii de originalitate; 
 imaginarea tuturor consecinţelor, ideilor, atitudinilor, răspunsurilor; 
 imaginarea mijloacelor variate de rezolvare; 
 găsirea de utilizări variate; 
 lista de atribute, sarcini; 
 căutarea analogiilor; 
 multiplicarea, diminuarea, inversarea etc. 

Efectul acestor metode, procedee este coordonat, dacă sunt utilizate în sistem 
perseverent, cu evaluări parţiale, cu evaluări finale, cu stimulări continue. Altfel, apar ca 
procedee izolate de activizare, de relaxare, de completare. 

Aplicarea unor metode speciale cum ar fi sinectica sau asaltul de  idei la clasele mici, 
este mai dificilă deoarece cere condiţii speciale. Este însă posibil de utilizat şi aici, dar mai 
ales în activităţile din afara clasei. 

Menirea învăţătorului este ca, utilizând cu perseverenţă cele mai eficiente metode şi 
procedee, să dirijeze pe toţi elevii pe drumul creativităţii complexe, creându-se a cum 
elementele de bază: deprinderile , atitudinile, capacităţile.  

 
 
 
 
 

 
 

                                                 
1 Stoica M. – „Pedagogie”, Ed. Gh.Cartu Alexandru, Bucureşti, 1997, pag. 51 
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Metode specifice lecţiilor de citire
 
  
Ca pr incipal mijloc  de  c omunicare înt re oa meni, limba e ste e lementul de finitoriu pentru o 
comunicare sudată prin aceeaşi conştiinţă a originii, tradiţiilor, a aspiraţiilor, a nucleului de 
organizare, de muncă şi de creaţie. Comunicarea orală ocupă un loc privilegiat în existenţa de 
zi cu zi a fiecăruia dintre noi. 
 În relaţiile de comunicare, cu cât câmpul lexical comun emiţătorului şi receptorului 
este mai larg, cu atât posibilitatea comunicării reale este mai mare. 
 Pentru a -şi exprima ideile şi a le face înţelese, elevul trebuie să dispună de un 
vocabular corespunzător. Cel cu un vocabular sărac, întâmpină dificultăţi în exprimare, 
negăsind cu uşurinţă cuvintele cele mai potrivite. Acest aspect are influenţă şi asupra 
personalităţii copilului. Astfel, una dintre principalele sarcini ale învăţătorului este aceea de a 
îmbogăţi, preciza, activa şi înfrumuseţa continuu vocabularul elevilor. 
 La clasa I, în procesul învăţării citirii-scrierii, însăşi metoda utilizată – fonetică, 
analitico-sintetică – solicită activităţi în spiritul formării creativităţii; demersul făcut în 
vederea predării-învăţării unui sunet nou şi a literei corespunzătoare, îndeosebi analiza şi 
sinteza fonetică, exerciţiile corespunzătoare sunt operaţii care solicită gândirea, cu elemente 
de creaţie. Sinteza propoziţiei implică un efort creator, oricât de simplu ar fi el; prin aceste 
exerciţii, prin apelul care se face la analiza cuvântului, se cultivă capacitatea de autocontrol, 
care este un atribut al activităţii creatoare. 
 Oral, frontal şi individual, prin jocuri de silabe, am aplicat mai întâi probe pentru 
sesizarea defectelor de pronunţie şi audiţie.  

Acestea constau în:  
1. repetarea după învăţător a unor silabe fără semnificaţie: ca, la, ri, mu, pe; 
2. repetarea unor cuvinte simple: carte, copil, casă, soare – prin recunoaşterea 

jetoanelor cu imagini corespunzătoare; 
3. repetarea cuvintelor în propoziţii simple sau dezvoltate până la 4-5 cuvinte de  

bază; 
4. pe baza combinării personale a probelor 1 şi 2, în scopul descoperirii nivelului 

atenţiei auditive şi a capacităţii de discernământ în terenul limbajului, am 
intercalat cuvinte spuse pe silabe între silabe nesemnificative – spre a fi găsite de 
copii. 

Pe de altă parte, chiar compunerea de propoziţii pentru analiza şi sinteza fonetică, pe 
baza ilustraţiilor din abecedar sau a altor surse, constituie, oricât de simplu ar părea, un efort 
creativ din partea copiilor.  
 În scopul testării gradului şi rapidităţii de efectuare a relaţiilor de asociaţie la nivelul 
intelectual, al senzaţiilor, percepţiilor, reprezentărilor, elevul spre sfârşitul clasei I nu a mai 
fost pus să repete cuvinte în propoziţii, ci să le caute în noţiuni corespunzătoare imaginii de pe 
jeton şi să stabilească o relaţie între cele două, trei jetoane, alcătuind propoziţii. 
 Exemple

1. Se prezintă două jetoane: 
: 

un copil, o carte
2. Propoziţia de două cuvinte este: ”Copilul citeşte.” 

; 

3. Se dau trei jetoane: fetiţă, stropitoare, floare
4. Propoziţia de trei cuvinte este: „Fetiţa stropeşte floarea.” sau din mai multe 

cuvinte: „Fetiţa stropeşte floarea cu stropitoarea.” 

. 

De asemenea, activităţi cum sunt cele de compunere a cuvintelor şi a unor propoziţii 
cu ajutorul alfabetului decupat sunt „acţiuni cu obiecte” şi, cum spunea un ilustru psiholog,  
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J. Piaget, citat de I. Şerdean, „inteligenţa porneşte înainte de toate, de la acţiune”2

 Un prim pas făcut în însuşirea limbii române, sub aspectul 

; e ste 
vorba, aşadar, de relaţia dintre cunoaştere şi acţiune, de faptul că orice progres în actul 
cunoaşterii conţine în el şi elemente de creaţie care, chiar dacă nu sunt vizibile, măsurabile, se 
concretizează în cultivarea unor capacităţi. 

pronunţiei

 Bun prilej de reglare a debitului vorbirii ca şi de îmbogăţire a vocabularului îl oferă 
exerciţiile de respiraţie corectă, scurte poezii memorate despre litere, jocurile de pronunţie a 
unor cuvinte ce conţin sunete greu de rostit. 

, es te educarea 
aparatului vorbirii şi folosirea organelor articulatorii, prin exerciţii de pronunţare a sunetelor. 
Cunoaşterea regulilor ortoepice care stabilesc pronunţia corectă, trebuie să constituie baza şi 
urmarea exerciţiilor de pronunţie şi corectate a vorbirii elevilor. 

 Pe măsura dezlegării abecedarului, tot mai des folosite sunt jocurile didactice, cele de 
completare a silabelor, de inversare sau substituire a acestora ş.a. 

Jocul „Completează silaba” antrenează experienţa lexicală a elevilor la construcţia de 
noi cuvinte – pe baza jetoanelor prezentate a căror imagini duc la găsirea silabei absente: 

                  re   re   un   e 
ca             na   pa ce    ghi 
                pac              fa   în    te 

  
De la silabe ajungem la jocuri de completare a propoziţiilor cu cuvântul potrivit şi 
completarea unor rebusuri. 
Exemplu
 

: 

 

     V A C A N T A 

      M E R G     

   P E S T E     

P A D U R E       

   C U L E G     

V E V E R I T E     

    S E A R A    

 
În drumeţie 

1. A sosit …. 
2. Copiii ... în drumeţie. 
3. Ei trec … un pod. 
4. Ajung într-o …. 
5. Acolo … floricele. 
6. Au văzut şi ….(animale jucăuşe). 
7. Spre … s-au întors acasă. 

                                                 
2 Ioan Şerdean – „Didactica limbii şi literaturii române – în învăţământul primar”, Ed. Corint, Bucureşti, 2002, 
pag. 228 
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Dacă în clasa I, forma de activitate prin care se realizează lecţia este predominant oral-
intuitivă în clasa a II-a apare ca bază a exersării vorbirii citit-scrisul. Prin citire şi scriere se 
fixează mult mai uşor şi bine noţiunile noi, decât prin ascultare, memoria vizuală fiind mai 
trainică decât cea auditivă. 
 De aici, un mare număr de exerciţii de îmbogăţire a vocabularului este dat chiar de 
către manual, prin exerciţiile completative ale textelor de consolidare a acestora. 
 Aritmogrifele sunt tot jocuri de vocabular, variante al exerciţiului „Completează 
propoziţia”. Se pot desfăşura începând de la cele mai uşoare forme –chiar din clasa I- când 
elevii cunosc toate literele din alfabet, apelând la proverbele desprinse din textele literare. 

 
Exemplu
Întregiţi proverbele cu cuvinte potrivite din coloana alăturată: 

:  

a) „Munca e … de aur.”     Nătăfleaţă 
b) „… bună se cunoaşte de dimineaţă.”              pară 
c) „… strică ….”      lăcomia 
d) „Pică … mălăiaţă în gura lui ….”   Ziua 
e) „După război, mulţi … s-arată.”              viteji 

brăţară 
omenia 

 
În mare parte aceste exerciţii de îmbogăţire, înfrumuseţare şi uşurare a vocabularului 

au ca metodă convorbirile. Bazate pe dialog ca modalitate fundamentală de realizare a 
comunicării umane prin limbă, convorbirile pot avea ca teme: întâmplări şi situaţii din mediul 
înconjurător, aspecte din natură şi din viaţa oamenilor care nu pot fi percepute direct, precum 
şi obiecte. La acestea se pot utiliza ilustraţii, diapozitive, filme şi alte mijloace care înfăţişează 
obiecte sau aspecte din viaţa şi activitatea oamenilor. Desfăşurarea propriu-zisă a convorbirii 
are ca aspect esenţial succesiunea întrebărilor care determină răspunsurile elevilor. Întrebările 
trebuie să fie accesibile, să fie legate de tema convorbirii, să solicite efort de gândire din 
partea elevilor, să nu ceară răspunsuri monosilabice, să urmeze o succesiune logică. 

E bine ştiut că activitatea de formare a capacităţii de lectură/citire are drept conţinut al 
ei creaţii literare, unele dintre ele ale unor cunoscuţi şi reputaţi scriitori. Chiar şi numai 
cunoaşterea structurii unor texte, în special al celor narative, orientează elevii atât în ce 
priveşte redarea conţinutului lor, într-o exprimare „originală”, cât şi în elaborarea de către ei 
înşişi a unor compoziţii. 

Drept exerciţii de vorbire, unele texte din manual au prevăzute serii de întrebări cu 
privire la conţinutul lor euristic şi valoarea educativă. Ele obligă elevul la antrenarea 
proceselor intelectuale şi psihice, în scopul selectării din vocabular a acel or cuvinte necesare 
răspunsurilor. 

De exemplu, lecţia „Iarna” (la cl asa a  III-a) are un număr de întrebări care solicită 
copiilor cunoştinţele acumulate nu numai la limba română, ci şi la obiectul „Ştiinţe” sau 
adunate pr in observarea directă a naturii ori din emisiunile TV sau din alte texte ştiinţifice, 
literar-artistice. La o asemenea lecţie, se pot face exerciţii de vocabular care să aibă ca suport 
activitatea independentă, studiul individual, documentarea. 

Exemple
„Continuă lista:” – păsări, animale, fenomene ale naturii; 

:  

„Selectează şi grupează:”  
– păsări călătoare; 
– păsări care iernează la noi. 

La fel se comportă şi alte lecţii cu conţinut ştiinţific: „Fetiţa care a călătorit pe Lună” 
(clasa a III-a), „Povestea computerului” (clasa a IV-a). 
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Multe lecţii au prevăzute în finalul lor proverbe şi zicători, pe baza cărora se pot purta 
discuţiile şi care, reactualizându-se la lecţiile cu mesaj asemănător, îmbogăţesc vorbirea 
copiilor cu fragmente din înţelepciunea populară a limbii noastre, pentru că „izvorul cel mai 
însemnat şi mai nesecătuit al limbii, rămâne limba poporului. Ea este veşnic vie, veşnic se 
împrospătează, veşnic ştie să regenereze cuvinte vechi, ofilite, tocite, uzate, aproape uitate – 
bogată este limba noastră populară.” (C. Petrescu) 

Astfel, multe lecţii ce au ca mesaj educativ – munca şi hărnicia

„Nu lăsa pe mâine ce poţi face azi.” – („Toate la timpul lor” clasa a III-a) 

 sunt memorate de elevi 
şi ei desprind înţelesul proverbelor despre muncă.  

„Numai banul muncit are preţ.” – („Banul muncit” clasa a II-a) 
 Prietenia 

 Lista acestor proverbe, zicători, poate fi întregită prin căutări datorate efortului propriu 
al fiecărui elev, prin lecturi independente, prin organizarea unor şezători (dacă alegem pentru 
„Opţional”- „Literatura pentru copii”). 

şi înţelesul acestui cuvânt este demonstrat de proverbe ca „Prietenul 
adevărat la nevoie se cunoaşte.” („Doi prieteni” – clasa a II-a), „Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i 
face!” („Vulpea şi barza” – clasa a II-a). 

 Exemplu
Jocul „Cine sunt personajele şi în ce lecturi le-aţi întâlnit?” 

: 

Ghicitori:  
 „A fost odată un cocoş  
 Care s-a întors bogat la moş.” 
  (cocoşul – „Punguţa cu doi bani”) 
 „Bărboşi şi de mulţi ani cărunţi 
 Cei şapte se-ntorceau din munţi.” 
  (cei 7 pitici – „Alba-ca-zăpada”) 
 Dacă în clasa I jocurile de recunoaştere se pot desfăşura mai mult datorită memorizării 
însuşirilor personajelor, începând cu clasa a II-a, până la clasa a III-a s e pot  crea di ferite 
rebusuri împreună cu elevii. 
 
        A  „Personaje îndrăgite” 

 N I C A        

   O C H I L A    

P R A S L E A      

I L E A N A       

 C E N U Ş A R E A S A 

   Z A N A      

  N E G H I N I T A  

Z A P A D A       

 T I N E R E T E    

  F A T A       

                  B 
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1. Erou popular pus pe şotii 
2. Din basmul „Harap-Alb” un erou 
3. Fecior mai mic dintr-un basm, legat de merele de aur 
4. …..Cosânzeana  
5. Fată harnică ce stătea în cenuşă 
6. Este bună totdeauna 
7. Era mic cât o neghină 
8. Alba-ca- …. 
9. „….. fără bătrâneţe” 
10.  Una bună şi una rea 
Aceste jocuri de vocabular sunt primele încercări care stimulează gândirea creatoare a 

copiilor, ilustrând totodată experienţa lor în materie de vocabular. 
Sursa principală a cunoştinţelor noastre o constituie mediul în care vieţuim: familie, 

societate, natură, iar mijlocul de a o exploata este observaţia.  
De ai ci – necesitatea ca exerciţiile de vocabular să aibă ca suport intuiţia, să nu 

pornească de la reprezentări şi cuvinte abstracte, ci de la imagini concrete, percepute direct. 
Am pus  copiilor întrebarea „De ce răsare Soarele?”- după ce le-am explicat despre 

mişcarea de rotaţie a Pământului în jurul axei sale – şi am obţinut diferite răspunsuri: „Ca să 
ne poată vedea Dumnezeu.”, „Ca să fie căldură şi lumină pentru a creşte plantele.”, „Ca să 
se bucure copiii de vreme caldă.”. 

Tot un rol problematizator îl au şi exerciţiile în care se dă efectul şi trebuie găsită 
cauza – cu mai multe posibilităţi de răspuns: 

Exemplu
„Un căţeluş este şchiop” pentru că…. 

: 

- s-a agăţat într-un gard; 
- l-a muşcat un lup; 
- l-a lovit un copil. 

Cele mai interesante dialoguri sunt cele în care elevii „intră în pielea personajelor”, 
formulând întrebări şi răspunsuri, antrenând astfel întregul bagaj lingvistic în scopuri 
creatoare. 

Exemple d e dialoguri

Pentru aceste dialoguri, copiii au creat diverse variante, folosind imaginaţia creatoare. 
În ex primarea l or s -au folosit de cuvintele şi expresiile frumoase dobândite prin lecţii, prin 
lecturi suplimentare, pe care le-au împletit în imagini originale. 

: „Dacul şi romanul”, „Vulpea şi barza”, „Norul şi soarele”, 
„Copilul şi floarea”. 
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Metode specifice lecţiilor de limbă
   
 Toate activităţile angajate în formarea capacităţii de comunicare, fie că au loc în ore 
special destinate, fie că se desfăşoară în orice împrejurare în care elevii exersează actul 
vorbirii, au o contribuţie reală la cultivarea creativităţii la şcolarii mici. 
 Activităţile de formare a mesajului oral (aplicativ) realizează, pe de o parte, o sinteză a 
tot ceea ce elevii învaţă la citire şi la celelalte obiecte de învăţământ, mai ales sub raportul 
corectitudinii exprimării, iar pe de altă parte, constituie un prilej de valorificare a experienţei 
de viaţă, de manifestare a imaginaţiei şi fanteziei lor creative. 
 În cadrul cunoaşterii dezvoltării psihice a elevilor, dar şi pentru a acţiona în cunoştinţă 
de cauză cu fiecare copil în parte, chiar din primele zile de şcoală, acord o importanţă 
deosebită limbajului şi capacităţii de comunicare. Urmăresc dacă elevii înţeleg şi interpretează 
corect solicitările formulate, dacă sunt receptivi la noutatea activităţii şcolare, care le este 
ritmul de asimilare şi tipul de memorare. 
 Chiar din perioada preabecedară folosesc activităţi care angajează procedee creatoare. 
Urmăresc spontaneitatea construcţiilor verbale, a fanteziei şi a jocului liber al reprezentărilor 
puse în discuţie. Se creează o atmosferă destinsă care eliberează pe copii de teama de a fi 
pedepsiţi. Este o atmosferă care favorizează comunicarea, care încurajează pe cei cu o gândire 
mai lentă şi dă „aripi” celor dotaţi, se creează o atmosferă care atrage treptat în procesul 
muncii intelectuale, al efortului intelectual şi pe cei mai pasivi copii. 
 Pentru lărgirea limbajului vorbit utilizez o serie de jocuri, cum ar fi: „Spune ce vez i!” 
– Voi prezenta şcolarilor un jeton ce conţine o imagine, urmărind să exprime prin cuvinte ce 
au văzut. Răspunsurile sunt variate, de la propoziţii simple, până la povestiri frumoase.  

Scopul jocurilor este dezvoltarea acuităţii vizuale, a concentrării şi flexibilităţii 
atenţiei, a exprimării logice şi corecte, a fluidităţii gândirii. Începând cu perioada abecedară şi 
până la sfârşitul ciclului primar, acestea se diversifică valorificând creator deprinderile şi 
cunoştinţele achiziţionate, ajutând la dobândirea prin mijloace proprii de noi cunoştinţe. 

Astfel, am pregătit jocuri de rol adaptate fiecărei teme: 
Exemple
„Închipuieşte-ţi că eşti Moş Crăciun. Povesteşte despre tine!”  

: 

„Dacă ai fi o pasăre călătoare, ce ai povesti copiilor?” 
Crearea şi interpretarea unui rol implică prin identificarea cu personajele trăirea 

afectivă, iar improvizarea şi transformarea unui rol solicită la maximum imaginaţia şi 
gândirea critică. Pornind de la dramatizarea unor anumite părţi din poveşti, am trecut treptat la 
realizarea de convorbiri imaginare pentru diverse teme. 

Exemple
- întâlnirea dintre lup şi Scufiţa Roşie; 

:  

- discuţia dintre vulpe şi urs („Ursul păcălit de vulpe”); 
- o discuţie între un copil şi o rândunică; 
- întâlnirea dintre tine şi un prieten drag. 

Fireşte, într-un fel vor povesti copiii despre întâmplări şi situaţii trăite de ei, şi în alt 
mod despre faptele şi evenimentele aflate din mai multe surse, care pot fi puse în 
corespondenţă cu cele relatate în textele de citire analizate. Capacitatea de esenţializare şi 
sinteză, chiar dacă apare într-o formă firavă, trebuie să fie încurajată şi sprijinită metodic, ea 
afirmându-se ca o trăsătură esenţială a profilului omului societăţii contemporane, în vederea 
conturării spiritului modern, a promovării lui creatoare în activitatea teoretică şi practică. 

Fără a diminua valoarea acestor activităţi, care constă îndeosebi în reconstituirea şi 
reorganizarea experienţei de viaţă şi de cunoaştere a elevilor, în verbalizarea ei, povestirea 
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faptelor trăite, ori auzite, precum şi a celor aflate din conţinutul textelor de citire-lectură 
(povestire prin analogie) are un caracter reproductiv. De aceea valoarea lor ar fi substanţial 
sporită, dacă s-ar solicita mai mult capacitatea de inventivitate, dacă li s-ar cere elevilor să 
povestească despre fapte şi întâmplări imaginare, dacă acestea s-ar transforma în situaţii pe 
care copiii le-ar putea trăi în viitor. 

În acest sens, se sugerează povestirile prin analogie, dar la timpul viitor, precum şi cele 
prin contrast.  

În pr imul c az, î ntâmplările şi situaţiile pe care le creează elevii solicită combinarea 
reprezentărilor, ideilor, cunoştinţelor de care dispun, îi îndeamnă să facă diferite presupuneri, 
să imagineze diverse situaţii posibile în care ei s-ar pl asa ca p ersonaje act ive, ca s impli 
spectatori. Prin astfel de angajamente este solicitată şi gândirea probabilistică atât de mult 
necesară în creaţia ştiinţifică, tehnică, economică şi literar-artistică. 

În cel de al doilea caz, dacă într-un text se relatează despre isprăvile unui personaj, 
despre conduita lui exemplară, deosebită în diferite contexte de viaţă, se poate cere elevilor să 
construiască o povestire în care să apară un personaj care are însuşiri morale, fizice, opuse 
celui prezentat în text. 

O altă posibilitate prin care elevii pot interveni în continuarea povestirii o  oferă şi 
textele cu caracter descriptiv, care pun şi ele probleme diferite în privinţa intervenţiei 
creatoare a elevilor, ce se pot situa la diverse niveluri de participare.  

Astfel, spre exemplu, lectura „Pe Argeş în jos” după Al. Vlahuţă, s-ar putea plasa în 
viziunea v iitorului, c onvorbirile c u e levii f iind or ientate i maginar, s pre c eea ce ar  put ea 
întâlni Argeşul în anii următori. Elevii pot fi stimulaţi să elaboreze „proiecte” cu privire la 
viitoarele obiective industriale, turistice, de agrement etc. 

O variantă mai dificilă şi o etapă superioară, o constituie grupul de povestiri care se 
alcătuiesc din mai multe tablouri. Aici am ţinut cont de faptul că trebuie să gradez 
dificultatea exerciţiului, însă în mai multe lecţii. Am pornit de la tablouri – la î nceput am  
folosit două tablouri, în semestrul I al clasei I, iar în semestrul al II-lea am introdus trei sau 
chiar patru tablouri. Pornesc de la varianta ilustraţiilor care se înlănţuie într-o succesiune 
logică, în care povestirea se încheagă aproape de la sine. Acest tip de exerciţii constituie o 
etapă de trecere spre o altă categorie de exerciţii, în care tablourile nu sunt legate între ele, şi 
pot fi combinate în mod divers în funcţie de relaţiile pe care le stabilesc între ele şcolarii. 

Nu mai puţin interesantă este crearea povestirilor, folosind imaginea personajelor 
disparate.  

Exemplu
Amuzante şi foarte eficiente sunt şi jocurile de amalgamare, de  combinare a mai 

multor poveşti sau povestiri într-una singură. 

: o floare, un grup de copii, un stol de păsări etc. 

Asistând la câteva lecţii de acest tip am remarcat că greutăţile întâmpinate de copii în 
povestirile fundamentate pe material intuitiv, se manifestă uneori şi mai pregnant în 
povestirile lipsite de sprijinul senzorial.  

În acestea din urmă elevii pot imagina şi produce liber, neîngrădiţi de restricţii, de 
elementele care se cer respectate, alegându-şi singuri modalităţile de combinare a elementelor, 
personajelor, î n t imp ce în pr ima categorie e i sunt obligaţi să respecte cadrul, tablourile, să 
brodeze evenimente în jurul unor fapte şi personaje. Îngrădindu-i parţial, acestea oferă 
totodată puncte de sprijin, izvoare de inspiraţie, care pot călăuzi şi orienta creaţia, în timp ce, 
în lipsa lor, privaţi de sugestii, copiii se pierd în amănunte nesemnificative, trec de la o idee la 
alta, realizând o naraţiune banală, simplistă, nefinalizată. Tocmai de aceea, realizarea 
colectivă a povestirilor, intervenţia colegilor, sugestia oferită în momentul stagnării ideilor, 
rămân atât de utile, mai ales în fazele iniţiale ale evoluţiei. 
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Succesul învăţării este garantat când învăţătorul renunţă la un comportament 
interogativ abuziv şi promovează, provoacă şi înlesneşte interacţiunile comunicative elevi-
elevi, ştie să creeze sau să provoace situaţii conflictuale, problematizări. 

Un alt grup de exerciţii este cel ce poate fi definit generic „jocurile de cuvinte” care 
urmăresc însuşirea de cuvinte, expresii, dezvoltarea bagajului verbal. Şi acestea se desfăşoară 
într-o anumită gradare, pot fi orale şi scrise şi se urmăreşte formarea grilei pentru cizelarea 
exprimării şi a unui limbaj logic, precis, nuanţat. 

Învăţarea corectă şi temeinică a cuvintelor şi dezvoltarea calitativă, funcţională a 
vocabularului şi implicit a limbajului se asigură prin parcurgerea unui drum metodic din care 
nu lipsesc următoarele secvenţe: 

 folosirea termenului nou în situaţii concrete de viaţă (soluţie obligatorie în 
etapele dinaintea celei şcolare); 

 întrebuinţarea cuvântului nou într-o comunicare, î ntr-un context în care el îşi 
precizează fără echivoc înţelesul propriu; 

 desprinderea termenului nou din context şi explorarea lui mai ales prin seria 
sinonimică pe care o are şi prin antonimie (când are); 

 folosirea cuvântului (de către învăţător) în mai multe contexte tot cu sensul său 
propriu, fundamental; 

 efectuarea unor exerciţii de utilizare a cuvântului (de către elevi) în enunţuri 
noi, variate şi de înlocuire a termenului cu sinonime sau cu îmbinări de cuvinte 
care au un sens foarte apropiat; 

 întrebuinţarea (de către elevi) a termenului nou în cadrul unui context mai larg 
în care i se construieşte familia de cuvinte; 

 utilizarea cuvântului în derivate, locuţiuni sau expresii, proverbe, maxime, 
zicători în a căror combinaţii intră, situaţii în car e apa r di feritele s ensuri 
contextuale ale cuvântului şi se evidenţiază puterea lui expresivă; 

 folosirea cuvântului în jocuri de cuvinte, îmbinări cu sensuri secundare, 
figurate, plastice, accentul căzând pe posibilitatea de reliefare a valorilor 
expresive, estetice. 

Parcurgerea acestui drum dezvoltă limbajul şi sporeşte calitatea vocabularului copiilor, 
dezvoltă capacităţile lingvistice creatoare. Elevul va înţelege că în limbă există un număr 
mare de cuvinte cu multiple posibilităţi de îmbinare a acestora, iar prin combinaţiile inedite 
ale cuvintelor, ei pun în evidenţă capacitatea de întrebuinţare creatoare a limbii. 

De aceea, în studiul elementelor de construcţie a comunicării, t rebuie pornit de  la 
teza potrivit căreia aceste construcţii se învaţă prin mijlocirea limbii, nu invers. De aici şi 
caracterul practic-aplicativ al elementelor de construcţie a comunicării, acestea nu constituie 
un scop în sine, ele având rol de autocontrol, de autoreglare a exprimării corecte, orale şi 
scrise. 

A c ultiva spiritul creator prin studiul elementelor de construcţie a comunicării 
înseamnă a asigura aplicarea în practică a noţiunilor şi categoriilor gramaticale, domeniul 
aplicării acestora în practică fiind comunicarea. De aici rezultă şi cunoscutele tipuri de 
exerciţii gramaticale, care pot fi ordonate după măsura în care ele angajează efortul creator al 
elevilor. 

Orale sau scrise, jocurile de cuvinte stimulează fluiditatea,

 J. P. Guilford, citat de Al. Roşca, distinge următoarele tipuri de asociaţii: „verbală, 
ideaţională, asociaţională şi de expresie”

 unul di n factorii 
creativităţii, care se manifestă în bogăţia, uşurinţa şi rapiditatea asociaţiilor. 

3

                                                 
3 Al. Roşca – „Creativitatea generală şi specifică”, Ed. Academiei, Bucureşti, 1983, pag. 56 

, pos ibil de  evidenţiat prin-tr-o  serie de  t este, se 
apropie până la identificare de sarcinile multor jocuri didactice.  
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 Fluiditatea verbală se manifestă şi se poate educa prin multe jocuri didactice în care se 
cere elevilor să elaboreze diverse variante ale unei structuri verbale care să conţină anumite 
elemente date. 

Exemple 
1. Cu litera iniţială dată formează cuvinte cu una, două, trei, patru silabe: 

de astfel de jocuri utilizate pot fi: 

 
m__ n__     p__ r__ 

mac    

mare    

marinar    

modelată    

 

2. Răspunde la întrebări folosind cuvinte care să înceapă cu litera: 
M               A           B 
- Corina are o fetiţă. Cum o cheamă? 
- În ce oraş locuiesc? 
- Cum o cheamă pe prietena ei? 
- Care este mâncarea preferată? 
- Ce animal îndrăgeşte? 
3. „Şarpele miraculos” 
Adăugaţi o literă cuvântului dat pentru a obţine un cuvânt nou. La aceasta adăugaţi încă 
o literă şi aşa mai departe pentru a obţine cât mai multe cuvinte şi tot mai lungi. 
 Exemplu:  
ca  cad  cade  cadet 
la  …  …  … 
da  …  …  … 
mi  …  …  … 
4. Înlătură o literă şi obţine cuvinte noi: 

Exemplu: 
plac   lac  ac  
aluna   …  … 
spin  …  … 
sare  …  … 

5. Formează cuvinte noi din literele cuvântului următor. Foloseşte toate literele 
cuvântului dat, având voie să foloseşti în loc de „a” pe „ă” şi în loc de „s” pe „ş”: 

C A R A S 
    (arcaş, scara, sărac, sacră) 
6. „Lanţul silabelor” 

Pornindu-se de la un cuvânt se continuă cu altul care începe cu ultima silabă a 
cuvântului anterior. 
Exemplu:  
lanţul animalelor: Koala    lama  
lanţul numelor: ……. 

maşină 

lanţul obiectelor din clasă: …. 
7. Desfă cuvântul în două părţi şi adaugă o literă unei părţi pentru a obţine două 

cuvinte: 
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Exemplu: 
   an 
analiză     
   valiză 
autobuz,   parcare,  controlor. 
8. „Litera salvatoare” 

Completaţi grila ţinând cont de faptul că toate cuvintele căutate se termină cu litera 
„s”. 

    

  C E A S

   N A S

   R A S

   V A S

   P A S

C O M P A S

  G L A S

  P L U S

 S T O R S

A S C U N S

 
1. măsoară timpul 
2. ne ajută să mirosim 
3. tuns pe piele 
4. vapor  
5. distanţă făcută în mers 
6. instrument cu care desenăm cercul 
7. voce 
8. completare 
9. scos mustul din fruct 
10.  pitit 
Fluiditatea ideaţională urmăreşte bogăţia de idei în soluţionarea unor sarcini: 
Exemplu

1. găseşte cât mai multe titluri pentru un text dat; 
:  

2. spune cât mai multe întrebări pentru următoarea propoziţie; 
3. găseşte perechea. 

Fluiditatea expresională

1. „Cuvântul interzis” 

 se poate pune în evidenţă prin uşurinţa cu care se formează 
propoziţii în anumite condiţii, ca de exemplu: iniţialele unor  c uvinte, e vitarea unui  c uvânt 
într-o frază, înlocuirea cu alte cuvinte care au acelaşi sens: 

Răspunde la următoarele întrebări fără a folosi „cuvântul interzis”-  
primăvara. 
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 Când înfloresc ghioceii? 
Răspunsurile ar putea fi: 
- Ghioceii înfloresc când se topeşte zăpada. 
- Ghioceii înfloresc când începe un nou anotimp aşteptat de toţi. 
- Ghioceii înfloresc în preajma Zilei Femeii. 

2. Scrie propoziţii în care toate cuvintele încep cu litera dată: 
A,   ş,  M,  m,   l,  t. 

3. Uniţi cuvintele subliniate cu sensul potrivit din coloana alăturată: 
Maria are de rezolvat un caz familial
Acest joc îi este 

.               cunoscut 
familiar

Băiatul are un 
.      nume de botez 

prenume
Am învăţat astăzi despre 

 frumos, Vlad.              legat de familie 
pronume

Factorul 
.               parte de vorbire 

flexibilitatea este maximal implicat în astfel de exerciţii de joc. Adaptativă 
sau spontană, ea incită la restructurări în structura cunoştinţelor, la transferuri, la o mobilitate 
intelectuală intensă. 

Fluiditatea asociaţională

1. Înlocuieşte cuvântul subliniat cu altul care se potriveşte ca înţeles: 

 se manifestă în exerciţii, jocuri în care se cere găsirea cât 
mai multor cuvinte similare sau opuse din punct de vedere semantic cu un cuvânt dat: 

- spune
 Bunica 

 – 
spune

 Mama îi 
 un basm. 

spune
 Vânătorul 

 lui Andrei să scrie frumos. 
spune 

 Martorul 
întâmplarea cu puiul de urs. 

spune
 Sandu i-a 

 cum s-a desfăşurat acţiunea. 
spus

(povesteşte, atrage atenţia, istoriseşte, relatează, mărturisit) 
 supărarea care îl apăsa. 

2. „Jocul antonimelor” 
Grupaţi cuvintele care au înţeles opus: vesel, mic, a urca, neatent, trist, a coborî, 

mare, atent. 
Cota de  originalitate

În afara tendinţei de a da viaţă cuvintelor, includerea lor în propoziţii vizează două 
ţeluri: 

 o putem acorda în funcţie de gradul de îndepărtare faţă de 
răspunsurile sau rezolvările stereotipice, obişnuite ale elevilor cu acelaşi nivel de pregătire 
şcolară. Chiar dacă aceste elemente sunt minore faţă de cele reproductive, ele exprimă 
tendinţa de creativitate a copilului care trebuie încurajată. 

însuşirea conştientă şi capacitatea de operare cu cuvintele, pe de o parte, şi sesizarea 
schimbărilor pe care le suferă acestea în funcţie de contextul în care se includ

Căutând expresia potrivită, şcolarii vor însuşi nu numai valenţele diverse, dar vor 
observa totodată că un cuvânt greşit utilizat poate modifica sensul textului şi că trebuie aleşi 
termenii î n consens cu acesta. În felul acesta se formează treptat grija pentru cizelarea 
exprimării, se desprinde un limbaj logic, precis, nuanţat. 

, pe de altă parte. 

Jocul însuşirilor sau în limbajul copiilor „Cum poate f i?” sau inversul său „Cui i  se 
potriveşte?” sunt ilus trative în acest s ens. Acestea îi a jută pe elevi să descopere diferite 
semnificaţii şi implicaţii ale aceluiaşi cuvânt. Se deschide astfel calea spre jocurile de 
sinonimie, omonimie, antonimie care conferă limbajului nu numai bogăţie şi varietate, dar şi 
sensibilitate şi expresivitate. 

Achiziţiile verbale pe care copiii le vor face, vor înlesni desfăşurarea unui gen de 
activitate dificilă în clasele mici – compunerea.

Povestirile create de elevi după un şir de ilustraţii, cu început sau sfârşit dat, după un 
proverb, după un plan, valorifică în mod creator ceea ce au dobândit. Aceste achiziţii 
preţioase pentru micii şcolari îmbogăţesc, înfrumuseţează şi oferă fundamentul verbal prin 
care se poate da glas imaginilor, se pot desăvârşi estetic ideile. 
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Având punct de plecare zestre „expresiilor frumoase” cu care vin copiii în contact în 
textele din manual şi în lecturile ce urmează a fi citite, am căutat să le dezvolt şi posibilitatea 
de a crea ei înşişi exprimări nuanţate şi originale, toate acestea prin însuşirea conştientă de noi 
unităţi stilistice. 

După cum arată însuşi termenul de „compunere”

Înţelegând în acest fel sensul compunerii ca formă specifică de comunicare, trebuie 
subliniate valenţele ei formative în ceea ce priveşte dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale 
elevilor, în special a imaginaţiei şi gândirii lor creatoare. 

, elementele de creaţie, originale, de 
compoziţie reprezintă obiective de bază ale lor, precum şi criteriul principal de evaluare a 
tuturor formelor de comunicare, pe care elevii le realizează fie în clasă, fie în afara orelor de 
curs atât oral, cât şi în scris. 

Privită în acest fel, practica şcolară, cu toate progresele înregistrate, este deficitară, 
datorită faptului că nu este orientată în suficientă măsură în direcţia stimulării activităţii 
creatoare a elevilor prin lecţiile de compunere. 

Astfel, sunt folosite cu totul insuficient asemenea forme de compunere şi modalităţi de 
lucru, care să aibă în vedere realizarea de către elevi a unor lucrări în care contribuţia lor 
personală să aibă o pondere sporită. Destul de frecvent, se realizează compuneri după un plan 
şi o pregătire prealabilă atât de amănunţită, încât, în mod practic, contribuţia personală a 
elevilor este aproape nulă. În asemenea cazuri, nici nu poate fi vorba de „compoziţie”, ci doar 
de o simplă reproducere a unor fapte şi date dinainte cunoscute. La cele de mai sus, trebuie 
adăugat faptul că, deseori, se intervine prea mult şi în compunerile în care elevii ar trebui să 
înfăţişeze propriile lor gânduri, sentimente şi opinii izvorâte din cunoaşterea directă a 
diverselor aspecte din viaţa de zi cu zi, din observarea nemijlocită a obiectelor şi fenomenelor 
cu care vin în contact. Se creează situaţia anacronică şi neverosimilă că toţi elevii clasei 
trebuie să gândească şi să simtă la fel, să-şi manifeste în acelaşi chip stările emoţionale, 
conform „dirijării” excesive din partea învăţătorului. În acest din urmă caz, este ignorat, de 
fapt, însuşi procesul psihologic specific de formare şi dezvoltare a sentimentelor, 
confundându-se acestea cu procesul formării noţiunilor. 

Tutela „exagerată” asupra activităţii de creaţie a elevilor în elaborarea lucrărilor duce, 
în acelaşi timp, la realizarea unor compuneri şablon, aproape identice, încât cu mare greutate 
se pot delimita elementele de creaţie, originale ale elevilor, de simpla reproducere a unor date 
şi fapte pe care ei le-au acumulat cu prilejul pregătirii prealabile redactării compunerilor. 

Asemenea situaţii se pot întâlni chiar în cazul unor intenţii bune, dar neîmplinite 
corespunzător, de realizare a compunerilor libere, în care imaginaţia şi fantezia creatoare a 
elevilor trebuie să aibă un larg câmp liber de afirmare. Şi în elaborarea unor asemenea 
compuneri există tendinţa ca, foarte frecvent, „libertatea” şi independenţa elevilor să fie serios 
afectate de intervenţiile şi „ajutorul” învăţătorului care depăşesc strictul necesar şi care, mai 
ales în aceste cazuri, nu numai că sunt de prisos, dar chiar deranjează. 

Obţinerea de performanţe este posibilă printr-o flexibilitate a gândirii şi dezvoltarea 
aptitudinilor creatoare. 

Diferite tipuri de exerciţii ca: 
 formularea de propoziţii cu cuvinte şi expresii date; 
 formularea de propoziţii pornind de la un cuvânt dat cu mai multe sensuri; 
 dezvoltarea propoziţiei; 
 formularea de propoziţii după simboluri date; 
 completarea propoziţiilor, 

vor contribui la cunoaşterea şi dezvoltarea acestor aptitudini. 
 În cadrul unei lecţii cu referire la elemente de construcţie a comunicării, timpul este 
proporţionat astfel încât toate tipurile de învăţare să aibă locul cuvenit: învăţarea reproductivă, 
inteligibilă, operaţională, creativă. 
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De exemplu la clasa a III-a la tema „Acordul adjectivului cu substantivul”, va trebui 
să lămuresc modul de corelare a diferitelor tipuri de învăţare cu grija de a asigura înţelegerea 
de către elevi a unor chestiuni cu care vor opera la nivel creativ. Nivelul inteligibil va deveni 
criteriu de verificare a solidităţii capacităţilor de a opera cu noţiunile însuşite ca şi de a crea 
situaţii noi. 

Am căutat o modalitate prin care voi proporţiona corect nivelul de efort intelectual al 
elevilor pe parcursul lecţiei, dar în acelaşi timp, va trebui să acord învăţării creative o anumită 
gradare. 

SARCINA 
-Să caute substantive potrivite pentru 

MODUL DE EXCUTARE 

adjective date. 
-Să completeze un text cu adjective corespunzătoare 
substantivelor subliniate efectuând acordul în 
număr. 
-Să elaboreze o compunere cu titlul „Primăvara în 
pădure”, folosind adjective care să exprime însuşiri 
ale plantelor şi animalelor din pădure. 

-Pe caiete, individual. 
 
-Pe fişe de muncă independentă. 
 
 
-Pe caiete, individual sau ca temă 
pentru acasă. 

 Am f olosit fişele de lucru care au un rol deosebit în cunoaşterea şi dezvoltarea 
capacităţilor creatoare. Le-am folosit atât la verificarea cunoştinţelor, cât şi la predarea noilor 
cunoştinţe, iar ele au cuprins diferite sarcini de lucru la care a intervenit în mod cert şi 
creativitatea copiilor. 
Voi exemplifica cu exerciţii date ca activitate independentă şcolarilor din clasele I şi a III-a. 

1. Găsiţi câte două cuvinte care să conţină grupurile de litere „che”, „chi”, „ghe”, 
„ghi” şi alcătuiţi cu ele propoziţii. 

2. Alcătuiţi propoziţii în care fiecare cuvânt să răspundă la întrebarea indicată: 
1. Cine? Ce face? Unde?  
2. Unde? Ce fel? Cine? Ce face? 
3. Cine? Ce face? Pe cine? A cui? 
4. Ce face? Când? Cine? Care?  
3. Înlocuiţi spaţiile punctate din enunţurile care urmează cu verbele din coloana 

alăturată: 
Bunica …… o poveste nepoţilor.                spun 
Ţâncii ….. cu glasuri dulci şi subţirele.               istoriseşte 
Boierul acela ….. un fecior.     se roagă 
Noi ……. singuri pe lume.     răspunde 
Lucia ……. hotărâtă.      avea 
Vă …… mâine seară.      suntem 

4. Transformaţi propoziţiile simple în propoziţii dezvoltate: 
Vântul bate. 
S-a ivit luna. 
5. Alcătuiţi propoziţii în care subiectul să ocupe locuri diferite: la începutul, în 

interiorul şi la sfârşitul propoziţiei. 
6. Alcătuiţi două enunţuri după schemele următoare, unde p.s. este simbolul pentru 

părţile secundare care determină un verb. 
a) P +    S +    P.S +     P.S
    v.        s.         s.          s. 

. 

 

b) S+     P+     P.S.+     
     s.       v.        s.        adj. 

P.S. 
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Eficienţa acestor tipuri de exerciţii se măsoară prin capacitate de exprimare a elevilor, 
atât oral cât şi în scris. 
 O formă aparte a exerciţiilor creatoare, cu un mare caracter creator, o reprezintă 
compunerea gramaticală. Prin acest tip de exerciţii se realizează o sinteză cu celelalte 
exerciţii.  

Compunerile gramaticale pot fi solicitate copiilor după învăţarea oricărei părţi de 
vorbire sau propoziţie. 

Exemple
1. Alcătuieşte o compunere cu titlul „În excursie” în care să folosiţi substantive 

proprii. 

:  

2. Alcătuieşte o scurtă compunere intitulată „Gânduri despre vacanţa mare”, 
folosind verbe a căror acţiune se petrece în momentul vorbirii. 

3. Folosiţi într-o compunere toate semnele de punctuaţie învăţate. 
4. Alege verbele din următoarele cuvinte. Scrie o compunere despre o întâmplare. 
şcolarii, am ajuns, autocar, vară, munte, am hotărât, frumos, m-am urcat, luminos, să 

plecăm, alerga, era, am plecat, rece, am primit, ne-am odihnit. 
 Modalităţile prezentate permit învăţarea acestor noţiuni nu ca mod în sine, ci pentru 
autoreglarea exprimării. 
 În concluzie, cu cât mai de timpuriu solicităm un mai mare efort intelectual de la copii 
în procesul de învăţământ – prin depăşirea dominaţiei cadrului reproductiv al cunoştinţelor şi 
creşterea treptată a operativităţii mintale, cu atât avem o şansă mai mare în reuşita dezvoltării 
personalităţii creatoare şi invers, deoarece un elev care a învăţat numai prin reproducere, va 
trece cu greu peste acest modul intelectual foarte puternic consolidat în construcţia 
personalităţii sale. Va opune chiar rezistenţă la „învăţarea prin cercetare-descoperire” c are 
cere alte structuri şi acţiuni mintale cu totul mai complexe decât cele reproductive. 
 Copiii trebuie dirijaţi în găsirea soluţiei sau soluţiilor  cerute sau să fie ajutaţi în 
procesul de demarare a operativităţii mintale (nu prin a-i da soluţia,  
de-a gata ci numai prin a i-o sugera la timp şi ori de câte ori este nevoie). 
 Voi căuta, şi în continuare, să atrag întotdeauna atenţia şcolarilor asupra 
superficialităţii, fără însă a jigni, îndemnându-i la efort mai mult, la dorinţa de a fi mai 
stăruitori, încurajându-le c ontinuu s pontaneitatea cu licăriri de fantezie efervescentă. 
Creativitatea copiilor este descătuşată atunci când se creează o atmosferă caldă, calmă, 
afectivă. Într-un asemenea cadru de comunicare lipsită de tensiune, activă şi favorabilă 
colaborării în muncă, chiar şi copiii cu tendinţe spre pasivitate, neobişnuiţi cu efortul 
intelectual sau activism mintal intens se redresează, se adaptează mediului, intră treptat în 
procesul muncii intelectuale şi prind gustul rezolvării problemelor şcolare, îşi eliberează 
energiile l atente p sihice şi prind dorinţa de autoafirmare. Aceasta înseamnă crearea omului 
creator, prin atmosfera creatoare a clasei. 
 Ca învăţător, m-am întâlnit în activitatea mea şi cu anumite piedici în calea 
manifestării imaginaţiei numite blocaje. Aceste blocaje sunt de mai multe feluri. Cel mai des 
întâlnite sunt blocajele emotive, deoarece factorii afectivi au o influenţă importantă. Teama 
de a nu greşi, de a nu se face de râs, îi poate împiedica pe copii să se exprime şi să prezinte un 
punct de vedere nou. Unii se descurajează rapid, la prima reuşită, deoarece activitatea creativă 
este dificilă şi solicită eforturi de lungă durată. Alţii au o tendinţă exagerată de a-i întrece pe 
ceilalţi, ceea ce implică evitarea ideilor deosebite. 
 Alte blocaje sunt c ele sociale. U nul di ntre e le a r f i conformismul: dorinţa ca toţi 
oamenii să se poarte şi să gândească în mod obişnuit. Cei cu idei sau comportări neobişnuite, 
sunt priviţi cu suspiciune şi dezaprobare. Se acordă, în general, o mare preţuire raţiunii logice 
şi judecăţii critice. 
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 Blocajele metodologice sunt cele care rezultă din procedeele de gândire. Aşa este 
cazul rigidităţii algoritmilor intelectuali, a „fixităţii funcţionale”, adică a folosirii obiectelor 
şi uneltelor potrivite funcţiei lor, fără a ne gândi să le dăm şi o altă utilizare. Tot în această 
categorie de blocaje găsim şi critica prematură. Atunci când ne gândim la soluţionarea unei 
probleme mai complexe, sunt momente când ne vin în minte tot felul de idei. Dacă, îndată ce 
apare o sugestie, ne apucăm şi o discutăm critic în ceea ce priveşte valoarea ei, acest act 
blochează venirea altor idei în conştiinţă. 

Înlăturarea acestor blocaje şi asigurarea unui fond dinamic necesar acţiunilor 
inovatoare sunt premize sigure ale formării la şcolari a unor comportamente specific 
creatoare.  

Studiul limbii şi literaturii române în şcoala primară se înscrie pe traiectoria unui 
învăţământ modern, dacă se solicită efortul intelectual al elevilor şi dacă, prin activităţile pe 
care aceştia le desfăşoară aduc anumite contribuţii personale, care să reprezinte rezultatul 
căutărilor, al investigaţiilor personale şi, pe această cale, să se bucure de satisfacţia 
strădaniilor depuse, aceasta fiind una din caracteristicile modului uman de a fi. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
 Stoica M. – „Pedagogie”, Ed. Gh.Cartu Alexandru, Bucureşti, 1997 
 Ioan Şerdean – „Didactica limbii şi literaturii române – în învăţământul primar”, Ed. 

Corint, Bucureşti, 2002 
 Al. Roşca – „Creativitatea generală şi specifică”, Ed. Academiei, Bucureşti, 1983 
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EDUCAREA GUSTULUI PENTRU LECTURĂ
ÎN RÂNDUL ELEVILOR

Prof. înv.primarCioroianu Sanda,
Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 2 Caracal

Dezvoltarea gustului pentru lectură sau, altfel spus, de trezirea şi educarea interesului, se realizează, 
prin acţionarea asupra raportului dintre obiect şi necesitate, asfel încât obiectul – în cazul nostru cartea – 
să răspundă unei necesităţi intelectuale şi afective a copilului. Această acţionare nu impune existenţa unui 
anumit nivel de instruire din partea părinţilor, dar solicită tuturor conştiinţa clară asupra importanţei lecturii în 
dezvoltarea deplină a copilului şi preocu parea de a-i trezi interesul pentru această activitate. 

Odată cu învăţarea scris-cititului, cartea devine un bun accesibil copilului. Efortului stimulativ pentru 
lectură pe care-l cultivă părinţii i se adaugă efortul sistematic al şcolii, din acest moment, lectura devine calea 
directă şi sigură pentru însuşirea formelor şi nuanţelor gândirii ca şi pentru exprimarea cu claritate şi precizie 
a ideilor proprii. La vârsta primei şcolarităţi, părintele va urmări lecturile recomandate de învăţător. Lectura 
făcută de părinte, discutarea cărţilor citite, dotarea bibliotecii personale constituie câţiva paşi ai unei campanii 
pedagogice a familiei pentru a cultiva în copil gustul pentru lectură.

În mediul rural, majoritatea elevilor nu aspiră să devină oameni culţi, mulţumindu-se să termine 
învăţământul obligatoriu. În astfel de şcoli, acţiunea de stimulare, îndrumare şi control a lecturii elevilor 
reprezintă pentru elevi o mare provocare. Rolul cel mai important în a-i determina pe elevi să citească îi revine 
profesorului. Această acţiune trebuie să înceapă cu elevii nu numai în refractări la lectură, ci şi în asimilarea 
cunoştinţelor generale. 

O altă categorie de elevi de care şcoala trebuie să se ocupe cu prioritate o formeazã elevii care citesc 
prea mult şi fără discernământ, neglijând pregătirea lecţiilor, frecventarea cursurilor. În condiţiile actuale ale 
invaziei audiovizualului şi internetului în viaţa noastră, aceşti elevi devin o raritate.

Cei mai mulţi dintre elevi citesc puţină literatură şi, de cele mai multe ori, nu literatură bună, ci cărţi de 
duzină, cu coperte frumos colorate şi cu titluri scrise cu litere aurii.

Elevii care nu citesc sunt prinşi într-un cerc vicios: citesc cu greutate, nu le place să citească, nu citesc 
mult, nu înţeleg ceea ce citesc.

Pentru a transforma elevii în cititori mai buni este nevoie de o viziune integratoare, de o regie, de „o 
punere în scenă”, regizorul aşteptat fiind profesorul. 

Rolul educatorului este de a urmări nu numai „cât”, ci şi „ce” şi „cum” citesc elevii săi. Nu numărul 
mare de cărţi citite contează, ci valoarea artistică şi educativă a acestora. Odată format, gustul pentru lectură 
se poate transforma într-o adevărată pasiune, care se poate resimţi toată viaţa. 

Îndrumarea lecturii elevilor este o acţiune dificilă şi de durată. Misiunea de a se ocupa de lecturile 
şcolarilor o au toate cadrele didactice: învăţătorii, profesorii diriginţii, profesorii de toate specialităţile. Alături 
de ei, bibliotecarul poate organiza acţiuni pentru promovarea cărţii şi stimularea interesului pentru lectură. 
Eficacitatea îndrumării lecturii depinde nu numai de o temeinică documentare pedagogică şi o bogată cultură 
generală, ci şi de cunoaşterea preferinţelor elevilor, care variază în funcţie de vârstă, temperament, mediu 
social şi de ambianţa colectivului şcolar. Însă cel care poate influenţa în mod pozitiv alegerea elevilor este 
profesorul de limba şi literatura română. Acesta poate, la începutul fiecărui an şcolar, să verifice şi să discute 
lecturile particulare din vacanţa de vară, să recomande o bibliografie obligatorie şi una facultativã, iar la 
sfârşitul fiecărui semestru, să rezerve măcar o oră controlului lecturii suplimentare a elevilor. Este bine ca 
aceste lecturi să fie consemnate într-un caiet special al elevului, jurnalul de lectură. Profesorului îi revine şi 
misiunea de a-l învăţa pe elev  „cum se citeşte” o carte. Am auzit destule voci care pledează pentru lectura 
rapidă, „cu ochiul”, parcurgând textul prin citire verticală sau oblică. Sunt de părere că o astfel de lectură nu 
contribuie cu nimic la cultura generală a elevilor. 
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Misiunea şcolii de a-i stimula pe elevi să citească este cu atât mai grea, cu cât în unele familii nu există 
modele. Dacă un copil a văzut că părinţii, fraţii mai mari, rudele nu citesc, el de ce să citească? Dacă acasă la el 
nu există nicio carte, el de ce să cumpere cărţi? Un deziderat al şcolii este biblioteca personală a elevului care 
ar fi ideal să se constituie chiar din clasele primare şi să difere de cea a părinţilor. Intervenţia învăţătorului în 
clasele ciclului primar este absolut necesară, în vederea formării gustului pentru lecturã. 

Lectura dezvoltă vocabularul elevilor, apelează la imaginaţia copiilor, mobilizează procesele intelectuale 
şi duce la creşterea capacităţii de participare emoţională la propria acţiune de creaţie. 

Lectura duce la dezvoltarea proceselor intelectuale superioare celor de tip reproductiv, în mod deosebit 
a proceselor memorial-logice, a imaginaţiei şi a gândirii creatoare.

Motivarea elevilor pentru lectură depinde, în primul rând, de efortul pe care îl face fiecare profesor în 
parte, clarificându-şi el însuşi anumite aspecte privind punerea în scenă a lecturii în şcoală.

Numai cel căruia i s-a insuflat în copilărie gustul pentru lumea minunată a cărţii va căuta şi îşi va găsi 
timp pentru această activitate de minte şi suflet.

Bibliografie:
1. Cornea, Paul, Introducere în teoria lecturii, Ed. Minerva, Bucureşti, 1988;
2. Corneliu, Crăciun, Metodica predării limbii române în învăţământul primar, Ed. Emia, 2009.
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ALEGE UN CĂMIN SĂNĂTOS!
PROIECT EDUCAŢIONAL

INSTITUTOR DUMITRAŞCU DANIELA
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „MIRCEA VODĂ” CĂLĂRAŞI

ARGUMENT:
Toată lumea este de acord cu faptul că sănătatea este un lucru de care trebuie să avem grijă. 

Trăim într-o ţară în care dispunem de servicii medicale de urgenţă, în care încă mai avem personal medical 
bine pregătit (cel puţin în marile spitale!), în care există preparate farmaceutice cu care se pot trata aproape 
toate bolile (dacă sunt bani!) şi ... cu toate acestea ... nici tehnica medicală cea mai avansată şi nici cei mai 
buni specialişti nu pot compensa consecinţele unor obiceiuri nesănătoase cum este ... fumatul. Şi stilul de viaţă 
sănătos se învaţă iar dacă educaţia privind calitatea vieţii se face la o vârstă cât mai fragedă şansa de reuşită 
creşte.

Francis Bacon (1561-1626), filozof şi om politic englez, spunea:
„Un corp sănătos este ca o casă de vacanţă. Un corp bolnav este ca o temniţă.”

OBIECTIVE GENERALE:
  Informarea copiilor de vârstă şcolară mică – clasa I – cu privire la consecinţele fumatului activ 
şi pasiv, pe înţelesul lor;
  Educarea copiilor pentru luarea unei atitudini corecte faţă de comportamentul adulţilor fumători 
pe care îi au în familie;
  Conştientizarea adulţilor – părinţi, fraţi, bunici – asupra afecţiunilor pe care fumul de ţigară le 
determină în rândul copiilor: afecţiuni respiratorii (bronşite, pneumonii, astm bronşic), boli alergice, anemii 
cronice şi leucemii;
  Informarea adulţilor cu privire la medicamentele care te pot ajuta să renunţi la fumat şi la 
sprijinul de specialitate care îţi poate fi oferit şi la adresa www.stopfumat.eu  sau la Tel Verde STOP FUMAT: 
0800878673.

OBIECTIVE SPECIFICE:
  Realizarea unor desene sugestive de către elevii clasei întâi al căror mesaj să fie „Alege un 
cămin sănătos!”.

GRUPUL ŢINTĂ:
  Elevii clasei I şi părinţii acestora.
PERIOADA: aprilie – mai – iunie(finalizare proiect)

http://www.stopfumat.eu
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BENEFICIARII DIRECŢI/ INDIRECŢI:
  Elevii clasei I
  Părinţii elevilor
  Bunicii, fraţii mai mari ai elevilor.

DESCRIERI PE SCURT ALE ACŢIUNILOR/ ACTIVITĂŢILOR:
  S-au desfăşurat discuţii ale elevilor cu specialişti abilitaţi în domeniu – cadre medicale, în 
prezenţa învăţătorului.
  Au avut loc întâlniri - dialog cu părinţii unde s-au distribuit broşuri informative ale Institutului de 
Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din cadrul programului finanţat de Ministerul Sănătăţii Publice. Discuţiile 
cu părinţii elevilor s-au purtat pornind de la desenele realizate de copiii lor în orele de educaţie plastică cu 
mesajul „Alege un cămin sănătos!”.
  Au fost premiate desenele cele mai expresive în cadrul colectivelor claselor întâi şi toţi elevii 
au primit brăţara stopfumat. Toţi elevii au primit diplome de participare la proiectul antifumat.

REALIZĂRI / PRODUSE FINALE:
  Desene cu mesajul purtat de titlul proiectului – cele mai sugestive desene fiind în prezentarea 
Power Point anexată acestor detalieri.

MEDIATIZAREA:
  Evenimentul a fost mediatizat în şcoală şi în presa locală.
  
Beneficiarii direcți ai acțiunilor: elevii clasei I A.
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAłIONAL  COALĂ-FAMILIE 

Profesor învăŃământ primar NĂSTASE ADRIANA 
oala cu clasele I-VIII NR.1 łăndărei,IalomiŃa 

 
 

 CONTRACT DE PARTENERIAT 
 
1.PĂRłILE CONTRACTULUI 
 
1.1.  a)  COALA CU CLASELE I-VIII .... 
        b)  COLECTIVUL DE PĂRINłI AI CLASEI a II-a B 
1.2.IniŃiatorul    COALA CU CLASELE ....cu sediul în ....,strada ...., reprezentată 
prin:director  .... i institutor ....,se angajează în parteneriat cu COLECTIVUL DE 
PĂRINłI AI CLASEI a II-a B 
 
2.OBIECTUL CONTRACTULUI DE PARTENERIAT 
 
2.1.IniŃiatorul va folosi parteneriatul în scopul colaborării dintre cele două părŃi 
participante în vederea efectuării unor schimburi de experienŃă colara i îmbunătăŃirii 
relaŃiei dintre coala-familie-comunitate. 
 
2.2. InstituŃia parteneră va proceda la asigurarea unui regim de parteneriat adecvat 
realizării obiectivelor propuse de comun acord de ambii parteneri. 
 
3.OBLIGAłIILE PĂRłILOR AFLATE ÎN PARTENERIAT 
Realizarea unei unităŃi de cerinŃe cu privire la stabilirea obiectivelor i tematica întâlnirilor 
propuse. 
Respectarea principiilor de lucru: 
seriozitate,responsabilitate,competenŃă,interactivitate,ofertă de alternative,implicare 
activă,cooperare,receptivitate. 
 
 
4.PREZENTUL CONTRACT DE PARTENERIAT ARE NUMĂRUL 
de.............din..................i a fost încheiat în ........ exemplare. 
 
PROPUNĂTOR:        
                                                                                    COLECTIVUL DE PĂRINłI ,                                               
REPREZENTANT:   
 Director ,  
 
                             
 
 
 
 
 
 



43

TEMA PROIECTULUI:  ÎMPREUNĂÎMPREUNĂÎMPREUNĂÎMPREUNĂ,,,,    , , , , SUNTEMSUNTEMSUNTEMSUNTEM            O O O O         FAMILFAMILFAMILFAMILIIIIEEEE 
PARTENERI: coala cu clasele .... 
 PărinŃii elevilor clasei a II-a B în anul colar .... 
COLABORATORI:un psiholog,preot,poliŃist de proximitate 
INIłIATOR/COORDONATOR: Prof.înv.primar ,NĂSTASE    ADRIANA                
ARGUMENT:Analiza SWOT ,parcurgerea anului colar ....,iniŃierea i desfaurarea în clasa I a unor 
activităŃi în care au fost implicaŃi părinŃii elevilor,precum i dorinŃa de consolida relaŃia dintre coală i 
familie,au costituit premisa dezvoltării unui nou proiect în care activitatea părinŃilor,valorizarea acestora 
să fie mult mai evidentă i prolifică.O educaŃie de calitate se realizează atunci când , la procesul de 
formare a micilor colari concură ,în mod armonios , toŃi factorii educaŃionali . RelaŃia de colaborare 
permanenŃa cu familia este printre condiŃiile esenŃiale care asigură succesul colar . 
DESCRIEREA PROIECTULUI:Prin activităŃile proiectului,coala recunoate  i accentuează rolul 
părinŃilor în educaŃia copiilor ,ca primi educatori i continuatori ai educaŃiei i instrucŃiei dobândite de 
către elevi în cadrul colii.De asemenea ,se evidenŃiază necesitatea implicării părinŃilor în viaŃa colii i se 
încearcă determinarea acestora în a –i analiza obiectiv propriile metode folosite în educaŃia i formarea 
copilului. 
ANALIZA SWOT: 
Puncte tari:                                                          

 ReacŃia pozitivă a majorităŃii părinŃilor de a participa la act 
 Ńiunile propuse; 
 Comunicarea transparentă i democratică între coală i familie; 
 ExperienŃe pozitive în relaŃia cu părinŃii în anul colar ....; 
 Deschidere i sprijin din partea conducerii colii. 

Puncte slabe: 
o Slaba participare a părinŃilor rromi la acŃiunile anterioare; 
o MentalităŃi i comportamente diverse,neunitare i contradictorii ale părinŃilor. 

 
OportunităŃi: 

 SpaŃiul colii adecvat aplicării proiectului; 
 Manifestarea interesului membrilor comunităŃii în desfăurarea activităŃilor din proiect:poliŃist de 

proximitate,psiholog,preot. 
AmeninŃări: 

o Modificarea planificării acŃiunilor în funcŃie de programul neprevăzut al  invitaŃilor; 
o Imposibilitatea adaptarii programului de lucru al părinŃilor cu ocupaŃie,în conformitate cu 

calendarul activităŃilor din proiect. 
SCOP:  

 Abilitarea părinŃilor cu metode de relaŃionare cu copiii; 
 Stimularea implicării active a părinŃilor în viaŃa colii i în viaŃa de                

             colari a elevilor. 
OBIECTIVE GENERALE: 

 Dobândirea de către părinŃi a unor abilităŃi care să sprijine formarea de comportamente adecvate 
idealului social ,pentru ameliorarea relaŃiei părinte –copil-coală; 

 Crearea de oportunităŃi pentru valorificarea experienŃelor pozitive în relaŃia cu propriul copil; 
 Realizarea unei atmosfere de lucru în echipă(elev,părinte,cadru didactic) eficientă i plpcutp pentru 

toŃi subiecŃii parteneriatului, 
 Implicarea i atragerea unui număr mare de părinŃi rromi în acŃiunile planificate. 

 
 
METODE/TEHNICI DE LUCRU: 

o Întâlniri cu specialiti,dezbateri,vizionarea unor prezentări pentru părinŃi,expoziŃii cu 
lucrările copiilor,ateliere de lucru în echipe formate din părinte-copil. 

 
GRUP łINTĂ:17 elevi ai clasei a II-a i părinŃii acestora 
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BENEFICIARI :direcŃi:elevii 
                            indirecŃi:grupul familial lărgit ,coala,societatea. 
REPERE TEMPORALE:anul colar  
LOCAłIA:coala cu clasele ....i alte locaŃii impuse de calendarul acŃiunilor 
RESURSELE PROIECTULUI: 

 Umane:17 elevi,17 părinŃi,un psiholog,un poliŃist,preot; 
 Materiale:spaŃiile unităŃii colare,logistica colii,lucrările realizate în munca pe echipe; 
 Financiare:bugetul proiectului este constituit din contribuŃia proprie a părinŃilor,cadrului didactic 

coordonator . 
 
ECHIPA DE REALIZARE: 

1. coordonatoare:cadrul didactic al clasei 
2. gestionarea fondurilor:o echipă de 2-3 părinŃi 
3. persoana de contact :un părinte 
4. supervizare:directorul unităŃii scolare în care se aplică proiectul 
5. mediator colar 

 
EVALUARE:expoziŃii foto,chestionare,lucrările copiilor. 
DISEMINAREA REZULTATELOR:popularizarea în diferite ocazii i la cererea persoanelor interesate. 
REZULTATE ATEPTATE:îŃelegerea i cooperarea eficientă în rezolvarea nevoilor colii i 
copiilor,prin implicarea părinŃilor atunci când situaŃia educaŃională o solicită. 
FINALIZAREA PROIECTULUI: va avea loc la finalul anului colar printr-un moment special de 
sărbătorire a efortului depus. 
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                                                       CALENDARUL DE ACTIVITĂłI 
 
NR. 
CRT. 

DATA TEMA OBIECTIVE ACłIUNI CINE  
PARTICIPĂ 

OBSER-
VAłII 

1. OCTOMBRIE  
 

”Putem 
realiza tot ce 
ne dorim” 

-Informarea 
părinŃilor în 
legătura cu 
modul în care 
elevii se 
adaptează 
cerinŃelor 
colare; 
-Prezentarea 
nevoilor i 
cauzelor care au 
generat acest 
proiect; 
-Punerea de 
acord a părŃilor 
asupra planului 
de activităŃi i 
definitivarea 
acestuia. 
 

-Întâlniri 
informative 
cu 
colectivul 
de părinŃi , 
analizarea i 
discutarea 
planului de 
acŃiune 
viitor. 

PărinŃi  
Coordonator 
proiect 
Reprezen-
tanŃi ai  
conducerii 
colii 
Mediator 
colar 

 

2. NOIEMBRIE  „Aa da,aa 
nu,dragi 
părinŃi!” 

-ÎnŃelegerea 
necesităŃii 
abordării unor 
mijloace i 
metode corecte 
în dezvoltarea 
psihică 
armonioasă a 
colarului mic; 
-Identificarea de 
către părinŃi a 
dificultăŃilor în 
relaŃia cu copiii 
atât în mediul 
familial cât Ńi în 
mediul colar. 
 

-Întâlniri de 
lucru:Expu- 
neri,discuŃii 
libere,rela- 
tări 

PărinŃi 
Psiholog- 
Coordonator 
proiect 
 

 

3. DECEMBRIE  „Un părinte 
priceput i 
talentat” 

-Antrenarea 
părinŃilor i 
elevilor în 
activităŃi comune 
extracurriculare 
-expoziŃie cu 
vânzare a 
produselor 
realizate 

-Ateliere de 
lucru:confec
Ńionarea 
obiectelor 
specifice 
sărbătorii 
Crăciunului 

Părinti 
Elevi 
Coordonator 
proiect 
Mediator 
colar 

 

4. FEBRUARIE  „PărinŃii,mo-
dele de 
conduită” 

-Consiliere din 
partea 
poliŃistului de 

-Informarea 
i formarea 
părinŃilor cu 

Parinti 
PoliŃist de 
proximitate 
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proximitate privire la o 
abordare 
corectă i 
legală a 
situaŃiilor 
problemă 
întâlnite; 
-Cunoate-
rea 
consecinŃe-
lor încălcării 
regulilor de 
comportare 
civilizată în 
societate. 

Coordonator 
proiect 
Reprezen-
tanŃi ai 
conducerii 
colii 
Mediator 
colar 

5. MARTIE  „Meseria, 
brăŃară de 
aur” 

-Realizarea unui 
contact direct cu 
diferite meserii 
i locuri de 
muncă; 
-Identificarea i 
înŃelegerea 
aspectelor 
caracteristice 
fiecărei 
meserii(sacrificii 
i satisfacŃii); 
-Manifestarea 
respectului faŃă 
de munca altuia. 

-Vizite la 
locurile de 
muncă ale 
părinŃilor 
elevilor 

PărinŃi 
Elevi 
Reprezen-
tanŃi ai 
instituŃiilor 
vizitate 
Coordonator 
proiect 
Mediator 
colar 

 

6. APRILIE  „Suntem un 
popor cretin 
din străvechi 
timpuri”  

-Consiliere 
crestinească din 
partea preotului  

-expune-
ri,discuŃii 
libere,prele-
geri 

PărinŃi,elevi,
preot,coordo
nator proiect 

 

7. MAI  „Să iubiŃi 
natura!” 

-Realizarea unor 
activităŃi de 
amenajare a 
spaŃiului colar 
natural ; 
-Dezvoltarea 
sentimentelor de 
ocrotire i iubire 
a mediului 
înconjurator. 

-activităŃi de 
plantare a 
castanilor i 
florilor în 
curtea 
colii; 
-stabilirea 
unui 
program de 
îngrijire a 
plantelor . 

PărinŃi,elevi,
coordonator 
proiect,con-
ducerea 
colii,medi-
ator colar 

 

8. IUNIE  „Cum a fost 
împreună?” 

-Prezentarea 
impresiilor 
elevilor i 
părinŃilor asupra 
rezultatelor 
proiectului 

-atelier de 
lucru 
-chestionar 

PărinŃi.elevi.
coordonator 
proiect,con-
ducerea 
colii,medi-
ator colar 
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INTEGRAREA COPIILOR ROMÂNI VENIŢI DIN SPANIA  
ÎN SISTEMUL ROMÂNESC DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Prof. GÎDEA NICOLETA
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR 6 ALEXANDRIA, TELEORMAN

Datorită problemei universale, numită « criza economică », tot mai mult ne confruntăm cu o nouă 
problemă aparută în sistemul de învăţământ si anume mii de copii ai românilor care munceau în Spania s-au 
reîntors la şcolile din ţara, după ce, ani de zile au învăţat la instituţii de învăţământ din Spania .

Străinătatea presupune multe diferenţe. Pe lângă cele de cultură, civilizaţie şi mentalitate intervin 
diferenţele în modul de organizare a întregii activităţi. Sistemul de învăţământ diferă de la o ţară la alta. Dacă 
în România încă se caută soluţia ideală, în alte ţări lucrurile stau altfel. Sistemul occidental de învăţământ este 
bazat pe formarea de competenţe, este ceva mai concret, mai aerisit şi orientat către practică. Fără a ierarhiza 
sau a lăuda un sistem sau altul, diferenţa există. Prin urmare, elevii care se întorc la şcolile din ţară trec, fără 
vina lor, dintr-o lume în alta.

Sistemul de învăţământ din Spania:
Sistemul spaniol de învăţământ nu este împărţit in trimestre sau semestre, anul şcolar fiind abordat ca 

un tot unitar (din septembrie si până in iunie). Exista o vacanță de Crăciun de două săptămâni si o vacanţă de 
două săptămâni de Paşti. Şcoala începe de obicei la 8.30 si se termină la 14.30. După-amiaza nu sunt ore dar 
anumite şcoli oferă workshopuri opţionale. Sistemul educaţional public spaniol se divide in 3 cicluri distincte:

1. Educaţia elementară (elementary): 6 clase de la 6 la 12 ani (clasele 1-6)
2. Educaţia secundară (secondary): 4 clase de la 12 la 16 ani (clasele 7-10)
3. Bacalaureatul (bachillerato): 2 clase de la 16 la 18 ani (clasele 11-12)
După finalizarea educaţiei secundare (la sfârşitul clasei a 10-a), elevii pot părăsi şcoala cu un certificat de 

absolvire a ciclului secundar sau pot continua educaţia la liceu pentru doi ani si să obţina titlul de „Bachiller”.
În cadrul ciclului secundar, cele mai multe obiecte de studiu sunt obligatorii: Ştiinţe Naturale, Ştiinţe 

Sociale, Educaţie Plastică si Vizuală, Limba si Literatura Spaniolă, Limbi străine (de obicei Limba Engleză), 
Matematică, Muzică, etc.

În cadrul ciclului de Bachillerato în clasa a 11-a obiectele obligatorii sunt Limba si Literatura Spaniolă I, 
Limbi straine I (de obicei Limba Engleza), Filosofia si Educaţie Fizică iar în clasa a 12-a, obiectele obligatorii 
sunt Limba si Literatura Spaniolă II, Limbi straine II (de obicei Limba Engleza) si Istoria. În ambele clase 
de Bachillerato, elevii trebuie sa-şi aleaga în funcţie de specializarea universitară pe care doresc să o urmeze, 
alte 3 obiecte dintre Fizică, Chimie, Biologie, Matematica, Latină, Greacă sau alte obiecte aflate in curricula 
opţională. 

Pentru a fi eligibili din punct de vedere lingvistic, elevii trebuie sa aiba cunoştinţe elementare spre medii 
de limba spaniolă (să fi studiat spaniola cel putin 2 ani in şcoala generală sau liceu).

 
Sistemul de învăţământ din Romania
În Romania, sistemul de învăţământ este organizat pe niveluri, asigurând coerenţa si continuitatea 

instruirii si educaţiei, în concordanţa cu particularităţile de vârsta si individuale. Sistemul naţional de învăţământ 
cuprinde: învăţământul preşcolar, învăţământul primar (clasa I-IV), învăţământul secundar care cuprinde: 
învăţământul gimnazial, secundar inferior (clasa V-IX); învăţământul liceal, secundar superior (clasa X-XII / 
XIII); profesional anii I-II / III; învăţământ postliceal, învăţământ superior (învăţământ universitar de scurtă 
durată (colegii de 3 ani) si de lungă durată (4-6 ani); învăţământ post-universitar (master, studii academice, 
doctorat) si se mai pot adauga educaţia permanentă, învăţământul deschis la distanţă, învăţământul particular, 
învăţământul pentru minoritati si învăţământul special.

O măsură importantă adoptată, constituie prelungirea învăţământului obligatoriu la 10 clase.Vârsta de 
debut a şcolarizării se face de la 6 ani, iar teoretic vârsta de încheiere a învăţământului obligatoriu este de 16 
ani.
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Învăţământul primar (clasele I-IV) funcţioneaza numai ca învăţământ de zi, la fel ca și cel secundar 
inferior (gimnaziul – clasa V-IX). 

Planul de învăţământ cuprinde ariile curriculare: limbă si comunicare, matematică si ştiinţe, om si 
societate, arte, educaţie fizică si sport, tehnologii, consiliere si orientare. 

Acest nivel se încheie cu susţinerea unui examen si obţinerea certificatului de capacitate, care permite 
înscrierea la concursul de admitere în învăţământul secundar superior.

Învăţământul secundar superior cuprinde: licee, şcoli profesionale şi şcoli de ucenici. Admiterea în fiecare 
dintre acestea se realizează prin concurs. Liceele organizează cursuri de zi, cu durata de 4 ani (clasa IX-XII) si 
cursuri serale sau fără frecvenţa cu durata de 5 ani (IX-XIII) Învăţământul liceal funcţionează cu următoarele 
filiere si profiluri: teoretic (real si uman), tehnologic (tehnic, servicii, protecţia mediului) si vocaţional (militar, 
teologic, sportiv, artistic). 

Studiile liceale se incheie cu un examen de bacalaureat (diversificat in functie de profilul liceului si de 
optiunea elevului) care permite obtinerea unei diplome. Pe baza acesteia, elevii se pot inscrie la concursul de 
admitere in invatamantul superior. Pe langa diploma de bacalaureat liceele elibereaza si un atestat profesional, 
care faciliteaza integrarea in munca absolventilor.

Învăţământul superior se organizează în două forme: învăţământ superior de scurtă durată (3 ani) si 
învăţământ superior de lungă durată (4-6 ani) ambele desfăşurându-se atât prin cursuri de zi cât si seral sau 
fără frecvenţa. Ambele forme de învăţământ superior presupun un concurs de admitere, la care pot participa 
absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat.

Se poate include si învăţământul post-universitar care asigură specializarea în domeniu sau extinderea 
si perfecţionarea pregătirii atestate prin diploma de licentă sau de absolvire. Admiterea în învăţământul post-
universitar se face prin concurs. 

Educaţia permanentă este o formă de instruire pusă la dispozitia adulţilor din partea Ministerului 
Educaţiei si Cercetării în colaborare cu alte ministere, cu mass-media şi cu alte organisme interesate pentru a 
facilita accesul la ştiinţă si cultură a tuturor cetăţenilor, indiferent de vârsta. Învăţământul deschis (la distanţă) 
este o formă de instruire a adulţilor care utilizează tehnologii moderne de comunicare si de transmitere a 
informaţiei. Învăţământul pentru minorităţi este organizat pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale 
care au dreptul să studieze şi să se instruiască în limba maternă la toate nivelurile si formele de învăţământ. 
Învăţământul special se organizează pentru preşcolarii si elevii cu deficienţe psihice, senzoriale, motorii etc. în 
scopul instruirii si educării, recuperării si integrării lor sociale.

Dupa cum se poate usor observa, există destule diferenţe între cele două sisteme de învăţământ, iar 
acomodarea elevilor veniţi din Spania este destul de dificilă, adaptarea lor la condiţiile şcolii româneşti fiind 
destul de anevoioasă.

M-am confruntat la începutul anului şcolar 2009-2010 cu o asemenea problemă, fiind învăţătoare la o 
clasa I Step by Step.

Am primit o cerere de înscriere în anul şcolar pentru un copil de origine rromă. Acest copil a fost nascut 
in Elveţia, unde şi-a petrecut si primii 4 ani din viată .Apoi, părinţii lui s-au mutat in Spania, unde au înscris 
copilul la grădiniţa, crezând ca vor rămane acolo. Aşadar, acest copil, în familia căruia se vorbea limba rromani, 
care crescuse pâna la 4 ani in Elveţia, acum mergea la grădiniţa în Spania. În vara anului 2009, familia a decis 
că e mai bine sa se reîntoarcă în România, aşadar, la începutul anului şcolar 2009-2010 au înscris copilul la 
şcoală în clasa I.

Nu mi-a fost greu să analizez competenţele de care dispunea acest elev. Cunoştinţele lui referitoare la 
limba română erau aproape nule. Însă, cu ajutorul metodelor si practicilor specifice alternativei educaţionale 
Step by step, am reusit sa integrăm cu succes acest copil, progresul lui fiind vizibil,în special la volumul 
cuvintelor in limba română.

Acum, dupa ce a trecut un an şcolar de cand E. a venit la noi la şcoală, datorită planului de intervenţie 
personalizat, a grijii permanente cu care a fost înconjurat acest copil, putem afirma despre el că este un elev 
cu rezultate medii la învăţătură, cu mulţi prieteni dornici să-l ajute la nevoie, chiar dacă nu provin din acelaşi 
mediu cultural .

Cu multă grijă, cu multă afecţiune și dând dovadă de mult tact pedagogic, trebuie să le facilităm acestor 
copii reintegrarea într-un sistem de învăţământ românesc în care trebuie să fie loc pentru toţi.



49

PROPUNERE DE PROGRAMĂ PENTRU PREDAREA GEOMETRIEI,  
CU ELEMENTE DE LOGICĂ, ÎN GIMNAZIU (clasele V - IX)

Prof. GHEORGHE TRUŢĂ

DESPRE NECESITATEA UNEI NOI PROGRAME DE PREDARE  
A GEOMETRIEI ÎN GIMNAZIU

SAU

SCURT ESEU DESPRE SPIRITUL LIBER ÎN GEOMETRIE

Elaborarea unei Programe de predare a Geometriei în gimnaziu este o întreprindere pe 
cât de importantă, pe atât de riscantă.

Asupra importanţei nu are rost să stăruim. O programă este legea fundamentală a predării unei materii, 
echivalenta unei Constituţii.

Riscul major este ca o Programă confuză, lacunară, cum credem că este cea în funcţiune, să fie înlocuită 
de una cel puţin la fel de nepotrivită, din alte puncte de vedere, desigur. Al doilea pericol vine din faptul că 
la fotbal şi la Geometrie pare a se pricepe toată lumea, orice demers într-un astfel de domeniu semănând cu o 
excursie într-o cuşcă de lei.

Dar înainte de orice, ne-am permis îndrăzneala unei asemenea întreprinderi după multă chibzuială, şi 
doar având certitudinea că: 

Geometria este deopotrivă o ştiinţă şi o artă. Poate singura care împacă perfect aceste două pretinse 
extreme. În acest punct, mărturia marelui poet şi matematician Ion Barbu e inevitabilă. Citez, aproape la 
întâmplare: “…acea beţie specială, castă şi înlănţuitoare ca un opium : starea de geometrie.” Sau: “Există 
undeva, în domeniul înalt al Geometriei un loc luminos unde se întâlneşte cu Poezia.” Platon: “Nimeni să 
nu intre aici dacă nu e geometru !” Ion Barbu: “Asta nu înseamnă că poeţii sunt excluşi.” Cel mai mare poet 
român al secolului douăzeci spune “poezie” dar înţelege, cu un firesc care nu i se mai pare demn de precizat, tot 
ce e adiacent-osmotic acesteia: logica, filozofia, gândirea în general. Marii  matematicieni, implicit geometri, 
de la Thales şi Pithagora, la Descartes, Pascal, Leibniz, Lagrange sau Gauss au fost, uneori chiar dincolo de 
voinţa lor, mari filozofi, creatori de şcoli şi de sisteme de gândire. Între formaţia matematică şi cea umanistă 
nu e nici o prăpastie, cum greşit se crede de secole bune, ci amândouă sunt laturi surori ale omului plenar, 
înţeles ca fiinţă cugetătoare. În acest sens, orice profesor de matematici, de la universitar la dascălul din cel mai 
îndepărtat cătun, ar trebui să ştie pe de rost, ca pe o pagină de evanghelie laică, articolul “Formaţia matematică” 
purtând aceeaşi ilustră semnătură: Ion Barbu-Dan Barbilian, exemplu deopotrivă de competenţă matematică 
şi de rostire românească limpede, eficientă, elegantă. Gândirea clară şi rostirea catifelată sunt semnele unei 
minţi luminoase,  la rându-i  efectul unei educaţii plurivalente la care e chemată să contribuie în mare măsură şi 
Geometria. Marile teoreme sunt, prin simplitatea exprimării, inspiraţie, ritm al expresiei şi armonie, nişte mari 
poeme.  Dualitatea ştiinţifică şi artistică a Geometriei e un fapt real, dar ea trebuie luată ca o punte, şi nu ca o 
dezbinare. În locul strâmt, cât un pas, al acestor două limitaţii stă esenţa acestei nobile ştiinţe. Orice alunecare 
într-o parte sau alta e o cădere în hău. Geometria ca artă pură e o glumă, la fel cum Geometria ca ştiinţă aridă e 
o stupidă eroare. De această dublă funcţie trebuie ţinut seama atât la predare, cât şi la recepţie. Un profesor de 
geometrie care, spre stupefacţia elevilor, umple câteva table cu formule aride, enunţuri şi semne nu face niciun 
serviciu propriilor elevi, şi cu atât mai puţin spiritului ştiinţific dar deschis al Geometriei. Predarea Geometriei, 
ca orice act formativ-informativ-artistic, presupune o punere în scenă adecvată şi neapărat inspirată. La fel 
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cum şi dincolo, la receptor, trebuie să existe acea “stare de geometrie” despre care vorbea Ion Barbu. Stare 
care însă trebuie indusă şi mereu cultivată elevilor. Şi cine s-o facă dacă nu dascălul? Iar, la rându-i, dascălul 
trebuie “cultivat” şi mereu motivat (şi) printr-o Programă corespunzătoare. Vreau să spun, ceea ce poate părea 
surprinzător, că Geometria, mai ales la ciclul gimnazial, nu poate fi predată nici ca Fizica, nici ca Biologia. 
Nici măcar ca Algebra! Pentru că niciuna dintre aceste materii, cu tot respectul, nu presupune acea stare 
specială, acel “loc înalt şi sfânt” care de milenii înfăşoară, ca un mir, teritoriul Geometriei.

Doar astfel gândind, am îndrăznit să mă apropii de acest proiect de Programă. După treizeci de ani de 
predare neîntreruptă a Geometriei în gimnaziu, după o activitate literară ce însumează mai multe romane şi 
piese de teatru, adunate în cărţi sau pe lemnul scenei, după o coabitare de zi cu zi a artisticului şi ştiinţificului, 
am crezut că, măcar teoretic, îndeplinesc premisele unuia asemenea proiect. Evident că promotorul ideal ar fi 
fost nimeni altul decât Ion Barbu. Cu condiţia ca maestrul să fi predat măcar doi ani la ciclul gimnazial… Nici 
chiar lui nu i se poate face concesia Practicului! (Sunt sigur că marelui poet nu i-ar fi displăcut o asemenea 
exigenţă, spirit înalt dar ferm, el însuşi a condiţionat apropierea  de Algebră a unui „neofit” de talia intelectual-
artistică a lui Camil Petrescu, de explicrea lui « –1 » ca simbol de perpendicularitate.) 

M-am apropiat cu multă sfială de acest proiect. Propun mai ales un model intelectual al alcătuitorului 
de Programă de Geometrie, care, din motivele enumerate mai sus, nu poate fi identic spiritual cu alţi autori 
de programe, model asimptotic către care privesc de la o spăşită distanţă. Demersul meu se doreşte mai mult 
vectorial, în răspărul ideii că, de prea mult timp, aceste evanghelii laice, cum sunt Programele de Geometrie, 
au fost produse şi emanate dintre pereţii reci, birocratici, ai unor cabinete ministeriale, departe de  larma 
stenică a elevilor, şi mai ales manufacturate de oameni care, în ciuda titlurilor academice care le apasă umerii 
ca nişte zale de fontă, n-au simţit niciodată câtă calmă geometrie e în “foşnirea mătăsoasă a mărilor cu sare “.

E ştiută teama pe care o încearcă elevul în faţa Geometriei. De ce a devenit Geometria un bau-bau 
când, în mod firesc, ca domeniu adiacent realităţii imediate ar trebui să fie cea mai apropiată de sensibilitatea 
copilului? Discuţia e complexă, dar nu poate eluda mirarea suplimentară că, modele incitante de ludic şi real 
ca asemănarea sau congruenţa, induc în gândirea elevului parcă o şi mai mare vaguitate. Şi, în orice caz, 
ipostaziază o netă respingere, o caznă în gândire. În cele mai multe cazuri, lipsa plăcerii în a recepta şi a 
demonstra e evidentă. Profesorul asistă neputincios şi uneori indiferent, cum “starea de geometrie” a elevului 
se pierde vizibil până la anulare, înlocuită de apatie. Credem că neputinţa receptorului ţine în cea mai mare 
parte de lacunele de mentalitate şi pregătire a profesorului, dar şi de Programa însăşi, cea care, aşa cum vom 
arăta imediat, îngreunează până la anulare chiar primii paşi ai elevului în Geometrie. Plastic, în loc ca intrarea 
elevului în Geometrie să aibă loc firesc, uşor ceremonios, ea se face în mare grabă, cu ghionturi şi icneli. 
Concret, trei sferturi dintre elevi pierd contactul cu Geometria chiar din primele lecţii de aşa-zisă « Geometrie 
bazată pe raţionament ». Programa aproape că nu prevede un prag între Geometria intuitivă şi cea pe bază de 
judecată (Deşi, chiar şi în cazul celei dintâi, judecata poate lipsi ?!). Acest prag presupune o pregătire atentă 
pentru a raţiona corect, o întoarcere, e adevărat nu riguros ştiinţifică, dar suficientă spre  ce înseamnă  “a 
raţiona”, « a defini », ce este noţiunea… de « noţiune », ce înseamnă a argumenta, a presupune, ce e cu acest 
omniprezent “rezultă”. Toate aceste “mici amănunte” folosite chiar în excedent de către profesor, manual 
şi… Programă, sunt considerate « deja » cunoscute. Numai că... de unde  şi de când ?!, chiar şi marele Kant 
nereuşind să demonstreze existenţa unor structuri apriori de gândire, darămite a unor cunoştinţe gata formate 
în intelect! E adevărat, un mic, bine făcut şi util « Compendiu de Logică şi Argumentare » apare, sporadic, 
şi doar la câteva profiluri... umaniste ! în clasa a noua, ceea ce e însă tardiv. Am studiat un excelent manual 
Stoianovici- Stepanescu, cu multe şi bune exemple, în cea mai mare parte util şi accesibil unui elev de clasa 
a şasea. O materie separată de Logică ar rezolva fericit lacuna, incluzând perfect şi calculul propoziţional. 
Dacă acest lucru nu este posibil, şi experienţa îmi spune că lucrurile adecvate sunt cele mai puţin probabile, 
un pachet de minimum zece ore de Logică şi Argumentare, inserat între Geometria « intuitivă » şi cea 
« raţională », e indispensabil. Alte cinci-şase ore trebuie repartizate separat înţelegerii noţiunilor fundamentale 
de teoremă, axiomă, teoremă reciprocă, teoremă dublă...cum se construieşte un enunţ cu “dacă şi numai dacă” 
sau “condiţia necesară şi suficientă “, ce înseamnă “necesar” şi ce înseamnă “suficient”…
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Se pune însă întrebarea: ce îl opreşte pe profesor să clarifice aceste aspecte chiar în marginea lecţiilor 
prevăzute în actuala Programă? În primul rând că ele nu trebuie expediate în «marginea a ceva ». E bine ştiut 
că în Matematică nu există noţiuni majore şi  minore, fiecare semn, definiţie sau teoremă îşi are importanţa 
sa. Însă... un profesor care, pe cont propriu, ar face cuvenitele completări, s-ar afla la sfârşit de an şcolar în 
neplăcuta ipostază de a fi în deficit de cel puţin un trimestru! Noţiunile de logică trebuie trecute explicit în 
conţinutul Programei de gimnaziu, cu statut de obligativitate, în detrimentul altor capitole care, firesc, vor fi 
studiate în clasa următoare. Nu e posibil ca un elev de la Piteşti să studieze pe îndelete conţinutul noţiunii de 
« teoremă », iar cel de la Dorohoi, nu. În această privinţă, chiar şi un exces de autoritate a Programei e benefic : 
Dura lex, sed lex. Nu pot exista opţiuni în ceea ce priveşte conţinuturile, ci doar în privinţa metodelor.

Însă, lipsa unei baze de Logică şi Argumentare este nocivă din punctul de vedere al Gândirii însăşi. 
Formarea structurilor de raţionament resimte absenţa unei organizări mental-logice ca pe un virus. Baza 
structural-raţională, în fond gândirea activă a copilului, trebuie formată devreme, în gimnaziu, şi neapărat  în 
perfectă sincronie cu latura informativă. Din păcate, cu largul concurs al programei în funcţiune, între partea 
informativă şi cea logic-formativă, în mod absolut ciudat, e un hiatus de cel puţin cinci ani. Astfel, în gimnaziu, 
elevul trăieşte efectiv într-un univers de enunţuri, definiţii, teoreme directe şi reciproce, ca abia în clasa a noua, 
şi nici atunci cu suficientă acuitate, acestea să-i fie nominalizate şi apropiate prin studiu direct. O presupusă 
acţiune retroactivă a gândirii faţă de informaţie e doar o iluzie. E ca şi cum, astăzi, unui elev legat la ochi i s-ar 
da să muşte dintr-un fruct rotund, iar peste cinci ani i s-ar spune că a gustat dintr-un măr parmen-auriu, cu un 
conţinut ridicat de vitamine şi, mai mult, i s-ar cere    să-şi amintească şi să discute culoarea, gustul şi aromele! 

Apoi, într-un posibil act reparatoriu, cu de la sine putere şi pe cont propriu, profesorul va fi oprit, în 
primul rând, de propriile complexe. Într-un interval de timp dat, acesta este modelat după chipul şi asemănarea 
Programelor, a strategiilor educaţionale şi nu în ultimul rând, după mentalităţile contemporane. Or, dascălul 
nostru de matematică are adânc încrustată în minte ideea că Lumea se împarte definitiv şi irevocabil între 
Matematică şi Altceva. Ideea că într-o stea sau în firul de praf există tot atâta Geometrie cât într-un manual 
de specialitate i se pare din capul locului o absurditate. De aceea nu va insista niciodată pe formulări de genul 
« Dacă mergi în Australia, vezi canguri », deşi exemplele de acest tip,  prezente chiar şi în actualele manuale, 
e ludic, sugestiv, adecvat, accesibil şi atractiv. El va prefera să flexioneze, în căutarea structurii de teoremă, 
enunţul «Într-un triunghi isoscel unghiurile de la bază sunt congruente », deşi aici conţinutul de informaţie 
e prea mare pentru cunoştiinţele de geometrie ale elevului din acel moment, presupune o forţare a judecăţii 
elevului, nevoită să acţioneze în gol, fără un substrat noţional bine sedimentat. Argumentul acestei preferinţe 
e simplu şi la îndemână: al doilea enunţ e « matematic »!

O Programă şi o Strategie educaţională îşi are exact dascălii pe care  i-a format şi pe care îi merită.

Apoi... Logica aduce în spaţiul atât de select-rigid al Geometriei nu numai instrumente de raţionament şi 
gândire, cât mai ales sentimentul de frontieră. Cum observam, simbioza ştiinţă-artă, atît de osmotic-pregnantă 
în cazul Geometriei, dintr-un punct de vedere riguros-pedagogic devine chiar o precaritate. Alunecarea spre 
artistic, către spectrul metafizic, adânc filozofic, al Geometriei nu poate fi adus într-un spaţiu preponderent-
raţional, decât printr-o necesară “despicare a apelor”.  Operaţiune de care nu poate fi în stare decât o altă ştiinţă, 
cu statut adiacent, dar cu nimic mai prejos decât al celor învecinate. Ea este Logica. De care Geometria nu 
numai că nu se poate lipsi, dar pe care  sfârşeşte prin a o îngloba în chiar structura ei intimă, esenţială. Noţiunile 
noiciene de “limită” sau “limitaţie” îşi găsesc aici neaşteptate dar profunde ipostazieri. Şi e întâmplător că 
marele filozof Constantin Noica s-a “rotit”, aparent întâmpător, dar cu simţul acvilin al profundităţii, în jurul 
noţiunilor de “Artă”, “Logică”, “Geometrie”? Spiritele alese percep, de la distanţă, ca nişte uriaşe păsări de 
pradă,  marile provocări intelectuale, chiar şi din teritorii care, aparent, le sunt străine... 

“A vedea în matematică o simplă colecţie de probleme ierarhizate după greutatea lor e o concepţie 
fragmentară de tehnician.” Evident, citat marca Ion Barbu. După cincizeci de ani, chestiunea e mai actuală ca 
niciodată. Există, mai ales printre profesioniştii Geometriei, o formă pronunţată de hedonism matematic. A şti 
să rezolvi cât mai multe probleme de Geometrie devine singurul criteriu de competenţă în domeniu. « Starea 
de geometrie » e înlocuită de un soi de rebus pe teme geometrice. Ceea ce pentru un grup restrâns e un plăcut 
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viciu, devine, ca un reflex trimis de elite spre baza sistemului şi instituţionalizat prin structura examenelor, prin 
manuale şi publicaţii, o tară pedagogică. Astfel, artisticul ca stare în sine, ludicul intrat pe uşa din dos, îşi iau 
în mod neaşteptat revanşa faţă de spiritul teoretizant. Din păcate însă în detrimentul Geometriei care, devenită 
un fel de ţintar intelectual,  îşi pierde din conţinutul metafizic. 

Ce legătură au aceste rânduri cu o programă pentru gimnaziu?
Grindina îşi formează vârtejul în înaltul cerului, dar întotdeauna izbeşte ramurile tinere de lângă pământ.

Pe de altă parte, Geometria ca parte a Matematicii n-are cum să nu resimtă întreaga presiune a realităţii, 
a Lumii însăşi asupra sa. E un tip firesc de reacţiune: aşa cum Geometria ia parte la banchetul Lumii, Lumea 
însăşi îi întoarce atenţia şi, implicit, presiunea prin spirit. Cât timp Filozofia a fost un summum al ştiinţelor, 
acestea, inclusiv Geometria, i-au trăit alături măririle dar şi decadenţele. Triumful şi îndoiala spiritului ştiinţific 
nu au ocolit niciun domeniu al Gândirii. Descartes sau Leibniz şi-au transferat faima dar şi idiosincrasiile 
asupra Geometriei. Limitele pozitivismului lui  A. Comte, rănile interne ale contradicţiilor lui Bertrand Russell 
planează încă într-o conştiinţă a Lumii deseori rănită, care iartă dar nu uită. Aşa că prejudecăţile şi complexele 
diurne asupra spiritului ştiinţific, disjuncţia clară între ştiinţific şi artistic, toate sunt regretabile, însă explicabile. 
Ele acţionează nestingherite, şi doar efectul lor, ca o ploaie târzie, îl regăsim lângă catedră sau în caietul de 
notiţe al elevului.

Nu ne sfiim să ne declarăm preferinţa pentru orice sistem de predare a Geometriei în gimnaziu, dar şi în 
Liceu, care pune în centru Geometria elementară. În acest sens orice exagerare ni se pare binevenită. « Mai 
puţin dar temeinic » ni se pare deviza potrivită. Nu putem trece cu vederea, dincolo de orice criterii ideologice 
nerelevante în plan spiritual, că strategia educaţională sovietică, aceea care acorda prioritate absolută studiului 
Geometriei elementare în Gimnaziu dar şi în Liceu, a umplut universităţile Americii şi Occidentului de geometri 
ruşi. E cazul, nuanţat, al întregului Învăţământ din Estul Europei, inclusiv al României, până la infestarea cu 
« sindromul Birkhoff». Facem precizarea că nu cădem în greşeala de a eticheta o stare generală după pulsul 
unei elite care, vezi rezultatele trâmbiţate de la Olimpiadele Internaţionale de Matematică, cu elevi eminenţi, 
selectaţi şi pregătiţi în condiţii de laborator, nu dau întotdeauna şi întru totul informaţii exacte despre starea 
Sistemului. În definitiv, ceea ce ne interesează cu prioritate este o dezvoltare sănătoasă a Sistemului, ci nu 
condiţia Excepţiei, căreia o programă bună sau proastă nu-i poate opri ascensiunea.

Nu însoţim această propunere de Programă cu deja obişnuitul set de Obiective operaţionale. Precepte 
de genul: « să ştie », « să facă » sunt cel de natură pleonastică. Evident că elevul trebuie să ştie şi să facă, să 
găsească, să gândească sau să scrie! Numai că... între « a vrea » şi « a face » stă deşertul lui « cum  ». Fără a 
avea pretenţia că deţinem adevărul, în aceste scurte rânduri am arătat « cum » înţelegem noi « a face ». Restul... 
e o mare de cuvinte inutile. Vrem să spunem, încă o dată, că în demersul noastru esenţial e, desigur, Conţinutul.

Apoi, pletora metodico-pedagogică ce însoţeşte ultimele Programe ni se pare din start o aberaţie. Ştiinţa 
pedagogică însăşi, în prag de secol XXI , ar trebui să privească în prezent fără mânie, dar cu inteligenţă dusă 
până la autosfârtecare. Azi, când informaţia-formatoare a trecut bine şi demult în era Internetului, a face mereu 
apel la principiile lui Comenius e cel puţin nefiresc. La fel cum a extrapola strategii  educaţionale discutabile, 
însoţite de o recuzită lingvistică ce concurează limba păsărească gen « arie curriculară » sau « plajă orară » e 
un semn clar de neadecvare la orizontul cultural-educaţional românesc, cât şi la spiritul înclinat firesc spre clar 
şi simplitate al  Geometriei. 

Tot ceea ce, în cazul altei materii, poate fi doar discutabil, în cazul Geometriei artificiosul iese deasupra, 
ca un corp străin. 

Apoi... o Programă este, cum am mai spus, o Constituţie. Iar dacă naţiunea americană se conduce, de 
mai bine de un secol, după o Constituţie nu mai întinsă de o pagină, o programă stufoasă, inutil exhaustivă, ar 
fi apriori atinsă de ridicol.

Mai ştiu că această încercare de Programă va trebui să suporte şi prejudecata, după care, de Legea 
fundamentală a unei materii au dreptul să se apropie decât înţelepţii cetăţii. Însă am dreptul să întreb: Măcar 
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o parte din argumentele aduse în rândurile de faţă sunt sau nu reale? Şi de ce înţelepţii acestei discipline nu 
purced la revizuiri periodice, necesare?  

Apoi…aşa cum duhul sfânt veghează, autoputernic şi egal, peste Marele Preot, ca şi deasupra celui mai 
umil credincios, spiritul « înalt şi sfânt » al Geometriei ne stă peste creştete tuturor, de la elev la academician, 
spre înţelegere şi cercetare. 

În definitiv, respectând proporţiile...cine trebuia să-i « permită » necunoscutului Janos Bolyai să descopere 
principiile Geometriei neeuclidiene?

  
*  *  *

PROGRAMĂ
DE PREDARE A GEOMETRIEI ÎN GIMNAZIU

– cu elemente de Logică –

CLASA a V a

ARGUMENT

Geometria nu poate lipsi dintre materiile clasei a V a. Cele câteva lecţii care doar amintesc de G., inserate 
în Programa de Aritmetică şi Algebră, sunt nu doar insuficiente, cât mai ales neadecvate. Lipsa unor minime 
cunoştiinţe de G. se resimte acut. Nu se poate vorbi elevului despre aria triunghiului şi a dreptunghiului (Cu 
atât mai puţin despre ariile totale ale unor poliedre !) sau despre volumul paralelipipedului dreptunghic, fără un 
set de elemente de G. intuitivă. Iar fără intuiţia Întinderii şi a Spaţiului, unităţile de măsură pentru arie şi volum 
nu-şi au sens. Transferul capitolelor de G. intuitivă din programa clasei a VI a în cea a clasei a V a devine un 
act de bun simţ. G. se va studia chiar din prima oră a Semastrului I, ca materie separată. Vor fi astfel circa 30-
35 de ore de G. anual. Astfel se realizează şi descongestionarea materiei de G. din clasa a VI a, care va începe, 
firesc, cu G. pe bază de raţionament, având şi temelia informativ-formativă a G. intuitive. De asemenea, prin 
intuiţiile punctului, dreptei, segmentului sau planului se pot studia corespunzător şi Corpurile, îndeosebi cele 
folosite la capitolul Unităţi de măsură pentru volum. În plus, prin introducerea studiului G. în clasa a V a 
se realizează şi gradualizarea predării G. în gimnaziu, ca un stadiu absolut necesar de acomodare, evitându-se 
startul brusc, dificil, din clasa a VI a. Şi, nu în ultimul rând, poate chiar în mod simbolic, studiul G. intiutive 
debutează cu primele noţiuni de Logică şi Argumentare, absolut necesare: Propoziţia, Definiţia, Noţiunea.

CONŢINUTURI

1.   Elemente de Logică
Propoziţia. Relaţii logice între propoziţii. Termeni şi noţiuni. Raporturi logice între termeni. Propoziţii 
compuse. Propoziţii categorice.
Definiţia. Moduri de formulare a unei definiţii. Exemple. 
2.    Figuri  geometrice
Instrumente geometrice şi folosirea lor : riglă gradată şi riglă negradată, compas, echer, raportor.
Figuri geometrice: linii frânte şi linii curbe, triunghiuri, patrulatere, cercuri . Descrierea şi desenarea lor 
folosind instrumentele geometrice.
3.   Puncte, drepte, plan
Punct. Dreaptă. Plan. Descriere, exemple, reprezentare.
Poziţiile relative ale unui punct faţă de o dreaptă. Puncte identice, puncte distincte, puncte coliniare. Enunţ: 
« Prin două puncte distincte trece o singură dreaptă. »
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Poziţiile relative a două drepte: drepte identice, drepte distincte : concurente, paralele, necoplanare.
Segment. Distanţa dintre două puncte ; lungimea unui segment. Măsurare.
Segmente congruente. Mijlocul unui segment. Construcţia unui segment congruent cu un segment dat.
Semidreaptă. Semiplan.
4.    Unghiuri
Definiţie, notaţii, elemente. Interior, exterior. Unghi nul, unghi alungit, unghi propriu.
Măsurarea unghiurilor. Construcţia cu ajutorul raportorului a unui unghi de măsură dată. Unghiuri 
congruente. Construcţia unui unghi congruent cu un unghi dat.
Unghi ascuţit, unghi drept, unghi obtuz. Calcule cu măsuri de unghiuri exprimate în grade sexagesimale, 
minute şi secunde.
Unghiuri adiacente. Bisectoarea unui unghi. Unghiuri complementare, unghiuri suplementare. 
Unghiuri opuse la vârf. Enunţ: « Două unghiuri opuse la vârf sunt congruente. »
Unghiuri în jurul unui punct; suma măsurilor lor.
5.   Triunghiul
Triunghi. Definiţie, elemente. Tipuri de triunghiuri: oarecare, isoscel, echilateral, obtuzunghic, dreptunghic, 
ascuţitunghic. Perimetrul triunghiului.
Construcţia triunghiurilor. Cazurile LUL, ULU, LLL.  
6.   Unităţi de măsură pentru lungimi, arii şi volume.
Unităţi de măsură pentru lungime. Transformări. Măsurarea lungimii unui segment, a unei  linii frânte. 
Perimetre.
Patrulatere particulare: paralelogram, dreptunghi, romb, pătrat, trapez. Prezentarea intuitivă a noţiunii 
de arie. Ariile patrulaterelor particulare. Unităţi de măsură pentru suprafaţă. Transformări. Suprafeţe 
echivalente.
Corpuri geometrice: descriere, elemente: vârfuri, muchii, feţe. Paralelipipedul dreptunghic, cubul. 
Prezentarea intuitivă a noţiunii de volum. Volumele paralelipipedului dreptunghic şi al cubului. Unităţi de 
măsură pentru volum. Transformări.

CLASA a VI a

ARGUMENT

Capitolele de G. intuitivă au fost tratate în clasa a V a. Cele circa douăzeci de ore astfel disponibilizate 
pot fi folosite pentru  aprofundarea noţiunilor de Logică. Definiţia, judecata, dar mai ales teorema directă şi 
reciproca, contrara unei teoreme etc. îşi au locul cuvenit chiar la începutul studiului G. pe bază de raţionament 
sau pe parcursul capitolelor următoare, însă ca lecţii separate, obligatorii! Elementele de G. intuitive studiate 
în clasa a V a  au avut răgaz pentru sedimentare. Capitolul  Patrulatere , fracţionat în vechea Programă 
între clasele a VI a şi a VII a, a fost adus în totalitate la sfârşitul clasei a VI a unde, credem noi, îi e locul. 
Astfel, îşi capătă loc şi câteva lecţii « pete de culoare », cu teme adiacente materiei studiate, care au darul să 
incite gândirea vie a elevului, îi pune noi întrebări şi îi deschide alte perspective. ( Exemplu: O lecţie de G. 
neeuclidiană apare la capitolul Paralelism.)

CONŢINUTURI

1. Elemente de Logică şi argumentare
Noţiune. Termen. Enunţ. Propoziţii. Argument. Exemple de argumentare. Raţionament. Moduri de 
formulare a unui raţionament. 
Congruenţa triunghiurilor oarecare. Criterii: LUL; ULU; LLL.
Elemente de raţionament geometric: Teorema. Aplicaţii: Metoda triunghiurilor congruente.
2. Perpendicularitate
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Drepte perpendiculare. Definiţie, notaţii, construcţie cu ajutorul echerului.
Oblice. Distanţa de la un punct la o dreaptă.
Criterii de congruenţă pentru triunghiuri dreptunghice.
Mediatoarea unui segment. Proprietatea punctelor de pe mediatoarea unui segment.
Demonstraţie. Prezentarea noţiunii de Teoremă reciprocă. Teoremă directă şi teoremă reciprocă. Reciproca 
teoremei privind proprietatea punctelor de pe mediatoare. Enunţul teoremei duble folosind “dacă şi numai 
dacă “ şi “condiţia necesară şi suficientă”. Construcţia mediatoarei folosind rigla şi compasul.
Proprietatea punctelor de pe bisectoarea unui unghi. Demonstraţie. Reciproca. Teorema dublă.  Echivalenţa 
logică. Implicaţia logică.
Construcţie cu rigla şi compasul.
3. Triunghiul isoscel şi triunghiul echilateral
Triunghiul oarecare. Linii importante în triunghi: mediană, înălţime, bisectoare şi mediatoare şi concurenţa 
lor (fără demonstraţie ).
Triunghiul isoscel. Proprietăţi. „  Cum arătăm că un triunghi este isoscel? „  -reciprocele proprietăţilor. 
Teoreme duble .
Triunghiul echilateral . Proprietăţi . “ Cum arătăm că un triunghi este echilateral ?” 
4. Paralelism
Drepte paralele. Definiţie, notaţie. Construirea dreptelor paralele cu ajutorul riglei negradate şi a echerului. 
Teorema de existenţă a dreptelor paralele. Alte criterii de paralelism. Reciproce. Tranzitivitate.
Axiomă. Axioma paralelelor. Scurt istoric al G. euclidiene.
Câteva elemente de G. neeucludiană.
5. Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi
Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi. Demonstraţie. Unghi exterior. Teorema unghiului exterior. 
6. Simetrie. Inegalităţi în triunghi 
Simetria faţă de un punct.
Simetria faţă de o dreaptă. Aplicaţii.
Orice oblică este mai « lungă » decât perpendiculara  dusă dintr-un punct pe o dreaptă. Inegalităţi în 
triunghi. Inegalitatea triunghiului. Inegalităţi în triunghiul dreptunghic. Teorema unghiului de treizeci de 
grade. Într-un triunghi dreptunghic mediana corespunzătoare ipotenuzei este jumătate din aceasta.
7. Patrulatere
Patrulater convex . Definiţie. Patrulater neconvex. Definiţe, reprezentări.
Suma unghiurilor unui patrulater convex.
Patrulatere particulare: paralelogram, dreptunghi, romb, pătrat, trapez. Definiţii, proprietăţi. “Cum arătăm 
că un patrulater este…” Clasificarea trapezelor.
Linia mijlocie în triunghi. Teoremă.
Linia mijlocie în trapez. Teoreme.
Trapezul  isoscel. Proprietăţi, teoeme reciproce.
Centre şi axe de simetrie pentru patrulaterele studiate.

CLASA a VII a

ARGUMENT

Fără capitolul Patrulatere, transferat în întregime în clasa a VI a, cele 10-15 ore disponibilizate vor 
permite aprofundarea capitolelor  Asemănarea, Relaţii metrice şi, îndeosebi Cercul, care trebuie să-şi 
recapete ponderea cantitativă şi calitativă meritată. S-au făcut completările necesare fiecărui caz în parte. 
De pildă, ni s-a părut inadmisibilă tratarea facultativă a temei « Patrulatere inscriptibile », chiar şi numai 
pentru motivul că el conţine informaţii esenţiale pentru capitolul Poligoane regulate. Tot aici îşi au locul 
temele « Cerc înscris şi cerc circumscris unui triunghi », tratate prematur şi incomplet în vechea Programă. 
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Îndeosebi capitolul Cercul, cu o tratare exhaustivă, va fi şi un important câmp de aplicaţii pentru asemănări 
şi relaţii metrice, dar şi pentru capitolele ulterioare de elemente trigonometrice, arii, poligoane regulate, 
care au fost transferate la începutul clasei a VIII a. Astfel, materia clasei a VII a se structurează pe doar trei 
mari capitole: Asemănare, Relaţii metrice şi Cercul. Mult mai rarefiate, aceste capitole permit exersarea 
şi aprofundarea aplicării elementelor de Logică şi raţionament, înţelese ca suport informaţional şi de 
formare a unor strategii de gândire.

  CONŢINUTURI

1.     Elemente de Logică
Silogismul. Silogismul categoric. Figuri şi moduri silogistice. Exemple.

      2.  Asemănarea triunghiurilor
Rapoarte şi proporţii formate cu lungimi de segmente. Şir de rapoarte egale. Proporţii derivate. Segmente 
proporţionale.
Teorema paralelelor echidistante. Teorema lui Thales. Reciproca. Împărţirea unui segment în părţi 
proporţionale cu numere sau cu segmente date. Teorema bisectoarei.  Teorema paralelelor neechidistante.
Triunghiuri asemenea. Teorema fundamentală a asemănării. 
Criterii de asemănare a triunghiurilor.
3.  Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic 
Proiecţii ortogonale pe o dreaptă.
Teorema înălţimii. Teorema catetei.
Teorema lui Pitagora. Demonstraţie. Reciproca.

4.  Cercul
Cercul. Definiţie. Elemente: centru, rază, coardă, diametru, arc de cerc. Interior, exterior. Discul. Unghi la 
centru. Măsurarea arcelor, arce congruente. Cercuri congruente.
Relaţii între coarde şi arce în cerc. Enunţuri şi demonstraţii ale teoremelor: Într-un cerc sau în cercuri 
congruente la arce congruente corespund coarde congruente. Un diametru perpendicular pe o coardă… Arce 
congruente cuprinse între coarde congruente.  Proprietatea coardelor egal depărtate de centru. Reciproce.
Unghi înscris în cerc.  
Poligon înscris în cerc. Patrulatere înscrise. Patrulater inscriptibile. Teoreme (1  şi 2).
Reciproce. Triunghi înscris în cerc. Cazul particular al triunghiului dreptunghic înscris în cerc. Revenire 
asupra teoremei : Mediana corespunzătoare ipotenuzei…
Poziţiile relative (cu explicarea termenului « relativ », care ţine de relaţie…) ale unei drepte faţă de un cerc. 
Tangente dintr-un punct exterior la un cerc.
Triunghi circumscris unui cerc. Puterea unui punct faţă de un cerc. Unghiuri care au vârfurile în exteriorul 
sau în interiorul cercului şi măsura lor. 
Poziţiile relative a două cercuri. Cercuri concentrice. Coroană circulară.
Lungimea cercului şi aria discului. Lungimea arcului de cerc, aria sectorului de cerc. Aria unei coroane 
circulare. Numărul iraţional  ca raport între lungimea şi diametrul unui cerc.

CLASA a VIII a

ARGUMENT

În perspectiva dispariţiei examenului de capacitate din clasa a VIII a, studiul G. din această clasă îşi 
pierde caracterul preponderent evaluativ, de performanţă, şi întăreşte latura informativ-formativă. Elementele 
de trigonometrie, ariile şi poligoanele regulate, deci partea pregnant calculatorie a G. elementare, prefigurează 
şi pregăteşte aplicaţiile numerice din poliedrele regulate. Apare o contrapondere a caracterului marcat-teoretic 
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al primei părţi a G. în spaţiu, al cărui studiu se opreşte, din considerente de relaxare a materiei, dar şi din raţiuni 
metodice ce vor fi explicate la argumentarea Programei de clasa a IX a . Poliedrele au fost prezentate, chiar 
dacă doar intuitiv, încă de la începutul studiului G. în spaţiu, ca un câmp ideal de aplicare şi exemplificare a 
părţii teoretice din context.  Am eliminat studiul corpurilor rotunde din materia clasei a VIII a considerând că 
ele au mai puţine implicaţii în expunerea teoretică a primelor capitole, dar şi pentru că, după impresia noastră, 
studiul lor implică în mod esenţial cunoştinţe cu conţinut mai profund, cum ar fi conceptele de arie şi volum, 
dar şi operaţii ce presupun o intuiţie mai specială a Spaţiului, precum rotaţia.

CONŢINUTURI

1. Elemente de trigonometrie. Arii
Rapoarte constante în triunghiul dreptunghic : sin, cos, tg, ctg . Tabele trigonometrice şi folosirea lor. 
Alcătuirea tabelului pentru unghiurile de 30 , 45 , 60 .
Rezolvarea triunghiului dreptunghic.
Ariile poligoanelor studiate.
2. Poligoane regulate
Definiţie. Inscriptibilitate. Apotemă. Calculul laturii, apotemei, ariei şi perimetrului  
în triunghi echilateral, pătrat şi hexagon regulat.
3. Relaţii între puncte, drepte şi plane. Paralelism 
Poliadre: paralelipiped dreptunghic, cub, prisma dreaptă, piramidă,trunchi de piramidă. 
Descriere intuitivă, reprezentare în plan.    
Puncte, drepte, plane. Convenţii de desen, notaţii. 
Determinarea dreptei. Determinarea planului. Poziţii relative a două drepte în spaţiu.
Relaţia de paralelism în spaţiu. Tranzitivitate. Axioma paralelelor. Unghiuri cu laturile respectiv paralele. 
Poziţii relative a unei drepte faţă de un plan. Metoda reducerii la absurd. Teorema de
paralelism a unei drepte cu un plan şi demonstrarea ei folosind M.R.A.
Poziţii relative a două plane. Plane paralele.  Teorema de paralelism a două drepte paralele. Tranzitivitate.
Alte teoreme de paralelism, enunţuri şi, facultativ, câteva demonstraţii folosind M.R.A.
Teorema lui Thales în spaţiu .
4. Perpendicularitate
Unghiul a două drepte în spaţiu. Drepte perpendiculare. 
Dreaptă perpendiculară pe un plan. Definiţie. Teoreme.
Plane perpendiculare. Definiţie. Teoreme.  
Perpendicularitate şi paralelism.
Distanţa de la un punct la o dreaptă. Înălţimea unei piramide.
Distanţa dintre două plane paralele. Înălţimea unei prisme şi a trunchiului de piramidă. 
Proiecţii ortogonale pe un plan ale punctelor, dreptelor şi segmentelor.
Unghiul unei drepte cu un plan. Lungimea proiecţiei unui segment.
5. Poliedre. Poliedre regulate
Paralelipipedul dreptunghic şi cubul. Calculul unei diagonale, a unghiului unei diagonale cu o faţă laterală 
sau cu o bază, secţiuni. Prisma dreaptă. Prisma regulată. calcule de distanţe şi unghiuri.
Piramida regulată. Apotemă. Calcule de distanţe, unghiuri şi relaţii între muchii, înălţime şi apoteme. 
Secţiuni diagonale. Secţiuni printr-un plan paralel cu baza. Raport de asemănare. Trunchiul de piramidă.
6. Teorema celor trei perpendiculare
Teorema celor trei perpendiculare. Demonstraţie. Reciproce (enunţ).
Unghi diedru. Măsura unui unghi diedru.
Unghiul a două plane.
Proiecţia unui poligon pe un plan. Aria unei proiecţii.
Aplicaţii diverse în poliedrele studiate.
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CLASA a IX a

ARGUMENT

Calculul ariilor laterale, totale şi volumelor corpurilor geometrice se va face atât pentru cele regulate, cât şi 
pentru cele neregulate. Altfel, studiul triunghiurilor şi patrulaterelor neregulate, figuri geometrice ce apar 
preponderent  în clasele anterioare, nu şi-ar mai găsi rostul şi finalitatea.
   În ceea ce priveşte Trigonometria, locul ei este compact în clasa a IX a, şi nu ca până acum, expediată în 

marginea diverselor capitole de G. dar şi de Algebră! Profesorii de liceu ştiu foarte bine că, la studiul Analizei 
matematice, de pildă, marea majoritate a elevilor întâmpină mari dificultăţi mai ales din lipsa unor cunoştiinţe 
temeinice de trigonometrie. În primul rând e vina Programelor din ultimii treizeci de ani « de la Birkhoff  
încoace » care, fie că au complicat excesiv (Exemplu : Introducerea unei „ Funcţii de acoperire universală 
a cercului unitate”. )  sau au expediat într-un soi de semi-facultativ studiul Trigonometriei. Elevul trebuie 
« plimbat » cu competenţă şi răbdare ( Şi cu ore suficiente prevăzute în Programă! ) pe Cercul trigonometric, 
separat pentru sin, cos, tg şi ctg. Demers care asigură nu numai înţelegerea teoretică a sensului ciclic, periodic, al 
mărimilor din  Trigonometrie, dar elimină învăţarea pe de rost, ineficientă, a valorilor importante ale funcţiilor 
trigonometrice. Cheia studiului Trigonometriei se află aici şi, în ceea ce ne priveşte, în actuala propunere de 
Programă am procedat în consecinţă.

CONŢINUTURI

     1.      Arie şi volum
     Noţiunea de arie şi noţiunea de volum. Exemplificare în cazul corpurilor geometrice.
     2.      Poliedre

Aria laterală, aria totală şi volumul unei prisme. Prisme drepte, prisme regulate . Desfăşurare . Aria laterală 
şi aria totală în cazul prismelor regulate.
Paralelipipedul. Paralelipipedul dreptunghic şi cubul. Desfăşurare. Arii şi volume.
Aria laterală, aria totală şi volumul piramidei. Piramida regulată. Desfăşurare. Aria laterală şi aria totală în 
cazul piramidei reglate. Tetraedrul. Tetraedrul regulat.
Trunchiul de piramidă ca rezultat al secţionării unei piramide printr-un plan paralel cu baza. Arie laterală, 
arie totală, volum. Trunchiul de piramidă regulată. Desfăşurare. Arie laterală şi arie totală.
3.      Corpuri rotunde

     Prezentare generală. Corpurile rotunde: corpuri de rotaţie.
Cilindrul circular. Cilindrul circular drept. Descriere, desfăşurare, secţiuni. Arie laterală, arie totală şi 
volum.
Conul circular. Conul circular drept. Descriere, desfăşurare, secţiuni. Arie laterală, arie totală şi volum.
Trunchiul de con circular ca rezultat al secţionării unui con printr-un plan paralel cu baza. Trunchiul de con 
circular drept. Descriere, desfăşurare, secţiuni. Arie laterală, arie totală şi volum.
Sfera. Descriere. Corp sferic. Arie şi volum.
Zonă şi calotă sferică. Arii.

TRIGONOMETRIE

1. Funcţii şi formule trigonometrice
Rapoarte constante în triunghiul dreptunghic: sin, cos, tg şi ctg. Măsura în grade şi radiani pentru unghiuri 
şi arce. Unghiuri şi arce orientate. Cerc trigonometric.  
Funcţiile trigonometrice sin, cos, tg şi ctg. Definiţii, paritate, perioadă. Perioadă principală. Semn. Intervale 
de monotonie, surjectivitate, injectivitate, bijectivitate. Reducerea la primul cadran. Trasarea graficelor 
funcţiilor trigonometrice. Formule trigonometrice fundamentale.
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Formulele sin(a+b), cos(a+b), tg(a+b), ctg(a+b) şi formulele derivate din acestea.
Funcţii trigonometrice ale unghiului dublu şi ale unghiului pe jumătate.Transformarea sumelor în produs. 
Identităţi trigonometrice.
2. Ecuaţii trigonometrice
Inversarea funcţiilor trigonometrice; funcţiile arcsin, arccos, arctg, arcctg. Grafice, valori, proprietăţi.
Ecuaţii trigonometrice fundamentale. Ecuaţii trigonometrice care se rezolvă cu ajutorul unor ecuaţii din 
algebră. Ecuaţii trigonometrice omogene în sin x şi cos x. Ecuaţii de forma a cos t + b sin t + c = 0. 

*  *  *

GHEORGHE TRUŢĂ
 

   *Născut la 1 iunie 1958 în loc. Călui, jud. Olt. Absolvent al liceului “Fraţii Buzeşti” din Craiova şi al 
Facultăţii de Matematică de la Universitatea din Craiova. Profesor de matematică la Şcoala Generală Nr. 3 
Lupeni. 
   *Gradul didactic I.                       
   *Membru titular al UNIUNII SCRIITORILOR din România.
   *Membru al SS MATEMATICE din România.
   *Membru al International Association of Paradoxism- avanguard movement in arts and science
   *Cărţi publicate:
ORAŞUL (roman) – Editura Albatros, Bucureşti, 1982. Premiul de debut al Ed. Albatros –ediţia 1980.
PAGODA (proză) – Editura de Vest (Facla), Timişoara, 1992. Premiul pentru proză al Uniunii  Scriitorilor-
filiala Craiova, pe anul 1992.
RAIUL ŞOBOLANILOR (roman) – Ed. Panorama-Matinal, Bucureşti-Petroşani, 1999. Premiul pentru roman 
al Uniunii Scriitorilor-filiala Craiova, pe anul 1999.
TEATRU -- piese jucate, premiate sau interzise -- Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2000. Premiul pentru dramaturgie 
al Uniunii Scriitorilor-filiala Craiova, pe anul 2000.
ÎNGERE, VII? (roman)— Ed. Aius, Craiova, 2010.
ALICE NU ŞTIE SĂ MOARĂ (teatru)— Ed. Aius, Craiova, 2010.
   *I se joacă piesele :
MAREA BRAMBUREALĂ, premiera la 1 oct. 1995, la Teatrul Dramatic  BACOVIA din Bacău, regia Mihai 
Manolescu. Piesă nominalizată pentru Marele Premiu al Concursului Naţional de dramaturgie Camil Petrescu, 
ed. I.
CRÂNGUL ALBASTRU, premiera la 5 mai 1996, la Teatrul  Naţional Vasile Alecsandri din Bălţi, Rep. 
Moldova, regia Ion Cibotaru.
ALICE NU ŞTIE SĂ MOARĂ, premiera la 1oct. 2005, la Teatrul Naţional Marin Sorescu din Craiova, regia 
Mircea Cornişteanu.
MAREA BRAMBUREALĂ, premiera la 20 oct. 2005, la Teatrul de Artă Dramatică Deva, regia Boris Melinti. 
   *Piesa  CATEDRALA a fost nominalizată de către UNITER pentru „Cea mai bună piesă românească a anului 
1999” iar piesa MAREA BRAMBUREALĂ a fost nominalizată pentru MARELE PREMIU la Concursul 
Naţional de dramaturgie „Camil Petrescu”, ed.I.
   *Pentru piesele MAREA BRAMBUREALĂ şi CRÂNGUL ALBASTRU obţine premiul pentru dramaturgie 
al Uniunii Scriitorilor-filiala Craiova, pe anul 1996 .
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PROGRAMĂ OPŢIONAL
LITERATURA PENTRU COPII

CLASA: a V-a
NUMĂR ORE: 1 oră
DURATA: 1an
MOD DE DESFĂŞURARE: cu toată clasa
AUTOR: prof. Rusneac Anca
ABILITĂŢI PENTRU SUSŢINEREA CURSULUI: grad didactic II
INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ŞUGAG

ARGUMENT:

 ,,Fiecare profesor are elevii pe care îi merită.“ – Ioan Derşidan

 Literatura este un model permanent din care poţi învăţa cum să vorbeşti şi cum să scrii.
 Cel care învaţă trebuie să-şi construiască cunoaşterea prin intermediul propriei înţelegeri şi să 
conştientizeze faptul că nimeni nu poate face acest lucru în locul său. Dar nu este mai puţin adevărat că această 
construcţie personală este favorizată de interacţiunea cu alţii, care, la rândul lor, învaţă. Altfel spus, dacă elevii 
îşi construiesc cunoaşterea proprie, nu înseamnă însă că fac acest lucru singuri. Învăţarea activă presupune şi 
încurajarea parteneriatelor în învăţare. De fapt, adevărata învăţare, aceea care permite transferul achiziţiilor în 
contexte noi este nu doar simplu activă, ci interactivă.
 Sarcinile de lucru propuse în cadrul acestui opţional evidenţiază efectul benefic al interacţiunii elevilor. 
Gruparea şi sarcinile în care membrii grupului depind unul de celălalt pentru realizarea rezultatului urmărit, 
vor face ca elevii să se implice mai mult în învăţare, iar odată implicaţi îşi manifestă dorinţa de a împărtăşi 
celorlalţi ceea ce experimentează. Acest lucru conduce la noi conexiuni în sprijinul înţelegerii. De cele mai 
multe ori elevii ajung la o înţelegere profundă atunci când au oportunităţi de a explica şi chiar preda celorlalţi 
colegi ce au învăţat. 
 Acest opţional este o nouă abordare în care elevii citesc mai mult, scriu mai bine şi cu mai multă 
uşurinţă. Lecţiile bazate pe metode activ-participative vin în ajutorul profesorului, care organizându-şi astfel 
orele, va stimula interesul elevilor pentru lectură, deoarece mizează pe apropierea lumii literaturii de lumea 
lor, de preocupările specifice vârstei, folosindu-se de jocuri, activităţi de lectură şi scriere creativă, care le 
formează gustul pentru lectură, le stimulează gândirea, imaginaţia, creativitatea şi le dezvoltă plăcerea de a 
scrie. 

OBIECTIVE CADRU

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris
4. Dezvoltarea unei atitudini conştiente şi responsabile faţă de sine şi faţă de cei din jur
5. Dezvoltarea motivaţiei şi a interesului pentru lectură
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OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1.1. să înţeleagă semnificaţia globală a 

mesajului oral
- exerciţii pentru demonstrarea înţelegerii 
mesajului audiat, prin apelarea la alte 
modalităţi de redare  a acestuia

1.2. să sesizeze intuitiv corectitudinea unei 
propoziţii ascultate

- exerciţii de recunoaştere a unor momente 
din text, pe baza unei imagini

1.3. să sesizeze sensul cuvintelor într-un 
enunţ dat

- exerciţii de selectare a propoziţiei corecte 
din enunţuri

1.4. să manifeste curiozitate faţă de 
mesajele emise de diferiţi interlocutori şi 
situaţii de comunicare corectă

- jocuri de ordonare logică a unui cuvânt cu 
imaginea corespunzătoare 
- exerciţii de eliminare a unui cuvânt care 
nu se potriveşte ca înţeles cu celelalte 
dintr-o listă audiată
- exerciţii de ascultare a dialogurilor elev- 
elev, învăţător – elev
-jocuri de rol de tipul vorbitor- ascultător

2.1. să folosească clar şi corect enunţuri 
verbale potrivite unor situaţii date

- exerciţii de alcătuire a unor anunţuri cu 
accent pe pronunţia corectă, clară
- exerciţii de construire a unor enunţuri 
după imagini
- exerciţii de reglare a tonului, volumului şi 
a vitezei vorbirii
- exerciţii de dicţie
- exerciţii de formare de întrebări şi 
răpunsuri

2.2. să integreze cuvinte noi în enunţuri - exerciţii de utilizare a cuvintelor noi în 
contexte adecvate
- jocuri de alcătuire a propoziţiilor 
conţinând cuvinte noi
- exerciţii de înlocuire a unor cuvinte cu 
altele, cu înţeles asemănător
- frământări de limbă

2.3. să manifeste iniţiativă şi interes pentru 
a comunica cu ceilalţi

- exerciţii de dialog cu persoane diferite 
(salut, formule de adresare, prezentare, etc)
- jocuri de rol
- activităţi de exprimare a propriei păreri în 
legătură cu fapte, întâmplări cunoscute

3.1. să identifice enunţuri, cuvinte în textul 
tipărit

- exerciţii de citire selectivă 
- exerciţii de citire la prima vedere

3.2. să sesizeze legătura dintre enunţuri şi 
imaginile care le însoţesc

- exerciţii de formulare de întrebări şi 
răspunsuri pe marginea textului şi a 
imaginilor
- exerciţii de realizare a unor desene 
pornind de la enunţurile citite

3.3. să citească în ritm propriu, corect un 
text nou

- exerciţii de citire a unor texte cunoscute
- exerciţii de citire a unor texte necunoscute
- exerciţii de citire selectivă
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4.1. să manifeste o atitudine corectă faţă de 
faptele proprii şi ale colegilor

- simulări a unor situaţii concrete de 
comportare civilizată

4.2. să emite judecăţi şi păreri proprii faţă 
de faptele unor personaje din lecturile citite

- jocuri de rol pe diferite teme

5.1. să manifeste curiozitate pentru lectură - exerciţii de prezentare a unor cărţi 
adecvate vârstei
- exerciţii de acomodare cu cartea

CONŢINUTURI

I. CARTEA-OBIECT CULTURAL
-  MĂRINIMIE de Emil Gârleanu

II. LITERATURA CULTĂ. OPERA LIRICĂ
- TOAMNA de Octavian Goga

III. LITERATURA FOLCLORICĂ. DATINI DE IARNĂ
- COLINDĂTORII de George Coşbuc

IV. STRUCTURA COMPOZIŢIONALĂ A OPEREI LIRICE
- REVEDERE de Mihai Eminescu

V. STRUCTURA COMPOZIŢIONALĂ A OPEREI EPICE
-    LA CIREŞE de Ion Creangă

VI. STRUCTURA UNOR POVESTIRI CARE AU CA TEMĂ COMPORTAREA
- VIZITĂ de Ion Luca Caragiale

VII. ORGANIZAREA LOGICO-SEMANTICĂ A MESAJULUI
- MAMA de Nicolae Labiş

VIII. RAPORTUL DINTRE REALITATE ŞI FICŢIUNE
- CIOBĂNILĂ  de Vasile Voiculescu

IX. ORGANIZAREA TEXTULUI SCRIS
-    20000 DE LEGHE SUB MĂRI de Jules Verne

Planificare anuală şi semestrială

NR.
CRT. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE O.R. ORE SĂPTĂ

MÂNA OBS.

1.
Lectura – un lucru important în 
viaţa mea

1.1, 1.2, 
4.1, 4.2

5.1
1 1 Sem. 1

2.

I. CARTEA-OBIECT 
CULTURAL
Text suport :
Mărinimie, de E.Gârleanu
- studiul textului
- realizarea unor fişe biografice şi 
de lectură
- teatru de marionete Lumea 
micilor vieţuitoare
Evaluare

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2, 3.3 

4.1, 4.2
5.1

3 2-3-4 Sem. 1
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3.

II. LITERATURA CULTĂ. 
OPERA LIRICĂ
Text suport :
Toamna, de O.Goga
- studiul textului
- alcătuirea unor texte cu titlu dat, 
ilustrarea şi comentarea textului 
realizat
Evaluare

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2, 3.3 

4.1, 4.2
5.1

3 5-6-7 Sem. 1

4.

III. LITERATURA 
FOLCLORICĂ. DATINI DE 
IARNĂ
Text suport :
Colindătorii, de G. Coşbuc
- studiul textului
- compunerea unei scrisori de 
felicitare, scrierea unui mesaj 
publicitar
- realizarea unei expoziţii de icoane
- alcătuirea unui text după plan dat
- dramatizare Povestea lui Moş 
Crăciun

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2, 3.3 

4.1, 4.2
5.1

4 8-9-10-11 Sem. 1

5.

IV. STRUCTURA 
COMPOZIŢIONALĂ A 
OPEREI LIRICE
Text suport :
Revedere, de M. Eminescu
- studiul textului
- redactarea unei scrisori adresate 
marelui poet
- citirea unor poezii din repertoriul 
poetului şi realizarea unor desene 
care să redea tema lor 
- expoziţie desene realizate şi 
premierea celor mai bune 
Evaluare

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2, 3.3 

4.1, 4.2
5.1

4 12-13-14-15 Sem. 1

6.

V. STRUCTURA 
COMPOZIŢIONALĂ A 
OPEREI EPICE
Text suport :
La cireşe, de I. Creangă
- studiul textului, realizarea unui 
album cu fotografii 
- micul jurnalist
- dramatizare Pupăza din tei
Evaluare

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2, 3.3 

4.1, 4.2
5.1

4 16-17-18-19 Sem. 2



64

7.

VI. STRUCTURA UNOR 
POVESTIRI CARE AU CA 
TEMĂ COMPORTAREA
Text suport :
Vizită, de Ion Luca Caragiale
- studiul textului
- realizarea unui proiect Timpul 
liber
- proces literar Lenea vs. Hărnicia 
în faţa instanţei judecătoreşti
- dramatizare după D-l Goe…de 
I.L.Caragiale
- spectacol  Proverbe, proverbe
Evaluare

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2, 3.3 

4.1, 4.2
5.1

4 20-21-22-23 Sem. 2

8.

VII. ORGANIZAREA LOGICO-
SEMANTICĂ A MESAJULUI
Text suport :
Mama, de Nicolae Labiş
- studiul textului
- lectură suplimentară Pentru 
mama  de Virgil Carianopol, poezii 
ale elevilor închinate mamelor
- întocmirea unei felicitări cu 
prilejul zilei de 8 Martie

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2, 3.3 

4.1, 4.2
5.1

3 24-25-26 Sem. 2

9.

VIII. RAPORTUL DINTRE 
REALITATE ŞI FICŢIUNE
Text suport :
Ciobănilă  de Vasile Voiculescu
- studiul textului
- alcătuirea unui album al clasei cu 
imagini ale celor mai importante 
activităţi desfăşurate pe parcursul 
anului 
- creaţie literară
- şezătoare literară 
Evaluare

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2, 3.3 

4.1, 4.2
5.1

4 27-28-29-30 Sem. 2

10.

IX. ORGANIZAREA 
TEXTULUI SCRIS
Text suport :
20.000 de leghe sub mări, de Jules 
Verne
- studiul textului
- eseu Visez la o lume mai bună
- întocmirea unei fişe cu o imagine 
a globului pământesc
- lecturi suplimentare 
Evaluarea portofoliilor întocmite

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
2.1, 2.2, 2.3
3.1, 3.2, 3.3 

4.1, 4.2
5.1

5 31-32-33-34-
35 Sem. 2

11. X. EVALUARE FINALĂ 1 36 Sem. 2
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LITERATURA PENTRU COPII
Proiectarea orelor prevăzute şi metodele activ-participative folosite

LECTURA-UN LUCRU IMPORTANT ÎN VIAŢA MEA

În prima oră folosind metoda brainstorming elevii îşi vor expune părerea în legătură cu tema propusă 
lectura. Se împarte clasa în grupuri de minim 5 persoane. O modalitate interesantă pentru a forma rapid 
grupurile este realizarea unui ‚, puzzle” din fragmentarea proverbului Cine are carte, are parte sau a altor 
propoziţii cheie, definiţii, alte proverbe etc.. Se taie sintagma în tot atâtea fragmente câţi membri dorim să 
se regăsească într-un grup. După împărţirea pe grupe se solicită exprimarea într-un mod cât mai rapid, în 
fraze scurte şi concrete, fără cenzură, a tuturor ideilor despre lectură, aşa cum vin ele în minte. Toate ideile 
se înregistrează pe tablă sau flipchart. Se lasă o pauză pentru aşezarea ideilor emise şi recepţionate. Se iau pe 
rând ideile emise, iar grupul găseşte criterii de grupare a lor pe categorii-simboluri, cuvinte-cheie (de exemplu 
cuvinte-cheie ca : informare, cunoaştere, sprijin, mângâiere, consolare, îndemn, povaţă etc.)

Grupul se împarte în subgrupuri, în funcţie de categoriile de idei listate, pentru dezbatere. Se selectează 
ideile originale sau cele mai aproape de soluţii fezabile pentru problema pusă în discuţie. Prin joc de rol se 
prezintă ideile rezultate de la fiecare subgrup.

În ora a doua elevi din clasele superioare le vor vorbi despre importanţa lecturii. Metoda aplicată 
discuţia se bazează pe comunicarea directă profesor-elev şi elev-elev, această metodă folosind comunicarea în 
cadrul lecţiei, dar îi şi pregăteşte pe elevi pentru comportamentul democratic, deoarece orice punct de vedere  
trebuie ascultat şi respectat, chiar dacă elevii nu sunt de acord cu el. Discuţia se va realiza după următoarele 
etape:

1. Se reamintesc elevilor regulile de discuţie:
* ascultă persoana care vorbeşte
* vorbeşte când îţi vine rândul
* ridică mâna când doreşti să spui ceva
* nu întrerupe pe cel care vorbeşte
* critică ideile şi nu persoana care o exprimă
* nu râde de ce spune colegul tău
* încurajează-ţi colegii să participe la discuţii

2. Se aşează elevii în cerc
3. Se prezintă subiectul discuţiei
4. Profesorul va modela discuţia având grijă să orienteze cu subtilitate răspunsurile elevilor, facilitând 

exprimarea punctelor de vedere diferite şi lansând întrebări care să provoace continuarea discuţiei.

I. CARTEA-OBIECT CULTURAL

În prima oră se va face studiul textului Mărinimie de 
Emil Gârleanu Se face lectura exresivă a textului şi se explică cuvintele necunoscute. Apoi, se foloseşte metoda 
cadranelor, tehnică ce presupune extragerea esenţialului din text aranjarea ideilor sub forma unui tabel cu 4 
cadrane:

•	 Primul cadran se completează cu sunetele descrise de textul lecturat
•	 Al doilea cadran se completează cu sentimentele pe care le-a avut elevul în timpul lecturii textului
•	 Al treilea cadran se completează cu asemănările existente între ideile textului şi cunoştinţele anterioare 

ale elevilor
•	 Al patrulea cadran se completează cu învăţătura desprinsă din text, adică ideile morale pe care şi le pot 

însuşi elevii din textul analizat
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În a doua oră se va utiliza metoda jurnalul cu dublă intrare, activitate individuală care lasă elevilor 
posibilitatea de a alege un fragment din text pe care să-l comenteze în funcţie de atitudinea sa faţă de problema 
abordată. Participă toţi elevii, dar şi profesorul, porneşte de la lecturarea textului şi se bazează pe completarea 
pe fişe de lectură a tabelului cu cele două rubrici:

- în prima rubrică elevii notează fragmentul ales din text (fragment care le-a plăcut cel mai mult)
- în a doua rubrică elevii notează comentariile făcute în legătură cu fragmentul ales.

Scopul acestei metode este ca fiecare elev să poată motiva de ce a ales acel pasaj, la ce s-a gândit 
în momentul lecturii fragmentului ales şi, mai ales, dacă există nedumeriri în legătură cu acel fragment. 
Nedumeririle se clarifică cu ajutorul clasei. Totodată elevii au întocmit fişe de lectură care se păstrează la 
portofoliul clasei.Fişele păot fi structurate astfel: fişa cărţii din care face parte opera citită, fişa cu date biografice 
despre autor, fişa cu rezumatul textului, fişa cu citate semnificative, fişa cu personaje, fişa cu păreri personale 
în urma lecturii textului.

În a treia oră, folosind metoda jocului de rol elevii vor putea învăţa din interpretarea unei situaţii 
reale sau imaginare în cadrul unui teatru de marionete Lumea micilor vieţuitoare. Metoda jocului de rol se va 
desfăşura după următoarele etape:

- elevilor li se anunţă obiectivele urmărite, tema sau problema pe care jocul de rol trebuie să o ilustreze 
şi personajele de interpretat

- se împart fişele cu descrierile de rol
- se decide împreună cu elevii câţi dintre ei vor juca roluri, câţi vor fi observatori
- se anunţă modul în care se va desfăşura jocul de rol
- se încălzeşte grupul în vederea acceptării jocului de rol, elevii vor avea la dispoziţie câteva minute 

pentru a analiza situaţia şi pentru a-şi pregăti rolurile
- elevii interpretează jocul de rol

II. LITERATURA CULTĂ. OPERA LIRICĂ

În prima oră se va face studiul textului Toamna de Octavian Goga. Se citeşte expresiv textul, se 
discută cuvintele neînţelese. Pentru înţelegerea textului se foloseşte metoda ghidurile de învăţare care este 
utilă în învăţarea semidirijată deoarece presupune coordonarea învăţării elevilor de către profesor cu ajutorul 
unor seturi de întrebări în legătură cu conţinutul informaţional. Metoda presupune două activităţi realizate de 
elevi: citirea unui fragment din text şi răspunsurile la întrebările adresate de profesor. Învăţarea ghidată este 
eficientă deoarece ajută elevii să urmărească anumite modele de gândire, sesizând idei pe care ei nu le-ar fi 
sesizat. De asemenea invită la operaţii de analiză, comparare şi evaluare, a unor operaţii de gândire critică 
înţeleasă ca gândire de tip superior. Un model de sarcini de lucru ar fi următorul: 

Model – FIŞA 1 

Parcurgând paşii următori vei descoperi universul fascinant al operei lirice:
a) în opera lirică ideile, ........................., ..........................şi .................................. sunt transmise în mod 

.......................   prin vocea ...............................................
Pentru exemplificare descoperă în textul de mai sus:

•	 sentimentul predominant este ................................
•	 mărci ale eului liric....................................................

b) un rol aparte în construirea universului liric/operei lirice îl ocupă  figurile de stil. Scrie mai jos 
figurile de stil pe care le-ai găsit  în textul dat.
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........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
c) rescrie din text :

•	 o imagine vizuală
•	 o imagine auditivă

d) recunoaşte două teme literare, în jurul cărora se configurează textul poetic.
      ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________
  

e) extrage din textul de mai sus elemente specifice 
planului terestru:

planului astral/celest: 

 
f) în textul liric apar cuvinte cu sens figurat pentru exprimarea cât mai expresivă şi originală a trăirilor 

interioare, emoţiilor, gândurilor etc. 
Extrage din text patru cuvinte folosite cu sens figurat; apoi construieşte propoziţii se sensul lor propriu.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

g) contruieşte utilizând cuvântul  soare  câte două:

 epitete cromatice_________________________________________________________

             personificări_____________________________________________________________

h) elemente de versificaţie:
•	 rima versurilor este...........................................
•	 ritmul.................................................
•	 măsura de ..................................silabe
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FIŞA 2 

☺  Ai pătruns deja în magia tărâmului artistic!  Acum exprimă-ţi sentimentele, impresiile şi 
cunoştinţele!

1. Care este anotimpul surprins în text? Dă exemple de cuvinte/sintagme pentru a-ţi susţine alegerea.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2. Interpretează în 2-3 rânduri fiecare dintre imaginile artistice: 

,, cu podoaba zdrenţuită tremură pe câmp porumbul”
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
,,se-ndoiesc nucii, bătrâni”
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. În 3-5 rânduri dezvăluie relaţia dintre titlul şi conţinutul textului.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4. Motivează în 8-10 rânduri apartenenţa textului de mai sus la genul liric, prin surprinderea a cel puţin 
două trăsături.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Asociază anotimpul identificat în text cu o culoare, cu un obiect şi cu un sentiment aşa cum te inspiră 

versurile lui Octavian Goga. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6.    Creează patru comparaţii după modelul                

toamna ca o regină aurie    toamna ca .......................
toamna ca .......................   toamna ca .......................

şi alcătuieşte propoziţii cât mai expresive. 
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

FIŞA 3

Joacă-te cu lumea imaginară!

1. Ce i-ai spune unei frunze care în cădere se opreşte în palma ta? Închipuie-ţi un dialog de 4-5 replici.

2. Creionează un copac de toamnă şi găseşte un titlu sugestiv pentru creaţia ta. 

3. Fii tu însuţi ,,stăpânul univerului liric” realizând un cvintet, Cvintetul toamnei. 
Aminteşte-ţi mai întâi etapele!    
   
   ♦ primul vers este format din cuvântul tematic (un substantiv);
   ♦ al doilea vers este format din 2 cuvinte (adjective care să arate însuşirile cuvântului tematic) ;
   ♦ al treilea vers este format din trei cuvinte (verbe la gerunziu care să exprime acţiuni ale cuvântului 
tematic);
   ♦ al patrulea vers este format din patru cuvinte ce alcătuiesc o propoziţie prin care se afirmă ceva 
esenţial despre cuvântul tematic;
   ♦ al cincilea vers este format dintr-un singur cuvânt (verb) care sintetizează tema/ ideea .

Cvintetul toamnei

1. ___________________________________
2. ___________________________________
3. ___________________________________
4. ___________________________________
5. ___________________________________

 A doua oră constă în alcătuirea unor texte cu titlu dat, ilustrarea şi comentarea textului realizat. Elevii 
sunt împărţiţi pe grupe de lucru, se împart fişele cu titlurile propuse . Elevii alcătuiesc textele şi după încheierea 
timpului acordat sarcinii de lucru, fiecare lider de grup ilustrează textul realizat. După ce fiecare grup şi-a 
prezentat creaţia se comentează textele realizate şi se aduc îmbunătăţiri.
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III. LITERATURA FOLCLORICĂ. DATINI DE IARNĂ

În prima oră se face lectura explicativă a textului Colindătorii de 
G.Coşbuc. Elevii vor rezolva diferite exerciţii şi teme propuse de către profesor:

- Explicarea titlului poeziei
- Înţelegerea versurilor şi interpretarea lor
- Identificarea gândurilor şi a sentimentelor transmise de poet prin versurile poeziei
Prin discuţii elevii vor descoperi mesajul şi trăsăturile esenţiale ale textului studiat. 

 Ora a doua va fi rezervată creaţiei. Elevii vor compune o scrisoare de felicitare cu prilejul sărbătorilor 
de iarnă, prin care vor adresa urări de Crăciun şi Anul Nou părinţilor, bunicilor, unui coleg sau unui domn 
profesor. În a doua parte a orei, elevii împărţiţi pe grupe, vor avea ca sarcină de lucru scrierea unui mesaj 
publicitar prin care să arate cum sărbătoreşte clasa sa naşterea lui Iisus. Valorificarea rezultatului se poate face 
cu ajutorul metodei turul galeriei.

 În ora a treia, clasa va fi organizată sub forma unui atelier de creaţie. Elevii aşezaţi în semicerc vor 
primi fişe cu un plan după care să alcătuiască un text în care să vorbească despre emoţia aşteptării Crăciunului.

PLAN:
Introducere:
* Emoţia aşteptării Crăciunului

Cuprins:
* pregătirile pentru Crăciun:
- pregătirea sufletului, postul, semnificaţia lui
- munca familiei creştine
- împodobirea pomului de iarnă
- aşteptarea darurilor de Crăciun
- pregătirea darurilor pentru colindători
- semnificaţia colindului

Încheiere:
* impresii personale referitoare la această mare sărbătoare
 
Compunerile vor fi citite acasă de către profesor şi selectate, urmând ca unele să fie trimise la revista 
şcolii.

 Ora a patra va fi rezervată unei evaluări care se va realiza cu ajutorul unui portofoliu întocmit de elevi 
pe parcursul unei săptămâni. Portofoliul se poate întocmi astfel:

E vremea colindelor…
Etape de lucru:
1.Procură-ţi un dosar cu şină, coli albe de scris şi folii de plastic, în care să le introduci.
Pe prima pagină scrie tema portofoliului.Foloseşte culori preferate, imagini alese de tine, pe măsura 
dorinţelor tale.
2.Conţinut obligatoriu:
(pagina a doua)
a.Menţionează cel puţin una din cărţile împrumutate de la bibliotecă(titlurile se vor verifica şi în fişele de 
împrumut)al căror conţinut cuprinde datini, obiceiuri referitoare la sărbătorile de iarnă.
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b. Precizează lecturile suplimentare parcurse (referitoare la sărbătorile de iarnă ale poporului român) 
indicând, acolo unde este cazul, şi autorul.
c. Datini şi obiceiuri străvechi ale altor popoare.
d. Scrisori de felicitare adresate părinţilor, bunicilor, unui coleg, unui prieten din străinătate.
e. Un mesaj publicitar prin care să arăţi cum sărbătoreşte clasa ta naşterea lui Iisus.
f. lucrările realizate în ora de literatură, referitoare la sărbătorilr de iarnă
g. Referate cu teme ca : Dansul caprei, Pluguşorul, Colinda, Steaua
h. Ilustrarea unor lecturi preferate, referitoare la obiceiurile de iarnă
i. Creaţii literare proprii, compuneri libere.
j. Contribuţii la revista şcolii
k. Interviu cu Moş Crăciun
l. Scrisoare către Moş Crăciun
3. Conţinut neobligatoriu:
a. postere
b. vederi cu conţinut religios
c. icoane
d. colaje pe tema sărbătorilor de iarnă
e. jurnal personal
f. note de călătorie
g. alte informaţii pe această temă
h. ilustrarea colindelor preferate
i. colinde dedicate marilor personalităţi istorice, literare
j. colinde din diferite zone ale ţării

IV. STRUCTURA COMPOZIŢIONALĂ A OPEREI LIRICE

În prima oră se realizează studiul textului folosind metoda K.W.L.(Ştiu-Vreau să ştiu - Am 
învăţat), necesară în înţelegerea lecturii textului Revedere de Mihai Eminescu. Metoda va fi precedată de un 
brainstorming pentru reactualizarea cunoştinţelor despre opera lirică. După identificarea acestor informaţii 
profesorul desenează pe tablă, iar elevii desenează în caiete, următorul tabel:

CE ŞTIU? CE VREAU SĂ ŞTIU? CE AM ÎNVĂŢAT?

Completarea tabelului se va face cu respectarea următorilor paşi:
- se anunţă subiectul lecţiei şi se cere elevilor să spună ce ştiu despre opera lirică(metoda 

brainstorming); se discută cu elevii până se conturează câteva idei esenţiale legate de subiectul în 
discuţie care se vor trece în prima coloană; se cere apoi elevilor să dezvolte fiecare idee notată.

- În timpul discuţiei vor apărea neclrarităţi sau idei greşite; se trec toate elementele necunoscute în 
coloana a doua, apoi se întreabă elevii ce alte informaţii ar dori să cunoască în legătură cu subiectul 
în discuţie; se trec şi aceste cerinţe în coloana a doua.

- Discutând cu elevii şi lecturând textul se clarifică problemelenecunoscute sau înţelese greşit; se poate 
utiliza chiar lucrul în echipe pentru obţinerea de noi informaţii; după terminarea lucrului se discută 
despre elementele noi pe care şi le-au însuşit elevii şi se trec toate aceste idei în coloana a treia.

- Pentru o mai bună interdependenţă pozitivă a elevilor li se cere acestora să compare ceea ce ştiau 
iniţial  cu ceea ce au învăţat şi ceea ce doreau să înveţe cu ceea ce au învăţat.
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În ora a doua, elevii, împărţiţi pe grupe, vor avea ca sarcină de lucru redactarea unei scrisori adresate 
marelui poet. Se foloseşte metoda turul galeriei . După expirarea timpului de lucru, produsele muncii 
grupului, notate pe un poster, vor fi expuse pe pereţii clasei, transformând asfel clasa într-o veritabilă galerie. 
La semnalul profesorului, grupurile trec pe rând pe la fiecare poster pentru a examina celelalte lucrări ale 
colegilor. Comentariile şi observaţiile vizitatorilor sunt scrise pe posterul analizat. După ce se termină turul 
galeriei , grupurile revin la poziţia iniţială şi fiecare echipă îşi reexaminează produsul muncii lor comparativ 
cu ale celorlalţi şi discută observaţiile şi comentariile notate de colegi pe propriul lor poster.

 Ora a treia va fi rezervată unui memoriu adus în cinstea marelui poet. Asfel, elevii vor citi poezii din 
repertoriul poetului şi vor realiza desene care să redea tema acestor poezii. La sfârşitul orei se va realiza o 
expoziţie a desenelor realizate şi se vor premia cele mai bune.

 Ora a patra va fi destinată unei expoziţii de carte pe tema naturii la scriitorii cunoscuţi şi o prezentare 
de carte.

V. STRUCTURA COMPOZIŢIONALĂ A OPEREI EPICE

În prima oră, folosind metoda stabilirea succesiunii evenimentelor, se descoperă succesiunea 
evenimentelor din opera citită La cireşe de Ion Creangă. Profesorul extrage 6 evenimente din text pe care le 
prezintă clasei în paralel cu notarea acestora pe bileţele de hârtie. Apoi profesorul amestecă bileţelele iar elevii 
extrag aceste bileţele încercând să stabilească succesiunea lor. Această succesiune a evenimentelor este notată 
pe tablă. După ce operaţia de stabilire a succesiunii evenimentelor a fost terminată, profesorul cere elevilor să 
lectureze textul iniţial pentru a vedea care este succesiunea reală a acestora. După lectura textului elevii compară 
succesiunea stabilită de ei cu succesiunea descrisă de textul citit. Scopul metodei a fost atins în totalitate dacă 
cele două succesiuni sunt identice, acest lucru dovedind că elevii au înţeles informaţia prezentată.

În ora a doua, prin metoda mozaic, elevii vor descoperi momentele acţiunii în operă. Se împarte clasa 
în grupuri de câte 4 elevi şi li se atribuie materialul de lucru (câte un fragment din textul studiat care să redea 
un moment al acţiunii). În cadrul unui grup de lucru fiecare din cei 4 elevi va avea altă parte a materialului şi, 
implicit, o altă sarcină de lucru. Se împarte textul de analizat şi se constituie grupurile de experţi : alcătuit din 
membrii grupurilor iniţiale cărora le-a fost repartizată aceeaşi sarcină de lucru. Experţii studiază materialul 
primit şi pregătesc o soluţie comună de rezolvare a sarcinii de lucru. Elevii revin în grupurile iniţiale asfel încât 
fiecare expert într-o sarcină de lucru să prezinte colegilor săi din grupul iniţial rezolvarea propusă de aceasta. 
Prezentarea soluţiilor se va face pe rând de fiecare expert în ordinea sarcinilor trasate de profesor. Scopul 
acţiunii este ca fiecare membru al grupului sa-şi însuşească întregul material. Metoda mozaic va fi urmată de 
o scurtă evaluare în cadrul căreia elevii vor demonstra însuşirea întregului material.

În ora a treia, elevii sunt împărţiţi pe grupe. Se va aplica metoda investigaţia comună. Fiecare grup 
primeşte setul de întrebări propus de profesor, întrebări referitoare la încadrarea operei în genul epic. Pe 
marginea răspunsurilor la nivelul clasei se organizează o dezbatere generală în care adepţii fiecărei soluţii 
trebuie să aducă argumente în favoarea ideii susţinute, dar şi să aducă contraargumente ideilor susţinute de 
adepţii celorlalte soluţii prezentate.

În ora a patra, elevii vor fi puşi în rolul unor mici jurnalişti. Se presupune că sunt reporterii de serviciu 
ai clasei lor şi că trebuie să realizeze un interviu imaginar cu Nică al lui Ştefan a Petrei, pentru revista şcolii. 
În partea a doua a orei ei vor redacta o povestire în care îşi vor exprima propriile gânduri, idei, sentimente 
în legătură cu năzdrăvăniile pe care le-au făcut. În ultimele 10 minute ale orei se poate da elevilor o fişă de 
autoevaluare.
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Model - Fişă de autoevaluare
Compară naraţiunea scrisă de tine cu cea a lui Ion Creangă. Notează, în tabel,
Asemănările şi deosebirile dintre cele două texte. Te poţi referi la :
-temă
-personaje
Întâmplări
Locul unde se petrece acţiunea
Tonul povestirii(grav, umoristic)
Dinamica întâmplărilor povestite(ritm rapid sau lent, existenţa sau absenţa suspansului)
Alte aspecte care ţi se par importante pentru compararea textelor

ASEMĂNĂRI DEOSEBIRI

În ora a cincea, elevii vor realiza portofolii pentru scriitori cunoscuţi (Creangă, Eminescu, B.Şt. 
Delavrancea, V.Alecsandri, T.Arghezi, I.Slavici, I.L.Caragiale, I.Al.Brătescu-Voineşti) care vor cuprinde 
portretul, date biografice şi aspecte esenţiale din opera lor. Metoda folosită este cea a învăţării în grupuri 
mici. Astfel, profesorul împarte clasa în grupuri de 4 elevi. Fiecare grup îşi alege, prin tragere la sorţi, un 
scriitor pentru care va realiza portofoliul. Se discută, se pun întrebări, se lămuresc ideile neclare şi se întocmesc 
portofoliile. În ultimul sfert al orei fiecare grup îşi prezintă portofoliul.

Ora a şasea este rezervată completării unui jurnal de lectură, un caiet în care îşi vor nota emoţiile, 
atitudinile proprii faţă de lectură, personaj, mesaj şi discuţiile cu colegii referitor la textul citit Amintiri din 
copilărie de Ion Creangă.

VI. STRUCTURA UNOR POVESTIRI CARE AU CA TEMĂ 
COMPORTAREA

În prima oră se va afce studiul textului Vizită de Ion Luca Caragiale. 
În cadrul acestei ore se propune metoda tehnici de sintetizare şi rezumare a unui conţinut de idei. După 
lectura expresivă a textului elevii sunt solicitaţi:

1. să exprime într-o frază despre ce este vorba în textul citit şi să prezinte, pe scurt, subiectul acestora.
2. să aleagă o expresie semnificativă pentru conţinutul textului sau al cărţii
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3. să rezume, într-un cuvânt, esenţa textului citit
4. să descrie culoarea sentimentală a textului
5. să găsească un simbol pentru textul în cauză
6. să completeze propoziţia : cel mai interesant lucru din acest text este…….

Rezumatele sunt citite în clasă, iar activitatea se continuă cu dezbateri pe marginea lor.

În ora a doua se propune organizarea unui atelier de creaţie care presupune provocarea subiectului 
cititor spre reconstituirea fenomenelor prezentate de scriitor, spre valorizarea textului literar. Prin activitate 
individuală, elevii vor realiza un proiect cu titlu dat Timpul liber.

În ora a treia elevii vor fi protagonoştii unui proces literar Lenea vs. Hărnicia în faţa instanţei 
judecătoreşti.

În ora a patra metoda folosită este joc de rol într-o dramatizare după D-L Goe… deI.L.Caragiale. 
Această metodă are la bază ideea conform căreia se poate învăţa şi din interpretarea unei situaţii reale nu doar 
din prelegerile susţinute de profesor. Asfel, în activitatea la clasă elevii sunt puşi să interpreteze o situaţie 
imaginară care ridică probleme morale, pentru a vedea soluţiile propuse de elevi la aceste probleme.
Această metodă se desfăşoară după următoarele etape:

- elevilor li se anunţă obiectivele urmărite, tema sau problema pe care jocul de rol trebuie să o ilustreze 
şi personajele de interpretat

- se împart fişele cu descrierile de rol
- se decide împreună cu elevii câţi dintre ei vor juca roluri, câţi vor fi observatori
- se anunţă modul în care se va desfăşura jocul de rol
- se încălzeşte grupul în vederea acceptării jocului de rol, elevii vor avea la dispoziţie câteva minute 

pentru a analiza situaţia şi pentru a-şi pregăti rolurile
- elevii interpretează jocul de rol

În ora a cincea elevii se vor putea bucura de organizarea unui spectacol care să reflecte tema operei 
literare studiate, spectacol intitulat Proverbe, proverbe.

VII. RAPORTUL DINTRE REALITATE ŞI FICŢIUNE

În prima oră se va face lectura explicativă a fragmentului din textul 20000 de leghe sub mări de 
Jules Vernes. Apoi, folosind metoda învăţarea prin descoperire se propune analiza textului(fragmentului O 
pădure submarină).

Învăţarea prin descoperire se va realiza dirijat, deoarece profesorul coordonează activitatea împărţind 
elevilor sarcini de lucru, dar ajutându-i pe aceştia să le rezolve prin sugestii şi indicaţii. Elevii vor descoperi:

•	 Care sunt personajele principale ale textului
•	 Locul şi timpul desfăşurării acţiunii
•	 Momentele acţiunii
•	 Impresiile în urma lecturii acestui text

De asemenea, elevii vor putea comenta observaţia naturalistului, vor putea preciza câteva date referitoare 
la modul de viaţă al plantelor şi animalelor din pădurea submarină, vor stabili tipul textului.

În ora a doua elevii vor avea ca sarcină de lucru redactarea unui eseu cu titlul Visez la o lume mai 
bună. La începutul orei, profesorul împarte elevilor fişe ajutătoare în alcătuirea eseului.

Fişa poate arăta astfel:
1. Subiectul e gata formulat, da? Vrei altul? Poate Gânduri de copil, poate Aş vrea…, sau Gânduri 

pentru mileniul III. Exprimă-ţi dorinţa!
2. Orice subiect trebuie foarte bine înţeles. Discutaţi în clasă ce ar putea face o lume mai bună, ce ar 

putea fi, sau ce ar trebui să însemne pentru noi o lume mai bună. Expuneţi-vă ideile personale!
3. Orice text reuşit are la bază o documentare. Documentarea constă în căutarea exemplelor necesare, 
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alegerea, adunarea datelor, consultarea unor texte, a unor culegeri şi a altor materiale, emisiuni preferate de 
tine. Nu uita experienţa personală ! Felul în care fiecare dintre noi observă mediul natural, social, familial de 
joacă, concluziile noastre.

Ai voie, în cadrul unui text, să remodelezi realul, să-l reordonezi, să-l recreezi, într-o mare varietate de 
forme, mergând pănă acolo unde o persoană- cu care te întâlneşti pe stradă, în familie, în parc, în şcoală, în 
excursie- poate convieţui laolaltă cu fiinţe şi fapte de pe alte planete.

SFATURI:
•	 Pregăteşte-ţi ideile, dar nu căuta fraze gata elaborate!
•	 Gândeşte! Gândeşte, vorbeşte şi scrie! Ideile tale pot fi minunate! Fă-le cunoscute şi celorlalţi!
•	 Nu te lăsa prins de capcana uitării subiectului de la care ai plecat! Mulţi colegi ai tăi cad în ea!

Eşti gata? Trecem la următoarea etapă!
4. Planul eseului

•	 Planul simplu? Notează principalele idei. Stabileşte părţile mari ale eseului. Un plan bun are 
cam 5-6 idei mari. Dă-le viaţă!

•	 Planul dezvoltat? Este necesar , cred. Propune-ţi, pentru fiecare idee principală, alte idei, 
secundare.

•	 Nu uita de părţile eseului: introducere, cuprins, încheiere!
5. Redactarea eseului
Te-ai înarmat suficient? Un scris corect gramatical, clar, precis, expresii artistice culese sau construite 

de tine vor face ideile mai interesante şi mai frumoase, căci-nu-i aşa?- Limba noastră-i o comoară…
Succes, micule autor! Copiii au totdeauna puterea de a cânta, în vorbe meşteşugite, cutezanţa, hărnicia, 

prezentul, lumina… Copiii au puterea de a găsi soluţii salvatoare…

Ultimele ore sunt rezervate alcătuirii unui album al clasei cu imagini ale celor mai importante activităţi 
desfăşurate pe parcursul anului şi evaluării portofoliilor întocmite.
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CUVÂNTUL AUTOAREI

 Am ales prezentarea unui opţional la literatură, pentru clasa a V-a, numit Literatura pentru copii, în 
cadrul căruia am prevăzut ore cu activităţi centrate pe munca elevului, activităţi în care am folosit metodele 
activ-participative. Astfel, pentru fiecare oră am încercat să aleg cea mai bună metodă.
 Formularea de întrebări şi răspunsuri în legătură cu conţinutul textului, exerciţii de conversaţie în grup 
pe tema textului prezentat, exerciţiile de corectare şi autocorectare a greşelilor de exprimare, povestirea unor 
fapte şi întâmplări personale asemănătoare cu cele din text, vor fi un sprijin în formarea unor noi deprinderi 
lingvistice.
 De asemenea expoziţia de carte, dramatizările, portofoliile reprezintă modalităţi de stimulare a 
interesului pentru lectură. Atelierele de lectură şi creaţie constituie modalităţi eficiente de dezvoltare a atitudinii 
elevului faţă de opera literară.
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REPREZENTĂRILE GEOMETRICE  
LA ELEVII DE CICLUL PRIMAR

Prof. înv. primar Chivu Liliana
Gimn. de Stat „Tudor Vladimirescu”, Tg. Mureş

„Nu putem să ştim ce este un lucru fără să ştim cum se distinge acesta de alte lucruri. Astfel identitatea 
este totuna cu ontologia.”

(W.V. Quine, Ontological Relativity and Other Essays)

1. Scopul activităţii educatorului este să-l ajute pe elev în dezvoltarea sa optimă pe multiple planuri. În 
acest sens, mediul ambiant reprezintă o sursă diversă de obiecte şi fenomene care sunt implicate în activitatea 
de învăţare-dezvoltare.

Învăţarea începe chiar prin cunoaşterea mediului ambiant, bazându-se pe procesul psihic numit percepţie 
(un complex, o sinteză de senzaţii).

Având în vedere gândirea concret-intuitivă a şcolarului mic, abordarea elementelor de geometrie se poate 
realiza cu succes şi naturaleţe într-un cadru cu mare grad de accesibilitate şi putere de sugestie, prin explorarea 
realităţii proxime şi utilizarea TIC (Technologie of Information and Comunication). Este surprinzător faptul 
că generaţii de elevi studiau figuri spaţiale abia în clasa a 8-a! Este important ca educatorul să etaleze cu 
profesionalism elevilor o diversitate de elemente şi fenomene geometrice, de natură să evite o serie de 
confuzii şi reprezentări eronate care pot apărea. O experienţă calitativ consistentă va conduce, prin valorificare 
competentă şi inteligentă, la abilităţi spectaculoase în rezolvarea unor probleme dificile sau numai aparent 
dificile (”Mare-i puterea boului, dar un copil îi pune funia în  coarne.”). Când Ralph Waldo Emerson şi fiul 
său au încercat să bage un viţel în staul, unul împingând, celălalt trăgând, slujnica irlandeză a surprins scena şi 
a strecurat un deget în gura animalului, care a început să sugă în timp ce ea îl conducea în staul. Exploatarea 
unor fapte elementare, uneori aproape nematematice, conduce la soluţii rapide, uneori  aproape instantanee; în 
multe din asemenea situaţii spontaneitatea are un rol important. 

De exemplu (momentan negeometric), cerinţa de a găsi 10 numere a căror sumă este 20 şi al căror produs 
este tot 20 pune în dificltate chiar şi pe unii studenţi. Dar faptul simplu că înmulţirea cu 1 nu schimbă rezultatul 
(1 este element neutru în raport cu înmulţirea numerelor) conduce imediat la răspuns: 10, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
1, 1.  Este o cerinţă perfect accesibilă elevilor de clasa a 3-a. De îndată ce soluţia a fost pusă în evidenţă, ea 
devine clară pentru toţi elevii (datorită particularităţilor de vârstă, nu o recomandăm la clasa a 2-a; se impune 
o cunoaştere aprofundată a psihologiei vârstelor). Trebuie să discernem ceea ce este accesibil unei perioade de 
şcolaritate. Într-o carte de clasa  a 3- a se cere, total neadecvat acestei vârste, să se afle numerele de trei cifre 
abc astfel încât abc=11(a+b+c). Aceasta depăşeşte sfera inferenţelor, recomandată şi adecvată acestei vârste. 
E nevoie de câteva propoziţii cognitive (a căror caracteristică e că au o anumită valoare de adevăr sau valoare 
alethică), deci de un raţionament mai complex, pentru a o rezolva. Raţionamentele ne furnizează temeiuri în 
virtutea cărora  anumite propoziţii sunt adevărate sau false. Propoziţia întemeiată pe cale de raţionament se 
numeşte concluzie, iar propoziţiile oferite drept temei pentru acestea se numesc premise.

În cazul raţionamentelor concluzia se întemeiază pe două sau mai multe premise, în cazul inferenţelor 
aceasta poate fi derivată dintr-o unică premisă. Prin urmare, orice raţionament este o inferenţă, dar nu orice 
inferenţă este un raţionament (sau, altfel spus, inferenţa este gen pentru specia raţionament). Interiorizarea cea 
mai complexă se petrece pe la vârsta de 11-12 ani.

Dar, de exemplu, dacă se cere numărul de partide jucate în sistem eliminatoriu la un turneu de tenis cu 
32 de partipanţi, atunci există şi soluţia simplă: în afara câştigătorului, toţi ceilalţi 31 participanţi au jucat 
fiecare numai câte o partidă. Rezultă că desemnarea câştigătorului s-a facut după 31 de partide. Cu această 
soluţie problema devine accesibilă la clasa a 4-a. Acest exemplu este comentat de K. W. Roggenkamp în 

[ ]9, .220 221pag −
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Cu astfel de probleme se câştigă cel mai mult în plan formativ, contribuind substanţial la dezvoltarea 
creativităţii, ele având un efect mobilizator şi reprezintă o sursă de împliniri spirituale şi, corolar, contribuie la 
un salt calitativ în activarea proceselor psihice. Cele mai frumoase probleme sunt tocmai cele care admit soluţii 
“economice” (scurte) bazate pe idei valoroase care surprind tâlcul ascuns al enunţului. Nu lipsa cunoaşterii 
unor formule sau agoritmi ne îngrijorează, ci lipsa de idei. Temele în care abundă exerciţii de rutină sufocă 
iniţiativa, transformând elevul într-un supus al unor sarcini şcolare nestimulatoare.

Remarcăm în exemplele date două aspecte psihologice aflate în corelaţie:
        a) dezvoltarea plasticităţii gândirii (uşurinţa de a schimba punctual de vedere, modul de abordare a 

unei probleme , când cel utilizat anterior nu dă rezultate sau dezarmează), fexibilitaţii gândirii (restructurarea 
uşoră a vechilor legături mintale în conformitate cu cerinţele noii situaţii, pe bază de analiză şi sinteză) şi 
supleţii gândirii (acomodarea cu relaţii particulare dintre datele problemei).

         b) „desfacererea” blocajelor metodologice: rezistenţa la schimbare, o rigiditate a algoritmilor 
anteriori. „De obicei, într-o problemă încercăm să utilizăm un algoritm şi, deşi nu pare potrivit, tindem a stărui, 

în loc să căutăm altceva”. [ ]3, .55pag

 În lumina acestor idei menţionăm în mod special cartea lui I.Cuculescu [ ]5 şi cartea lui G. Polya [ ]7

, cărţi care m-au înrâurit atât de mult. Paginile 175 şi 201-202 din [ ]5 sunt remarcabile, ca dealtfel  cartea în 
totalitatea ei.

Geometria, chiar la nivelul învăţământului primar, oferă un câmp larg de evidenţiere a ideilor anterioare.
Acesta este scopul demersului propus: să-l echipăm, să-l înzestrăm pe elev cu  o experienţă perceptivă 

care să-l capaciteze optim cel puţin la nivelul reprezentărilor geometrice corecte, în contexte variate. Urmărim, 
de fapt, un progres al tuturor proceselor psihice. În realizarea acestui scop, instruirea asistată de calculator (IAC 
sau CAI- Computer Assisted Instruction), ca parte a TIC, va completa în mod eficient metodele tradiţionale de 
instruire. Aceasta ne permite să prezentăm exemple, modele, transformări geometrice într-o manieră autentică 
având o mare forţă de declanşare a schemelor cognitive, a construcţiei mentale a înţelegerii, a mobilizării 
gândirii şi a spiritului de observaţie. Ansamblul de informaţii şi imagini vor fi mai bine corelate şi optim 
integrate, restructurate, adaptate, transformate, având ca efect o stare de emulaţie şi implicit un progres al 
învăţării. 

Impresionarea elevului va fi mai diversificată, reprezentările lor vor fi mai obiective şi mai clar conturate, 
facilitând surprinderea unor aspecte mai subtile ale fenomenelor studiate. Nici atracţia psihologică a elevilor 
faţă de TIC nu trebuie neglijată.

Aceste idei, deşi simplu de enunţat, au nevoie de mult efort pentru a fi aplicate în plenitudinea lor şi 
pentru a-şi dovedi efectele asupra dezvoltării formative a elevilor.

Geometria este puţin reprezentată ca număr de ore alocate în programa şcolară la ciclul primar şi chiar la 
clasa a V-a. În consecinţă, se iroseşte o bună ocazie de dezvoltare a capacităţilor intelectuale a elevilor, cu un 
impact negativ asupra evoluţiei lor ulterioare la această disciplină.

Pentru elevul din ciclul primar şi din clasa a V-a se impune o experienţă perceptivă mai consistentă, 
relevantă în abordarea elementelor de geometrie, pentru a nu mai fi surprinşi că, în etapele următoare, este 
expus unor situaţii geometrice elementare care îl pun în dificultate.

În conformitate cu programele şcolare actuale, nu există o continuitate dorită în învăţarea geometriei. 
Practic, în clasa a VI-a, elevul începe învăţarea metodică a geometriei pe fondul unor reprezentări slab exersate 
în anii anteriori. Frecvent, aceste reprezentări sunt eronate, de natură să surprindă şi chiar să indigneze pe 
profesorul de matematică.

De exemplu, fiind dată dreapta (d) şi punctul A din figura 1a, elevii trasează corect distanţa (drumul cel 
mai scurt) de la pct. A la dreapta (d). Dar, dacă A este poziţionat ca în fig.1b, mulţi elevi, uneori chiar toţi elevii 
unei clase, trasează greşit distanţa cerută, cel mai frecvent prin segmentul AB din figura 1c.

      Fig.1a                                          Fig. 1b                                              Fig. 1c



78

Aceasta explică faptul că, elevii respectivi şi-au reprezentat dreapta (d) doar prin porţiunea desenată (o 
submulţime a dreptei date); reamintindu-le că o dreaptă este o linie nesfârşită (aceasta nu este o definiţie, ci 
o convenţie de limbaj prin care comunicăm despre o entitate percepută de analizatorul vizual; evident că, la 
această vârstă, abordarea axiomatică a geometriei este neavenită), ajungem la răspunsul corect din figura 2. 

   

Fig. 2

Se constată că există şi factori psihologici în măsură să influenţeze răspunsul la această întrebare: atenţia 
(concentrarea), memoria, calităţile gândirii, motivaţia, stările emotive. De exemplu, dacă la ora de educaţie 
fizică li se indică o dreaptă imaginară spre care trebuie să alerge, nimeni nu greşeşte, ci aleargă pe drumul cel 
mai scurt. („Necesitatea este mama invenţiilor”).

Această chestiune a fost tratată doar parţial şi doar aparent în mod edificator. Se constată că, dacă punctul 
A şi dreapta (d) sunt poziţionate ca în figura 3a, din nou apar reprezentări greşite ale distanţei cerute, cel mai 
frecvent prin segmentul AB din figura 3b.

Fig. 3a                                      Fig. 3b

Pentru a conduce pe elevi la răspunsul corect, propunem următoarele scenarii:

1. Suprapunem peste figura 3a o foaie dreptunghiulară transparentă pe care se copiază punctual  A şi 
dreapta (d), ca în figura 4a. Poziţionăm apoi şablonul dreptunghiular ca în figura 4b, ajungând la situaţia 
“clasică” din figura 1a şi la răspunsul corect din figura 4c. Se revine apoi cu şablonul peste figurile 3a şi 3b, 
indicându-se astfel cum trebuia procedat.

Fig. 4a                                     Fig. 4b                                   Fig. 4c    
   

2. Se poziţionează o foaie de hârtie ( un şablon dreptunghiular) sau un echer faţă de punctul  A şi dreapta 
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(d) ca în figura 5a respectiv 5b, trasându-se distanţa corectă AD.

 

                                     Fig. 5 a                                                Fig. 5 b                                     

3 Se generează o animaţie pe computer, care se prezintă cu videoproiectorul şi care constă în rotirea 
figurii 3b în jurul punctului A, ajungând la situaţia”clasică” din figura 6a în care se trasează distanţa corectă  
AD, indicată în figura 6b.

                                     Fig. 6 a                                                Fig. 6 b                                     

Se revine apoi, prin rotire inversă la poziţia iniţială, pentru a vedea cum trebuia procedat.

Pentru o eficienţă deplină, având în vedere achiziţii durabile, se recomandă utilizarea succesivă a celor 
trei  scenarii şi ulterior exersarea primelor două în cazurile următoare:

Este  un exemplu simplu dar  simptomatic pentru  confuziile şi reprezentările eronate care pot fi întâlnite 
la elevi.

2. Intervenţia educatorului pivotează în tărâmul limbajului şi în alegerea tipului de activităţi. Pentru 
o comunicare eficientă, sugestivă şi naturală, vom utiliza un minim de noţiuni din domeniu: triunghiuri 
congruente, mediană într-un triunghi, perpendiculară(drepte perpendiculare), rotaţie de 90 şi 180 grade 
a unui segment în jurul unui capăt al său. Nu există  niciun argument de ordin psihologic în măsură să 
“ne interzică” a le utiliza. În fapt, elevii îşi însuşesc la diferite discipline noţiuni mai complexe şi abstracte 
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(permeabilitatea solului, comutativitate, asociativitate, dilemă…) care nu sunt cu nimic mai accesibile decăt 
cele propuse. Însuşirea acestor noţiuni nu ridică nicio dificultate, ele având avantajul unor ilustrări concret-
intuitive, accesibile elevilor de 10-11 ani; introducerea acestor noţini se va realiza strict la nivelul percepţiilor, 
adecvat acestei vârste, ele fiind nişte „etichete” ale unor fenomene controlate „pe viu”,  nefiind vorba de 
supraîncărcare. 

În unele enunţuri am întâlnit formulări ca “ figuri identice” în loc de congruente, dar în acest fel riscăm 
ca elevul să fie derutat mai târziu când va studia “ Principil identităţii” al lui Martin Heideger şi alte studii 
despre „ identitate”.  

În conformitate cu deviza actuală a învăţământului preuniversitar - formarea şi dezvoltarea competenţelor 
- ne propunem să contribuim la realizarea lor prin exemple de  activităţi formativ-instructive la orele de 
geometrie. Concomitent, am vrut să suplinesc o lipsă pe care am resimţit-o în timpul studiilor, inclusiv a 
celor de formare a mea ca dascăl; de prea puţine ori expunerile la care am asistat relevă caracterul natural al 
fenomenelor  studiate şi o continuitate firească a lor. Se resimte nevoia ca informaţiile teoretice de factură 
psiho-pedagogică primite să fie mai concludent şi puternic susţinute prin exemple semnificative din domeniile 
multor discipline. Un student poate să reproducă perfect subiectele la examenul de psihologie, dar să nu le 
poată susţine cu exemple. 

       
Exemplul 1. Construirea pătratului când sunt desenate două laturi consecutive, ca în figura 7a.
   

                  
                                       Fig. 7a                                                    Fig. 7b                 
 
Se va utiliza echerul, aşa cum este indicat în figura 7b. Profesorul va prezenta o animaţie cu videoproiectorul, 

care constă într-o rotaţie a figurii 7a în jurul unuia din punctele A, B sau D, pentru a ajunge la o situaţie pe care 
elevii o controlează cu mai mare uşurinţă.

Construcţia pătratului cerut se va realiza şi aşa cum este indicat în figurile 8a şi 8b: trasarea cercurilor cu 
centrele în  B şi D având razele de lungime cât latura pătratului, evidenţiindu-se astfel vârful C al pătratului 
cerut.

                              Fig. 8a                                                                   Fig. 8b

Exemplul 2. Construirea unui pătrat când diagonala  sa are lungimea de 4 cm.
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Cu ajutorul riglei gradate determinăm mijlocul M al diagonalei trasate, apoi, cu ajutorul echerului, trasăm 
perpendiculara în M pe acea diagonală. Cealaltă diagonală va fi segmentul de 4 cm, având mijlocul în M şi 
fiind situat pe acea perpendiculară.

             Fig. 9a                                      Fig. 9b                                    Fig. 9c

Exemplul 3. Determinarea cât mai multor puncte, egal depărtate de capetele unui segment.
Se vor trasa perechi de cercuri  congruente cu centrele în capătul segmentului dat:
 

                                                                          Fig.10
Punctele P şi Q sunt egal depărtate de punctele A şi B, toate cele patru distanţe fiind egale cu lungimea 

razei cercurilor. În felul acesta, pot fi determinate oricât de multe puncte cu proprietatea cerută. Nu se va da 
noţiunea de mediatoarea unui segment. 

Este momentul să corelăm reprezentările plane cu cele spaţiale. Elevii vor fi conduşi să observe că există 
puncte in spaţiu (în afara planului tablei sau al foii de caiet) egal depărtate de capetele segmentului dat. În acest 
scop se va roti foaia în jurul dreptei-suport a acelui segment. (Se poate recurge la un procedeu simplu: fixarea 
unei tije pe coala de hârtie de-a lungul segmentului dat, care prin rotire conduce la efectul scontat.)

Exemplul 4. Construirea unui cub se va realiza desenând întâi pătratele (feţele) din planul depărtat, 
respectiv din cel apropiat, ca în figura 11a, după care urmează completarea figurii pentru a obţine un cub 
(figura 11b).
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                                               Fig. 11a                                Fig. 11b

Exemplul 5. ([ ]1, .38p ) Să se efectueze două tăieturi în linie dreaptă în figura de mai jos, astfel încât din 
părţile rămase să se poată compune un pătrat.

                                                                       Fig.12

Există două soluţii ale acestei probleme, indicate în figurile 9a şi respective 9b.

         

                       Fig. 12a                                                         Fig. 12b     
                                                                                                       
                                                                                                          
În fiecare din cele două variante de răspuns, părţile haşurate vor fi rotite cu 90 grade în jurul punctelor A 

respectiv C, pentru a obţine pătratul indicat de săgeţi. Acest demers va fi vizualizat cu ajutorul videoproiectorului, 
după ce a fost generată o animaţie adecvată cu computerul.

Exemplul 5. Oricare dintre cele două diagonale ale unui paralelogram, îl împarte în două triunghiuri 
congruente.

Fig. 13 
Se va efectua o tăietură urmând diagonala respectivă, urmată de o rotaţie de 180 grade în jurul unui vârf 

şi o translaţie, aşa cum se indică în figurile 13a, 13b, 13c.
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                      Fig.13a                               Fig. 13b                                        Fig. 13c 

După acest exemplu se va trece la construcţia inversă, adică la cea a unui paralelogram pornind de la un 
triunghi care va fi jumătatea acelui paralelogram.

Se observă cum în transformările inicate în figura 13c a fost implicată şi cealaltă diagonală. Procedeul va 
fi exersat şi pentru cealaltă diagonală.

Exemplul 6. Dându-se un triunghi, să se construiască un paralelogram a cărui jumătate este triunghiul 
dat (sunt trei posibilităţi!).

          Fig.14
                                                                        

Cele trei posibilităţi de a obţine un paralelogram sunt indicate în figurile următoare şi constau într-o 
rotaţie de 180 grade a triunghiului în jurul unui vârf al său, urmată de o translaţie după direcţia unei laturi care 
începe din acel vârf.
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                                Fig.14a                                               Fig. 14b                          

                                                                                Fig. 14c 

Se observă că rotaţia triunghiului cu 180 grade în jurul unui vârf al său poate fi urmată de două translaţii, 
corespunzătoare celor două laturi care pornesc din acel vârf. Astfel, fiecare dintre cele trei paralelograme se 
poate obţine în două variante ale transformărilor propuse.

Cele trei construcţii vor fi reunite într-o singură figură:

                                                                             Fig.15 

Se vor decupa  trei şabloane congruente, urmând conturul triunghiului ABC  şi care vor fi asamblate ca 
în figura 15. Mai târziu, la gimnaziu vor valorifica această construcţie, într-un context cu multiple semnificaţii.

Pentru a realiza pe deplin succesul acestui demers constructiv, având în vedere achiziţii durabile, elevii 
vor fi antrenaţi în relizarea unor construcţii asemănătoare pornind de la triunghiul următor:

 
Vor rezulta următoarele construcţii :
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   . 

care vor fi reunite într-o singură figură :

O altă modalitate sugestivă prin care se obţin cele trei paralelograme, utilizând CAI, constă în generarea 
unei animaţii prin care fiecare latură a triunghiului ABC se translatează succesiv după direcţia celorlalte două, 
până atinge vârful opus ei. Mai explicit, urmând figura 15, latura AB se translatează întâi pe direcţia BC până 
ajunge în poziţia DC, apoi pe direcţia AC până ajunge în poziţia CE etc. 

Să remarcăm încă o construcţie distinctă de de cele precedente, în care care se evidenţiază că orice triunghi 
este jumătate (în sensul ariei) dintr-un paralelogram: se trasează mediana AM , apoi prin A o paralelă la BC, 
iar prin B şi C paralele la AM, obţinându-se paralelogramul BCFE din figura 16a. Având în vedere demersurile 
anterioare, acum este clar că triunghiurile ABE şi BAM sunt congruente şi la fel sunt şi triunghiurile AFC 
şi CMA (în această ordine), de unde rezultă că triunghiul ABC este jumătate din paralelogramul BCFE. Se 
procedează în mod analog în cazul medianelor BN şi CP (figurile 16b şi 16c). În plus, cele două triughiuri 
determinate de o mediană au aceeaşi arie, deşi ele nu sunt congruente. 

                                                            

                                                                                               
          Fig. 16a                                    Fig. 16b                                         Fig. 16c
Comentariu: În procesul acoperirii şi compunerii-descompunerii paralelogramului cu două triunghiuri 

congruente sau cu două perechi de triunghiuri congruente, analizatorul vizual acompaniat de operaţiile gândirii, 
a comparat instantaneu întinderea (suprafaţa) lui cu cea a triunghiurilor respective. Această comparare s-a 
realizat prin perceperea cugetată a unor entităţi (regiuni mărginite de contururi), în proces fiind antrenată 
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o operaţie mentală de măsurare-evaluare. Senzaţiile vizuale au fost prelucrate într-o percepţie autentică, 
ajungându-se la o judecată de valoare validată prin verificare concret-intuitivă (decupări, suprapuneri sau 
acoperiri).

3. Despre arie şi volum. Parte integrantă a oricărui proces de cunoaştere, măsurarea a supus matematica 
la un efort continuu de determinare a cadrului optim al acestei operaţii. Cadrul matematic al acestei operaţii 
reţine două caracteristici: pe de o parte faptul că a măsura înseamnă a compara cu elemente care devin primare 
în raport cu această operaţie, iar pe de altă parte posibilitatea de a utiliza în măsurarea întregului însumarea 
măsurilor părţilor sale dintr-o descompunere a sa în părţi disjuncte.

În măsurarea figurilor şi corpurilor geometrice rolul de obiecte primare îl au în mod natural pătratul 
unitate şi cubul unitate. Având în vedere accesibilitatea prin contactul direct cu realitatea proximă, obiectivele 
urmărite sunt uşor de realizat.

După ce, în clasele a IV-a şi a V-a elevul este sumar instruit cu noţiunile de arie şi volum, în clasele 
următoare el învaţă o serie de formule de calcul a ariilor şi volumelor, pe care le aplică în prea multe probleme 
de rutină. În felul acesta elevii ajung „să nu mai vadă pădurea din cauza copacilor”. „Prin aceasta însă, 
întrebarea pusă a încetat de a mai fi o problemă! Ea a devenit o întrebare pentru verificarea însuşirii unui 
algoritm! Repetând-o de mai multe ori cu alte date numerice riscăm chiar ca elevii să sfârşească prin a 
uita raţionamentul, concentrându-se asupra rapidităţii de efectuare a calculelor, de aplicare a algoritmului... 
Evident că nu pledăm prin aceasta în favoarea unei soluţii mai ocolite faţă de una directă. Dar pledăm pentru 
dominarea situaţiei, pentru crearea de şanse de a descoperi ... Matematica este un teren de acţiune în primul 
rând pentru inteligenţă” ( I. Cuculescu, Olimpiadele Internaţionale de Matematică ale elevilor, pag. 5-6, 
1984).

În consecinţă, vizăm dezvoltarea creativităţii şcolarului mic prin exemple care să antreneze calităţi 
specifice ale gândirii, în special plasticitatea, flexibilitatea şi supleţea.
În exemplele 3, 4, 5, 6 şi 7 am urmărit şi punerea în valoare a ideii foarte simple că aflarea unei pătrţi dintr-un 
întreg determină automat aflarea celeilalte părţi a întregului (complementara părţii aflate iniţial). Exersarea 
acestui procedeu  se va dovedi a fi util şi mai târziu. De exemlu, când un profesor a cerut unor studenţi aflarea 
probalilităţii evenimentului ca la aruncarea de 4 ori a unui zar să apară cel puţin o dată 6 punte, aceştia au eşuat 
în tentativa de aflare a numărului cazurilor favorabile evenimentului din enunţ (este posibil de aflat, dar cu un 
consum mare de energie şi timp). Dar considerarea evenimentui contrar (la nicio aruncare nu a apărut faţa cu 
6 puncte), care are  54 cazuri favorabile (se calculează rapid), conduce la rezultatul cerut, anume 1- (5:6)4 . La 
găsirea acestei soluţii a fost antrenată în primă fază plasticitatea gândirii.     

Exemplul 1: Câte pătrăţele cu latura de 1 cm acoperă dreptunghiul din fig. 17a?
Elevii sunt conduşi să constate că sunt trei benzi orizontale a câte 5 pătrăţele fiecare sau 5 benzi verticale 

a câte 3 pătrăţele fiecare (fig. 17b). Astfel, dreptunghiul dat este compus din 15 pătrăţele. 
                                                                                   Fig. 17a

Spunem că acest dreptunghi are aria de 15 pătrăţele cu latura  de 1 cm; pe scurt, 15 cm pătraţi sau 15 
cm2, unde cifra 2 care apare în scrierea cm2 semnifică faptul că ne-am referit la un pătrat cu latura de 1 cm.

                                                                                                      
                                                                                                                 Fig. 17b

Exemplul 2: Care este aria triunghiului ABE din fig. 18a?  
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                                                   Fig.18a                                        Fig.1
8b                                                                                                                                                                                            

Procedând ca în exemplul anterior constatăm că aria dreptunghiului ABCD este 12 cm2. Apoi, privind 
fig. 18b se constată că aria triunghiului ABE este jumătate din aria dreptunghiului ABCD, adică 6 cm2.

Exemplul 3: Ce parte din aria paralelogramului ABCD reprezintă aria patrulaterului AMCN, ştiind că M 
şi N sunt mijloacele laturilor BC şi respectiv CD?

            Fig. 19a                                         Fig. 19b                                       Fig. 19c
Într-o primă variantă a soluţiei, evaluăm aria celor două triunghiuri AND şi AMB (cele două colţuri albe). 

Analizând fig. 19b şi 19c, constatăm că fiecare colţ alb al figurii iniţiale reprezintă un sfert din paralelogramul 
ABCD, deci împreună reprezintă jumătate din ABCD. Rezultă că aria patrulaterului AMCN este jumătate din 
aria lui ABCD.

A doua soluţie constă în trasarea diagonalei AC (fig. 19d) şi în a observa că AM este mediană în triunghiul 
ABC şi AN este mediană în triunghiul ADC. Rezultă că triunghiurile ABM şi ACN au ariile egale şi la fel, 
triunghiurile ACN şi ADN şi deci, aria lui AMCN este jumătate din aria lui ABCD 

                                                                                                                Fig. 19d
Exemplul 4: În cubul din fig. 20 sunt indicate 6 tunele care taversează întreg cubul. Câte cubuleţe au 

rămas? (Cangurul, 2000)

                                                            Fig. 20

Din totalul de 64 de cubuleţe le scădem pe cele eliminate. Vom pune în evidenţă, de exemplu, cele 4 
straturi orizontale ale cubului după efectuarea tunelelor (fig. 20a, b, c, d). 

                                                                



88

  
       

 Fig. 20a                           Fig. 20b                         Fig. 20c                            Fig. 20d

Observăm că în total au fost eliminate 2 + 7 + 7 + 2 = 18 cubuleţe şi deci, au rămas
64 – 18 = 46 cubuleţe.

Exemplul 5: În  cubul din figura alăturată sunt marcate trei tunele care traversează întreg cubul. Câte 
cubuleţe au rămas? (Cangurul, 2002)

                                                              Fig.21

Cubul iniţial era compus din 5 straturi orizontale (sau verticale) a câte 25 cubuleţe fiecare, deci în total 
sunt 125 cubuleţe. După efectuarea celor trei tunele, primele două şi ultimele două straturi arată ca în figura 
21a, iar stratul din mijloc arată ca în figura 21b. 

                                           

                 
                   Fig.21a                                           Fig. 21b

Rezultă că au fost eliminate  1 + 1 + 8 + 1 + 1 = 12 cubuleţe şi au rămas   
                        125 – 12 = 113 cubuleţe.

Exemplul 6. Se cere aflarea ariei triunghiului gri din figura 22.

                                                            Fig. 22 
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Observăm că dreptunghiul mare are aria 6 cm2 şi că pătratul de latura 2 cm are aria 4 cm2, de unde rezultă 
că ariile celor două triunghiuri albe sunt 3 cm2 respectiv 2 cm2. Aşadar, aria triunghiului gri este :

                                                  6-3-2=1 cm2.

Exemplul 7. Se cere aria pătratului gri din figura 23. 

             
                                 Fig.23                                         Fig. 23a

Se trasează caroiajul din figura 23a şi observăm că aria pătratului ABCD este 36 cm2 şi că aria fiecăruia 
dintre cele patru colţuri albe este 4 cm2 (jumătate dintr-un dreptunghi de 8 cm2). Rezultă că aria pătratului gri 
este

                                                    
36-16 = 20 cm2.

 
Exemplul 8. În figura 24 pătratul ABCD are latura cu lungimea de 3 cm. Se cere aria pătratului ACFE. 

(Cangurul, 1993).
Analizând figura 24a se constată că pătratul ACFE se compune din 4 doimi ale pătratului ABCD. Rezultă 

că aria lui ACFE este dublul ariei lui ABCD, adică 18 cm2.

                             Fig.24                                                      Fig.24a

Exemplul 9. Aria  zonei gri din figura 25 este egală cu aria pătratului ABCD.    
                      (Cangurul)   
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                                  Fig.25                                                  Fig. 25a 

          Această figură ne sugerează să operăm completările din figura 25a. Acum se observă cum cele trei 
colţuri albe ale pătratului ABCD reprezintă exact cele trei sferturi gri ale cercului cu centrul în C, situate în 
exteriorul pătratului.

Exemplul 10. Pe latura BC a triunghiului ABC se consideră punctele E şi F astfel încât BE = EF = FC. 
Să se arate că triunghiurile ABE, AEF şi AFC au aceeaşi arie. 

Într-adevăr, AE este mediană în triunghiul ABF, deci triunghiurile ABE şi ABF au aceeaşi arie. AF este 
mediană în triunghiul AEC, deci triunghiurile AEF şi AFC au aceeaşi arie. Prin urmare, cele trei triunghiuri 
au arii egale.

Exemplul 11. Fiecare latură a triunghiului ABC a fost împărţită în trei segmente congruente. Să se 
demonstreze că dacă P este un punct în interiorul triunghiului ABC, atunci aria zonei albe este dublul ariei  
zonei colorate. 

Fig. 26a                                              Fig. 26b

Într-adevăr, în conformitate cu problema precedentă cele trei triunghiuri care compun triunghiul PAB 
au aceeaşi arie. Aceeaşi concluzie este valabilă şi în cazul triunghiurilor PAB şi PAC. Acum, este clar că aria 
zonei albe este dublul ariei zonei colorate.
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Numere iraţionale  
în geometrie  

 
 

 
Cu toate că vechii greci nu-l cunoşteau pe zero şi sistemul de calcul folosit 

de ei era destul de greoi, ei, învăţaţii greci foloseau rezultatele, de multe ori 
surprinzătoare, din geometrie, pentru categorisirea numerelor. Era evident că 
alături de numerele naturale (întregi) mai erau şi numerele obţin ute prin rapoartele 
lungimilor unor segmente, comensurabile sau, mai ciudat, incomensurabile. 
Apăreau probleme ciudate când se foloseau arii (cuadratura cercului), apoi volume 
(duplicarea cubului), etc. 

În continuare ne propunem să vă prezentăm câteva demonstraţii ale 
iraţionalităţii unor numere, foarte interesante. 
 
 Numim ,,normală” o foaie de hârtie care îndoită 
după segmentul care uneşte mijloacele laturilor mai 
mari, dă o formă asemenea cu foaia întreagă (figura 1). 
Făcând raportul lungimilor laturilor înainte şi după 
îndoire obţinem a:b=b:a/2, adică a2=2b2. 
Alăturând două foi normale (ca în figura 2), se obţine o 
foaie ,,hipernormală”, anume aceea formată din două 
pătrate şi din dreptunghiul haşurat de două ori. 
Cele două dreptunghiuri mici din figura 2  sunt 
congruente şi hipernormale, raportul laturilor 
fiind (a+b ):b=b:(a−b ) din care rezultă relaţia 
a2=2b2. 
Să-i spunem unui astfel de dreptunghi r1 şi să 
presupunem că numerele a şi b sunt întregi. 
Împărţind în continuare pe r1 în două pătrate, 
rămâne un dreptunghi r2 şi el hipernormal, cu 
laturile numere întregi, mai mici decât ale lui r1. 
După un număr finit de paşi, laturile fiind numere întregi din ce în ce mai mici, se 
ajunge la rn cu laturile de lungime zero! Contradicţia provine de la presupunerea 
că a şi b sunt numere întregi. Rezultă că egalitatea a2=2b2 este imposibilă dacă a şi 
b sunt numere întregi, adică numărul 2 este iraţional. 
 

Acest fapt mai poate fi ilustrat printr-un dreptunghi acoperit de o reţea de 
pătrate ale căror vârfuri formează o ,,reţea a numerelor întregi”. Aşezăm o foaie 
normală (dreptunghi) la colţul din stânga jos al reţelei. Diagonala acestui 
dreptunghi normal nu trece prin niciun vârf al reţelei ( figura 3). 

Figura 1 

  a/2 

    b 

a 

  b 

a 

a+b 

 a−b 

     b 

Figura 2 

  r1 

a 

                      Profesor: Florea Adrian
Școala nr. 98 „Avram Iancu” Bucuresti
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Într-adevăr, numărul 2 poate fi scris sub forma unei fracţii continue                    

...2
12

12

12

11







   (1) 

Notăm această fracţie cu x. Sub prima linie de 

fracţie apare 1+x, adică 
1x

11x
x1

11x





  

⇒x2=2, şi x= 2 . Valorile care aproximează pe 
2  sunt: 

1, 3/2, 7/5, 17/12, …, valori care se obţin 
succesiv din fracţia (1). Aceste fracţii dau 
anumite puncte din reţea. De exemplu fracţia 3/2 
dă poziţia vârfului A, fracţia 7/5 dă poziţia 
vârfului B, etc. Observăm regula de formare a 
termenilor fracţiilor de aproximare: 
 
 
 
 
Foarte interesant este că termenii fracţiilor de aproximare ale lui 2 , se pot scrie 
ca o egalitate de forma 2b2=a2 ±1. Astfel: 22+22=32−1; 52+52=72+1; 
122+122=172−1, etc. 
Demonstrăm această proprietate: Dacă a/b este o fracţie a unui astfel de şir, cu 
proprietaea că 2b2−a2= ±1 iar p/q este fracţia următoare, atunci şi această fracţie 
are proprietatea că 2q2−p2 = ±1. Avem termenii consecutivi a/b şi p/q ⇒q=a+b, 
p=b+q ⇒p=a+2b.p2−2q2=(a+2b)2−2(a+b)2=a2+4ab+4b2−2a2−4ab−2b2=2b2−a2=±1. 
 

                Cea mai simplă fracţie continuă este  x = 

...1
11

11

11

11







  

Sub primul numărător este aceeaşi fracţie, astfel că 
x
11x  ⇒x2−x−1=0, ecuaţie 

care are una dintre soluţii x=
2

15  =1,618… 

Numim dreptunghi ,,de aur” dreptunghiul care după tăierea unui pătrat cu latura 
egală cu latura mică a dreptunghiului, lasă restul asemenea cu întregul. Raportul 

1 

1 

3 

2 5 

7 

12 

17 

+   + + 

A 

B 

Figura 3 
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dintre lungime şi lăţime reprezintă ,,tăietura de aur”, sau ,,numărul de aur” notat 
,,φ” şi cu valoarea 1,618… 
Avem astfel a:b=b:(a−b)⇒a2−ab=b2 |:b2 ⇒(a/b)2−(a/b)−1=0. Fracţia a/b are 
aceeaşi valoare ca şi fracţia x de mai sus. Se  dovedeşte la fel ca la numărul 2 că a 
şi b nu pot fi numere întregi, numărul φ fiind un număr iraţional. 
 Folosind fracţiile de aproximare obţinem şirul: 1/1, 2/1, 3/2, 5/3, 8/5, 13/8, … ale 
căror valori se apropie din ce în ce mai 
mult de valoarea lui φ. 
Interesant este că numărătorii acestor 
fracţii sunt termenii unui şir Fibonacci: 
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …, în care fiecare 
termen, începând cu al treilea, este suma 
celor doi termeni precedenţi. 
Numărul iraţioal φ apare şi în construcţia 
decagonului regulat.  
Latura decagonului regulat înscris în cercul de rază r este cel mai mare segment al 
razei împărţite conform secţiunii de aur: 
Triunghiul isoscel PON are m(∢P)=m(∢N)=72º şi m(∢PON)=36º.  
Construim bisectoarea PQ. Triunghiurile PQN şi PON având unghiurile respectiv 
congruente sunt asemenea: 

⇒
a
r

ar
a




 ⇒ a2=r2−a∙r ⇒ 

a2+ar−r2=0, de unde  a=
2

15  r. 

Pentru obţinerea geometrică a 
acestei valori se procedează 
astfel: 
Se consideră diametrul AB pe 
care se construieşte 
perpendicular raza DO. Se ia 
punctul M mijlocul razei AO. Se 
aşază vârful compasului în 
punctul M şi cu o deschidere MD 
se trasează un arc de cerc care 
intersectează pe OB în punctul E. 
Lungimea segmentului OE este 
egală cu latura decagonului 
regulat înscris în acest cerc. 
În Δ DOM, DO=r, OM=r/2 şi cu 
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teorema lui Pitagora găsim DM=
2
5r =ME ⇒OE=ME−OM, OE=

2
5r

2
r

  = a10. 

Punctul E împarte raza OB în secţiunea de aur, OE2=OB∙EB. 
 

Numărul π (pi) este fără îndoială cel mai celebru dintre constantele 
matematice. Din cele mai vechi timpuri s-a observat că raportul dintre lungimea 
cercului şi lungimea diametrului său este constant. Astfel, fierarul măsura 
diametrul roţii şi făcea o bandă de metal cam de trei ori mai mare pentru a îmbrăca 
roata pe circumferinţă. Pe o tăbliţă de lut, găsită în apropiere de Bagdad şi datând 
din mileniul al II-lea Î.Hr., s-a descifrat un text care dovedeşte cunoaşterea acestei 
constante: “ Dacă 60 este lungimea cercului, a treia parte din ea este 20. Acesta 
este diametrul ”. 
  De asemenea, în afară de mesopotamieni şi babiloneni, valoarea acestui raport 
era cunoscută şi de vechii chinezi, de egipteni şi de greci. Chiar şi vechile 
civilizaţii din America de Sud şi din America Centrală, cum ar fi mayaşii şi 
toltecii, cu toate că nu inventaseră roata, cunoşteau formele circulare şi constanta 
acestora. 
  Numărul acesta a fost notat de matematicienii greci 
cu litera π (pi), notaţie care se foloseşte şi azi în 
ştiinţele care operează cu numere. Determinarea mai 
exactă a numărului π, a început să se facă odată cu 
calcularea ariei cercului. Aria cercului, la început, era 
aproximată cu aria hexagonului regulat înscris: 

2
2

r6,2
2

3r3A   

Pentru că aria cercului este mai mare decât aria hexagonului, aria cercului se 
aproxima cu formula A=3r2, adică se lua 
π=3.  
Pentru a creşte precizia determinării ariei 
cercului, s-a calculat aria acestuia ca fiind 
media aritmetică a ariilor hexagoanelor 
înscris şi respectiv circumscris cercului. 
Astfel grecii au găsit că π=3,1 
(aproximativ). Folosind alte metode, 
babilonenii au găsit o aproximaţie şi mai 
bună π=3,12. Egiptenii au calculat valoarea 
lui π ca fiind 3,16. În Papirusul lui Rhind, 
este o problemă care ne arată cum s-a 
calculat valoarea lui π. Această problemă 
propune să se găsească un pătrat care să 
aibă aria egală (sau cât mai apropiată) de 
aria unui cerc, iar rezolvarea ei este: 

 R r 

 H 

 F   E 

 C 
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 D 
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“Ia 
9
1  din diametru, adică 1, rămâne 8. Măreşte pe 8 de 8 ori, fac 64. Deci aria 

este 64 ”. 
Aria cercului se aproxima de fapt cu aria octogonului, conform figurii alăturate. 
Această aproximaţie este foarte bună deoarece părţile tăiate din suprafaţa cercului, 
se compensează aproximativ cu părţile de cerc  
care depăşesc suprafaţa octogonului. Aria octogonului este egală cu aria pătratului 

circumscris cercului, din care se scad ariile celor patru triunghiuri dreptunghice 

isoscele de la colţuri. Laturile pătratului circumscris sunt împărţite fiecare în câte 

trei segmente congruente. Astfel, dacă latura pătratului (egală cu diametrul 

cercului) este de 9 unităţi, catetele triunghiurilor sunt de câte 3 unităţi. Suma 

ariilor celor patru triunghiuri este 92
2
94  , adică echivalentă cu ariile a două 

dreptunghiuri care au lungimile de câte 9 unităţi iar lăţimile de câte o unitate. 

“Decupând” din pătratul mare cele două dreptunghiuri se obţine un pătrat cu latura 

de 8 unităţi, a cărui arie este 64, aria din problema egipteană. Latura acestui pătrat 

este L
9
8

9
LL  . 

2

L
9
8A 






 şi cum L=2r, găsim 2

2
2

2
2 r4

9
8rL

9
8rA 













 , 

adică π=4∙ 16,3
9
8 2







 .  

Valoarea aceasta este foarte apropiată de valoarea pe care o cunoaştem noi azi, 

π=3,14159…. Numărul π este de fapt un număr iraţional, adică are un număr 

nesfârşit de zecimale, cifrele evident că se repetă, dar neperiodic. Valoarea lui π cu 

25 de zecimale este π=3,1415926535897932384626434. 
 

Aceste observaţii asupra numerelor şi ,,frământările” care au decurs de aici, au 

făcut ca pe parcursul secolelor, matematica să se dezvolte, să fie înţeleasă ca un 

ansamblu necontradictoriu, diferitele ramuri completându-se reciproc. 

De la numerele iraţionale şi numerele prime la generarea codurilor şi secretizarea 

parolelor pe computere nu fost decât un pas. Dar ce pas!  
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EXPERIENŢE DE SUCCES  
ÎN UTILIZAREA LA CLASĂ A COMPETENŢELOR  

DOBÂNDITE PRIN PROGRAMELE DE FORMARE CONTINUĂ

prof. Ciurescu Iuliana, inst. Neagu Doina, prof. Tuduran Ionelia
Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” - Cuza-Vodă, Judeţul Galaţi

 
Education  is a permanent  act of will that includes the dynamics of society. That’ s why the teacher has 

to  improve the methods he is using in  class by participating on trainings or on formation lectures. The school 
itself becomes a center of development  for teacher’s skills and abilities. This way, the education process really 
changes. The students participate on different challenging activities where they can  manifest their talent on 
literature or on physics proving their creativity. Our pupils learn how to succed in life, how to become social 
active members by co-operating on groups. They initiate projects coordinated by teachers and the results are 
astonishing. The prizes and the diploma are the proof  of their involvement and progress.

 „Educaţia este un proces complex, organizat de socializare şi individualizare a fiinţei umane în drumul 
său spre umanitate” (I. G. Stanciu)
 În formarea personalităţii, şcoala are un rol major: cadrul didactic trebuie „să studieze” atent elevul, 
„să-l descopere” pentru ca, mai apoi, să poată folosi cele mai eficiente metode, procedee şi mijloace de învăţare, 
pentru a-i trezi interesul, pentru a-l stimula, în vederea integrării în mediul şcolar.
 Cadrul didactic trebuie să aibă întotdeauna în vedere că numai un elev motivat, cu deschidere către 
activitatea şcolară va asimila sistemul de cunoştinţe fundamentale cu valoare operaţională pe care vom 
putea clădi lărgirea continuă a orizontului de cultură generală, dezvoltarea curiozităţii ştiinţifice, dezvoltarea 
intereselor de cunoaştere, vom putea forma priceperi şi deprinderi, vom stimula creativitatea. Toate acestea, 
respectând anumite reguli şi prin cooperare, vor conduce implicit la formarea atitudinilor, la dezvoltarea 
motivaţiei, a autocunoaşterii, a spiritului autocritic, la dezvoltarea gândirii logice, analitice cu posibilitatea de 
a desprinde esenţialul dintr-o multitudine de informaţii, de a le extrapola şi intrapola, de a analiza, a înţelege, 
a verifica şi explica fenomene sau procese, de a combina şi recombina cunoştinţe, de a gândi convergent, 
divergent, de a efectua raţionamente în lanţ, de a formula ipoteze şi de a rezolva probleme.
 Pentru ca judecăţile de valoare enunţate să nu rămână doar în sfera teoreticului, cadrul didactic trebuie să 
desfăşoare o acţiune didactică eficientă, ceea ce presupune să dovedească competenţe creatoare ale aptitudinii 
pedagogice aşezate pe suportul unei valoroase pregătiri psihopedagogice. Putem vorbi de un cadru didactic 
bine pregătit profesional atunci când, pe suportul unei pregătiri iniţiale de specialitate, psihopedagogice, 
metodice se instalează o disponibilitate psihică pentru o permanentă acţiune de formare şi autoperfecţionare, 
acesta fiind scheletul pe care se poate construi formarea continuă. Formarea continuă presupune o educaţie 
continuă din partea cadrului didactic racordată la dinamica vieţii sociale, la dinamica vieţii şcolare.
 În actualul context social s-a produs o flexibilizare instituţională în raport cu nevoile şi priorităţile de 
profesionalizare:

- şcoala s-a transformat într-un „centru multifuncţional” de formare şi dezvoltare profesională prin  
activităţile de formare din cadrul comisiei de formare continuă, activităţile de la nivelul comisiilor metodice, 
activităţile din cadrul consiliilor profesorale cu temă, centrele de documentare şi informare, activitatea 
bibliotecilor, activitatea extracurriculară, derularea proiectelor educative, existenţa mentorilor la nivelul 
şcolilor;

- Inspectoratul Şcolar Judeţean  contribuie la formarea continuă a cadrelor didactice prin organizarea 
unor cursuri de perfecţionare, prin medierea înscrierii acestora la examene în vederea obţinerii gradelor 
didactice. 

- centrele de formare continuă la nivel judeţean asigură, de asemenea, formarea cadrelor didactice la 
nivel local şi facilitează accesul spre cursuri de formare derulate la nivel naţional şi internaţional asigurând şi 
„dimensiunea europeană” în formarea continuă;
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 La nivelul judeţului Galaţi, Casa Corpului Didactic pune la dispoziţia cadrelor didactice, anual,  o 
bogată ofertă de formare, reuşind să acopere mare parte a nevoilor de perfecţionare prin programe flexibile, 
adaptate la cerinţele cursanţilor.
 Aceste oferte puse la dipoziţie de instituţii într-un sistem flexibil sunt un real sprijin în  pregătirea 
cadrelor didactice, în evoluţia acestora în cariera didactică. Astfel, cunoştinţele şi experienţele dobândite în 
urma finalizării cursurilor precum „Consiliere şi orientare”, „Instruirea în societatea cunoaşterii-Inteal Teach”, 
„Program de dezvoltare profesională pe baza activităţii proprii desfăşurată în şcoală”, „Managementul 
activităţii educative în unitatea şcolară”, „Managementul resurselor umane”, „Managementul de proiect”, 
„Rolul şi responsabilităţile cadrului didactic în protecţia şi promovarea drepturilor copilului”, „Programul 
Naţional de Dezvoltare a Competenţelor de Evaluare” (DeCeE), „Schimbare şi inovaţie în învăţământ”, 
„Metode interactive de predare le-am aplicat la clasă, dar şi în activităţile extraşcolare şi extracurriculare având 
un impact pozitiv asupra elevilor, stârnindu-le mai mult curiozitatea şi apetitul pentru studiu, determinându-i 
să fie mai activi, mai creativi, să capete o mai mare încredere în capacităţile lor intelectuale şi/sau practice, 
să aibă iniţiativă, să se implice mai mult în activităţi diverse dându-le astfel posibilitatea de a-şi descoperi 
propriile talente, înclinaţii.
 Cursurile de formare au schimbat aspectul atitudinal al nostru, al cadrelor didactice, faţă de elevi (în 
primul rând în procesul învăţării): am demonstrat elevilor că profesorii înşişi învaţă permanent, învaţă pentru 
şi împreună cu elevii lor, cu alte cuvinte, învaţă şi unii de la ceilalţi.
 Astfel, am mers împreună la bibliotecă pentru a găsi informaţii necesare desfăşurării unor activităţi 
incluse în diferite proiecte şcolare (cum ar fi de exemplu „Circulaţia rutieră pentru… MARI şi MICI”) sau 
pentru documentare la orele de curs obişnuite (limba şi literatura română, ştiinţe), am deprins împreună 
tainele şi farmecul dansurilor populare (în cadrul subproiectului cu finanţare externă ”Tradiţie şi creaţie”), 
am descoperit împreună tainele calculatorului prin activarea unor jocuri educative interactive. Totodată, am 
desăvârşit  misiunea  şcolii, transformând şcoala, dintr-o instituţie, într-un loc al exersării rolurilor sociale de 
acum şi de mai târziu. Elevii noştri tind să devină buni „actori pe scena vieţii”. În acest sens, ei şi-au pus deja în 
valoare talentul actoricesc  prin interpretarea unor  personaje literare în cadrul activităţilor  educative susţinute 
la nivel local şi în alte instituţii din judeţ (şcoli, cămine culturale, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Festivalul 
organizat de Ziua Recoltei la Galaţi) cum ar fi concursul de dramatizări – „Ioan Luca Caragiale”, Săptămâna 
Mihail Sadoveanu, programe artistice (şezătoare, dansuri populare, interpretări de cântece populare individual 
sau în ansamblu coral). 
 Împreună am învăţat  să ne exprimăm corect , expresiv  şi  persuasiv opinia  în cadrul unor articole 
din revista clasei (de exemplu: „Petale de ghiocel”) sau să devenim oratori neînfricaţi  şi avocaţi de succes la 
procesele literare organizate la orele de curs.
 Învăţarea împreună a determinat creşterea responsabilităţii elevilor faţă de actul învăţării şi  apropierea 
elevului de profesorul său, persoană care ea însăşi învaţă. Este evidentă necesitatea schimbării mentalităţilor a 
cu privire la ceea ce înseamnă o lecţie şi a înţelegerii din altă perspectivă a relaţiei profesor-elev.
 De asemenea, am urmărit formarea comportamentelor elevilor prin încurajări sistematice, recunoaşterea 
talentelor şi atribuirea succesului acestora astfel încât să se dezvolte încrederea că succesul poate fi obţinut 
de ei înşişi/prin efort propriu. În acest sens, i-am îndrumat în realizarea portofoliilor la diferite discipline de 
învăţământ, dar şi la activităţi extraşcolare şi extracurriculare, a selectării materialelor reprezentative, deosebite 
realizate de ei (desene, colaje, afişe, imagini ale diferitelor obiecte, machete, felicitări, mărţişoare, filme video 
ce au înregistrat scenete în care au avut roluri de actori, dar şi de regizori uneori) în vederea realizării unor 
mape tematice. O metodă eficientă de recunoaştere a valorii materialelor realizate de elevi constă în acordarea 
unor diplome şi premii. În cadrul orelor de curs, aplicarea noilor metode de predare-învăţare-evaluare reflectă 
atât însuşirea corectă a cunoştinţelor, cât şi creativitatea elevilor.
 
 Aplicând la clasă cele învăţate la cursurile de formare, am constatat că metodologia care include 
acţiunea efectivă, interesul şi curiozitatea, trăirile afective realizează un învăţămât de bună calitate.
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 Aplicarea metodelor active şi stimulative de lucru în grup a deschis perspectiva pentru învăţarea 
diferenţiată, în raport cu propria personalitate. În acelaşi timp a fost influenţat modul de a simţi al elevilor, a fost 
stimulată încrederea între parteneri, s-au creat relaţii deschise între membrii grupului,  s-a creat o interacţiune, 
fiecare având un anumit nivel de participare şi motivare. 
 De exemplu, prin utilizarea metodei cadranelor („Călin - file din poveste” de Mihai Eminescu) la orele 
de limba şi literatura română elevii au colaborat la realizarea celor patru secvenţe, fiecare manifestându-şi 
disponibilitatea şi talentul. Grupele au fost organizate după administrarea unor teste care reliefează teoria 
inteligenţelor multiple. Astfel, elevii talentaţi la desen au reprezentat  sugestiv  mesajul literar, în timp ce alţii 
şi-au manifestat inteligenţa lingvistică prin interpretarea unor figuri de stil sau au sintetizat  idei prin elaborarea 
unor formule matematice  concludente.
             Pentru a consolida  cunoştinţele  şi a stimula creativitatea, profesorul de limba română  poate propune  
redactarea unor cvintete  - adevărate  pietre de încercare pentru  sensibilitatea  poetică, dar şi pentru  puterea 
de sinteză a elevului.
 În cadrul orelor de fizică, s-a remacat că elevi mai puţin pregătiţi din punct de vedere teoretic sau 
cu posibilităţi intelectuale limitate pot avea simţ practic, dexteritate în mânuirea, utilizarea intrumentelor 
şi a aparaturii de laborator şi, prin efectuarea de experimente,  au devenit mai interesaţi, mai activi şi mai 
comunicativi atât cu profesorul, cât şi cu ceilalţi colegi mai bine pregătiţi. Un cuvât de încurajare, o notă bună 
acordată atunci când se descurcă ei mai bine pot fi rampe de lansare spre o mai mare dorinţă de a asimila şi alte 
cunoştinţe, de a-i încuraja să-şi exprime opinia,  să dea răspunsuri şi pe viitor. Pe alţi elevi, lecţia de laborator 
îi determină să fie mai bine organizaţi, să formuleze ipoteze pe care apoi să le verifice, să analizeze, să observe, 
să selecteze, să interpreteze şi să formuleze  concluzii în legătură cu fenomenele studiate. 
 Climatul organizaţional, rezolvarea de probleme, luarea de decizii au dezvoltat abilitatea de a inova, au 
educat capacitatea de creaţie a elevilor.  De fiecare dată, climatul a fost determinantul esenţial al satisfacţiei în 
muncă, iar profesorul a avut menirea nu atât să transmită informaţii, cât să insufle elevilor dorinţa de a dobândi 
cunoştinţe prin efort propriu.  Prin lucru activ în structuri stimulative elevii au devenit treptat creatori.
 Astfel munca de zi cu zi de la clasă a prins valoare şi prin activitatea extraşcolară. Munca zilnică s-a 
exteriorizat beneficiind de identitate, de expresie deosebită, făcând vii toate cunoştinţele pe care cu râvnă le-
am dat elevilor, iar rezultatele i-au urcat pe treptele succesului. Au participat la diverse activităţi şi concursuri 
în care s-au evidenţiat sau au fost premiaţi. Enumerăm în continuare câteva activităţi şi rezultate obţinute de 
elevii noştri:
	teatru şcolar; 
	reviste:  „Salutare, nene Iancule!”, „Educaţia, şansă pentru viitor”, „Pământul, casa tuturor”, „Zig - 

Zag” (revista şcolii care a căpătat recunoaştere prin acordare de ISBN); 
	concurs la nivelul şcolii „Mihai Eminescu - geniu al creaţiei artistice româneşti” 
	Probă baraj - concurs internaţional „Cangurul matematic”  
	Premiul III (poezia „Armonii de primăvară”) - concursul naţional „Armoniile primăverii”, Galaţi, 2010;
	6 premii III şi 4 menţiuni (probă de cultură generală) - concurs internaţional „Euroşcolarul” 
	Premiul I („Scrisoare Eco”)- concurs naţional „Un mediu sănătos începe cu tine”, Piatra Neamţ;
	Premiul I şi Premiul II - concurs naţional „Învierea vine din suflet”
	Premiul I, Premiul II, Premiul III şi Menţiune (cu lucrările experimentale „Lumânări miracol”, 

„Temperatura şi efectele variaţiei acesteia”, „Un pahar cu lichid bicolor sau tricolor” şi, respectiv, „Nu-i magie, 
ci ştiinţă!”) - concurs interjudeţean „Stelele Ştiinţei”, Galaţi, 2010.
 Continua formare profesională ne-a sprijinit în activitatea noastră şi putem spune că am schimbat ceva 
în viaţa elevilor noştri: am crescut eficienţa relaţiei profesor-elev, ceea ce înseamnă o deschidere pentru o 
integrare armonioasă în circuitul vieţii sociale.
 „Elevii trebuie să-şi spună unii altora şi să spună lumii ce ştiu - pentru a afla ce ştiu. Spunând, vom 
învăţa. Spunând vor interpreta lumea aşa cum o văd ei, pentru noi, ceilalţi.”
            Judith Renyi
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CONSIDERAŢII ASUPRA IPOSTAZELOR  
UNUI CADRU DIDACTIC

       Prof. DORINA BOCU, Școala Generalǎ Nr. 2 Braşov

Motto:  
„Omul îşi poate lua cunoştinţele numai de la om.  Aşa bazinul se umple cu apă,  

focul se aprinde cu foc, iar sufletul se modelează datorită sufletului altui om.”
(R.Tagore)

1. Introducere
 Consideraţiile pe care le voi face în continuare pornesc de la urmǎtoarea schemǎ de ansamblu care 
prezintǎ posibilele ipostaze ale unui cadru didactic:

Sintetic vorbind, rolul managerial al cadrului didactic este centrat pe orientarea şi dirijarea 
resurselor umane şi materiale, de care dispune clasa şi procesul instuctiv-educativ la un moment dat, 
către realizarea obiectivelor proiectate, în condiţii de eficienţă maximă. Cu această caracterizare în minte 
şi ţinând cont de semnificaţiile concentrate în figura de mai sus, vom adăuga o serie de consideraţii lămuritoare 
în cele ce urmează.

2. Modalităţi de împlinire a ipostazelor unui cadru didactic
În calitate de manager educaţional, profesorul este conducătorul actului educaţional în relaţia directă 

cu elevii. Obiectivul final al managerului educaţional este formarea la elevi a unor abilităţi de autoreglare 
a comportamentului; într-o primă fază, controlul comportamentului este extern (profesori, părinţi, colegi), 
pentru ca apoi, prin interiorizarea unor reguli şi metode, să devină autonom.

Pornind de la resurele pedagogice (analiza documentelor curriculare), a resurselor umane (elevi), a 
resurselor materiale avute la dispoziţie (dotarea cabinetelor, claselor, laboratoarelor), a orarului şcolii, profesorul 
realizează planificarea calendaristică exercitându-şi funcţia de prognoză, planificare, programare, totodată 
realizează analiza detaliată a resurselor  educaţionale şi manageriale, precizează activităţile ce se vor organiza 
pentru realizarea obiectivelor propuse, proiectează lecţia (în funcţie de particularităţile intelectuale şi psihice 
ale elevilor din clasa respectivă). 

Profesorul pune în practică întregul proiect elaborat, exercitând alături de implementare şi o multitudine 
de alte funcţii, pe care le vom discuta în cele ce urmează.

a) Organizarea clasei
Aceasta este activitatea pe baza căreia profesorul stabileşte, la începutul anului şcolar, comportamentul 

social şi academic care îi ajută pe elevi să-şi controleze manifestările impulsive, comunicându-le expectanţele 
profesorului faţă de un anumit comportament. Regulile trebuie să fie formulate pozitiv, precizate simplu, să 
se focalizeze pe comportamente specifice, să fie stabilite şi discutate cu elevii, să fie precizate consecinţele 
nerespectării regulilor, recompensele corespunzătoare respectării lor, să vizeze îmbunătăţirea condiţiilor de 
învăţare în clasă, să fie afişate într-un loc vizibil pentru ca elevii să şi le reamintească, etc. (Exemplu: la nivelul 
şcolii Regulamentul de Ordine Interioară, Normele de protecţie a muncii în şcoalǎ; la nivelul clasei: „Rezolvaţi 
conflictele în mod civilizat”, „În clasă se circulă încet şi ordonat”, etc.).

b) Personalizarea clasei 
Este realizată prin: aranjarea băncilor, utilizarea elementelor decorative de interes specific pentu elevi, 

chiar produse de aceştia, culoarea specifică a pereţilor, a mobilierului, preluarea unui nume la care aderă 
întreaga clasă (clasa a VIII-a F la care sunt dirigintă a aderat la numele „VOINICII” la începutul ciclului 
gimnazial).
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c) Cunoaşterea clasei 
Se referă la atenţia acordată elevilor (prin memorarea prenumelor acestora, a preferinţelor lor, a 

relaţiilor lor cu colegii), recunoaşterea şi acceptarea genului şi a apartenenţei culturale a elevilor, acordarea în 
aceeaşi măsură a atenţiei băieţilor ca şi fetelor sunt modalităţi de a demonstra respect şi acceptare din partea 
profesorului. 
 

d) Utilizarea metodelor active, de implicare a elevilor în activitatea de învăţare
 Angajarea intensă a elevilor în activitatea de învăţare duce la înlăturarea problemelor de disciplină. 
Fomarea şi dezvoltarea echipelor de învăţare interactivă în clasă, motivarea, participarea la propria 
dezvoltare înlătură indisciplina, în timp ce activitatea plictisitoare declanşează eventualele conflicte între elevi 
sau cu elevii.
Există artificii strategice care determină o mobilizare atenţională din partea elevilor:

- controlul tonalităţii vocii profesorului;
- contactul vizual direct al elevilor cu profesorul;
- controlul permanent şi planificarea cât mai exactă a timpului în sarcinile şcolare, mai ales pentru cele 

individuale;
(Exemplu: la Matematică, clasa a V-a, capitolul „Divizibilitate”, lecţie recaptulativă; clasa a fost împărţită în 
grupe de câte 5 elevi, fiecare grupă având un lider; profesorul indică sarcinile de lucru la care grupele răspund 
oral (prin intermediul liderului) sau în scris (sarcinile în cadrul grupei sunt împărţite tot de lider); punctajele 
obţinute în fiecare etapă sunt cumulate, iar la sfârşitul orei profesorul declară grupa câştigătoare.
 

e) Controlul şi îndrumarea elevilor
 Controlul presupune cunoaşterea stadiului în care se află activitatea de realizare a obiectivelor 
propuse, identificarea nivelului de performanţă, precum şi aplicarea prevederilor regulamentare. El presupune 
comunicare, conducere, schimb de idei şi opinii
în interesul optimizării procesului educaţional. El va fi cu atât mai eficient cu cât va determina o îmbunătăţire 
prin angajarea şi motivarea elevilor în scopul ajustării activităţii lor. Controlul eficient se fundamentează pe o 
îndrumare activă, ritmică şi temeinică, stimulându-se iniţiativele şi generalizând experienţele pozitive.
 

f) Rezolvarea imediată a problemelor apărute 
Acest obiectiv este realizat prin:
- apropierea fizică sau proximitatea profesorului faţă de elev are o influenţă considerabilă asupra 
comportamentului acestuia (Exemplu: o elevă din clasa mea nu era atentă în timpul orelor; m-am 
apropiat de ea, fără să ştie am discutat cu mama, am reuşit s-o fac să-şi deschidă sufletul şi să-mi 
spună că suferă şi simte lipsa tatălui care i-a părăsit şi vrea să-i dea afară din casă; am încurajat-o, am 
încercat s-o fac să se confeseze mie de câte ori simte nevoia şi cred că a trecut cu bine peste „criza” de 
la începutul anului şcolar, devenind activă la ore şi în sfărşit zâmbind şi socializând cu ceilalţi colegi);
- recurgerea la regulă şi aplicarea consecinţelor comportamentului, în strănşă legătură cu gravitatea 
comportamentului(Exemplu: fiecare elev ştie că dacă deteriorează o piesă din mobilierul clasei trebuie 
s-o repare în cel mai scurt timp);
- utilizarea de mesaje asertive la persoana I cu descripţii clare ale compor tamentului aşteptat (Exemplu: 
„Vreau ca tu să te numeri printre elevii olimpici la matematică”; „Mi-ar plăcea ca tu să devii un elev 
de nota 10 la purtare”; etc.).

g) Evaluarea
Profesorul trebuie să realizeze atât o evaluare de tip docimologic (predictivă, curentă, sumativă) a 
rezultatelor obţinute la materia respectivă, cât şi evaluarea relaţională, sistemică, statistică, prin 
obiective, toate cu raportare la activitatea educaţională cu elevii. Astfel:
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•	 realizarea unei baze de date manageriale compusă din informaţii despre situaţii, evenimente, efecte 
ale unor relaţii interpersonale în clasa de elevi, etc. care este element foarte important al procesului 
de conducere  a colectivului de elevi;

•	 prelucrarea statistică, pe baza principiilor fidelităţii şi validităţii, în vederea organizării sistemului 
de date pe criterii aritmetice şi numerice şi analiza fenomenelor interacţionale din clasa de elevi 
prin intermediul unor mărimi statistice (mediile elevilor la învăţătură şi disciplină, fişa de progres 
şcolar la diverse discipline de studiu, numărul de absenţe motivate şi nemotivate, procentul de 
promovabilitate, etc.);

•	 elaborarea aprecierilor are în vedere emiterea şi formularea ştiinţifică a unor judecăţi de valoare 
asupra datelor prelucrate din punct de vedere statistic. 

Evaluările, care permit obţinerea frecventă de recompense, determină creşterea
motivaţiei pentru învăţare şi a angajării în realizarea sarcinilor ce le revin elevilor, foarte eficient pentru 
optimizarea proceselor interacţionale din clasa de elevi.

Pentru ca acest efect să se păstreze este nevoie ca recompensele să fie stabilite individual, în funcţie 
de nivelul care reflectă pentru fiecare elev creşterea performanţei (Exemplu: recompensarea unui elev CES cu 
nota 7 la matematică pentru progresele înregistrate; performanţa unui elev care a avut probleme la disciplină 
pe un semestru de a se îndrepta şi de a obţine pe un alt semestru 10 la purtare).

h) Interacţiunea pozitivă 
Aceasta se crează prin:
•	 atractivitate şi culoare;
•	 respectarea orarului; 
•	 planificarea activităţii şi dezvoltarea unor rutine pentru desfăşurarea ordonată a acesteia;
•	 utilizarea unor stiluri de interacţiune pozitivă;
•	 deschidere la schimbare;
•	 ignorarea comportamentului negativ, ori de câte ori este posibil;
•	 întărirea comportamentelor dezirabile şi înlăturarea celor care determină conflicte interpersonale.

 Deci, evaluarea reprezintă un fundament psihologic şi managerial foarte eficient pentru optimizarea 
proceselor interacţionale din clasa de elevi.
 

3. Consideraţii personale asupra modalitătilor de împlinire a ipostazelor
Consilierea este activitatea desfăşurată de cadrul didactic din perspectiva managerului clasei de elevi, 

prin care, între cadrul didactic şi elevul aflat în dificultate se realizează o relaţie specială, cu scopul declarat de 
a-l ajuta pe elev.
 În anul şcolar 2006/2007 am fost profesor diriginte al clasei a VIII-a A care era formată din 20 elevi (6 
fete şi 14 băieţi). Colectivul era eterogen din punct de vedere intelectual şi dezechilibrat din punct de vedere 
al sexelor; majoritatea elevilor locuiau în cartierul Astra şi făceau parte din familii modeste ca pregătire şi 
posibilităţi materiale. Acest colectiv nu crea probleme de disciplină, era sufletist, dar rezultatele la învăţătură 
se lăsau aşteptate. Acest fapt a produs un conflict între interesele grupurilor formate din părinţi şi profesori 
(care erau stresaţi de un eşec la Testele Naţionale cu implicaţii asupra admiterii la liceu) pe de o parte şi grupul 
de elevi ai clasei a VIII-a A pe de altă parte.
 În calitate de diriginte şi profesor de matematică al acestei clase, am încercat să identific cauzele care 
au dus la realizarea acestui conflict. Am discutat cu elevii, părinţii şi profesorii clasei, folosind comunicarea 
asertivă care m-a ajutat să mă adaptez eficient la aceste situaţii conflictuale , descoperind următoarele cauze 
ale conflictului:
 • Pretenţiile prea mari manifestate de mulţi părinţi care nu concordau cu posibilităţile intelectuale, 
aptitudinile şi opţiunile copiilor lor (Eemplu: “Copilul meu trebuie să urmeze Colegiul Naţional de Informaticǎ 
„Grigore Moisil”...). Astfel, conţinuturile vieţii psihice ale copilului au intrat în conflict cu idealurile părinţilor, 
care de multe ori nu ofereau climatul sufletesc propice dezvoltării copilului lor (părinţi care lipseau toată ziua 
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de casă fiind ocupaţi cu serviciul, părinţi plecaţi la muncă în străinătate, etc.).
 Dacă familia nu dispune de suficiente resurse educaţionale pentru a rezolva situaţia conflictuală, aceasta 
se poate menţine, poate chiar să amplifice frustările copiilor.
 • Copiii lăsaţi singuri acasă (părinţii fiind plecaţi la serviciu) nu foloseau eficient timpul pentru studiul 
individual (vizionau diverse emisiuni la televizor, navigau ore întregi pe Internet sau conversau cu prietenii sau 
colegii pe Messenger), în felul acesta timpul pentru studiu era minim şi deci progresele pe măsură. 
 • Existau situaţii în care elevii nu erau evaluaţi corect, nu erau încurajaţi şi motivaţi de unii profesori 
care gândeau astfel: „să ştii cât mai mult din ceea ce ţi s-a dat şi aşa cum ţi s-a dat...”, fapt care-i determina 
să „depună armele”, să renunţe la studiu („oricât aş învăţa, tot notă mică voi lua”) şi astfel, apropierea de 
„prăpastia eşecului” era din ce în ce mai mare.
 Pornind de la aceste cauze clare şi descoperind încordarea determinată de acest conflict în rândurile 
factorilor implicaţi, am considerat că mie îmi revine sarcina de a media această situaţie creată.
   Am încercat să folosesc diplomaţia în discuţiile cu părinţii, profesorii, copiii, încercând să satisfac 
cererile tuturor părţilor implicate în conflict, prezentându-le scopurile sau pericolele care ar trebui să le unească 
forţele în locul dezbinării generate de conflict; am folosit metoda de management al conflictelor „câştig-
câştig”, urmărind ca participanţii la conflict să lucreze împreună pentru a ajunge la cea mai eficientă soluţie 
din care să aibă cu toţii de câştigat.
 Am încercat să folosesc negocierea pentru a ajunge la un acord şi pentru a lua anumite decizii. Astfel:
 ▪ Elevilor le-am explicat, dându-le exemple, cât de importantă este munca organizată şi susţinută a unui 
om pentru împlinirea sa şcolară şi profesională. Am evidenţiat că petrecerea timpului în faţa calculatorului sau 
televizorului duce la scăderea comunicării cu familia, devine însingurat, înstrăinat de familie, vulnerabil în faţa 
unor „tentaţii” (atragerea în grupuri de delincvenţi, consumul de tutun, alcool, droguri); totodată, multe lucruri 
văzute la televizor sau pe Internet conduc la agresivitate, violenţă,diferite tulburări de comportament, punându-
şi amprenta asupra sănătăţii fizice a acestora(anomali oculare, vicii de postură, modificarea apetitului copilului 
supus radiaţiilor monitorului,etc.). I-am rugat să se ambiţioneze pentru a-şi îndrepta situaţia la învăţătură spre 
binele lor şi satisfacţia părinţilor şi profesorilor. În acest scop, un rol important l-au avut activitǎţile desfaşurate 
în cadrul unor proiecte educative ca: „Violenţa, nonviolenţǎ”, „Cum sǎ prevenim , prin cunoaştere, consumul 
de droguri”, „Familia şi şcoala-prieteni pe viaţǎ”, etc.
 ▪ Colegilor mei le-am expus situaţia reală creată şi am căzut de acord să-i spri jinim în acoperirea 
golurilor în cunoştinţe prin ore de meditaţii la şcoalǎ, să-i încurajăm şi să le fim aproape sufleteşte.
 ▪  Prin şedinţele şi consultaţiile cu părinţii şi cu cei care îi îngrijesc pe copii în lipsa acestora, prin vizitele 
la domiciliu, le-am prezentat frământările sufleteşti ale copiilor lor (copiii reprezintă bunul cel mai de preţ al 
părinţilor), propunându-le să-şi  supravegheze copiii în pofida faptului că sunt foarte ocupaţi, să-i sprijine şi 
să le călăuzească cu grijă şi dragoste paşii astfel încât relaţiile copilului cu familia să-i genereze sentimente de 
ataşament şi încredere, ca urmare a unui bun echilibru între dragoste şi autoritate din partea ambilor părinţi, 
transferul acestor sentimente asupra educatorului constituind o bună premisă a relaţiilor profesor-elev.
 Menţinând relaţii pozitive pe perioada conflictului prin: ascultare activă, utilizarea întrebărilor deschise 
pentru clarificarea mesajelor, folosirea unor termeni concreţi, specifici comportamentului în descrierea 
situaţiilor create, focalizarea pe problemă şi nu pe persoană, identificarea barierelor în rezolvarea problemelor, 
etc., am reuşit să facem cu toţii front comun şi să reuşim să reglementăm situaţia clasei astfel încât toţi elevii 
au promovat Testele Naţionale cu media clasei 7,94; 17 elevi au reuşit la colegii şi licee, iar 3 elevi au reuşit la 
şcoli de arte şi meserii.
 În prezent sunt dirigintă a clasei a VIII-a F (formatǎ la începutul acestui an şcolar prin comasarea 
colectivelor a douǎ clase), mă confrunt cu situaţia în care mai mult de jumătate din elevii clasei fac parte din 
familii destrămate prin divorţ sau prin plecarea unuia din părinţi la lucru în străinătate.
 – În prima fază am iniţiat o relaţie de încredere, confidenţialitate, cu elevii respectivi, pentru identificarea 
situaţiei de criză cu care se confruntă aceştia;
 – În a doua fază, am încercat să înţeleg, cu detaşare, problemele elevilor;
 – În a treia fază am intervenit în concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele mele şi încerc să concep 
împreună cu alte colege un proiect numit „FOCUL SUFLETESC NU FRÂNGE ZBORUL” care vine în 
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sprijinul acestor elevi;
 – Consilierea va fi încheiată când vom constata finalitatea procesului şi reluarea relaţiilor normale 
profesor-elev sau elev-elev.
 Deci, dinamica rezolvării conflictelor pe parcursul şcolarităţii depinde în mare măsură de strategiile 
utilizate de părinţi şi de educatori. Între rezolvarea şi menţinerea unui conflict există doar diferenţe de ordin 
metodologic. Este mai uşor să menţii sau să dai naştere unui conflict în comparaţie cu efortul depus pentru 
evitarea sau diminuarea acestuia. Rolul educaţiei formale depăşeşte graniţele instrucţiei, şcoala având o contri-
buţie covârşitoare în formarea personalităţii elevilor.

Pe întreg parcursul activităţii sale, profesorul realizează comunicarea didactică, forma specifică de 
circulaţie a informaţiei în activitatea educaţională la clasă şi, nu în ultimul rând ia o serie de decizii în legătură 
cu diferitele etape şi aspecte ale muncii sale. Aceste decizii sunt activităţi conştiente de alegere a unei modalităţi 
de acţiune, din mai multe alternative posibile, în vederea realizării obiectivelor propuse. Din punct de vedere 
social, indivizii pregătiţi de şcoală vor activa după absolvire într-o colectivitate în care se vor integra după 
maniera în care au fost socializaţi; din punct de vedere moral, decizia educaţională poate schimba în bine sau 
în rău un destin şcolar şi uman pentru o lungă perioadă a existenţei. 

Deci, esenţială pentru un profesor este arta pedagogică ce este înainte de toate, arta de a te pune la 
dispoziţia copiilor, de a simpatiza cu ei, de a le înţelege uni versul, de a le sesiza interesele care-i animă. 

Capacitata empatică a un unui excelent cadru didactic vizează un anumit model de identificare 
psihologică cu copilul pentru a înţelege empatic doleanţele şi trǎirile acestuia, dublat de condiţia păstrării unei 
distanţe apte să poată cuprinde întreaga problematică a colectivului şcolar.
 Acest comportament se implică nemijlocit în procesul predării de cunoştinţe, deci, în în fixarea 
nivelului de accesibilitate a informaţiei furnizate, în dependenţă de nivelul de înţelegere şi prelucrare a acestora 
de către elevii clasei sau de către unii elevi în raport cu alţii. O lecţie interesantă şi accesibilă devine atractivă 
pentru întreaga clasă. Reuşita unei lecţii nu constă numai în caracterul ei sistematic, corect şi ştiinţific, ci 
şi în puterea ei de a străbate până în straturile adânci ale inimilor elevilor, în forţa ei de a mobiliza, de a 
mişca, de a emoţiona.

Folosirea în cadrul orelor a lucrului în echipă (trebuie să se aibă în vedere distribuirea corectă a 
sarcinilor de lucru în cadrul echipei pentru a nu se crea debandadă (deosebit de importantă în acest sens este 
aşezarea în bănci ţinându-se seama de afinităţile elevilor care să-i ajute să se manifeste nestingherit, în sensul 
bun, penru a progresa în permanenţă), desfăşurarea unor activităţi sub formă de joc care au ca scop dezvoltarea 
spiritului de competiţie a elevilor, dorinţa acestora de a învinge, implicarea tuturor elevilor în activitatea 
desfăşurată în clasă.
 Problematica prezentată reapare în procesul de verificare a cunoştinţelor în care tratarea individuală 
capătă o pondere şi mai însemnată. Evaluarea este o acţiune tensionată pentru realizarea căreia profesorul 
trebuie să-şi pregătească cu tact elevii. Şi în acest caz, priceperea profesorului de a formula întrebările într-o 
modalitate neşocantă şi care să trezească curiozitatea copilului devine o condiţie de primă necesitate pentru 
a-l atrage pe elev şi nu a-l intimida. Profesorul trebuie să ţină seama de cei patru factori mediatori privind 
aşteptările profesorului în legătură cu abilităţile copiilor:

– climatul urmăreşte câteva aspecte comportamentale ale profesorului: mimica (deschisă, zâmbitoare), 
mişcări aprobatoare ale capului, aplecarea înainte, căldura vocii, ton şi ritm adecvate, menţinerea contactului 
ocular blând cu elevii, ţinuta (vestimentaţia, frizura respectiv coafura) şi postura (apropierea de elevi, mersul 
printre bănci), vocabular adecvat şi accesibil (folosirea cuvintelor cu încărcătură afectivă) etc.;

– input reprezintă paşii pe care-i urmează profesorul în predare;
– output se referă la ocaziile de răspuns pe care profesorul le oferă elevilor (dificultatea întrebărilor, 

răbdarea în aşteptarea răspunsurilor);
– feedback implică: procentajul răspunsurilor corecte urmate de întărire, timpul petrecut cu aprecierea 

răspunsurilor corecte, procentajul răspunsurilor incorecte urmate fie de tăcere, fie de un răspuns ambiguu.
Un cadru didactic empatic foloseşte aceşti factori mai variat şi mai adecvat pentru toţi elevii clasei 

pentru a optimiza relaţiile sale cu copiii şi a spori gradul de încredere şi linişte al elevilor.
 O altă direcţie importantă în fixarea de relaţii cooperante, de încredere reciprocă între profesor şi elev 
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este evaluarea corectă, obiectivă, stimulativă a nivelului de cunoştinţe. Folosirea notei ca modalitate 
stimulativă, dependentă nu numai de nivelul de cunoştinţe, dar şi de interesul manifestat în învăţare, precum 
şi de putinţa de asimilare la un moment dat este o nouă dovadă a înţelegerii empatice a profesorului pentru 
elev. Obiectivitatea profesorului creşte pe măsura introducerii în câmpul său de referinţă atât a sistemului de 
cunoştinţe ale elevului, cât şi a capacităţilor sale individuale de a opera eficient cu aceste cunoştinţe.
 Recompensele materiale (notele) sau spirituale (aprecierea în faţa clasei, lauda, etc.) întăresc 
încrederea elevilor în forţele lor şi dorinţa de a studia susţinut. Profesorul trebuie să asigure elevilor şi pauze 
psihologice care se manifestă prin momente de relaxare, concentrate, integrate în lecţie pentru ca atmosfera să 
se destindă de la sine.

În fiecare moment, profesorul trebuie să le dovedească elevilor săi că îi iubeşte, că vrea să-i ajute şi că 
le doreşte în fiecare clipă tot binele din lume.
 Totodată, comportamentul empatic din partea profesorului influenţează educaţia elevului, asupra 
motivaţiei sale pentru muncă, asupra orientării sale şcolare şi profesionale, asupra fixării unui 
comportament moral dezirabil pe măsura cerinţelor societăţii noastre  (importante, în acest sens sunt 
temele dezbătute la orele de consiliere şi orientare precum şi activităţile extraşcolare).

4. Concluzii
 Pe baza celor menţionate în secţiunile precedente ale articolului putem spune că profesorul, pentru a-şi 
realiza rolul său de a organiza şi stabili strategia acţiunii educaţionale, de a media accesul la informaţii, de a 
armoniza la sistemul de decodaj al elevului, de a urmări sistematic achiziţiile comportamentale şi de a evalua 
randamentul şcolar trebuie să cunoască psihologia elevului şi să se transpună în psihologia  acestuia. Profesorul 
trebuie să urmărească schimbarea locului şi rolului elevului în actul educaţional, să stimuleze activitatea 
şi angajarea lui în procesul propriei sale formări. Dialogul deschis dintre profesor şi elev trebuie să solicite 
spontaneitatea şi receptivitatea acestora, să dezvolte gândirea divergentă, spiritul de investigare, curiozitatea 
ştiinţifică şi creativitatea în rezolvarea problemelor.

Prin funcţiile exercitate de profesor ca manager educaţional, el are şi calitatea de lider, stabilind o 
relaţie specifică de muncă cu elevii sau între elevi.
 „Profesorul este, aşadar, un actor aflat în ipostaze multiple şi nuanţate: de sursă de informaţie, 
sau mai degrabă de organizator al surselor de informare abordabile în contextul unui conţinut anume, 
este  evaluator, animator-motivator, consilier şi în consecinţă, formator.” (Rodica Niculescu).
 Doar trǎind intens fiecare clipǎ şi lǎsând în urma sa oameni bine pregatiţi pe toate planurile, fiecare 
dascǎl se va simţi pe deplin realizat profesional, îndeplinindu-şi o îndatorire fireascǎ şi fiind astfel de folos 
semenilor sǎi şi societǎţii.
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VIOLENŢA ŞCOLARĂ

Profesor Iuliana Rădoi 
Şcoala „Liviu Rebreanu”, Mioveni, Argeş

În şcoală, una dintre realităţile negate de multi dintre noi este violenţa pe care n-o putem neglija. Însă 
cel mai important este să găsim acele metode eficiente de combatere a violenţei, de orice fel ar fi ea, pentru că 
altfel acest fenomen ia din ce în ce mai multă apmloare  şi va fi greu de stăpânit în contextul societăţii actuale.

În cercetarea intitulată „Violenţa în şcoală” (lucrare realizată în 2006 de specialişti ai Institutului de 
Ştiinţe ale Educaţiei şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi publicată cu sprijinul financiar al Reprezentanţei 
UNICEF în România), Aurora Liiceanu afirmă că „în şcoli a existat întotdeauna violenţă. Violenţa în şcoli 
nu este un fenomen social cu totul nou. Totuşi, acest fenomen este astăzi mai vizibil, încea mai mare parte 
datorită mediei...Celor care consideră că violenţa şcolară este un fenomen recent trebuie să li se amintească 
faptul că, în perspectiva istorică, şcoala a fost întotdeauna asociată cu violenţa. Istoria educaţiei, a praxisului 
educaţional – indiferent că vorbim despre spaţiul privat al familiei sau de cel instituţionalizat, al şcolilor 
şi internatelor – evidenţiază acest lucru. Este un fapt recunoscut că, în vechea Europă, în şcoli domnea 
brutalitatea, o brutalitate tolerată, considerată necesară pentru disciplinarea elevilor, din antichitate şi până 
în perioadele relativ recente.... Recentul interes pentru violenţa şcolară are loc în contextul în care o schimbare 
profundă şi continuă a avut loc în teoria şi practica educaţională. Violenţa împotriva copiilor nu mai este 
tolerată, iar faptul ca ea a existat în trecut nu justifică utilizarea ei în prezent...Astăzi, ochiul societăţii priveşte 
atent ceea ce altădată era netransparent şi secret, în familie sau în spaţiul închis al instituţiei şcolare.”

De câţiva ani se tot vehiculează concepte gen „şcoala prietenoasă”, „şcoala porţilor deschise”, „şcoala 
cu ferestrele deschise” şi e normal ca dintr-o astfel de şcoală să răzbată spre exterior ecouri ale procesului ce 
are loc în interior, după cum e la fel de normal ca pe uşile şi ferestrele deschise să intre cu uşurinţă dificultăţile 
cu care se confruntă comunitatea/ societatea din care şcoala respectivă e parte integrantă. Din această listă fac 
parte şi agresivitatea sau violenţa.

Violenţa în şcoală nu numai că există, dar parcă ia amploare pe zi ce trece, atingând rata cea mai înaltă 
la nivelul învăţământului gimnazial şi liceal.

Într-o lucrare despre, „Violenţa în şcoală”, specialiştii au optat pentru următoarea definiţie operaţională 
a violenţei şcolare: „orice formă de manifestare a unor comportamente precum exprimare inadecvată sau 
jignitoare (poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, hărţuire):

• bruscare, împingere, lovire, rănire;
• comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum/ comercializare de droguri, vandalism – 

provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt etc.);
• ofensă adusă statului/ autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită ireverenţioasă faţă de cadrul 

didactic etc.).”
N. Vettenburg (1999) vorbeşte despre existenţa în şcoli a trei forme de violenţă şcolară:
1. violenţa juvenilă normală;
2. violenţa socială, în care şcoala însăşi este victima violenţei manifestate în societate, la nivel general;
3. violenţa anti-şcoală (distrugerea bunurilor şcolii, agresivitate şi violenţă faţă de profesori).
Când asemănăm violenţa şcolară cu un caleidoscop ne gândim nu numai la formele acesteia, ci şi la 

sistemul de relaţii la nivelul cărora se manifestă. Astfel, se poate vorbi de acte de violenţă între: „În contextul 
cultural şi politic european se acceptă şi se promovează ideea că şcoala trebuie să i e un spaţiu privilegiat, al 
securităţii, liber de confl icte şi de manifestări ale violenţei. Interesul şi preocuparea faţă de violenţa şcolară se 
află astăzi pe agenda politică a unor instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale, dar şi în centrul atenţiei 
unor structuri ale societăţii civile şi ale specialiştilor din domeniul universitar şi academic. Faptul că multe 
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şcoli se confruntă cu problema violenţei este bine cunoscut la nivel global şi naţional”.
Conferinţa Comisiei Europene de la Utrecht din 1997 a reprezentat momentul cel mai important în 

privinţa preocupării faţă de violenţa în şcoli. Odată ce experţii au recunoscut importanţa acestei probleme, 
mobilizarea şi preocuparea faţă de violenţa în şcoli a devenit înmod constant un obiectiv politic la nivel 
naţional şi internaţional. Multe schimbări au urmat acestei conferinţe:

• s-a acceptat o definiţie mai largă a violenţei, subliniindu-se necesitatea construirii unui corp de 
cunoştinţe obiective privind acest fenomen;

• s-a considerat necesar a se da o mai mare atenţie victimelor violenţei, prin desfăşurarea unor anchete 
pentru a se cunoaşte percepţia lor, efectele victimizării şi rolul consilierii victimelor;

• s-a subliniat rolul parteneriatului şi reţelelor în comunităţile locale în prevenirea violenţei din şcoli şi 
s-a subliniat importanţa recunoaşterii acestui rol de către cei implicaţi în educaţie;

• s-a evidenţiat faptul că, în ultima decadă, violenţa în şcoli a căpătat o nouă dimensiune politică.
Toate aceste evenimente, împreună cu recomandările cu care s-au fi nalizat, au conturat ideea că violenţa 

reclamă din partea fi ecărui stat un răspuns politic energic, exprimat prin:
• conceperea şi realizarea unei politici globale şi coordonate de luptă împotriva violenţei cotidiene, în 

general, şi împotriva celei şcolare, în special;
• elaborarea principalelor elemente privind activităţile prevăzute;
• desemnarea organismelor însărcinate cu coordonarea măsurilor şi a comunicării la diferite niveluri;
• descrierea metodelor care urmează a fi aplicate.
Consiliul Europei a recomandat câteva principii directoare în confruntarea cu fenomenul violenţei 

şcolare:
– conceperea prevenirii violenţei ca o dimensiune centrată pe educaţie în spiritul civismului democratic 

(toleranţă şi relaţii interculturale, egalitate între sexe, respectarea drepturilor omului, gestionarea pacifi stă a 
confl ictelor, valorizarea persoanei, a nonviolenţei);

– considerarea tinerilor ca actori şi parteneri cheie în orice acţiune desfăşurată în această direcţie;
– conceperea unor modalităţi de acţiune înainte ca faptele de violenţă să se declanşeze, avându-se în 

vedere sensibilizarea tuturor actorilor implicaţi şi prevenirea timpurie a violenţei;
– prevederea unor modalităţi de reacţie rapide şi echilibrate în cazul declanşării faptelor de violenţă;
– conştientizarea necesităţii de acţiune la toţi actorii implicaţi şi întărirea mobilizării acestora;
– promovarea dezvoltării de schimburi, dialoguri la toate nivelurile în cadrul comunităţii;
– acordarea priorităţii în ceea ce priveşte protecţia şi îngrijirea victimelor;
– susţinerea familiilor în ceea ce priveşte exercitarea rolului lor educativ.
Chiar dacă există deja principii şi recomandări privind combaterea violenţei şcolare, acestea nu pot fi 

aplicate decât într-o manieră suplă, întrucât statele europene au particularităţi în ceea ce priveşte cadrul juridic 
şi instituţional menit a se implica în această luptă.” (Ilie-Bologa, Violenţa în şcoală) 
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CONŢINUTUL NOŢIUNII DIDACTICE
DE DISCIPLINĂ ŞI ACORDAREA NOTEI LA PURTARE

 Profesor Ştefan Mariana, 
Şcoala cu clasele I-VIII „Marin Sorescu”,  

Mioveni, judeţul Argeş

Înţelegem prin disciplină şcolară un ansamblu de comportamente şi atitudini conştiente aflate în deplină 
compatibilitate cu normele de conduită şi cu ordinea constituţională dată.

Nota la purtare constituie expresia docimologică cea mai sintetică a conduitei elevilor, conduită înţeleasă 
în sens dihotomic, de respectare sau de încălcare a normelor de muncă, de învăţătură şi de convieţuire socială, 
stabilite prin reglementările codificate ale instrucţiunilor şcolare. Regulamentul şcolar şi celelalte prevederi 
care asigură cadrul optim de organizare şi desfăşurare a activităţii în unităţile de învăţămînt, îi ajută pe cei aflaţi 
pe băncile şcolii să se apropie treptat de adevărul şi de postulatul eticii sociale, potrivit cărora manifestarea şi 
afirmarea integrală a personalităţii umane sunt posibile numai în climatul acceptării şi respectării conştiente a 
normelor de muncă şi de viaţă. 

Mai mult ca oricînd în societatea noastră nevoia de ordine şi disciplină, de încredere şi respect reciproc, 
de armonie colectivă şi atitudine civilizată, au devenit componente etice ale vieţii şi activităţii de fiecare zi. 
Aceleaşi cerinţe scrise sau nescrise guvernează şi relaţiile interpersonale din cadrul colectivelor de elevi, dintre 
membrii acestora şi cei aflaţi mereu în preajma lor, părinţi, educatori, etc. Toate întîmplările nedorite din viaţa 
elevilor, de la cele cu urmări trecătoare până la cele cu consecinţe irecuperabile, sunt în ultimă instanţă cauze 
de încălcări a unor prevederi regulamentare. De aceea între spiritul de disciplină şi sentimentul libertăţii nu 
este o relaţie antinomică, ci una de complementaritate absolută.

În sistemul larg al mijloacelor didactice de influenţare şi reglare a conduitei şcolare, un loc cu totul aparte 
îl ocupă, fără îndoială, nota la purtare. 

Din punct de vedere al indiciilor ei măsurabili, nota la purtare se defineşte prin: 
– frecvenţă, care este un indicator cantitativ, capabil să ne ofere informaţii privitoare la extensiunea 

şi durata abaterilor disciplinare. Fenomenul poate fi urmărit, studiat şi sintetizat pe vîrste şcolare, pe sexe, 
pe niveluri şi unităţi de învăţămînt. El ne pune la îndemînă date comparative în variaţiile lor diacronice şi 
sincronice, fără de care nu am avea o imagine obiectivă asupra stărilor reale şi de fapt care ne interesează; 

– mărime, care este, în ciuda aparenţelor, un indicator calitativ, în sensul că indică starea disciplinară în 
rîndul elevilor, puterea de înrîurire şi gradul de eficacitate a acţiunilor noastre educative; 

– variaţie (oscilaţie), care exprimă gradul de stabilitate comportamentală a elevului, tendinţele conduitei 
sale şi prin acestea, temeinicia sau netemeinicia cunoştinţelor şi convingerilor pe care elevul le-a dobîndit. 
Acest indicator exprimă, pe de o parte gradul de eterogenitate a factorilor de influenţare, iar pe de altă parte, 
nivelul de stabilitate a acestora.

În privinţa atribuţiilor sale nota la purtare îndeplineşte următoarele funcţii:
– funcţia cognitivă (sau de cunoaştere), în sensul că fiecare moment al acordării, (diminuării) notei 

la purtare este, înainte de toate, un act de cunoaştere. Elevului îi sunt precizate natura abaterii, conţinutul 
ei, urmările care puteau să decurgă sau au decurs din ele. Este momentul descriptiv al aprecierii conduitei, 
moment indispensabil în acţiunile noastre educative şi care presupune o temeinică informare asupra faptei 
comise; 

– funcţia normativă, care se realizează în esenţă prin aceea că nota la purtare conţine în sine un sistem 
de norme şi obligaţii de ordin comportamental, la învăţătură şi frecvenţă. În spiritul acestora, nota la purtare 
are o acţiune coercitivă (restrictivă) făcîndu-l pe elev să înţeleagă că îi sunt prohibite anumite fapte;
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– funcţia educativă, care constă în faptul că nota la purtare îl determină pe elev să vadă şi să înţeleagă 
din ce în ce mai limpede distincţia tranşantă dintre faptele compatibile şi incompatibile cu regulamentul şcolar, 
cu normele vieţii şi muncii noastre. Prin această funcţie nota la purtare îl obligă pe elev să reflecteze asupra 
propriei sale atitudini şi să şi-o raporteze în orice moment la cerinţele impuse de colectivitate; 

– funcţia persuasivă, funcţie care se concretizează prin faptul că nota la purtare îl convinge pe elev 
asupra necesităţii apărării valorilor morale ale societăţii noastre. Prin acţiunile sale repetate de influenţare, nota 
la purtare duce treptat la formarea unor convingeri temeinice asupra trăsăturilor care definesc profilul moral al 
omului de mîine. Forţa persuasivă a notei la purtare decurge cu deosebire din faptul că acordarea (diminuarea) 
ei se asociază întotdeauna cu opinia colectivului din care elevul face parte. 

Pentru întărirea rolului său educativ şi pentru îndeplinirea în condiţii optime a funcţiilor sale, nota la 
purtare trebuie să îndeplinească trei cerinţe principale: 

– obiectivitate, adică să aibă în orice moment un temei real, o argumentare incontestabilă, o faptă sau 
un grup de fapte care s-au petrecut în mod obiectiv şi care fac irecuperabilă învinuirea şi implicit, diminuarea 
notei la purtare. Respectarea riguroasă a acestei cerinţe sporeşte considerabil valoarea educativă a notei la 
purtare; 

– principialitate prin care înţelegem condiţia ca acordarea (diminuarea) notei la purtare să se raporteze 
întotdeauna la acele norme şi principii de conduită care au fost încălcate şi reglementează raporturile dintre 
elevi, dintre aceştia şi cei din jur. Principialitatea dezvoltă cu deosebire la elevi spiritul autocritic, capacitatea 
de autoanaliză şi autoapreciere;

– constructivitate în sensul că acordarea (diminuarea) notei la purtare trebuie să rămînă în esenţa ei 
un act constructiv, o măsură disciplinară prin care urmărim formarea unui model superior de atitudine faţă de 
muncă, faţă de învăţătură şi faţă de toate celelalte îndatoriri şcolare. Caracterul constructiv al notei la purtare 
rezultă şi din faptul că acţiunea ei este limitată de timp şi „spaţiu” în sensul că ea sancţionează nu atitudinea 
elevului în general, ci numai acele fapte care, pentru o anumită perioadă, reprezintă o încălcare a disciplinei 
şcolare, dînd astfel elevului posibilitatea de îndreptare şi de reîncadrare a lui în sistemul de cerinţe. 

Dacă avem în vedere plasarea în timp a faptelor, atunci acţiunea educativă a notei la purtare poate fi:
– retroactivă, cînd ea evaluează şi sancţionează abaterile petrecute anterior şi ale căror urmări s-au 

consumat. Este procedeul generalizat în practica noastră didactică, notele la purtare fiind de regulă stabilite la 
sfîrşitul semestrului;

– momentană, cînd nota la purtare se stabileşte în momentul săvîrşirii faptei sau descoperirii tendinţei 
de comitere a acesteia. Valoarea educativă a notei la purtare astfel acordată este deosebit de mare întrucît 
elevul are posibilitatea să înţeleagă semnificaţia intenţiei sau faptei sale, precum şi atitudinea colectivului în 
legătură cu ele;

– proiectivă (anticipativă), atunci cînd nota la purtare acţionează, prin efectele sale educative, asupra 
comportamentului ulterior al elevului. Aceasta se întîmplă îndeosebi atunci cînd profesorul, dirigintele sau 
învăţătorul acordă elevului la sfîrşitul semestrului o notă mai mare decît meritul real al acestuia, sub rezerva 
şi cu condiţia îndreptării lui în viitor.Procedeul are o valoare educativă ridicată, căci el exprimă încrederea 
educatorului în calităţile morale ale elevului, dincolo de caracterul accidental al abaterii comise.

Nota la purtare trebuie să aibă obligatoriu în vedere trei domenii comportamentale, trei tipuri de conduită: 
– conduita de învăţare, care cuprinde pregătirea pentru lecţii, confecţionarea materialelor ajutătoare 

recomandate, efectuarea temelor pentru acasă, luarea notiţelor în clasă, păstrarea în perfectă ordine a cărţilor 
şi caietelor, etc.; 

– conduita de participare, prin care subînţelegem frecvenţa la cursuri, participarea la formele de 
pregătire suplimentară (consultaţii, cercuri), prezenţa la activităţile organizate în şcoală sau în afara ei; 

– conduita de relaţie, care defineşte totalitatea raporturilor dintre elevi, dintre elevi şi colectivul de cadre 
didactice, dintre elevi şi oricare altă persoană fizică din şcoală sau din afara şcolii, inclusiv părinţii. Aceste 
relaţii trebuie să se fundamenteze în orice moment pe respect şi întrajutorare, pe stimă şi încredere reciprocă.

Acestea sunt, elementele care alcătuiesc conţinutul integral al noţiunii didactice de disciplină. 
Nota la purtare are un rol important în reglarea conduitei elevilor, în stimularea sau sancţionarea actelor 

comportamentale, în formarea elevilor ca oameni pentru viitorul capital uman al societăţii. 
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INTEGRAREA ELEVILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE  
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL OBIŞNUIT

Profesor Cătălina Băiceanu
Școala Cătămărăști-Vale, Botoșani

 Dacă în antichitate predomina concepţia conform căreia indivizii devianţi trebuiau suprimaţi, din Evul 
Mediu până în secolul al XIX-lea se conturează concepţia segregaţionistă după care persoanele cu diferite 
probleme trebuiau supravegheate şi separate de restul comunităţii. În perioada anilor 1900-1960 se conturează 
trei mari curente de acţiune şi gândire în ceea ce priveşte persoanele cu nevoi speciale: curentul medical, 
curentul categorizării şi curentul instituţionalizării.  
 Perioada 1965-1990 este dominată de curentul dezinstituţionalizării, persoana defavorizată fiind 
considerată o persoană ce trebuie educată să trăiască în comunitate, cu drepturi depline şi egale cu cele 
ale persoanelor normale. Apare curentul integraţionist care are la bază ideea fundamentală că persoanele 
defavorizate se dezvoltă mai bine în societate prin interacţiune cu persoanele valide, normalizarea fiind 
principiul de bază al acestui curent. 
 Tendinţa actuală este aceea de a înlocui intervenţia realizată în cadru instituţional cu cea realizată prin 
intermediul familiei şi prin mijloace deschise şi semi-deschise.
 Psihopedagogia integrativă este o ramură a psihopedagogiei speciale care are ca obiectiv studierea 
sistemului de învăţământ bazat pe principii integraţioniste şi pe  şcoala incluzivă, care au rolul să satisfacă 
necesităţile educaţionale speciale ale tuturor copiilor.
 Impunerea acesteia a fost determinată de necesitatea respectării Drepturilor Fundamentale ale Omului, 
dreptul fundamental la educaţie egală pentru toţi copiii, ţinând cont de cerinţele lor specifice.
 În documentele programelor UNESCO se subliniază faptul că nici un copil de vârstă şcolară nu poate 
fi privat de educaţie doar pentru că este handicapat. De aceea, s-a recomandat ca programele educaţionale să 
se încadreze în diverse cadre, care să permită includerea majorităţii copiilor într-un mediu şcolar normal, iar 
atunci când este cazul, să se pună în aplicare programe intensive şi structuri educaţionale alternative.
 Pentru o abordare corectă a psihopedagogiei speciale şi a celei integrative este importantă definirea 
corectă şi înţelegerea relaţiei existente între deficienţă-incapacitate - handicap.
 Deficienţa semnifică absenţa, pierderea sau alterarea unor structuri sau funcţii anatomice, fiziologice 
sau psihologice. Deficienţa determină incapacitatea  care antrenează handicapul.
 Incapacitatea desemnează un număr de limitări funcţionale şi restricţii în activitate determinate de o 
serie de deficienţe.
 Handicapul este o consecinţă a deficienţei sau incapacităţii, ceea ce conduce la limitarea performanţelor 
obţinute de persoana în cauză.
 Persoanele defavorizate social sunt acele persoane care datorită unor cauze interne sau externe, 
fiziologice sau patologice, au suferit un dezechilibru intern care are repercusiuni negative asupra funcţionalităţii 
lor fizice, intelectuale, emoţionale sau de altă natură şi care, în lipsa unei intervenţii, se soldează cu izolarea 
socială. Defavorizaţii sociali pot fi: deficienţii(senzoriali, motorii, mentali), bolnavii psihici, toxicomanii, 
bătrânii, perturbaţii emoţionali, bolnavii cronici,etc.
 Reabilitarea se referă la un proces destinat creării posibilităţilor pentru persoane cu deficienţe să ajungă 
şi să se menţină la niveluri funcţionale fizice, psihice şi sociale corespunzătoare persoanelor valide.
 Recuperarea se referă la restabilirea, refacerea sau reconstituirea unei funcţii umane. Aceasta devine 
inoperantă însă în cazul deficienţelor dobândite sau ale celor în care refacerea, restabilirea nu mai este posibilă.
 Normalizarea înseamnă facilitarea accesului persoanelor cu nevoi speciale( handicapate) la moduri 
şi condiţii de existenţă cotidiană cât mai apropiate posibil de circumstanţe normale şi de stilul de viaţă al 
societăţii căreia îi aparţin.
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 Aplicarea practică a normalizării se realizează pe patru nivele: normalizarea fizică, normalizarea 
funcţională, normalizarea socială şi normalizarea societală. Atingerea nevoilor normalizării aduce după 
sine realizarea integrării. Integrarea semnifică faptul că relaţiile dintre indivizi sunt bazate pe recunoaştere a 
integrităţii lor, a valorii şi drepturilor comune ce le posedă.
 Educaţia specială se desprinde tot mai mult de conţinutul învăţământului special şi are în vedere un 
anumit tip de educaţie adaptată şi destinată copiilor care nu reuşesc să atingă în cadrul învăţământului obişnuit 
nivele educative şi sociale corespunzătoare vârstei. Educaţia specială nu mai este proprie numai copiilor 
cu handicap, ci se referă şi la copiii care întâmpină anumite dificultăţi sau ridică probleme de învăţare. Se 
vorbeşte tot mai mult de „o educaţie pentru toţi”, concretizată în educaţie, în şcoala incluzivă. Aceasta impune 
recunoaşterea reformei şcolii publice, a sistemului de învăţământ naţional şi implică pregătirea de ansamblu a 
şcolii şi a societăţii pentru a asigura primirea şi educarea tuturor copiilor deficienţi în medii şcolare şi sociale 
obişnuite.
 Rezoluţia ONU din cadrul Anului internaţional al persoanelor cu handicap stipula că unul dintre 
principiile fundamentale ale educaţiei copiilor deficienţi este să descoperim şi să stimulăm ceea ce pot face, nu 
ceea ce nu pot face.
 Ca să putem aplica acest principiu fundamental este necesar să înţelegem cum se structurează 
personalitatea lor şi în ce direcţie trebuie protejată şi dezvoltată aceasta.

1. Cum se formează şi se dezvoltă personalitatea deficientului? 
Primii trei ani din viaţa copilului constituie piatra unghiulară a dezvoltării personalităţii în structurile ei 

fundamentale ca, de pildă, afectivitatea, cunoaşterea, relaţiile de comunicare etc., precum şi în ceea ce priveşte 
coeziunea, echilibrul intern al acesteia.
 În dinamica structurii şi dezvoltării persoanei şi personalităţii, stimulările din afară se adresează 
totdeauna unei unităţi fundamentale a fiinţei care este eul.
 De modul în care eul răspunde acestor stimulări, depinde dezvoltarea imaginii de sine. Imaginea de 
sine constituie o sinteză dinamică între modalitatea în care se manifestă în raport cu persoana noastră şi cu cei 
din jur şi modul cum recepţionăm noi propria noastră existenţă.
 Datorită unui „punct slab” care este deficienţa, pe care deficientul „o simte” în mod direct, dar şi prin 
atitudinea noastră faţă de el, acesta are tendinţa să raporteze totul şi, în special, trăirile sale afectiv-emoţionale, 
la eul său fizic, căpătând o sensibilitate specifică.

2. Căile de infiltrare ale „sensibilizării  excesive”
Cea mai vulnerabilă cale de intrare este afectivitatea. De timpuriu, chiar din primul an de viaţă, copilul 

îşi manifestă curiozitatea pentru fiinţe, jucării, obiecte şi faţă de sine, prin exploatarea propriului corp. Acest 
comportament funcţionează în permanenţă, până după adolescenţă, permiţându-i individului descoperirea şi 
cunoaşterea propriului corp ca o realitate la început indistinctă, apoi din ce în ce mai diferenţiată şi, în cele din 
urmă, unică.    

 Întrucât operaţia de identificare a propriei fiinţe se petrece simultan cu descoperirea şi identificarea 
celorlalte persoane, inclusiv a copiilor, compararea între cele două realităţi este inevitabilă.

 Lipsa de integrare fizică, imposibilitatea comunicării prin limbaj, întârzierea şi diminuarea posibilităţilor 
de relaţionare (ca în deficienţele mintale) provoacă o trăire afectivă de contrariere, de tensiune. Atât cunoaşterea 
obiectivă, cât şi cea afectivă recepţionează faptul la început „ca ceva în neregulă”, apoi apare din ce în ce mai 
clară situaţia defavorizată.  
 Chiar la vârste mici, în primele stadii ale înţelegerii difuze, deficientul este nevoit să ia contact cu 
deficienţa considerând-o ca pe ceva deosebit şi denigrant, datorită discuţiilor care au loc între părinţi sau între 
adulţi, ca mai târziu deficienţa să devină un bici cu care ceilalţi copii îl lovesc neîncetat şi-l umilesc. 
 Suntem tentaţi să punem acest fapt pe seama „neştiinţei copilului” sau al răutăţii sale specifice. Aceste 
motive nu sunt adevărate. Totul este cauzat de atitudinea educaţională generală şi, în special, de poziţia adulţilor 
faţă de persoanele deficiente.
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3. Oglinzile parentale
Părinţii crează statutul socio-afectiv de deficient, prin relaţiile pe care le crează din prima perioadă de 

viaţă. Oglinzile în care se priveşte, pentru a se defini, sunt părinţii.
 Tipologia relaţiilor din cadrul grupului primar unde există un deficient sunt: 

a) Abandon afectiv total – încă de la descoperirea deficienţei părinţii nu pot admite eşecul suferit prin 
apariţia unui copil care-i pune în inferioritate faţă de comunitate. În cazul acesta suferinţa copilului va fi totală, 
iar dezvoltarea sa mult încetinită.

b) Abandon parţial – când unul din părinţi, în special tatăl, se dezinteresează total de existenţa copilului. 
Mama suprasolicitată, devine agresivă din punct de vedere afectiv cu copilul, traumatizându-l, încercând un 
sentiment de condamnare în faţa destinului; poate manifesta două atitudini: ori prima, menţionată mai sus, ori 
face o fixaţie afectivă totală faţă de deficient, renunţând definitiv la viaţă.

c) Hiperprotecţia – când părinţii manifestă o grijă exagerată faţă de copil, suprimându-i acestuia 
posibilitatea de a deveni autonom.

d) Destrămarea echilibrului familial – reprezintă o situaţie frecventă; copilul deficient este sursa unor 
conflicte puternice izvorâte din învinuirea reciprocă a soţilor în legătură cu „ nenorocirea” lor.

Oricare din aceste situaţii sunt novice pentru dezvoltarea personalităţii deficientului, pentru că, cu 
excepţia deficienţelor mintale foarte grave, unde se pot obţine unele rezultate mai modeste însă, în toate 
celelalte cazuri, stimularea afectivităţii, a jocului, a activităţilor la nivelul respectiv al deficientului, al relaţiilor, 
a tendinţei de a manifesta autonomie, independenţă, constituie o datorie primordială.

Cu cât aceste intervenţii sunt mai timpurii, chiar din prima perioadă a vieţii, cu atât şansele de a se 
normaliza copilul sunt mai mari şi mai sigure.

S-a demonstrat că şi chiar în cazul deficienţelor mintale grave, o stimulare organizată educaţională şi 
terapeutică, reduce cu 50% din handicap, permiţând o încadrare într-o instituţie specializată de învăţământ, 
superioară gravităţii deficienţei. Pentru celelalte forme de deficienţe câştigurile sunt uneori totale.

4. Mecanismele ascunse ale decompensării personalităţii
Odată ce copilul începe să se identifice din punct de vedere fizic, apar modificări şi de ordin afectiv: 

copilul îşi trăieşte propria sa invaliditate.
O treaptă importantă de modificare a reprezentării de sine este jocul. Apare efectul privaţiunii de joc. 

Din nenumărate motive, adultul se joacă foarte puţin, în prima perioadă de vârstă, cu copilul normal, iar cu cel 
deficit, nici atât.

Lipsa totală sau parţială a antrenării copilului în joc, sub motiv că el nu poate, generează o gravă 
întârziere în dezvoltarea cognitiv-afectivă şi o tensiune neuroafectivă insuportabilă. Neantrenarea în joc la 
vârsta mică crează situaţia de abandon afectiv, prezent în cele mai multe cazuri de deficienţă.

Un alt aspect este cel de competitivitate pe care în presupune relaţia de joc: exprimarea unor atitudini, 
comportamente de întrecere, autostimulare, de dovedire a individualităţii, a forţei etc.

Majoritatea deficienţilor doresc profund să se joace, să devină competitivi, dar se ivesc două situaţii: 
prima este eşecul şi imposibilitatea de-a putea face faţă competiţiei copilului normal şi a doua este refuzul 
grupului de copii normali de a se juca cu deficienţi. Aceste situaţii conduc la accentuarea trăirii afective a 
situaţiei de invaliditate( deficienţă) şi la marginalizarea, extrapolarea, singularizarea deficientului.

Interrelaţiile dintre deficient şi grupul social definesc întreaga sa personalitate. De obicei se spune că 
deficientul este reactiv, nervos, impulsiv, agresiv sau retras, autist etc. Toate aceste aspecte ale comportamentului 
său social sunt germinate de experienţa sa relaţională de viaţă în perioada copilăriei.

Programul de intervenţie personalizat este un instrument de planificare şi coordonare, dar o parte a 
planului conţine servicii personalizate. Este un instrument de lucru permanent pentru membrii echipei în 
vederea coordonării intervenţiei pentru realizarea scopurilor stabilite în planul de servicii personalizat pentru 
persoana respectivă.
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În programul de intervenţie vor fi specificate:
	obiectivele care se vor realiza;
	mijloacele care vor fi utilizate pentru a fi atinse obiectivele;
	durata intervenţiilor;
	modalităţi de revizuire a planului de intervenţie.

Planul serviciilor stabileşte obiectivele generale şi priorităţile pentru a răspunde necesităţilor individului, 
iar programul de intervenţie precizează modalităţile de intervenţie prin care se ating scopurile propuse. Câmpul 
de acţiune, de satisfacere a cerinţelor individului, a planului de servicii este larg, iar cel al programului de 
intervenţie se limitează la un singur scop de dezvoltare şi interogare.

Programul de intervenţie personalizat conţine:
•	 obiectivele învăţării;
•	 strategiile de intervenţie şi de învăţare pentru obiectivele vizate;
•	 modalităţile de evaluare a deprinderilor achiziţionate şi a intervenţiilor;
•	 modalităţile de revizuire a programului de intervenţie.

O primă etapă a programului de intervenţie personalizat este elaborarea obiectivelor învăţării care vor 
fi mai precise decât scopurile. Pentru ca scopurile să fie atinse se vor alege acţiuni reprezentative şi se va ţine 
cont de condiţiile specifice.

Fiecare acţiune va viza comportamente, condiţiile de realizare a acestora, dar şi un prag minim de 
reuşită pe scara achiziţiilor.

Strategia de intervenţie este un ansamblu de acţiuni organizate pentru a favoriza atingerea unui 
obiectiv. Este bine ca înainte de alegerea strategiilor să fie identificate obstacolele care pot împiedica atingerea 
obiectivului şi găsirea soluţiilor care să contracareze aceste obstacole.

Pentru fiecare obiectiv de învăţare vizat trebuie găsită modalitatea prin care se va face o evaluare 
permanentă a progresului realizat de elev. Se va crea un registru al rezultatelor învăţării, iar cu ajutorul 
mecanismului de evaluare putem stabili, în funcţie de progresele făcute de elev, sau se vor putea modifica 
intervenţiile pentru atingerea următoarelor trepte propuse.

Elementele unui program de intervenţie personalizat sunt obiectivele care specifică achiziţiile ce trebuie 
atinse de individ la sfârşitul programului de intervenţie materializate în compartimente-ţintă; strategiile de 
intervenţie şi învăţare stabilesc cine efectuează acţiunea, când are loc şi cum se desfăşoară aceasta în sine; 
evaluarea se referă la modul de observare a compartimentului- ţintă.

Dacă toate aceste elemente au fost stabilite şi realizate, atunci se trece la o altă etapă  a programului de 
intervenţie şi anume luarea deciziilor. Aceasta stabileşte continuarea sau modificarea strategiilor de intervenţie 
şi învăţarea în funcţie de progresele realizate.

Strategiile care ar putea fi folosite în proiectarea unui curriculum din învăţământul integral se referă 
la selectarea unor conţinuturi din curriculum-ul general adresat copiilor normali care pot fi înţelese şi însuşite 
de copiii cu deficienţe şi renunţarea la alte conţinuturi cu un grad ridicat de complexitate, accesibilizarea 
întregului conţinut printr-un proces de amplificare, astfel încât să fie înţeles şi însuşit de elevii cu CES, 
diversificarea comportamentelor curriculum-ului general prin introducerea elevilor cu CES într-o varietate de 
activităţi individuale, compensatorii, terapeutice destinate recuperării acestora şi asigurarea participării lor în 
mod eficient la activităţile desfăşurate în învăţământul obişnuit.

UNESCO a elaborat un pachet de resurse pentru cadrele didactice unde sunt prezentate o serie de 
strategii de sprijinire a învăţării. Una dintre acestea este învăţarea interactivă care presupune folosirea unor 
strategii de învăţare focalizate pe cooperare, colaborare şi comunicare între  elevi la activitatea didactică, 
precum şi lucrul în echipă( cadrele didactice).

O altă variantă ar fi negocierea obiectivelor acţiunii de învăţare, deoarece fiecare participant la actul 
învăţării are ideile, experienţele şi interesele personale de care trebuie să se ţină seama în proiectare didactică. 
Demonstraţia, aplicaţia, feed-back-ul vor face ca orice proces de învăţare să fie mai eficient şi mai uşor de 
înţeles dacă informaţiile prezentate sunt demonstrate şi aplicate la situaţii reale de viaţă, existând şi un feed-
back continuu de-a lungul întregului proces.

Găsirea modalităţilor de sprijin în actul învăţării pentru elevii cu CES este o altă strategie care va 
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asigura confort socio-afectiv favorabil, reuşită în colaborare.
Evaluarea continuă a învăţării va da răspunsuri permanente cadrului didactic despre progresul înregistrat 

de elevii cu CES, ceea ce va determina optimizarea actului de instruire, dar, în acelaşi timp va oferi situaţii 
diverse de învăţare datorită interacţiunilor permanente cu ceilalţi colegi de clasă. 
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EVALUAREA LA ORA DE ISTORIE. 
REPERE TEORETICE I PRACTICE 

 
                                    Referat realizat de prof. Hobjilă Daniela Ramona, 
                                   Grupul colar Industrial „tefan Procopiu”Vaslui 

 
 
 
1.CONCEPTUL DE EVALUARE  
 
               Evaluarea este o componentă importantă a procesului educaŃional. Prin intermediul 
evaluării, în funcŃie de rezultatele obŃinute, se determină măsura în care au fost atinse obiectivele 
stabilite. Scopul evaluării este perfecŃionarea procesului educaŃional.  
            O definiŃie completă a procesului de evaluare, ar trebui să răspundă la o serie de întrebări, 
precum: de ce evaluăm?, ce evaluăm?, pe cine evaluăm?, când evaluăm?, cine evaluează?, cum 
evaluăm?, cui folosete evaluarea? etc. 
            Coloborând părerile mai multor specialiti, iată definiŃia evaluării dată de prof. dr. 
Constantin Cuco în capitolul „Probleme de docimologie didactică”, din lucrarea „Psihopedagogie 
pentru examenele de definitivare i grade didactice”, p.173: „Evaluarea colară este procesul prin 
care se delimitează, se obŃin i se furnizează informaŃii utile, permiŃând luarea unor decizii 
ulterioare. Actul evaluării presupune două momente relativ distincte: măsurarea i aprecierea 
rezultatelor colare.”  
           Evaluarea presupune trei etape principale: 

a) măsurarea rezultatelor colare prin diverse procedee specifice; 
b) aprecierea acestor rezultate  prin raportarea lor la bareme de corectare i notare, descriptori 

de performanŃă etc 
c) formularea concluziilor i adoptarea deciziilor educaŃionale adecvate în urma interpretării 

rezultatelor obŃinute; 
         Există o serie de noŃiuni conexe evaluării, întâlnite des în pedagogie (vezi Constantin Cuco, 
Psihopedagogie pentru examenele de definitivare i grade didactice, pp. 172173):  

 docimologia – studiul sistematic al examenelor, al modurilor de notare, al erorilor notării 
etc; 

 eficienŃa i eficacitatea învăŃământului – capacitatea sistemului de a produce rezultatele 
preconizate; 

 progresul colar – raportul dintre rezultatele obŃinute i cele anterioare; 
 examinareaverificarea curentă a lecŃiilor, prin examene i/sau concursuri; 
 notarea –evaluarea exprimată în note sau calificative;  

        Evaluarea este un însoŃitor aproape permanent al procesului de predareînvăŃare, având, după 
părerea unor specialiti, o pondere de  circa 40% în cadrul procesului educaŃional.  
 
2. FUNCłIILE EVALUĂRII 
            Evaluarea colară reprezintă o componentă principală care are ca scop  perfecŃionarea 
procesului educaŃional. Cele mai importante funcŃii ale evaluării sunt ( vezi Constantin Cuco, 
Teoria i metodologia evaluării, pp. 7273): 

 de constatare   prin analizarea rezultatelor evaluării, se poate stabili dacă activităŃile 
educaŃionale iau atins obiectivele stabilite, dacă elevii iau însuit anumite informaŃii, 
abilităŃi, deprinderi etc;  

 de informare – evaluarea are rolul de a informa societatea cu privire la nivelul de pregătire 
al populaŃiei colare; 
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 de diagnosticare  stabilete nivelul de pregătire al elevilor la un moment dat, evidenŃiind 
punctele tari i punctele slabe ale acestora i stabilind cauzele care au condus la o slabă 
eficienŃă a activităŃilor educaŃionale;  

 de prognosticare  prevede eventualele performanŃe pe care ar putea să le atingă elevii în 
următoarea etapă de pregătire;  

 de clasificare – ierarhizează candidaŃii în situaŃii de examen sau concurs; 
 de feedback sau cibernetică (reglaj i autoreglaj) – prin analizarea rezultatelor obŃinute 

de elevi, se pot lua măsuri în vederea eficientizării procesului educaŃional;  
 de motivare sau stimulare – evaluarea contribuie la creterea motivaŃiei pentru învăŃare; 
 de orientare colară i profesională – prin evaluare, elevii obŃin rezultate importante care 

îi pot ajuta în ceea ce privete alegerea unei forme de învăŃământ corespunzătoare 
aptitudinilor, capacităŃilor i intereselor lor;  

 
3. TIPURI (STRATEGII DE EVALUARE) 

 
            Există mai multe criterii de clasificare a strategiilor de evaluare: 

 după criteriul de obiectivitate; 
 după modul în care se integrează în desfăurarea procesului educaŃional; 
 după autorul care realizează evaluarea; 
 după funcŃia dominantă a evaluării; 
 cantitatea de informaŃii, deprinderile, abilităŃile, capacităŃile însuite de către elevi în cadrul 

procesului instructiv;  
        
              În rândurile care urmează, vom prezenta pe scurt, tipurile de evaluare, în funcŃie de mai 
multe criterii (vezi Constantin Cuco, Teoria i metodologia evaluării, pp. 121124). 
             După modul în care evaluarea se integrează în desfăurarea procesului educativ, există 
următoarele tipuri de evaluare: 

 evaluarea iniŃială; 
 evaluarea formativă sau continuă; 
 evaluarea sumativă sau cumulativă; 

             După autorul care realizează evaluarea, există următoarele tipuri: 
 evaluarea internă (realizată de aceleai persoane implicate în procesul instructiv); 
 evaluarea externă (realizată de persoane diferite de cele care au fost implicate în procesul 

instructiv);  
 autoevaluare, efectuată de subiectul însui asupra propriului progres; 

            În funcŃie de cantitatea de informaŃii, deprinderile, abilităŃile, capacităŃile însuite de către 
elevi în cadrul procesului instructiv, au fost identificate următoarele tipuri de evaluare: 

 evaluarea parŃială; 
 evaluarea globală; 

           După criteriul obiectivităŃii, se disting următoarele tipuri de evaluare: 
 evaluarea subiectivă; 
 evaluarea obiectivă; 

           După funcŃia dominantă îndeplinită, specialitii au identificat două strategii de evaluare: 
 evaluarea diagnostică prin care sunt identificate golurile în însuirea cunotinŃelor, 

abilităŃilor, aptitudinilor de către elevi, precum i cauzele care au generat lipsurile 
constatate; 

 evaluarea predictivă prin care se urmărete prognozarea gradului în care elevii vor putea să 
răspundă pe viitor unui program de instruire; 

             În funcŃie de domeniul psihocomportamental, există trei strategii de evaluare: 
 evaluarea în domeniul psihomotor (aptitudini, deprinderi, abilităŃi, capacităŃi); 
 evaluarea în domeniul socioafectiv (atitudini, sentimente); 
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 evaluarea în domeniul cognitiv (cunotinŃe); 
          După acurateŃea instrumentelor de evaluare utilizate, sunt două tipuri: 

 evaluarea obiectivă care se realizează prin teste; 
 evaluarea impresivă care se bazează pe metode precum observarea sistematică a 

comportamentului elevului, portofoliul, proiectul; 
 
          În continuare, vom prezenta caracteristicile principale ale celor trei mari strategii de evaluare 
stabilite de specialiti: evaluarea iniŃială, evaluarea continuă sau formativă i evaluarea finală sau 
cumulativă. Pentru o analiză comparativă a celor trei strategii de evaluare, se poate consulta 
lucrarea „Pedagogie. Alternative metodologice interactive”, autor CrenguŃa Lăcrămioara Oprea.  
 
          Evaluarea iniŃială: 

 se aplică la începutul unui program de instruire; se poate aplica la începutul unui ciclu de 
învăŃământ, an colar, semestru, începutul unui capitol sau chiar la începutul unei lecŃii; 

 profesorul poate verifica în ce măsură elevii stăpânesc cunotinŃele, abilităŃile, deprinderile 
necesare pentru atingerea obiectivelor propuse pentru asimilarea conŃinutului etapei care 
urmează; profesorul poate trage anumite concluzii legate de pregătirea elevilor la materia 
respectivă;  

 informaŃiile obŃinute prin evaluarea iniŃială oferă profesorului posibilitatea de ai stabili 
strategiile didactice adecvate astfel încât să asigure reuita activităŃilor educaŃionale; 

 evaluarea iniŃială îndeplinete următoarele funcŃii: diagnostică i prognostică; 
             La începutul fiecărui an colar, se poate aplica elevilor un test de evaluare iniŃială care să 
vizeze cunotinŃe i deprinderi dobândite de elevi în anii anteriori i care vor fi necesare pentru 
înŃelegerea i însuirea  noilor conŃinuturi. Pe baza răspunsurilor primite i a punctajelor realizate 
de către elevi, profesorul are posibilitatea de ai face o idee despre nivelul de pregătire al elevilor, 
pentru a ti de unde pornete în noul an colar.  
 
          Evaluarea continuă sau formativă: 

 se aplică pe tot parcursul învăŃării, de regulă după parcurgerea unei lecŃii, raportânduse la 
obiectivele lecŃiei; 

 se realizează prin verificări sistematice, orale sau scrise; 
 evaluarea continuă oferă elevilor posibilitatea de ai fixa, sistematiza i consolida 

cunotinŃele i abilităŃile recent predate, putând depista la timp anumite lipsuri; 
 profesorul urmărete să vadă dacă elevii au atins obiectivele propuse pentru unitatea de 

învăŃare respectivă astfel încât să poată trece la următoarea unitate;  
 scopul acestui tip de evaluare este săi ofere profesorului i elevului un feedback despre 

gradul de însuire a informaŃiilor i abilităŃilor stabilite i despre dificultăŃile întâmpinate; în 
funcŃie de informaŃiile obŃinute prin evaluarea continuă sau formativă, profesorul poate 
relua anumite explicaŃii sau, în cazuri mai grave, poate propune organizarea unor activităŃi 
de recuperare în afara programului colar;  

 evaluarea continuă sau formativă îndeplinete următoarele funcŃii: de diagnosticare, de 
reglaj i autoreglaj, motivaŃională;  

 principalul avantaj al acestui tip de evaluare este că permite profesorilor i elevilor să ia la 
timp măsurile necesare pentru ameliorarea lipsurilor, prevenind astfel eventualele situaŃii de 
eec colar;  

 informaŃiile obŃinute prin acest tip de evaluare îl ajută pe profesor în construirea unor 
activităŃi diferenŃiate; 

 de regulă, acest tip de evaluare generează relaŃii de colaborare între profesor i elevi; 
            Evaluarea cunotinŃelor dobândite în cadrul unei ore se poate realiza fie prin chestionare 
orală, fie prin intermediul unor teste aplicate la sfâritul lecŃiei. Astfel, profesorul are posibilitatea 
de a analiza nivelul de însuire de către elevi a conŃinuturilor predate. Se recomandă ca toŃi elevii să 
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primească spre rezolvare aceiai itemi i să nu fie ajutaŃi pe parcursul rezolvării sarcinilor de lucru. 
De asemenea, profesorul trebuie să stabilească sarcini de lucru care derivă din obiectivele lecŃiei i 
care necesită răspunsuri scurte i precise. Nu se stabilete un număr prea mare de itemi.  Elevii pot 
fi implicaŃi în corectarea testelor, urmărinduse astfel dezvoltarea capacităŃii de autoevaluare. În 
funcŃie de rezultatele obŃinute, profesorul stabilete paii pentru următorul curs de instruire. Nu este 
obligatoriu ca toate notele să fie trecute în catalog, dar, pentru a motiva pe elevi pentru a fi mai 
atenŃi la ore, profesorul poate trece notele mai mari, făcând anumite aprecieri pozitive la adresa 
elevilor respectivi, fără ai sancŃiona  pe ceilalŃi.  
 
  Evaluarea sumativă sau cumulativă: 

 este  evaluarea care se aplică după perioade mai lungi de timp, de regulă la sfârit de 
semestru, an colar, ciclu de studiu; teoretic, astăzi, la sfâritul fiecărui semestru, profesorul 
trebuie să aloce trei săptămâni acestui tip de evaluare; în această perioadă, profesorul 
realizează lecŃii de recapitulare, de sistematizare i consolidare a aspectelor  mai importante 
din conŃinuturile parcurse până atunci;  

 acest tip de evaluare stabilete gradul în care au fost atinse obiectivele generale ale unei 
unităŃi de învăŃare mai ample, punând accentul pe informaŃiile principale, pe abilităŃile i 
capacităŃile de bază pe care elevii leau dobândit pe parcursul unei perioade mai lungi de 
instruire; 

 evaluarea sumativă sau cumulativă îndeplinete mai multe funcŃii, precum: de constatare a 
rezultatelor, de clasificare, de informare, de selecŃie, de orientare colară i profesională; 

 având în vedere funcŃiile pe care le îndeplinete, acest tip de evaluare nu mai oferă 
posibilitatea ameliorării în timp a rezultatelor colare ale elevului; în schimb, analizarea 
rezultatelor obŃinute de elevi îi va permite profesorului săi amelioreze demersul didactic 
pentru ceilalŃi elevi; 

 nota obŃinută în urma evaluării sumative sau cumulative este considerată a avea o valoare 
mai mare decât cea obŃinută pe parcursul semestrului sau a anului colar deoarece este 
expresia unui efort mai mare i sintetizează un rezultat global; 

 de obicei, acest tip de evaluare generează stres în rândul elevilor;         
            Evaluarea sumativă sau cumulativă se poate realiza prin verificări periodice (orale sau 
scrise), la sfâritul unei unităŃi de învăŃare, a semestrului sau a anului colar. Acest tip de evaluare 
se realizează în timpul orelor special dedicate acestui scop. Atunci când elaborează un test de 
evaluare sumativă, profesorul nu trebuie să formuleze doar itemi care solicită memoria. 
Dimpotrivă, itemii selectaŃi trebuie să solicite capacitatea de sinteză i analiză a informaŃiilor, 
gândirea critică, imaginaŃia i creativitatea. Examenele i concursurile colare reprezintă ocazii 
speciale de realizare a unor evaluări sumative.  
 
4. METODE DE EVALUARE 

 
             Metoda de evaluare este calea prin care profesorul oferă posibilitatea elevului să 
demonstreze nivelul de cunotinŃe însuit, diferite capacităŃi, deprinderi i abilităŃi formate, 
utilizând o diversitate de instrumente adecvate obiectivelor de evaluare propuse.  
            Există două categorii de metode de evaluare: 

 metode tradiŃionale; 
 metode alternative sau complementare; 

             Metodele de evaluare tradiŃionale sunt: 
 probe orale; 
 probe scrise; 
 probe practice; 

            Metodele de evaluare complementare sau alternative sunt: 
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 observarea sistematică a activităŃii i comportamentului elevilor     ( fia de evaluare, scara 
de clasificare, lista de control / evaluare ); 

 investigaŃia; 
 proiectul; 
 portofoliul; 
 autoevaluarea; 

  
            Metoda de evaluare orală este foarte răspândită în sistemul românesc de învăŃământ i 
constă întro conversaŃie profesorelev. ConversaŃia poate fi individuală, frontală sau mixtă.  
             Principalele avantaje ale acestei metode sunt: 

 se realizează o comunicare deplină între profesor i elevi iar feedbackul este mult mai 
rapid; 

 este favorizată dezvoltarea capacităŃilor de exprimare ale elevilor i formarea deprinderii de 
a vorbi liber în faŃa celorlalŃi; 

 permite elevilor săi evidenŃieze trăsăturile de personalitate; 
 elevii pot fi ajutaŃi de către profesor prin întrebări suplimentare; 
 elevii nechestionaŃi îi pot verifica i ei cunotinŃele, intervenind cu completări i aprecieri, 

atunci când este cazul; 
             Metoda de evaluare orală are i dezavantaje:  

 consumă mult timp iar in condiŃiile în care programa de istorie este destul de încărcată iar, 
în cele mai multe cazuri, acestei discipline îi este alocată doar o oră pe săptămână, 
profesorul de istorie nu prea dispune de timp pentru această metodă de evaluare; 

 nu toŃi elevii pot fi verificaŃi, ascultarea fiind realizată prin sondaj astfel că, elevii 
nechestionaŃi pot fi preocupaŃi de alte lucruri; 

 este destul de greu pentru profesor să selecŃioneze pentru elevii examinaŃi întrebări cu 
acelai grad de dificultate;  

 elevii mai timizi i emotivi se pot bloca, dei sunt bine pregăŃiŃi;  
 este subiectivă; este recomandabil ca profesorul să aibă în faŃă o fiă de evaluare orală;  
 ascultarea este afectată de fenomenul suflării, deseori întâlnit în mediul colar;  

           Specialitii au identificat două forme ale chestionării orale: 
 chestionarea orală curentă care se realizează la fiecare lecŃie, în cadrul evaluării formative 

sau continui; chestionarea orală (sau ascultarea) se poate realiza prin întrebări frontale 
adresate tuturor elevilor, profesorul alegând elevul care va răspunde dintre cei care au 
ridicat mâna sau individual prin întrebări adresate direct unui anumit elev; 

 chestionarea orală finală care se realizează la sfâritul unei unităŃi de învăŃare, semestru sau 
an colar în cadrul unor lecŃii planificate pentru evaluarea sumativă;  

         MulŃi elevi preferă evaluarea orală deoarece mai este  ajutat de profesor prin întrebări 
suplimentare, uneori chiar i de colegi prin suflat iar un răspuns scris  cere o pregătire mai amplă, 
este evaluat mai sever din cauza greelilor de conŃinut i de ortografie iar la oral se observă mai 
greu un răspuns nesistematic.   
          
              Evaluarea scrisă se concretizează de regulă în lucrări de control, teste, teze, chestionare. 
Dintre avantajele acestui tip de evaluare, menŃionăm:  

 pot fi verificaŃi i notaŃi toŃi elevii clasei întrun timp relativ scurt; 
 poate fi verificat un volum mai mare de cunotinŃe i abilităŃi;  
 asigură uniformitatea subiectelor; 
 obiectivitatea notării este asigurată de respectarea baremului de corectare i notare; 
 elevii mai emotivi sunt avantajaŃi; 

             Dintre limitele evaluării scrise, menŃionăm: 
 elevii pot copia; 
 elevii pot ghici răspunsurile la itemii cu alegere multiplă sau la itemii cu alegere duală;  
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 implică mai feedback mai slab deoarece profesorul nu poate interveni imediat pentru a 
corecta anumite greeli;  

În funcŃie de momentul aplicării, specialitii au identificat următoarele tipuri de lucrări scrise 
(vezi Constantin Strungă, Evaluarea colară): 

  extemporalele; denumirea provine de la termenul latinesc „extemporalis” care înseamnă 
neateptat. Extemporalul durează circa 1020 de minute i verifică cunotinŃele predate în 
lecŃia anterioară. Aceste lucrări nu sunt anunŃate, astfel ca elevii să înveŃe în mod constant i 
sistematic, nu numai atunci când tiu că vor da lucrare sau intuiesc că urmează să fie 
chestionaŃi oral; de asemenea, profesorul poate aplica un test în ultimele 1015 minute ale 
lecŃiei pentru a verifica dacă elevii au fost atenŃi i iau însuit cunotinŃele predate. Rolul 
principal al extemporalului este de ai activa pe elevi, tiut fiind faptul că cei care au notă nu 
mai învaŃă de obicei, mai ales dacă mai sunt elevi care nu au fost ascultaŃi.  

 lucrările de control de la sfâritul unei unităŃi de învăŃare; de regulă, aceste lucrări scrise 
durează o oră i conŃin itemi dintrun volum mai mare de cunotinŃe i sunt anunŃate din 
timp. Aceste lucrări pot conŃine i subiecte de sinteză care cer elevilor să analizeze, să 
sistematizeze i să sintetizeze informaŃii din mai multe lecŃii.  

 lucrări scrise semestriale (lucrări de evaluare sumativă la sfâritul semestrului sau anului 
colar sau tezele, pentru clasele cu profil uman). i aceste lucrări scrise sunt anunŃate din 
timp. În plus, pentru teze, profesorul trebuie să planifice lecŃii de recapitulare i 
sistematizare a cunotinŃelor.  

                Există mai multe tehnici la care poate recurge un profesor în cazul unei lucrări scrise: 
 aceiai itemi pentru toată clasa, tehnică care se recomandă la clasele cu un număr mai mic 

de elevi pentru a se evita tendinŃa de copiere; aceste lucrări se corectează mai uor de către 
profesor; 

 subiecte date pe numere în scopul limitării copiatului, mai ales la clasele cu un număr mai 
mare de elevi; în ultima vreme, se utilizează din ce în ce mai des sistemul cu 3 numere, dei 
profesorul va dedica mai mult timp corectării lucrărilor;  
 

             Evaluarea prin probe practice este specifică unor anumite discipline (educaŃia fizică, 
chimie, disciplinele tehnice etc.). Profesorul urmărete dacă elevii tiu să aplice cunotinŃele 
dobândite, dacă iau însuit anumite deprinderi i abilităŃi. Principalele forme de realizare sunt: 
experienŃe de laborator, lucrări în atelier, desene, schiŃe etc.  
          
             Convingerea noastră este că de cele mai multe ori, lecŃia se desfăoară după acceai 
schemă: în primele 1520 de minute sunt ascultaŃi  din lecŃia anterioară 24 elevi, apoi urmează 
partea de predare i, eventual, câteva minute la sfâritul orei sunt dedicate consolidării noilor 
cunotinŃe. Iar una dintre note provine dintro lucrare scrisă. Întradevăr, pentru multe profiluri, este 
prevăzută doar o oră de istorie pe săptămână i, în aceste condiŃii, profesorul poate apela i la alte 
metode de evaluare care surprind diverse aspecte ale pregătirii elevilor, precum observarea 
sistematică a activităŃii i comportamentului elevilor, investigaŃia, proiectul, portofoliul.  
            Aceste metode alternative (complementare) oferă elevilor posibilitatea de a demonstra nu 
numai ceea ce tiu, adică nivelul de cunotinŃe acumulat până la un moment dat, dar i ceea ce 
poate să facă cu ceea ce tiu (capacităŃi, abilităŃi, deprinderi). Din acest motiv, metodele alternative 
răspund mai bine caracterului formativ al evaluării decât metodele tradiŃionale.  
           Metodele tradiŃionale de evaluare sunt dominante în practica educaŃională. Nu se poate 
utiliza doar metodele tradiŃionale sau doar cele complementare, recomandânduse o împletire a 
acestora.  Modul de proiectare i aplicare a acestor metode complementare diferă de la profesor la 
profesor, ceea ce implică, în mod clar, valorizări diferite. 
       
           Pentru observarea sistematică a comportamentului elevilor în timpul activităŃii didactice, 
profesorul are la dispoziŃie mai multe instrumente, precum: 

 fia de evaluare; 
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 scara de clasificare; 
 lista de control/verificare; 
            

            Fia de evaluare este completată periodic de către profesor cu informaŃii despre cele mai 
importante evenimente identificate în comportamentul elevilor în cadrul orelor. Completarea unor 
asemenea fie de lucru consumă foarte mult timp. Aceste fie de evaluare se completează în mod 
constant de către profesor ceea ce este aproape imposibil de realizat în condiŃiile în care, de cele 
mai multe ori, pentru disicplina istorie este prevăzută doar o oră pe săptămână iar profesorul are în 
încadrare foarte multe clase.  
         
            Scara de clasificare este un instrument de evaluare care înregistrează comportamente sau 
caracteristici  ce trebuie supuse evaluării, însoŃit de un anumit tip de scară. Mai des se utilizează 
Scara Likert, care are cinci trepte: puternic acord, acord, indecis, dezacord, puternic dezacord. 
Elevul trebuie săi manifeste opŃiunea faŃă de comportamentele selectate de profesor. O asemenea 
scară de clasificare este uor de elaborat i completat.      
         Redăm mai jos un  exemplu de scară de clasificare: 
          
 

 
 
 
 

      
   
           Lista de control/verificare conŃine un set de enunŃuri care constată prezenŃa sau absenŃa 
unei caracteristici / a unui comportament, fără a emite o judecată de valoare. La fel ca i lista scara 
de clasificare, lista de control/verificare este uor de elaborat i completat.  
          Iată un exemplu de listă de clasificare / verificare: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
            Credem că puŃini sunt profesorii care să apelează la aceste instrumente de evaluare deoarece 
sunt mari consumatoare de timp i de energie. Dar mulŃi dintre profesori sunt atenŃi la anumite 
aspecte din comportamentul elevilor: absenŃele repetate de la ora de istorie, atenŃia cu care 
urmăresc explicaŃiile i discuŃiile, atitudinea faŃă de sarcinile încredinŃate, dacă iau notiŃe, dacă îi 
fac temele pentru acasă.  
 
           InvestigaŃia este o metodă de evaluare care dă elevilor posibilitatea de a aplica cunotinŃele 
dobândite în cadrul orelor în situaŃii noi întrun interval de timp mai scurt sau mai lung. InvestigaŃia 
poate consta în solicitarea de a rezolva o problemă teoretică sau de a realiza o activitate practică 
pentru care elevul trebuie să întreprindă o investigaŃie (documentare, observarea unor fenomene 
etc.). InvestigaŃia este, în acelai timp, i o modalitate de învăŃare.  
        InvestigaŃia se poate derula pe parcursul unei ore sau a unei succesiuni de ore dar trebuie 
finalizată în clasă, prin prezentarea i analizarea concluziilor. Sarcina didactică îndeplinită prin 
intermediul investigaŃiei poate fi organizată individual sau pe grupuri.  

                   1. Imi place să particip la lecŃiile care au la bază strategii didactice interactive: 
     puternic dezacord       dezacord       indecis      acord     puternic acord 
 
                  2. Îmi face plăcere să particip la activităŃi de învăŃare care stimulează competiŃia între elevi:  
    puternic dezacord       dezacord      indecis       acord      puternic acord 
 

       În cadrul orei de istorie, elevul: 
    1. A fost atent, notând pe caietul de notiŃe cele mai importante informaŃii: 
                                        DA           NU  
    2. A dovedit că a citit notiŃele de la lecŃia anterioră, intervenind cu completări la momentul oportun: 
                                       DA           NU 
   3. A îndeplinit rolul primit în cadrul activităŃii de grup: 
                                       DA           NU 
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        În evaluarea modului de realizare a investigaŃiei, profesorul poate urmări aplicarea 
cunotinŃelor, prelucrarea datelor, claritatea argumentelor, forma prezentării, produsele realizate, 
claritatea concluziilor, exprimarea unor opinii proprii, atitudinea elevilor faŃă de sarcinile asumate, 
existenŃa activităŃilor de teren, dezvoltarea unor abilităŃi de lucru în grup sau individual. Profesorul 
trebuie să comunice elevilor de la început care vor fi criteriile de evaluare ale investigaŃiei.  
        InvestigaŃia are un pronunŃat caracter formativ i sumativ deoarece implică aplicarea unor 
abilităŃi, deprinderi, capacităŃi însuite pe o perioadă mai îndelungată de timp i nu numai în cadrul 
istoriei, ci i la celelalte discipline.  
 
             Proiectul este o activitate mai amplă care contribuie la identificarea unor calităŃi, capacităŃi 
i abilităŃi individuale ale elevului. Această formă de evaluare implică un volum de muncă sporit.  
De cele mai multe ori, la disciplina istorie, proiectul îmbracă forma unui referat sau al unui eseu. 
Din păcate, în cazul unui referat, de cele mai multe ori, elevii apelează la internet, de unde descarcă 
unul gata realizat. Din acest motiv, ar fi de preferat ca proiectul să implice o cercetare pe teren, o 
sarcină care să scoată clar în evidenŃă contribuŃia proprie a elevului. Pentru aranjarea informaŃiilor 
culese în scopul redactării formei finale a referatului, elevii îi vor dezvolta capacităŃile de analiză 
i sinteză.  
          În cazul unui referat, proiectul trebuie să aibă următoarea structură: pagina de titlu unde se 
vor nota tema proiectului, numele elevului, coala de unde provine elevul, cuprinsul, introducerea, 
conŃinutul proiectului, concluziile, sursele bibliografice, anexele.  
             Proiectul poate fi individual sau de grup, începe i se termină în clasă prin prezentarea sa în 
faŃa celorlalŃi colegi.  
             Dar proiectul nu constă doar în realizarea unui eseu sau a unui referat. Proiectul poate fi 
orice rezultat al activităŃii i creativităŃii  elevilor. Astfel, proiectul reprezintă concretizarea a ceea 
ce tie să facă elevul cu ceea ce a învăŃat în cadrul orelor de curs. Elevii îi folosesc abilităŃile i 
competenŃele însuite i la celelalte discipline.  
           Atunci când profesorul se gândete să utilizeze proiectul ca metodă de evaluare, trebuie să 
Ńină seama de mai multe aspecte, precum: vârsta elevilor, nivelul lor de pregătire, interesele lor, 
resursele materiale i temporale etc. 
               Nu există o reŃetă a proiectării i evaluării activităŃilor de proiect, având în vedere 
inventivitatea profesorilor i creativitatea elevilor. Dar, în linii generale, iată care sunt etapele 
realizării unui proiect:  

 alegerea temei  (se recomandă ca subiectul să fie stabilit în colaborare cu elevii);       
 stabilirea obiectivelor, etapelor i a criteriilor de evaluare (este necesar ca elevii să tie de la 

început care vor fi criteriile de evaluare ale proiectului); 
 împărŃirea sarcinilor de lucru;  
 îndeplinirea sarcinilor de lucru; durata proiectului trebuie să fie suficient de îndelungată 

pentru a se crea condiŃii favorabile realizării unui produs de calitate; 
 realizarea formei finale a produsului; 
 prezentarea produsului final în faŃa colegilor; 
 realizarea feedbackului (schimburi de idei, aprecieri, întrebări de la profesor, de la colegi, 

autoevaluare); 
              Produsul final al proiectului poate fi: eseu, referat, broură, pliant, afi, poster, ziar, 
sondaje de opinie, mici piese de teatru, studii de caz etc.  
              Redăm mai jos exemplificarea unui proiect de grup care are drept scop descoperirea i 
promovarea valorilor locale.  
 
         Titlul proiectului: NOI SUNTEM DOROBANłII DIN VASLUI 
 
         Motto: „PuŃine locuri îmi sunt mai duios cunoscute ca acest Ńinut al Vasluiului, care nu e nici 
la munte, nici la es i se împărtăete de  o neasemuită frumuseŃe”.   (Nicolae Iorga)  
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        ARGUMENTUL PROIECTULUI: MulŃi înŃelepŃi au afirmat că nu poŃi aprecia ceva ce nu 
cunoti destul de bine. Din acest motiv este necesar ca cei tineri să cunoască specificul localităŃii în 
care trăiesc. Prin activităŃile propuse se dorete dezvoltarea interesului elevilor pentru civilizaŃie i 
cultura locală. Elevii vor avea posibilitatea de a descoperi valorile locale prin cercetare i să 
propună soluŃii pentru păstrarea i promovarea lor. Realizarea produselor finale va impune elevilor 
săi folosească cunotinŃele de istorie, geografie, limba română, utilizarea calculatorului etc. 
  
       DURATA PROIECTULUI:  3 luni 
       SCOPUL PROIECTULUI stimularea elevilor pentru cunoaterea specificului istoric, 
cultural, etnografic etc. al localităŃii în care trăiesc.      
      OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

 cunoaterea tradiŃiilor i obiceiurilor locale; 
 educarea elevilor în spiritul respectului faŃă de tradiŃiile i obiceiurile locale;  
 exersarea abilităŃilor de comunicare i de colaborare; 
 dezvoltarea abilităŃilor pentru învăŃarea permanentă;  
 integrarea cunotinŃelor obŃinute în mediile nonformale de învăŃare; 
 implicarea elevilor în culegerea de folclor; 
 valorificarea valenŃelor creative ale elevilor; 
 cultivarea spiritului de responsabilitate în grup;  
 realizarea unei autoevaluări succinte a activităŃii depuse pentru realizarea 

produselor finale;  
          ETAPELE DESFĂURĂRII PROIECTULUI: 

a) alegerea temei  proiectului; 
b) formarea grupurilor; 
c) stabilirea surselor de documentare; elevilor li se  recomandă o serie de cărŃi i pagini de 

internet (Mihai Ciobanu, Alexandru Andronic, Petru Necula, Cronica Vasluiului, Ed. 
Publirom, 1999, Petru Necula, Mihai Ciobanu, DicŃionarul personalităŃilor vasluiene, 
Editura “Cutia Pandorei”, 2001, Vaslui, Landiana Mihnevici, Nicolae Ionescu, Silvia 
Rotaru, Elena Simionică, JudeŃul Vaslui – elemente de istorie i geografie locală, 
Editura Macarie, Târgovite 2000,  www.culturalvaslui.ro,www.vasluiturism.ro, 
www.episcopiahusilor.ro, www.vaslui.djc.ro)  

d) stabilirea produselor finale care vor fi realizate de fiecare grup: un material Word cu 
titlul „Etnografie i folclor”, un material Power Point „Galeria personalităŃilor 
vasluiene”, un material Power Point „Trasee turistice vasluiene”, 3 pliante i un afi 
pentru promovarea valorilor locale, realizarea unui sondaj de opinie „3 legende pentru 
Vaslui”, aplicarea i interpretarea datelor unui chestionar „Ce tiu despre Vaslui?”, 
găsirea unui slogan;  

e) stabilirea criteriilor de evaluare a produselor proiectului; 
f) culegerea informaŃiilor, prelucrarea lor, aplicarea sondajului i a chestionarului; 
g) realizarea materialelor stabilite; 
h) prezentarea materialelor de către fiecare grupă;  
i) evaluarea prin notare reciprocă i autoevaluare;  
j) tragerea concluziilor finale; 

 
ACTIVITĂłI PROPUSE:  

1. realizarea unor materiale pentru promovarea imaginii localităŃii Vaslui (pliante, 
afie); 

2. elaborarea unor materiale referitoare la specificul istoric, cultural, etnografic al 
Vasluiului (materiale Word i Power Point); 

3. culegere de folclor; 
4. aplicarea i interpretarea datelor chestionarului „Ce tiu despre Vaslui?”; 
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5. realizarea sondajului de opinie „3 legende pentru Vaslui”. Fie că fac parte din 
trecut, fie că sunt “legende vii”, personalităŃile vasluiene oferă modele de acŃiune 
de care suntem mândri i de la care avem ce învăŃa. Elevii cunosc foarte puŃine 
personalităŃi remarcabile care sau născut în oraul Vaslui sau care sunt legaŃi de 
această localitate. Elevilor li sa cerut să solicite celor chestionaŃi să selecteze 3 
personalităŃi care, în viziunea lor, au marcat sau continuă să marcheze evoluŃia 
oraului Vaslui. Lista cuprinde 15 personalităŃi vasluiene din diverse domenii: 
tiinŃă, actorie, artă, sport etc. 

      
 MODALITĂłI DE EVALUARE:  

 prezentarea orală, liberă a  produselor de către fiecare grup; 
 autoevaluare; 
 notare reciprocă;  

 
                 În timpul evaluării proiectului, elevii vor pune întrebări celorlalte grupe, vor aduce 
completări i vor completa o fiă de autoevaluare i fie de evaluare pentru fiecare grup.  
 
                Iată un  model pentru fia de autoevaluare care va fi completată de fiecare elev:  
1. Gradul meu de implicare în realizarea produselor proiectului a fost: 

a) scăzut;     b) bun;     c) foarte bun; 
2. Apreciez că proiectul este o metodă de evaluare: 

a) inutilă;   b) bună;   c) foarte bună; 
3. Lucrând la acest proiect am descoperit că ................................... 
4. Am întâmpinat dificultăŃi în realizarea sarcinii ................................... 
5. Apreciez că produsele realizate de grupa mea sunt de nota .................. 
 
            Redăm în continuare un model de fiă de evaluare a proiectului care va fi completată de 
profesor, dar i de elevi în momentul prezentării produselor realizate de către celelalte grupe:  
 

CRITERIUL DE EVALUARE PUNCTAJ 
MAXIM 

PUNCTAJ 
ACORDAT 

1. respectarea tematicii 10 p   
2. tipuri de surse folosite (orale, internet, cărŃi) 10 p   
3. existenŃa activităŃilor de teren (realizarea de fotografii, interviuri, 
culegere de folclor, realizarea sondajului, aplicarea chestionarului) 

15 p  

4. elemente de originalitate i creativitate 10 p  
5. calitatea produselor realizate 20 p  
6. realizarea tuturor produselor stabilite 10 p  
7. calitatea prezentării produselor (coerenŃa exprimării, uurinŃa în 
exprimare, originalitatea prezentării) 

15 p   

8. prezentarea coerentă i clară  a concluziilor 10 p  
PUNCTAJ TOTAL 100 p  

 
            Proiectul reprezintă un exerciŃiu interdisciplinar, cu un real caracter formativ deoarece oferă 
elevilor posibilitatea de ai pune în valoare anumite capacităŃi i abilităŃi, de a arăta ceea ce tiu să 
facă. Dei utilizarea proiectului ca metodă complementară de evaluare ne scoate din rutina vieŃii 
colare, realitatea este că nu poate fi aplicat oriunde i oricând.  
 
             Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex, care cuprinde experienŃa i 
rezultatele obŃinute de elev prin celelalte metode de evaluare. Portofoliul poate fi evaluat la sfâritul 
unui semestru sau la sfâritul anului colar. Elevul trebuie să tie de la început ce trebuie să conŃină 
portofoliul, dacă produsele vor fi evaluate separat, în momentul realizării lor (evaluare analitică) 
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sau va fi o evaluare globală a portofoliului (evaluare holistică). Portofoliul poate fi realizat 
individual sau în grup. 
            Un portofoliu de evaluare la disicplina istorie ar putea conŃine: referate, eseuri, articole 
publicate în revista colii, biografii ale personalităŃilor studiate, un dicŃionar de termeni istorici, fie 
de lucru, diverse surse istorice (fotografii, caricaturi, afie etc.), lucrări de control, diplome obŃinute 
la concursurile colare, materiale realizate pentru diverse concursuri colare etc. Portofoliul poate fi 
axat i pe dezvoltarea unei anumite abilităŃi sau competenŃă, precum dezvoltarea gândirii critice, 
investigarea unui fapt istoric, realizarea de analize comparative referitoare la diverse evenimente 
istorice.  
           Portofoliul este un instrument de evaluare care îi dă elevului posibilitatea de a lucra în ritmul 
propriu i de a se implica activ în rezolvarea sarcinilor de lucru stabilite. Evaluarea prin portofoliu 
nu este stresantă pentru elev, ci motivantă. Elevul este implicat în realizarea unor materiale care săl 
reprezinte mai bine, fapt care va contribui la dezvoltarea capacităŃilor i abilităŃilor însuite dea 
lungul colii. Portofoliul sintetizează activitatea elevului pe o anumită perioadă de timp.  
           În proiectarea portofoliului, profesorul trebuie să stabilească obiectivele/ competenŃele vizate 
prin elaborarea portofoliului, să anunŃe ce piese trebuie să cuprindă portofoliul, să anunŃe criteriile 
de evaluare a proiectului i să stabilească perioada de elaborare a portofoliului.  
          Redăm mai jos un posibil punct de plecare pentru elaborarea unei fie de evaluare pentru un 
portofoliu.  
 
 

CRITERII DE EVALUARE Punctaj  
maxim 

Punctaj 
acordat 

I. CONłINUTUL PORTOFOLIULUI 
           existenŃa sumarului protofoliului; 
           diversitatea pieselor pe care le conŃine: 
                       un eseu structurat; 
                       un dicŃionar de personaje istorice; 
                       fotografii;  
                       un dicŃionar de termeni istorici; 
                       fie de lucru;  
                       2 lucrări corectate de profesor pe parcursul anului colar; 
                       o fiă de autoevaluare;  

40 p  

II. CALITATEA PIESELOR DIN PORTOFOLIU 
 utilizarea a cel puŃin cinci surse bibliografice; 
 coerenŃa/pertinenŃa eseului; 
 rezolvarea sarcinilor de lucru din fie; 
 respectarea ordinii alfabetice în elaborarea dicŃionarului de 

personaje istorice i a dicŃionarului de termeni istorici;  

40 p  

III. ESTETICA 
 tehnoredactarea; 
 calitatea imaginilor; 
 aranjarea pieselor din portofoliu după un anumit criteriu; 

10 p  

IV. ORIGINALITATE, CREATIVITATE 10 p  
PUNCTAJ TOTAL 100 p  
          
            Sintetizând, avantajele utilizării portofoliului ca metodă complementară de evaluare sunt: 

 individualizează demersul învăŃării; 
 este un suport al învăŃării; 
 oferă elevului posibilitatea de a aplica ceea ce tie, de a pune în valoare anumite abilităŃi i 

competenŃe; 
 familiarizează elevul cu tehnicile de muncă intelectuală; 
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 oferă profesorului posibilitatea să urmărească progresul elevului la învăŃătură; 
 motivează elevul pentru activitatea de învăŃare; unii elevii sunt mai motivaŃi de realizarea 

unui portofoliu decât de evaluarea prin metodele tradiŃionale; 
        Dintre limitele utilizării portofoliului ca metodă complementară, menŃionăm:  

 evaluarea obiectivă i riguroasă a unui portofoliu solicită profesorului mai mult timp în 
comparaŃie cu utilizarea altor metode de evaluare; 

 unele piese din portofoliu nu sunt rezultatul muncii elevului; 
 realizarea unui portofoliu de calitate presupune timp alocat de profesor pentru îndrumarea 

elevului în activitatea de selectare i de elaborare a pieselor portofoliului; timpul alocat 
acestei activităŃi crete în cazul unor elevi nefamiliarizaŃi cu această metodă de evaluare; 

 uneori, din cauza timpului disponibil, profesorul pune accent pe prezentarea proiectului i 
mai puŃin pe calitatea pieselor cuprinse; 

           
            Autoevaluarea. Elevii au nevoie să se cunoască, fapt care duce la creterea încrederii în 
sine i îi  motivează pentru îmbunătăŃirea performanŃelor colare.  
            Profesorului îi revine rolul de ai ajuta pe elevi săi însuească capacităŃi de autoevaluare. 
Aceasta are la îndemână diverse căi de formare i de educare a spiritului de autoevaluare la elevi, i 
anume ( vezi Constantin Cuco, Probleme de docimologie didactică în Psihopedagogie pentru 
examenele de definitivare i grade didactice, 2005, p. 189 ): 

 autocorectarea – elevul este solicitat săi descopere propriile greeli; 
 corectarea reciprocă – elevul este solicitat să descopere greelile colegilor săi; 

autocorectarea i corectarea reciprocă constituie un prim pas spre însuirea capacităŃilor de 
autoevaluare de către elevi;  

 autonotarea controlată – în timpul unei verificări, elevului i se cere săi acorde o notă; 
profesorul va argumenta dacă nota este sau nu corectă; 

 notarea reciprocă – elevii sunt solicitaŃi să îi noteze colegii, fie la lucrări scrise, fie în 
cadrul unor verificări orale; 

 metoda aprecierii obiective a personalităŃii – constă în antrenarea întregului colectiv al 
clasei în vederea evidenŃierii rezultatelor obŃinute de către acetia, prin confruntarea a 
diverse informaŃii i aprecieri, în vederea formării unei imagini cât mai complete despre 
posibilităŃile fiecărui elev în parte i ale tuturor la un loc; 

        Pentru formarea deprinderilor de autoevaluare la elevi, trebuie îndeplinite câteva condiŃii, 
precum: 

 elevii trebuie să cunoască obiectivele pe care urmează să le atingă pentru a ti 
dinainte spre ce să îi îndrepte energia i atenŃia; 

 elevii trebuie să fie încurajaŃi săi pună o serie de întrebări, precum:  Cât de bine am 
rezolvat această sarcină de lucru? Care sunt sarcinile de lucru la care mă descurc mai bine?  

 elevii trebuie să completeze la sfâritul îndeplinirii unei sarcini de lucru o fiă de 
autoevaluare;  

          ActivităŃile de autoevaluare au o serie de valenŃe formative, dintre care menŃionăm: 
 elevii sunt implicaŃi  în procesul de evaluare, participând astfel la propria lor formare; 
 elevii cunosc criteriile de evaluare i tiu ce ar trebui să facă pentru atingerea 

obiectivelor; 
 autoevaluarea poate fi o modalitate utilă de autocunoatere; 
 dezvoltă o atitudine responsabilă faŃă de propria activitate; 
 profesorul dobândete confirmarea aprecierilor sale în opinia elevilor, referitoare la 

rezultatele constatate; 
 elevii sunt ajutaŃi să contientizeze care sunt punctele lor tari i slabe, care este poziŃia pe 

care o ocupă în raport cu ceilalŃi colegi; 
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            Metodele alternative sau complementare de evaluare au numeroase valenŃe formative, 
precum: 

 evită rutina i monotonia determinată de utilizarea dominantă a metodelor tradiŃionale de 
evaluare; 

 oferă elevului posibilitatea de a demonstra ceea ce tie să facă cu informaŃiile însuite în 
cadrul orelor de curs, îi oferă posibilitatea de a pune în practică ceea ce a învăŃat; 

 oferă elevului posibilitatea de a exersa i de a dezvolta diverse abilităŃi i deprinderi;  
 încurajează dezvoltarea unui climat de învăŃare plăcut, relaxat; 
 stimulează implicarea activă a elevilor în îndeplinirea sarcinilor de lucru;  
 stimulează creativitatea, imaginaŃia i originalitatea elevului;  
 oferă profesorului o imagine de ansamblu asupra activităŃii elevului pe parcursul unei 

anumite perioade de timp;  
           În acelai timp, metodele complementare de evaluare prezintă i dezavantaje, cele mai 
importante fiind: 

 sunt mari consumatoare de timp; 
 unele metode nu au un grad ridicat de obiectivitate;  

 
5. TIPURI DE ITEMI 
                     
                Vom trece în revistă principalele tipuri de itemi care stau la îndemâna oricărui profesor 
pentru a realiza un test de evaluare.   Pentru o prezentare detaliată a  tipologiei itemilor se pot 
consulta lucrările: „Strategii didactice inovative”, volum coordonat de Otilia Păcurari, Anca łârca, 
Ligia Sarivan (pag. 6875),  „Predarea istoriei i educaŃia pentru cetăŃenie democratică în România: 
demersuri didactice inovative”, volum coordonat de Mihai Manea, Eugen Palade, Nicoleta Sasu 
(pag. 4359) sau „Evaluarea colară”, autor Constantin Strungă (pag. 152197). 
               Fiecare tip de item este însoŃit de exemple din lectia „Politica externă a domnilor români 
în secolele XIVXVI”.  
                Itemul este un element component al unei probe.  
                Principalele tipuri de itemi:  

 itemi obiectivi (cu răspuns închis); 
 itemi semiobiectivi; 
 itemi subiectivi (cu răspuns deschis); 

                  Itemii obiectivi sunt: 
 itemi cu alegere duală (cu răspuns alternativ); 
 itemi de tip pereche; 
 itemi de aezare în ordine cronologică; 
 itemi cu alegere multiplă;           

              Itemi de tip pereche (itemi de asociere)  solicită elevilor stabilirea unor corespondenŃe 
între cuvinte, propoziŃii, fraze, date sau alte categorii de simboluri distribuite pe două coloane 
paralele. Acest tip de item se limitează la măsurarea informaŃiilor factuale, bazânduse pe simple 
asociaŃii, pe abilitatea de a identifica relaŃia existentă între două lucruri (ex. Oameni – realizări, date 
– evenimente istorice, termeni – definiŃie etc.) Se recomandă ca una dintre coloane să cuprindă mai 
multe elemente decât cealaltă. Dacă amândouă coloane ar avea acelai număr de elemente, un elev 
care nu cunoate un răspuns, îl obŃine prin eliminare. tefan Păun în „Didactica istoriei” este de 
părere că numărul ideal de perechi este între 5 i 7, deoarece un număr mai mare determină 
răspunsuri la întâmplare.  
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               Itemi cu alegere duală (cu răspuns alternativ) solicită elevului să selecteze unul dintre 
cele 2 răspunsuri posibile: corect / greit, da / nu, acord / dezacord, adevărat / fals.  
               Itemii cu alegere duală pot fi construiŃi relativ uor, deoarece, spre deosebire de întrebările 
cu alegere multiplă, profesorul nu trebuie să Ńină cont de faptul că variantele de răspuns trebuie să 
fie cât mai plauzibil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Itemi de aezare în ordine cronologică care presupun o îniruire aleatorie de 
evenimente istorice pe care elevii trebuie să le aranjeze din punct de vedere cronologic.  

 
 
 
 
 
 

             
               Itemi cu alegere multiplă  pun elevul în situaŃia de a alege un răspuns dintro listă de 
alternative. Itemul cu alegere multiplă are un singur răspuns corect, celelalte răspunsuri numinduse 
distractori  (alternative parŃial corecte, plauzibile). Se recomandă profesorilor să asigure o oarecare 
omogenitate variantelor de răspuns. Răspunsul corect nu trebuie să fie cel « care pare diferit » 
deoarece poate fi ghicit cu uurinŃă de un elev care nu a învăŃat.  

 
 
 
 
 
 
 
 

StabiliŃi corespondenŃa între termenii celor trei coloane: 
A                                         B                             C 

Mircea cel Bătrân                    Vaslui                          1395 
Iancu de Hunedoara               Călugăreni                     1475 
Vlad łepe                              Târgovite                     1456 
tefan cel Mare                          Belgrad                       1462 
Mihai Viteazul                            Rovine                        1595 

 

          AranjaŃi literele în ordinea  desfăurării cronologice a faptelor istorice: 
a) apărarea Belgradului de către  Iancu de Hunedoara; 
b) înfrângerea lui tefan cel Mare în lupta de la Războieni de către sultanul Mahomed al IIlea; 
c) plătirea tributului către Imperiul Otoman de Moldova ; 
d) începutul celei dea doua domnii a lui Vlad łepe ;  

 

MenŃionaŃi dacă enunŃurile următoare sunt adevărate sau false: 
         1. Prin alianŃa sa cu regele maghiar Sigismund de Luxemburg i participarea la cruciada de la 
Nicopole, łara Românească în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân dobândete o recunoatere 
internaŃională pe măsură.  
        2. Iancu de Hunedoara a dezvoltat frontul românesc antiotoman, reunind forŃele politicomilitare 
ale celor trei łări Române iar programul său politic i militar va fi continuat de Alexandru cel Bun, 
Vlad łepe i tefan cel Mare. 
       3. În prima parte a domniei sale, tefan cel Mare a intrat în conflict cu regele Ungariei, Matei 
Corvin, din cauza alianŃei Moldovei cu Polonia, cât i pentru că domnul reuise să ia în stăpânire 
cetatea Chilia. 
        4. „Povestirile germane” scrise de persoane potrivnice lui Vlad łepe i puse în circulaŃie în 
Europa Apuseană aveau menirea de al denigra pe domn, urmărind în acelai timp să ascundă faptul că 
regele Ungariei, Matei Corvin, nu a sprijinit lupta împotriva Imperiului Otoman.  
        5. Mihai Viteazul a fost apreciat de popoarele balcanice ca un adevărat eliberator.  
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                        Avantajele  itemilor obiectivi sunt: 

 testează un volum mare de informaŃii întrun timp relativ scurt; 
 fidelitate i validitate ridicate; 
 obiectivitate i aplicabilitate ridicate; 
 schemele de  notare sunt  foarte simple; 
 timp scurt de corectare; 
 posibilitatea utilizării unui număr mare de astfel de itemi întrun test; 
 se elaborează relativ uor;  
 contribuie la organizarea învăŃării; 

                         Dezavantajele itemilor obiectivi sunt: 
 raŃionamentul prin care elevul ajunge la răspuns nu poate fi urmărit; 
 elevul poate ghici răspunsurile; 
 măsoară rezultate ale învăŃării plasate la nivele cognitive inferioare, în domeniul 

cunotinŃelor i deprinderilor (cu excepŃia itemilor care urmăresc identificarea relaŃiei cauză 
– efect); 

 uneori este dificlă elaborarea unor distractori relevanŃi; 
                               Itemi semiobiectivi sunt: 

 itemi cu răspuns scurt; 
 itemi de completare; 
 întrebările structurale;  
 
         Itemi cu răspuns scurt  folosesc o întrebare directă ce presupune formularea unui 
răspuns sub forma  unei propoziŃii, fraze, unui cuvânt unui număr, sau unui simbol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        Încercuiete litera corespunzătoare răspunsului pe care îl consideri corect: 
 
          1. De ce a adoptat Mircea cel Bătrân tactica hărŃuirii armatei otomane înaintea confruntării de la 
Rovine? 
           a) numeric, oastea română era inferioară celei otomane; 
           b) tehnica de luptă a românilor era inferioară celei otomane; 
           c) nu cunotea numărul soldaŃilor otomani; 
           d) era îndemnat de boieri să aplice această tactică; 
         2. La Rovine oastea turcească a fost condusă de: 

a) Mahomed I;    b) Soliman Paa;    
  c) Mahomed al IIlea Cuceritorul; d) Baiazid Ilderim; 

         3. Sultanul împotriva căruia au luptat Iancu de Hunedoara, Vlad łepe i tefan cel Mare, a fost: 
a) Baiazid Fulgerul;    b) Mahomed al IIlea;   

c) Murad al IIlea;    d) Soliman I; 
           
 

RăspundeŃi la următoarele întrebări. 
 
         1. Cum se numete coaliŃia antiotomană formată la sfâritul secolului al XVIlea, la care au 
aderat i łările Române? 
         2. Cine a folosit expresia „Poarta cretinătăŃii” pentru a arăta rolul de apărătoare a cretinătăŃii 
jucat de Moldova? 
         3. După ce bătălie a primit Iancu de Hunedoara demnitatea de guvernator al Ungariei? 
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      Itemi de completare solicită drept răspuns doar unul sau două cuvinte,  enunŃul fiind, prin 
urmare, o afirmaŃie incompletă.  
 
 
 
 
 

 
          
             Întrebările structurate care se constituite din mai multe subîntrebări – de tip obiectiv, 
semiobiectiv sau eseu scurt – legate între ele printrun element comun. Astfel răspunsurile unei 
întrebări structurate pot varia de la un răspuns la alegere, până la realizarea unor minieseuri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        ScrieŃi răspunsurile corecte care completează enunŃurile de mai jos:  
 
1.În anul 1476 tefan cel Mare a fost înfrânt de turci în lupta de la ............ 
2.Mircea cel Bătrân a încheiat în 1395 un tratat de alianŃă cu ....................  
3.Andrei Bathory a fost înfrânt de Mihai Viteazul în bătălia de la .................. 
 

CitiŃi cu atenŃie textele de mai jos: 
 
                  A. „Asupra acestui Mircea care a început întâi, mai înainte [în 1396], război, Baiazid 
[sultanul Imperiului Otoman] (...), găsindui vină, a pornit cu război i trecând peste Istru [Dunăre, în 
łara Românească] mergea înainte robind Ńara. Dar Mircea, strângând cu grijă oastea Ńării; nu ia făcut 
planul să vină asupra lui să dea lupta (...) însă, se Ńinea i el cu armata pe urma lui Baiazid prin pădurile 
de stejar ale Ńării, care sunt multe i acoperă în toate părŃile Ńara, să nu fie uor de umblat pentru dumani 
i nici lesne de cucerit. i Ńinânduse pe urma lui, săvârea isprăvi vrednice de amintit, dând lupte, când 
vreo unitate dumană rupânduse, se îndrepta uneori prin Ńară după hrană sau la prădat vite; i aa cu 
foarte mare îndrăzneală se Ńinea de armata [otomană]. łinânduse de urma lui Baiazid, se lupta întruna 
cu el, în chip strălucit.”           (L. Chalcocondil, Expuneri istorice) 
 
                    B. „În anul [1462, sultanul Mahomed al IIlea] trimite la voievodul Valahiei [Vlad łepe] un 
sol anunŃândul să vină în grabă la închinăciune (...).Voievodul ia răspuns însă: <cât despre sine să vină 
însui la închinăciune (...) este cu neputinŃă>. [Sultanul] ia strâns armata de pretutindeni, peste 150 de 
mii; i, în vreme de primăvară, (…) a venit la Danubiu [Dunăre]. (...) Tiranul trecând Danubiul, a 
străbătut [łara Românească].(…) Tiranul sa înspaimântat i noaptea, când a ridicat corturile, fiindui 
frică, a tras anŃuri i a ridicat valuri i sta în mijlocul lor. Vlahul [Vlad łepe] însă sculânduse disde
dimineaŃă i rânduindui bine oamenii de sub el, a năvălit, când era încă întuneric, i, nimerind în partea 
dreaptă a taberei, a intrat deodată înăuntru i până în ziuă a tăiat turci fără de număr i până ce sa 
luminat de ziuă, mulŃi turci sau ucis între ei. Când însă sa făcut dimineaŃă, românii au intrat în [tabăra] 
lor.”                  
                                 (M. Ducas, Istoria turcobizantină) 
 
Pornind de la textele de mai sus, răspundeŃi la următoarele cerinŃe: 
 
1. PrecizaŃi secolul la care se referă sursa A.  
2. PrecizaŃi, din sursa B, funcŃia lui Vlad łepe.  
3. MenŃionaŃi două decizii adoptate de sultani, precizate atât în sursa A, cât i în sursa B, în privinŃa 
relaŃiilor dintre Imperiul Otoman i łara Românească.  
4. DescrieŃi tactica de luptă adoptată de domnii români.  
5. MenŃionaŃi numele unui domn al łării Româneti din secolul al XVIlea. 
6. PrezentaŃi două acŃiuni diplomatice la care au participat domnii români în secolele XIVXVI. 
7. PrezentaŃi două confruntări militare la care au participat domnii români în secolele XIVXVI.  
8. DefiniŃi termenii: cruciadă, tribut, front românesc antiotoman. 
9. MenŃionaŃi o asemănare între politica externă promovată de domnii menŃionaŃi în textele istorice A i B. 
10. menŃionaŃi din textul B, două informaŃii aflate în relaŃie cauzăefect. 
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                          Avantajele itemilor semiobiectivi sunt :  
  elevii trebuie să producă efectiv răspunsul dei au o libertate restrânsă în organizarea i 

formularea lui în varianta dorită ;  în plus, întrebările structurale măsoară o varietate mai 
mare de cunotinŃe i competenŃe;  

 elevii trebuie să demonstreze, pe lângă cunotinŃe, i abilitatea de a structura cel mai corect 
i mai scurt răspuns; 

 uurinŃă i obiectivitate în notare, mai ales în ceea ce privete itemii cu răspuns scurt i 
itemii de completare;  

 întrebările structurate oferă posibilitatea utilizării unor materiale auxiliare (hărŃi, grafice, 
digrame, texte istorice); 

                       Dezavantajele itemilor semiobiectivi sunt:  
 itemii cu răspuns scurt i itemii de completare  pot inhiba dezvoltarea abilităŃilor mai 

complexe; 
 pentru a oferi informaŃii relevante, în cazul itemilor cu răspuns scurt i a itemilor de 

completare, este necesară construirea unui număr mare de itemi pentru fiecare unitate de 
conŃinut;  

 întrebările structurale necesită mai mult timp pentru elaborare;  
                         Itemii subiectivi includ: 

 rezolvarea de probleme (sau crearea de situaŃiiproblemă); 
 itemi de tip eseu care sunt utilizaŃi cu precădere în cazul istoriei i al altor discipline 

umaniste;                   
                       
   Eseul este cunoscut în două variante: 

 eseu nestructurat (liber) – elevului i se cere să construiască un răspuns liber; 
 eseu structurat – elevului i se cere să construiască un răspuns în conformitate cu un set de 

cerinŃe date;  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             În cazul unei eseu, în afară de informaŃiile propriuzise, pot fi stabilite i alte criterii de 
evaluare referitoare la ordonarea i exprimarea ideilor, precum: 

 utilizarea limbajului istoric adecvat; 
 structurarea textului: introducerecuprinsconcluzii; 
 respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice; 
 coerenŃa argumentelor; 

 
 
 
 

             Rezolvarea de situaŃiiproblemă. ExplicaŃi cum au reuit łările Române relativ mici, săi 
păstreze existenŃa statală, în timp ce altele mai mari ca teritoriu i recunoscute ca regate puternice 
(precum Ungaria), au fost cucerite de către otomani.  
 

          Eseu nestructurat   RealizaŃi un eseu cu titlul “RelaŃiile Moldovei lui tefan cel Mare cu statele 
vecine”. 
 

Eseu structurat. RealizaŃi un eseu cu titlul « RelaŃiile Moldovei lui tefan cel Mare cu statele vecine », 
având în vedere următoarele repere:  

 precizarea a două obiective ale politicii externe a lui tefan cel Mare;  
 menŃionarea unui fapt istoric referitor la relaŃiile dintre Polonia i Moldova; 
 menŃionarea unui fapt istoric referitor la relaŃiile dintre Ungaria i Moldova;  
 prezentarea unei confruntări dintre Moldova i Imperiului Otoman; 
 menŃionarea unei concluzii privind importanŃa domniei lui tefan cel Mare; 
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                     Avantajele itemilor subiectivi sunt:  

 măsoară abilităŃile i competenŃele de complexitate ridicată (creativitatea, originalitatea, 
capacitatea de organizare, de sinteză i analiză, capacitatea de integrare a ideilor i/sau 
interpretare a datelor, exprimarea în scris)  

 stimulează dezvoltarea unei gândiri critice i flexibile; 
 permit individualizarea evaluării; 

                       
                  Dezavantajele itemilor subiectivi sunt:  

 presupun un grad înalt de subiectivitate în notare; 
 impun realizarea unei scheme de notare cât mai detaliate i mai complete; 
 timpul necesar corectării unui astfel de item este mare; 
 necesită mult timp pentru elaborare; 
 necesită mult timp pentru administrare;  

 
6. ERORI ÎN EVALUAREA I  APRECIEREA ELEVILOR 

 
Evaluarea corectă i obiectivă a rezultatelor colare este influenŃată de mai multe 

circumstanŃe, precum: 
 activitatea profesorului; 
 personalitatea elevilor; 
 natura disciplinei de învăŃământ; 
  metodele de evaluare utilizate; 
 circumstanŃele sociale în care se realizează evaluarea (nivelul general al clasei, politica 

colii în materie de evaluare, salvarea „imaginii” colii); 
 unele particularităŃi ale relaŃiei profesorelev; 

             Cei mai mulŃi dintre factorii perturbatori  provin din activitatea cadrului didactic (vezi 
Constantin Cuco, Probleme de docimologie didactică în Psihopedagogie pentru examenele de 
definitivare i grade didactice, 2005, p. 184185): 

 efectul „halo” (efectul „blând” i eroarea de generozitate); 
 efectul Pygmalion sau efectul oedipian; 
 ecuaŃia personală a examinatorului; 
 efectul de contrast;  
 efectul de ordine; 
 eroarea logică; 

 
              Efectul „halo”  constă în faptul că notarea unui elev la o disicplină este influenŃată de 
notele obŃinute la celelalte discipline. Elevii cu o situaŃie bună la învăŃătură sunt avantajaŃi, în cazul 
lor profesorii trecând cu vederea anumite greeli comise. În schimb, elevii slabi la învăŃătură sunt 
dezavantajaŃi în notare chiar i atunci când sau pregătit bine. Uneori, profesorul este indecis asupra 
unei note i pentru a o definitiva în vederea trecerii în catalog se uită la notele pe care elevul le are 
la celelalte discipline.  
          Specialitii au identificat două variante ale efectului „halo”: 

 efectul „bând”caracterizat prin faptul că un profesor apreciază cu mai multă indulgenŃă 
elevii pe care îi cunoate, comparativ cu elevii necunoscuŃi.  

 eroarea de generozitate caracterizată prin faptul că profesorul manifestă indulgenŃă faŃă de 
elevi din diverse motive. Sunt unii profesori care consideră că notele bune ale elevilor 
reprezintă o dovadă a faptului că profesorul respectiv este bun.  
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              Efectul „Pygmalion” sau efectul oedipian pornete de la subiectul din mitologia greacă 
potrivit căruia Oedip ia ucis tatăl pentru că acest lucru ia fost prezis de un oracol. Astfel, 
profesorul notează elevii în funcŃie de părerea pe care ia formato referitoare la posibilităŃile 
acestora.  
 
              EcuaŃia personală a examinatorului care pornete de la faptul că fiecare profesor îi are 
propriile criterii de apreciere i notare. Unii profesori sunt mai indulgenŃi, alŃii mai exigenŃi. Pentru 
unii profesori, nota reprezintă un mod de motivare a elevului, pentru alŃii este o modalitate de a 
constrânge elevul de a realiza o activitate suplimentară. Unii profesori acordă note care au rol de 
sancŃiune; nota nu depinde de răspunsurile elevului, de informaŃiile pe care lea dobândit sau de 
capacităŃile i abilităŃile de care dă dovadă. În acest caz, nota are rolul de a sancŃiona anumite 
atitudini comportamnetale ale elevului considerate neacceptabile de către profesor.  Pentru unii 
profesori, notarea reprezintă doar o obligaŃie administrativă, motiv pentru care tratează cu uurinŃă, 
uneori cu neglijenŃă, această activitate. Unii profesori au obiceiul de a acorda note foarte mici la 
începutul anului colar, chiar îi lasă corigenŃi pe cei mai slabi pe primul semestru, doar ca să se 
asigure că elevul va învăŃa pe tot parcursul anului colar (notarea strategică). 
 
             Efectul de contrast se caracterizează prin faptul că uneori profesorii acordă o notă mai 
mare unei lucrări care urmează după o lucrare mai slabă sau o notă mai mică dacă urmează după o 
lucrare mai bună. Efectul de contrast poate fi evitat în cazul unei lucrări scrise dacă profesorul 
respectă baremul de corectare i notare.  
 
            Efectul de ordine se caracterizează prin faptul că profesorul notează identic mai multe 
lucrări consecutive care prezintă totui anumite diferenŃe.  
 

Eroare logică se caracterizează prin faptul că profesorul notează elevii Ńinând cont nu de 
răspunsurile acestora, ci de alte elemente precum: efortul depus de un elev slab de a învăŃa o lecŃie 
sau de a realiza o anumită sarcină de învăŃare, faptul că este cuminte la ore i nu deranjează, ia 
mereu notiŃe, îi face temele pentru acasă, participă la activităŃile extracolare,  nu are absenŃe 
nemotivate la ora de istorie, nu comentează deciziile profesorului etc.  
 
            Personalitatea elevului reprezintă o altă sursă de eroare în notare. Uneori personalitatea 
elevului este în contradicŃie cu metodele de evaluare utilizate de profesor, alteori, starea psihică în 
care se află, determinată de oboseală, stress, îi pune amprenta asupra răspunsurilor. 
  
             Specificul discipline de învăŃământ poate determina alte erori în notare. Istoria este una 
dintre disciplinele care facilitează subiectivitatea evaluării.  
 
               Specialitii au identificat trei categorii de stiluri de notare/apreciere a rezultatelor colare 
pe care le utilizează profesorii: 

 stilul sever  care apare atunci când profesorul pune note sub cinci sau de cinci la jumătate 
dintre elevii unei clase. Specialitii nu recomandă promovarea acestui stil de notare 
deoarece îi demotivează pe elevi; 

 stilul generos care apare atunci când peste 60% dintre note sunt peste cinci. În acest caz, 
pentru profesor, nota are un rol motivaŃional.  

 stilul moderat; 
             Subevaluarea îi demobilizează pe elevi i aceasta este o explicaŃie pentru aversiunea unor 
elevi pentru anumite discipline. 
             Supraevaluarea conduce la ideea că totul se poate obŃine uor, fără mari eforturi.     
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7. EVALUAREA ÎN CONTEXTUL ÎNVĂłĂRII ACTIVE 
 

                  În ultimul timp, au intervenit anumite modificări în ceea ce privete evaluarea 
educaŃională. În primul rând, accentul nu se mai pune doar pe cantitatea de informaŃii însuită de 
către elevi, ci sunt luaŃi în calcul i alŃi indicatori precum atitudinile, deprinderile, comportamentul 
elevilor, gradul de încorporare a unor valori i atitudini etc. Evaluarea actuală nu mai pune accentul 
pe ceea ce tie elevul, ci pe ceea ce tie să facă elevul cu ceea ce a învăŃat. Astăzi, nu ne mai 
limităm să evaluăm elevul în funcŃie de cum a „spus” lecŃia. 
                Se vorbete din ce în ce mai mult despre metodele activparticipative. Aceste metode îl 
ajută pe elev să caute, să cerceteze, să găsească singur cunotinŃele pe care urmează să i le 
însuească, să prelucreze informaŃiile. Aceste metode îi învaŃă pe elevi să lucreze independent i să 
facă apel la propriile abilităŃi i deprinderi, pregătindui astfel pentru educaŃia permanentă.  
                ValenŃele formative care recomandă folosirea acestor metode activparticipative în cadrul 
orelor de curs în vederea modernizării i eficientizării actului didactic sunt numeroase: 

 asigură un demers interactiv al actului de predareînvăŃareevaluare, adaptat nevoilor de 
individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev; 

 valorifică i stimulează creativitatea i imaginaŃia elevilor; 
 crează cadrul favorabil pentru aplicarea cunotinŃelor dobândite, exersarea priceperilor i 

capacităŃilor în diverse contexte i situaŃii; 
 dezvoltă motivaŃia pentru învăŃare; 
 dezvoltă gândirea critică; 
 transformă elevul din obiect în subiect al învăŃării, acesta devenind coparticipant la propria 

formare; 
                În realitate, mulŃi profesori sunt încă reticenŃi când vine vorba despre modernizarea 
actului didactic prin utilizarea acestor metode. Această reticenŃă se poate explica prin diverse 
motive, legate în principal de limitele acestor metode activparticipative: efortul mare în pregătirea 
activităŃilor didactice, necesită mult timp, există riscul neimplicării active a tuturor elevilor în 
realizarea sarcinilor de lucru etc.  
              Această reticenŃă se poate datora i faptului că, în cazul lecŃiilor bazate pe metode activ
participative, evaluarea nu mai poate fi abordată întro manieră tradiŃională. MulŃi se întreabă cum 
sunt posibile evaluarea i notarea în condiŃiile în care, pe parcursul lecŃiei, elevii sunt implicaŃi în 
multe activităŃi de învăŃare. În plus, nu se evaluează doar cunotinŃele dobândite (ceea ce este 
relativ uor de realizat), ci sunt evaluate deprinderile i capacităŃile elevului, valorile i atitudinile 
dobândite etc.  
              Lucrurile pot fi simplificate în condiŃiile proiectării evaluării. În proiectarea evaluării, 
profesorul pornete de la obiectivele lecŃiei i de la activităŃile de învăŃare propuse pentru atingerea 
obiectivelor. În funcŃie de obiectivele i activităŃile de învăŃare, profesorul stabilete ce urmează să 
evalueze: capacităŃi, abilităŃi, deprinderi, comportamente, cunotinŃe însuite, produse realizate. 
Apoi elaborează criteriile de evaluare, descriptorii de performanŃă i instrumentele de evaluare. 
Întradevăr, proiectarea evaluării în contextul învăŃării active presupune mai mult efort i mai mult 
timp din partea profesorului decât în cazul unei evaluării tradiŃionale care pune accent doar pe 
cunotinŃele însuite.  
              La începutul lecŃiei, profesorul trebuie să facă cunoscute nu numai obiectivele lecŃiei, dar 
i criteriile de evaluare i descriptorii de performanŃă. Elevii trebuie să tie ce se ateaptă de la ei pe 
parcursul lecŃiei. Este important ca profesorul să fie cât mai explicit i să folosească un limbaj 
accesibil elevilor.  
               Iată câteva dintre criteriile de evaluare care pot fi stabilite în cazul unei lecŃii bazată pe 
metode activparticipative: 

 colaborarea în cadrul grupului; 
 ascultarea activă din timpul discuŃiilor de grup; 
 rezolvarea sarcinii de lucru asumate;  
 exprimarea de păreri personale; 
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            Pentru fiecare dintre aceste criterii de evaluare se pot stabili descriptori de performanŃă.  
            De exemplu, pentru criteriul „colaborarea în cadrul grupului” se pot stabili următorii 
descriptori de performanŃă: 

 pentru nota 910: elevul colaborează permanent cu ceilalŃi membri ai 
grupului;  

 pentru nota 78: elevul colaborează în general; 
 pentru nota 56: elevul colaborează destul de rar; 
 pentru nota 34: elevul nu colaborează; 

                
8. EVALUAREA ÎN CONTEXTUL ÎNVĂłĂRII PRIN COOPERARE 

 
                                           Motto: „Ne scufundăm sau înotăm împreună” 
 
                  ÎnvăŃarea prin cooperare este o strategie didactică în cadrul căreia elevii, împărŃiŃi în 
grupuri mici, acŃionează în vederea atingerii unui scop comun: optimizarea învăŃării. Elevii sunt 
motivaŃi să obŃină rezultate pentru grupul din care face parte, realizând schimburi reciproce de 
resurse i informaŃii, cerând părerea colegilor i ajutânduse reciproc pentru reuita comună.  
                 Cercetările arată că elevii care învaŃă prin cooperare în cadrul grupului tind să aibă 
performanŃe colare mai bune, un număr mai mare de competenŃe sociale pozitive, înŃeleg mai bine 
conŃinuturile. Munca în grup permite împărŃirea responsabilităŃilor i oferă elevilor posibilitatea de 
ai face cunoscute ideile, experienŃa, informaŃiile, strategiile personale de lucru.  
                  LecŃia bazată pe învăŃarea prin cooperare se caracterizează prin interdependenŃă, 
răspunderea individuală, predarea directă a deprinderilor sociale, rolul de observator al profesorului 
care poate interveni la nevoie, climat mai relaxat etc.  
                  În ceea ce privete structura grupurilor, specialitii recomandă grupurile eterogene iar 
mărimea grupurilor depinde de factori precum obiectivele lecŃiei, conŃinuturile învăŃării, vârsta 
elevilor, materialele didactice disponibile, timpul alocat activităŃii respective, experienŃa de lucru în 
grup. Se recomandă formuarea unor grupuri de mici, de cel mult patru elevi.  
                O caracteristică specifică învăŃării prin cooperare este promovarea interacŃiunii care 
presupune diverse avantaje. Specialitii au identificat trei tipuri de interacŃiune: 

 interacŃiunea pozitivă care este bazată pe cooperare i stimulează activitatea elevilor în 
scopul atingerii obiectivelor propuse; 

 interacŃiunea negativă care este bazată pe opoziŃie i competiŃie, membrii grupului 
punândui piedici reciproce în atingerea Ńelurilor; 

 interacŃiunea inexistentă atunci când membrii grupului lucrează independent; 
                Există numeroase metode, strategii i tennici care promovează învăŃarea prin cooperare. 
MenŃionăm doar câteva exemple: metoda predării/învăŃării reciproce, mozaicul, metoda învăŃării pe 
grupe mici, metoda turnirurilor între echipe, tehnica florii de nufăr, metoda R.A.I, metoda pălăriilor 
gânditoare, tehnica acvariului, Phillips 6/6, Tehnica 6/3/5, proiectul de cercetare în grup, portofoliul 
de grup etc.  
             În cazul lecŃiilor bazate pe învăŃarea în grup, evaluarea se poate realiza pe două nivele: 

 evaluarea individuală; 
 evaluarea grupului;  

              Iată câteva sugestii privind evaluarea în contextul învăŃării prin cooperare: 
 testarea individuală a elevilor după activitatea de grup prin aplicarea unui test de 1220 

minute pentru a evalua măsura în care fiecare dintre elevi iau însuit conŃinuturile; 
 chestionarea orală aleatorie a unor elevi din grupuri diferite; 
 observarea sistematică a activităŃii elevilor din fiecare grup, pe baza unor criterii dinainte 

stabilite; în acest caz, pentru a monitoriza diverse aspecte pe care le consideră importante, 
profesorul poate apela la instrumente de evaluare precum fia de evaluare, scara de 
clasificare sau lista de control/verificare; 
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 după îndeplinirea sarcinilor de lucru, un elev din fiecare grup va prezenta în faŃa clasei 
rezultatele grupului său, predând celorlalte grupuri ceea ce au învăŃat;  

 elevii pot fi implicaŃi în autoevaluare i  în evaluarea activităŃii colegilor din grup prin 
completarea unor chestionare;  

 profesorul stabilete de la început care vor fi criteriile de evaluare în funcŃie de obiectivele 
lecŃiei iar aceste criterii trebuie să fie cunoscute de către elevi de la începutul lecŃiei; 

 la sfâritul orei, profesorul trebuie să comunice elevilor concluziile sale privind activitatea 
fiecarui grup, analizând problemele cu care sau confruntat grupurile pe parcursul muncii în 
echipă, oferind fiecărui grup un feedback privind eficienŃa sa;  grupurile au nevoie de 
anumite momente pentru a discuta cât de bine iau atins scopurile iar profesorii pot crea 
condiŃii favorabile pentru asemenea discuŃii dând membrilor grupului sarcini precum: 
enumerarea unor acŃiuni care au contribuit la rezolvarea cu succes a sarcinii de lucru, 
enumerarea unei acŃiuni care ar putea contribui la sporirea eficacităŃii muncii grupului; 

 discuŃiile dintre profesor i elevi privind mijloacele de îmbunătăŃire a activităŃii grupului pot 
fi precedate de completarea unor chestionare; răspunsurile la chestionar pot constitui 
punctul de pornire pentru discuŃiile privind autoevaluarea grupului;  

 pentru evaluarea activităŃii grupurilor, profesorul poate completa o fiă de evaluare a 
grupului unde va nota aspectele observate pornind de la criterii precum: membrii grupului 
colaborează, îi îndeplinesc sarcinile asumate, pun întrebări, lucrează în funcŃie de criteriile 
de evaluare anunŃate de profesor etc. 

                      Iată câteva dintre avantajele evaluării prin cooperare: 
 sunt evaluate diverse comportamente, abilităŃi, deprinderi etc; 
 sunt evaluate competenŃe sociale care nu pot fi evaluate atunci când elevul lucreză singur;  
 pot fi utilizate diverse tipuri de evaluare: individuală, autoevaluare, interevaluare; prin 

autoevaluare, elevii au posibilitatea de ai evalua propria contribuŃie la îndeplinirea sarcinii 
de lucru a grupului iar prin interevaluare evaluează contribuŃia celorlalŃi colegi din grup;  

 pot fi evaluate i produsele realizate în cadrul grupului; 
 

            Pentru mai multe detalii privind evaluarea în contextul învăŃării active i a învăŃării prin 
cooperare se poate consulta lucrarea autorilor ArianaStanca VăcăreŃu, Kari Kuoho, Mariana Pop, 
Evaluarea în sprijinul învăŃării. Ghid pentru cadrele didactice. 
 
9. STUDIU PRIVIND OPINIILE ELEVILOR DE LICEU DESPRE EVALUARE 
 
                    Elevul, în calitate de obiect i subiect al educaŃiei, poate oferi informaŃii utile pentru 
perfecŃionarea procesului de evaluare. Mai ales, elevii de liceu sunt  mai în măsură să constate 
aspectele pozitive i negative ale evaluării.  
                   Pe parcursul anului colar 20102011, în semestrul I,  am aplicat un chestionar elevilor 
de la clasa la care sunt dirigintă (clasa a XIIa).  Acest chestionar cuprinde 3 întrebări referitoare la 
procesul de evaluare: 
                1. Ce metodă de evaluare preferi? De ce? 
                              a) orale;    b) scrise;    c) complementare (proiect, portofoliu); 
                2. În timpul ascultării, preferi să Ńi se pună întrebări sau să fii lăsat săi expui singur 
răspunsul? De ce? 
                3. Consideri că ai fost neîndreptăŃit vreodată în procesul de evaluare de către profesori? În 
ce împrejurări?               
                 Referitor la metodele de evaluare preferate de elevi, 49% au optat pentru probele orale, 
28% pentru probele scrise i 13% pentru metodele complementare.  
                Aproape jumătate din numărul elevilor chestionaŃi preferă probele orale. Cele mai 
frecvente motive aduse în discuŃie de către elevi au fost: 

 elevii primesc ajutor de la profesor prin întrebări ajutătoare sau chiar de la 
ceilalŃi colegi prin fenomenul „suflatului”; 
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 răspunsul scris solicită o pregătire mai temeinică în timp ce la oral este mai 
greu de observat un răspuns mai puŃin sistematic; 

 profesorii sunt mai severi la scris, corectând i eventualele greeli de 
ortografie i de conŃinut; 

 la disciplinele reale, o mică greeală poate „ruina” întregul exerciŃiu sau toată 
problemă; în schimb, dacă elevul este scos la tablă, el primete ajutor din 
partea profesorului atunci când greete; 

            Analizând argumentele elevilor, am constatat că cei mai mulŃi preferă probele orale 
deoarece consideră că  la scris profesorii sunt mai exigenŃi.  
           Pentru probele scrise sau pronunŃat 28% dintre elevii chestionaŃi, ceea ce reprezintă un 
procent semnificativ. Dintre argumentele aduse de elevi, menŃionăm: 

 elevii emotivi se pot concentra mai bine în formularea răspunsurilor; 
 elevii au la dispoziŃie mai mult timp de gândire; 
 la scris, elevii nu pot fi „încurcaŃi” de întrebările profesorului; 

           Un procent mai redus (13%) preferă metodele complementare, principalul argument adus 
fiind faptul că evaluarea prin metodele complementare nu este la fel de stresantă ca cea orală sau 
scrisă. 
            Unii profesori acordă elevilor libertate în prezentarea răspunsului la lecŃie, în timp ce alŃii 
preferă săi ghideze prin întrebări.  
            În ceea ce îi privete pe elevii chestionaŃi, 54% preferă să fie lăsaŃi să vorbească 
independent, principalele argumente invocate fiind: 

 profesorul poate pune întrebări la care elevul nu tie răspunsul, ceea ce duce 
la scăderea notei; 

 uneori, elevii pot uita anumite amănunte din lecŃie, fapt care este trecut cu 
vederea în cazul unui răspuns liber; 

 este normal ca elevii de liceu să fie lăsaŃi să expună liber lecŃia i să nu fie 
ghidaŃi ca la clasele mai mici; 

           Din motivele invocate de elevi, se poate constata că ei nu preferă să fie lăsaŃi să expună liber 
lecŃia datorită calităŃilor formative ale acestei tehnici (dezvoltarea vocabularului i a vorbirii, 
dezvoltarea încrederii de sine, dezvoltarea capacităŃii de a purta oricând o discuŃie etc.). Cei mai 
mulŃi elevi preferă să fie lăsaŃi să expună liber deoarece le este teamă că nu vor ti toate 
răspunsurile, ceea ce ar duce la scăderea notei.  
          Un procent destul de semnificativ preferă să fie ghidaŃi în momentul ascultării de către 
profesor. Cei mai mulŃi au motivat această preferinŃă prin faptul că numai elevii „tocilari” sau cei 
care învaŃă mecanic se tem de întrebările profesorilor. AlŃii au răspuns că, atunci când lecŃia este 
mai lungă, pot omite unele informaŃii din lecŃie i preferă să fie întrebaŃi ca nu cumva profesorul să 
creadă că nu tia foarte bine lecŃia.  
             
           Un procentaj destul de mare (56%) se consideră defavorizaŃi de către profesori în procesul 
de evaluare. Cele mai dese împrejurări menŃionate de elevi au fost: 

 profesorii vin nervoi la oră sau se enervează pe parcursul orei din diverse motive (unii elevi 
fac gălăgie) i îl „pedepsete” pe elevul ascultat în momentul respectiv sau dă o lucrare cu 
subiecte mai dificile la întreaga clasă; 

 profesorii sunt influenŃaŃi de notele de la celelalte obiecte sau de notele anterioare de la 
aceeai disciplină; mulŃi elevi au răspuns că au primit note mici chiar i atunci când sau 
pregătit foarte bine din cauză că nu aveau note mari în general; 

 profesorii nui tratează în mod egal pe toŃi profesorii, unii fiind favorizaŃi din diverse 
motive, chiar dacă la ore nu sunt foarte bine pregătiŃi; mulŃi au răspuns că sunt favorizaŃi 
elevii care au părinŃi cadre didactice, care aleg disciplina respectivă pentru examenul de 
bacalaureat, care nu deranjează niciodată orele, care nu îi exprimă nemulŃumirea faŃă de 
notele primite;                                                 
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               Răspunsurile elevilor au scos în evidenŃă câteva dintre concepŃiile lor greite despre 
procesul de evaluare: 

 toŃi elevii care prezintă lecŃia liber sunt „tocilari” sau „învaŃă mecanic” fără să o înŃeleagă; 
 prezentarea neînteruptă este  un răspuns foarte bun; 
 întrebările profesorului  au rostul de „a încurca” sau de a scădea nota; 
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DESPRE SOFTURILE EDUCAȚIONALE

Prof. Şandru Cati-Neluţa
Grup Şc. Ind. „Ioan Buteanu” Gurahonţ

SOFTUL EDUCAŢIONAL INTERACTIV – UN PAS ÎNAINTE

Software Educaţional reprezintă orice produs software în orice format (exe sau nu) ce poate fi utilizat pe 
orice calculator şi care reprezintă un subiect, o temă, un experiment, o lecţie, un curs, etc., fiind o alternativă 
sau unica soluţie faţă de metodele educaţionale tradiţionale (tabla, creta, etc.).

Deoarece trăim într-o societate bazată pe cunoaştere, noi, profesorii trebuie să ne adaptăm mereu 
cerinţelor impuse de mersul vremii. Nu mai sunt suficiente metodele deja aplicate, ci este necesar să creăm, 
alături de elvi, noi mijloace, metode de învăţare. Softul educaţional este răspunsul la standardele societăţii 
bazată pe cunoaştere. 

Societatea informaţională a ultimelor decenii ale sec. XX a fost marcată de accentuarea procesului de 
globalizare, iar noua economie a promovat cunoaşterea, ca atribut caracteristic. Categoriile constituente ale 
cunoşterii sunt: a şti ce, a şti de ce, a şti cum, a şti cine. Know-what se referă la informaţiile necesare pentru 
explicarea realităţii; know-way reprezintă cunoaşterea ştinţifică a unor legi ale naturii, a modului de funcţionare 
a mecanismelor economice, sociale şi politice care pot facilita procesele de înţelegere; know-how reprezintă 
abilităţile şi competenţele de a transpune în practică primele două tipuri de cunoaştere; know-whu se referă la 
informaţiile despre cine şi ce ştie să facă.

Societatea cunoaşterii nu poate fi separată de societatea informaţională, potrivit tezei lui Mihai 
Drăgănescu, Societatea informaţională şi a cunoaşterii. Tocmai de aceea, se cere o extindere şi o aprofundare a 
cunoaşterii ştiinţifice şi a adevărului despre existenţă, producerea de cunoaştere tehnologică nouă prin inovare 
şi o diseminare către toţi cetăţenii folosind, mai ales, Internetul şi cartea electronică.

Profesorul este pus în situaţia de a forma elevilor competenţe necesare societăţii în care trăieşte. Pentru 
a-şi putea proiecta procesul educaţional,profesorul trebuie să definească conceptele de bază ale teoriei şi 
practicii educaţionale: competenţe-cheie, centrare pe elev, arii problematice.

Competenţele-cheie se definesc ca un ansamblu de cunoştinţe, eprinderi, atitudini şi valori, care permit 
activităţi sau performanţe în plan individual şi social, facilitând releţii adecvate la exigenţele societăţii 
contemporane, importante pentru înteaga populaţie. Cele trei competenţe-cheie generice sunt: a active autonom 
şi reflexive, a folosi interactive instrumente (limbaj, cunoştinţe, legi), a se asocial şi funcţiona în grupuri 
sociale.

Competenţele-cheie sunt multifuncţionale, sunt transverale în raport cu domeniile sociale şi se referă 
la o complexitate mentală de nivel înalt. Ele stau la baza unui proces instructive-educativ, abordat printr-un 
curriculum bazat pe competenţe. În cadrul acesei abordări, activitatea didactică este centrată pe elev, iar rolul 
cadrului didactic este de a organiza sarcinile legate de rezolvarea problemelor, de a ghida înţelegerea elevilor 
şi de a sprijini proiectele bazate pe învăţarea prin colaborare.

Astfel, profesorii îi ajută pe elevi să creeze, să implementeze şi să evalueze proiecte şi soluţii. Abordarea 
implică şi o structurare diferită a colectivului de elevi. Orarul şi structura clasei sunt dinamice, elevii lucrând în 
grupuri, pe perioade mai lungi de timp. Pentru a ghida elevii astfel încât aceştia să înţeleagă conceptele cheie, 
profesorii vor utilize instrumente tehnologice cu aplicabilitate largă, simulări, proiecţii, vizualizări, jocuri de 
rol.

Centrarea pe învăţare/ pe elev se focalizează pe caracteristicile individuale ale elevului (ereditate, 
experienţă, nevoi, interese, perspective) şi pe strategiile, tehnologiile educaţionale cele mai eficientepentru 
asigurarea unui înalt nivel al motivaţiei în construirea cunoaşterii pentru fiecare elev. 
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Elemente caracteristice pentru centrare pe învăţare: elevii îşi construiesc cunoaşterea, realizează 
sintetizarea informaţiei şi integrării ei în deprinderile generale de comunicare, cercetare, gândire critică; 
accentual se pune pe utilizarea capacităţii de a comunica efficient pentru a aborda problemele şi ariile emergente 
în contexte reale; rolul profesorului este de antrenor şi mediator. 

Centrarea pe elev are ca trăsături generale: participarea activă a elevilor la construirea propriei cunoaşteri 
pe baza cunoştinţelor şi a deprinderilor avute, întelegerea de către elev a expectanţelor şi autoevaluarea 
progresului propriu; monitorizarea propriului process de învăţare; munca în echipă; posibilitatea de a decide 
asupra membrilor grupului de lucru şi a modului în care lucrează; învăţarea este autentică, ea reprezentând o 
căutare activă a sensului. Rolul profesorului este de a-i ajuta pe elevi să depăşescă dificultăţile prin formularea 
întrebărilor care să-i orienteze spre soluţia corectă.

Softul educaţional reprezintă, din această perspectivă, un instrument eficient în procesul instructive-
educativ atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. Profesorii au posibilitatea de a-şi crea propriile softuri 
educaţionale, în funcţie de scopul urmărit, solicitarea contextului, particularităţile individuale ale elevilor. 
În varianta iniţială, softul se numeşte educaţional deoarece prin interacţiunea elevului cu softul se producea 
învăţarea.

Acum există însă o multitudine de softuri care sunt folosite în procesul instructive-educativ dar au fost 
create pentru a facilita un anumit proces (ex. editoarele de text) sau pntru a prezenta o informaţie specifică unui 
domeniu (ex. sistemul solar). Acestea sunt softuri tematice educaţionale, deşi ele nu integrează prin proiectare 
o strategie care să asigure învăţarea. 

Cele care permit atingerea performanţei marcate de obiectivele în raport cu care au fost proiectate se 
numesc softuri educaţionale interactive. Aceste softuri au o anumită adresabilitate, adică în proiectarea lui se 
ţine cont de particularităţile populaţiei de elevi căreia i se adresează. 

CLASIFICAREA SOFTURILOR EDUCAŢIONALE

Instruirea asistată de calculator presupune existenţa softurilor educaţionale interactive care se clasifică în 
funcţie de mai multe criterii. Din perspectiva funcţiei pedagogice pe care o pot îndeplini, softurile educaţionale 
interactive pot fi: de exersare, pentru învăţarea de noi cunoştinţe, de investigare, de simulare, pentru testarea 
cunoştinţelor şi sub forma jocurilor educative.

Softurile de exersare sunt folosite ca un supliment al lecţiei din clasă, permiţând elevilor să exerseze 
individual pentru însuşirea unor date, informaţiile permit fiecărui elev să lucreze în ritm propriu şi să aibă un 
feed-back continuu prin aprecierea de către program a corectitudinii răspunsului dat. 

Softurile interactive pentru învăţarea de noi cunştinţe crează un dialog asemănător celui dintre profesor 
şi elev. Interacţiunea poate fi controlată de computer, în acest caz fiind vorba despre dialog tutorial, sau poate 
fi controlată de elev, numindu-se dialog de investigare. Termenul de tutor desemnează softul în care parcursul 
elevului este controlat integral de calculator. Tutorele preia una dintre funcţiile profesorului şi-l conduce pe 
elev, pas cu pas, spre însuşirea de noi cunoştinţe sau spre formarea unor deprinderi după o strategie stabilită de 
proiectantul softului educaţional.

Softul de investigare nu îi prezintă elevului informaţiile deja structurate, ci un mediu de unde elevul 
poate să-şi extragă toate informaţiile necesare pentru rezolvarea sarcinilor primite. În ultimii ani se proiectează 
şi se experimentează medii de învăţare cu o interacţiune extrem de complexă, bazată pe utilizarea inteligenţei 
artificiale, demersul fiind cunoscut sub denumirea de instruire inteligentă asistată de calculator.

Softurile de simulare permit reprezentarea controlată a unui fenomen real, prin intermediul unui model 
cu comportament analog. Prin lucrul cu modelul se pot modifica unii dintre parametrii fenomenului respectiv, 
observându-se astfel comportamentul sistemului. Prin folosirea acestui tip de soft se pot evita situaţiile 
periculoase iar elevul este implicat în controlul asupra parametrilor sistemului.
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Softurile pentru verificarea cunoştinţelor sunt cele mai variate deoarece depind de mai mulţi factori 
(momentul testării, scopul testării, tipologia interacţiunii). Ele par independente dar fac parte dintr-un mediu 
de instruire complex. 

Softurile educative sub forma unor jocuri îl implică pe elev în rezolvarea de probleme. Jocul este o 
simulare a unui fenomen real şi îi oferă elevului mai multe modalităţi de a influenţa atingerea scopurilor.

PROIECTAREA SOFTULUI EDUCAŢIONAL

Proiectarea softului educaţional presupune mai multe etape ce diferă prin caracterul activităţii grupurilor 
de profesori, de specialişti implicaţi în caest proiect.

Prima etapă o reprezintă proiectarea pedagogică, designul educaţional, moment în care se defineşte 
strategia educaţională. A doua etapă presupune realizarea informatică. Strategia educaţională este transpusă 
într-un program de instruire (SE), având toate caracteristicile funcţionale solicitate prin proiectul pedagogic.

Softul educţional, respectiv softul-lecţie, vizează atât elemente din aria pedagogiei, căt şi din ariile 
disciplinare, comunicaţionale, evaluare, feedback, funcţionale.

Aria pedagogică implică o serie de puncte bine stabilite dinainte: ce avantaje ar avea elevii dacă ar avea 
la dispoziţie softul, ce caracteristici prezintă populaţia căreia i se adresează, ce tehnici motivante pot fi folosite 
pentru a-i atrage pe elevi şi penrtu a-i implica în propriul proces educaţional. Combinarea mai multor obiecte 
media pentru a da forma de exprimare a unui conţinut poate asigura înţelegerea ami bine decât un text.

Aria disciplinară: conţinutul trebuie susţină obiectivele curriculumului pentru elevii vizaţi; informaţia 
disciplinară trebuie să corespundă cu obiectivele, să fie completă, detaliată la nivelul obiectivelor, să folosească 
terminologia acceptată.

Comunicare/ format: limbajul folosit trebuie să corespundă nivelului de pregătire a elevului şi trebuie să 
fie adecvat conţinutului;nu se folosesc termeni tehnici decât dacă sunt relevanţi pentru conţinutul disciplinar şi 
se recomandă o formatare standardizată care să faciliteze preluarea şi înţelegerea informaţiei.

Interfaţa vizibilă este foarte importantă pentru că ea reprezintă look-ul softului. Ecranul trebuie să fie 
un suport al învăţării, de aceea nu trebuie încărcat cu foarte multe informaţii. În modul de prezentare (texte, 
grafice, imagini fixe/animate) se recomandă culorile: negru pe fond galben, verde pe fond alb, roşu pe fond alb, 
negru pe fond alb. La nivelul ilustraţiilor, culorile sopresc valoarea semnificaţiilor. Simbolurile indiciale care 
semnalează vizual prezenţa unui conţinut de un anumit tip îşi vor îndeplini mai bine funcţia orientativă prin 
folosirea culorilor constant şi ţinând seama de semnificţiile convenţionale (roşu – atenţie, galben – precauţie).

În cazul softului educaţional interactiv se urmăreşte, pe lângă parcurgerea de către elev a programului, şi 
un control funcţional al elevului asupra softului. Elevul poate să se întoarcă la o secvenţă parcursă pe care nu a 
înţeles-o bine sau care l-a impresionat în mod deosebit, poate accesa opţiunea „help”, poate vizualiza distanţa 
parcursă din lecţie.

Evaluarea formativă se face de-a lungul parcursului de soft. În aplicaţia EduIntegrator există trei variante 
de itemi de evalure: cu laegere singulară, cu alegere multiplă şi cu răspuns deschis. Evaluarea computerizată a 
elevilor oferă o serie de avantaje. Calculatorul va evalua în mod obiectiv răspunsurile elevilor, rezultatele sunt 
aflate de către elev/profesor în timp real, evidenţierea erorilor are loc, de asemenea, in timp real şi lecţia are 
ami multe şanse să impresioneze elevul, să-i capteze şi să-i menţină atenţia mai mult timp decât în mod clasic.

BIBLIOGRAFIE:
1. E-Learning şi Software educaţional,Conf. dr. Marin Vlada, Universitatea din Bucureşti, pag.1;
2. Societatea informaţională şi a cunoaşterii, Mihai Drăgănescu, pag24-25;
3. Curs „Profesorul – creator de soft educaţional”.
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Diferenţele dintre particularităţile paradigmatice ale centrării pe învăţare în raport cu cele ale 
centrării pe predare

Prof. Şandru Neluţa
Grup Şc. Ind. ,,Ioan Buteanu” Gurahonţ

Paradigma reprezintă, conform lui Thomas Kuhn, o viziune, un set de concepte, metode de investigaţii 
cu un pronunţat caracter normativ, dezvoltat pentru a ghida cercetarea intr-un anumit domeniu.

Paradigma centrării pe învăţare se deosebeşte de cea a centrării pe predare prin mai multe particularităţi.

Elemente Paradigma centrării pe învăţare Paradigma centrării pe 
predare

Concepţia 
predării

Dezvoltarea competenţelor
Răspunsuri la întrebări complexe
Crearea de relaţii

Acumularea de cunoştinţe
Dezvoltarea automatismelor
Memorarea

Concepţia 
învăţării

Construirea cunoştinţelor
Integrarea cunoştinţelor în schemele 
cognitive
Căutarea de răspunsuri la o serie de 
întrebări personale

Acumularea de cunoştinţe
Acumularea de informaţii
Răspunsuri la întrebările 
profesorului

Activităţile din 
clasă

Iniţiate de elev
Relaţii interactive
Plecând de la proiecte, studii, 
situaţii- problemă

Iniţiate de profesor
Frecvenţa crescută a exerciţiilor
Relaţii didactice

Proba reuşitei Transferabilitatea reuşitei Cantitatea de cunoştinţe 
acumulate sau de informaţii 
reţinute

Moduri de 
evaluare

Prin referinţă la cmpetenţele 
dezvoltate
Evaluae autantică prin portofolii, cu 
sarcini incluse

Prin referinţă la ciâunoştinţe
Teste care cer răspunsuri scurte

Orientarea 
rolurilor 
educatorului

Mediator, ghid, animator
Expert, câteodată elev

Întotdeauna un transmiţător de 
cunoştinţe
Întotdeauna un expert

Orientarea 
rolurilor 
elevului

Un colaborator
Un constructor activ
Câteodată un expert

Un receptor mai mult sau mai 
puţin pasiv
Un elev în situaţii de interpelare

Atitudini 
aşteptate din 
partea elevilor

Colaborare 
Relaţii de interdependenţă

Individualism 
Relaţii de copetiţie

În asigurarea eficienţei procesului de instruire, responsabilitatea principală îi revine strategiei, modelului 
pentru care optează educatorul. Primul obstacol în faţa recomandărilor de orientare îl constituie chiar 
pregătirea pedagogică a educatorilor. Ei sunt pregătiţi să predea o anumită disciplină, să transmită o anumită 
informaţie disciplinară. Pentru a înţelege mai bine proiectarea demersului educaţional este necesară o analiză 
a paradigmelor bazate pe teorii psihologice rezultate în urma numeroaselor cercetări experimentale.
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METODE DE EVALUARE

Şandru Cati- Neluţa
Grup Şc. Ind. ,,Ioan Buteanu” Gurahonţ

Conform DEX’ 98 a evalua presupune: 1. A determina, a stabili preţul, valoarea, numărul, cantitatea 
etc.; a calcula, a socoti. 2. A preţui, a estima. [Pr.: -lu-a] – Din fr. évaluer. În educaţie, evaluarea reprezintă 
unul dintre factorii importanţi, de nelipsit. Există mai multe tipuri de evaluare în funcţie de momentul când se 
realizează , de cine realizează procesul instructive educativ, precum şi de metodele utilizate pentru realizarea 
evaluării.

Şcoala de vară ,,Educaţia merită!”- Sinaia, iulie 2010- a deschis noi orizonturi nu doar participanţilor 
direcţi, ci şi  colegilor acestora. Colegii de la Şcoala Internaţională din Cluj au prezentat câteva metode care, 
verificându-le pe parcursul primului semestru din acest an şcolar,     s-au dovedit cu adevărat utile.

Evaluarea colegială în grupuri de câte doi colegi este, poate, cea mai simplă formă de evaluare. Elevii 
lucrează individual exerciţiul primit spre rezolvare (analizează sintactic şi morfologic primele trei substantive 
dintr-un fragment dat, în cinci minute).La expirarea timpului, colegii de bancă schimbă lucrările între ei pentru 
evaluare. Rezultatele evaluării se fac cunoscute atât oral, cât şi printr-un calificativ (buline, stelute) pe caiet. 
În cazul evaluării orale, fiecare ,,evaluatoe,, trebuie să-şi motiveze ,,calificativul”. Din propriile observaţii, la 
clasele gimnaziale metoda se poate aplica cu mult succes pentru că elevii mai mici sunt mai puternic motivaţi 
de familie în ceea ce priveşte competiţia între colegi; la ciclul liceal, elevii manifestă preferinţa de a lucra în 
grup, practic creşte gradul de ,,colegialitate” între ei.

O altă modalitate de evaluare colegială în grupuri de câte doi colegi este aceea de a-I lăsa pe elevi 
să lucreze independent pentru rezolvarea sarcinii propuse. Ei îşi semnează lucrările, profesorul le dă spre 
corectare în aşa fel încât niciun elev nu va şti cine îi corectează lucrarea. Corectorii vor evalua şi vor nota 
lucrările  folosind ,,răspunsurile etalon” şi un sistem de notare pus la dispoziţie de profesor.  După ce a evaluat 
lucrarea, fiecare corector o returnează  celui care a rezolvat exerciţiul. 

Evaluarea realizată de elevi are avantajul că elevii explorează noi moduri în care pot să rezolve exerciţiile; 
ei au în faţă soluţia corectă  şi o studiază  cu atenţie pentru a putea să noteze lucrările colegilor. Ei pot 
observa cum se câştigă sau cum se pot pierde punctele.  Toate aceste operaţii clarifică elevilor scopul lecţiei şi 
obiectivul/ competenţa urmărită. De asemenea, pentru a putea verifica lucrările colegilor trebuie să cunoască 
conţinutul lecţiei – acest fapt fiind un mod eficient de a învăţa.

Această metodă îi învaţă pe elevi cum să evite greşelile, cum să realizeze progresul care se datorează 
muncii depuse de fiecare. 

Evaluarea colegială în grupuri mari  are ca punct de pornire formarea grupurilor, stabilirea exerciţiior, 
munca individuală şi apoi discuţiile în cadrul grupului în ceea ce priveşte cea mai corectă abordare a răspunsului, 
cea mai corectă, bună metodă aleasă . Membii grupului prezintă pe rând propria rezolvare, urmând apoi analiza 
răspunsurilor şi luarea unei decizii. Profesorul oferă elevilor grila de răspunsuri corecte şi ei vor putea să-şi 
compare răspunsul ales cu cel corect.

Avantajele unei astfel de evaluări sunt: elevii descoperă mai multe moduri de abordare a unei probleme/ 
exerciţiu, devin mai atenţi la munca lor, învaţă mai mult în timp ce se susţin sau nu  unii pe alţii în alegerea 
răspunsului corect.

Matematicianul Gibbs (1839-1903) a constatat că aceste metode de evaluare au avut un randament dublu 
faţă de evaluarea clasică, în cadrul unui curs de natură tehnică.

BIBLIOGRAFIE: 

Bejenaru, Simina; Brătfălean-Igna, Iulia – Tehnici moderne de predare



147

CASCADA INTREBARILOR- INSTRUMENT ÎN
FORMAREA PEDAGOGICĂ A CADRELOR DIDACTICE

Profesor: Şandru Neluţa
Grup Şc. Ind. „I. Buteanu” Gurahonţ

Formularea de întrebări în învaţarea unei teme sau rezolvarea unei sarcini poate sprijini înţelegerea 
diferitelor ei aspecte şi realizarea de corelaţii intra, interdisciplinare. 

Instrumentul Cascada întrebărilor valorifică valenţele formative constructive ale întrebării de tip didactic. 
Specificul instrumentului constă în formularea de către elevi a unor întrebări în raport cu o temă ştiinţifică, 
întrebări diferenţiate în funcţie de diferite criterii: scop şi obiective, operaţiile gândirii, adresabilitate, rol etc. 

Scopurile urmărite prin intermediul acestui instrument se referă la: angajarea elevilor în demersul de 
construire a intrebărilor despre problematica domeniului educaţional; susţinerea şi conducerea activităţii de 
învăţare prin provocarea elevilor în demersul de exprimare a propriilor idei; verificarea nivelului de înţelegere 
în abordarea unor teme privind procesualitatea educaţiei; încurajarea elevilor pentru a formula cât mai multe 
întrebări şi argumente, pentru a corela cu alte teme; construirea unei reţele de idei ale temei, ca bază pentru 
analiză, interpretare; stimularea progresului cognitiv prin invitaţia la reflecţie şi interogare  permanentă. 

Obiectivele care decurg din aceste scopuri sunt obiective de integrare, de construire de raţionamente, de 
luare a unor decizii, de rezolvare de probleme. 

Sarcina didactica propusă elevilor oferă posibilitatea unei abordări din multe unghiuri, a relevării unor 
aspecte sau nuanţe controversate. 

Tema este una incitanta, cu privire la specificul comunicării didactice, cu deschidere spre alte teme 
referitoare la organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ, dar şi spre realitatea sociala în care se 
desfăşoară şi din care se inspiră profesorul în conducerea procesului de învăţământ. 

Printre procesele, acţiunile mentale activate se numără explorarea, căutarea raspunsurilor posibile, 
reflecţia, integrarea soluţiilor în cunoaşterea extinsă, căutarea de alternative posibile,  monologul interior. 
Într-o prima faza, elevii trebuie să construiască întrebările referitoare la  tema propusă, identificând tipurile de 
întrebări, în funcţie de mai multe criterii: 

– scopul urmărit
 – obiectivele domeniului cognitiv
– operaţiile gândirii
– rolul îndeplinit 
În rezolvarea sarcinii, elevii pot apela şi la alte instrumente cognitive constructiviste, în sprijinul lor 

venind lista de întrebări, eseul, tabelul explicativ. 
Este important ca ei sa depisteze şi alte criterii de clasificare, plecând de la pro punerile formulate în 

schemă. Cu cât vor construi o arie mai largă de tipuri de întrebări, cu atât le va fi mai uşor să genereze noi 
întrebări. Calitatea întrebărilor formulate de elevi depinde şi de calitatea comunicării anterioare dintre profesor 
şi elevi. 

Modul de construire a întrebărilor trebuie să sintetizeze trei dimensiuni importante, respectiv:
REFLECŢIA – RĂSPUNSUL – INTERPRETAREA

 
Respectând această cascadă, elevii au posibilitatea să demonstreze dacă au decodificat corect mesajele 

profesorului prin identificarea unor întrebări limitative sau închise, cuprinzătoare sau deschise (după scop), 
de cunoaştere, analiză, sinteză (după obiective), de clasificare, comparaţie, evaluare (după operaţiile gândirii), 
de ghidare, conducere, de anticipare, de clarificare (după rolul îndeplinit), de stimulare a gândirii, productiv-
cognitive (după funcţie).

Abordarea de noi instrumente în practica pedagogică constituie un pas important în asigurarea calităţii 
procesului instructiv-educativ şi pot fi considerate exemple de bune practici în domeniul educaţiei.

Bibliografie: 

http://sc39bucuresti.scoli.edu.ro/artainvatarii
Onofraşi Constantin – Tehnica învăţării. Metode de îmbunătăţire a procesului de învăţare
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DIAGRAMA IDEILOR ESENŢIALE – 
INSTRUMENT ÎN FORMAREA PEDAGOGICĂ  

A CADRELOR  DIDACTICE

Profesor: Şandru Neluţa
Grup Şc. Ind. „I. Buteanu” Gurahonţ

Diagrama ideilor esenţiale reprezintă un instrument care poate fi folosit în instruirea de tip cognitiv-
constructivist, în etapa de realizare a sensului, respectiv de descifrare, înţelegere proprie a unui text, de 
reprezentare mentală, într-o manieră personală a conţinutului ideatic transmis prin textul/fragmentul propus 
pentru studiu. Acest instrument poate fi folosit de către elevi pentru a se familiariza cu conţinutul unor teme, 
creându-li-se posibilitatea de a face comentarii personale pe marginea  textului, de a formula intrebări-
problemă, ipoteze ameliorative, soluţii, alternative, toate acestea fiind utile în înţelegerea temei sau problemei 
respective, în construirea cunoaşterii de către fiecare individ în parte, într-un mod subiectiv, personalizat. 

Diagrama ideilor esenţiale poate fi utilizată ca instrument în cadrul mai multor modele de instruire 
cognitiv-constructivistă, respectiv:

– în cadrul mode E-R-R (Evocare-Realizarea sensului-Reflecţie)
– în cadrul modelului OLE (Open Learning Environments) 
Rolurile profesorului într-o activitate bazata pe valorificarea unui asemenea instrument sunt de: mediator, 

facilitator, de organizare a condiţiilor, de antrenare, sustinere, motivare.
Activitatea elevilor în realizarea acestui instrument presupune: descifrarea, inţelegerea textului, 

reformularea ideilor, formularea de întrebări de înţelegere, de ipoteze, păreri personale, organizarea, 
esenţializarea conţinuturilor sub formă de idei, realizarea de analize critice, negocierea în grup,cooperarea, 
argumentarea unei idei, susţinerea acesteia în faţa colegilor. 

Realizarea acestui instrument presupune parcurgerea mai multor etape: 
– lectura initiala, de recunoaştere,  pentru familiarizarea cu conţinutul textului, cu ideile generale ale 

acestuia, cu elementele legate de grafică, de redactare: aşezarea în pagină, împărţirea  textului pe capitole/
subcapitole, evidenţierea unor concepte, idei; 

– lectura de înţelegere, pentru descifrarea textului, personalizarea lui, respectiv exprimarea în cuvinte 
proprii a unor idei, formularea unor întrebări de înţelegere şi căutarea răspunsurilor celor mai potrivite. Pot 
fi efectuate mai multe lecturi, în funcţie de dimensiunile textului, de dificultatea lui, de abilitatea celui care 
citeşte de a surprinde esentialul. 

– esenţializarea textului, structurarea, sistematizarea lui sub forma unor idei esenţiale.

Acest instrument solicita apelul la informaţia ştiinţifica acumulată, 1a cunoştintele psiho-pedagogice 
şi metodice asimilate, la valorificarea corespunzătoare a limbajului pedagogic, de specialitate, dar şi la 
experienţa directa (din timpul activităţilor susţinute în faţa clasei) sau indirecta (din observaţiile făcute în 
timpul activităţilor susţinute de cadre didactice, în timpul practicii pedagogice).

Exemplele de bună practică în domeniul educaţional constituie punţi de legătură între noi, cadrele 
idactice, punţi stabilite tocmai din dorinţa de a eficientiza procesul instructiv educativ, de a ne perfecţiona 
continuu, de a fi la înălţimea aşteptărilor elevilor noştri şi a părinţilor acestora.
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Reprezentarea instrumentului:

 
 

Idei esenţiale 

 

Ideea 3 

 

Ideea 2 

 

Ideea 1 

 

Reflecţii personale 

Bibliografie: 

http://sc39bucuresti.scoli.edu.ro/artainvatarii
Onofraşi Constantin – Tehnica învăţării. Metode de îmbunătăţire a procesului de învăţare
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ŞCOALA DE VARĂ – O PROVOCARE... ÎN VACANŢĂ

Profesor: Şandru Neluţa
Grup Şc. Ind. „I. Buteanu” Gurahonţ

            ,,Educaţia nu reprezintă ceea ce ai putut să memeorezi şi nici  măcar cât de multe ştii.  
Educaţia îţi permite să diferenţiezi cunoaşterea de necunoaştere.” 

                                                                                    (Anatole France)

             Învăţăm în permanenţă: pe parcursul anilor de şcoală, pe timpul vacanţelor, practic, zi de zi. Fiecare 
informaţie nouă reprezintă un pas înainte, o poartă deschisă spre o lume mai bună... Aceasta a reprezentat 
Şcoala de vară ,, Educaţia merită!” şi pentru mine în acestă vacanţă.
           În perioada 04-11.07.2010 s-au desfăşurat cursurile acestei Şcoli de vară. A fost o experienţă interesantă, 
s-au transmis foatre multe noutăţi, însă la exemple de bune practici am fost impresionată de experienţa 
finlandeză, belgiană şi cea a Şcolii Internaţionale din Cluj. 
           Sistemul finlandez investeşte în educaţie şi profesori deoarece ,,calitatea economiei depinde de calitatea 
resurselor umane; calitatea resurselor umane depinde de calitatea educaţiei; calitatea educaţiei depinde de 
calitatea predării şi învăţării; calitatea predării şi învăţării depinde de calitatea profesorilor iar aceasta, la rândul 
ei, depinde de calitatea educaţiei profesorilor şi învăţării continue”, conform Jason Tan &Ng Pak Tee, eds.
(2008). Thinking Schools, Learning Nation. Deci, calitatea unui sistem educaţional este direct proporţională 
cu cea a dascălilor. Cea mai importantă abilitate a dascălilor este cea de comunicare- datoria noastră este de a-i 
motiva  permanent pe elevi să înveţe cum să înveţe. Elevii noştri trebuie să devină conştienţi că de ei depinde 
viitorul în proporţie de 100%. 
          În sistemul educaţional finlandez, oamenii au fost inspiraţi de explicaţia lui Einstein în ceea ce priveşte 
formula E=mc²: ,,Când un băiat stă cu o fată frumoasă o oră pare un minut. Dar pune-l să stea pe un cuptor 
încins un minut şi pare mai mult de o oră. Asta e relativitatea”. Deci, pentru un învăţământ de calitate nu 
trebuie uitat contextul, procesul schimbării sau obiectivele parcursului educaţional. Noi nu trebuie să copiem 
pe nimeni, păstrarea tradiţiei şi a obiceiurilor noastre este esenţială pentru originalitatea contextului. Acest 
fapt permite un Curriculum Naţional flexibil, descentralizat şi simplificat. Profesorul are toată libertatea în a-şi 
alege metodele, procedeele, conţinuturile învăţării, dar are şi toată responsabilitatea  acţiunilor sale. Dacă a 
adoptat cele mai bune practici sau dacă nu este aşa, profesorul poate fi evalua în momentul evaluării elevilor 
săi care au atins, sau nu, obiectivele propuse într-un termen definit anterior.
            În viziunea prof. dr. Rolf Gollob, educaţia secolului 21 are la bază patru piloni: învăţarea convieţuirii, 
învăţarea dobândirii cunoştinţelor, învăţarea acţionării, învăţarea pentru viaţă. Învăţarea convieţuirii se referă 
la a ne înţelege semenii, la analiza în comun a riscurilor şi provocărilor viitoare, la rezolvarea în comun a 
conflictelor într-o manieră inteligentă şi calmă. Dobăndirea cunoştinţelor este importantă pentru asigurarea 
unei baze necesară schimbărilor tehnologice rapide precum şi noilor tipare economice şi sociale. Noi, 
profesorii, avem rolul de a susţine dorinţa elevilor de a învăţa, de a le oferi opurtunităţi în formarea unei 
educaţii generale extinsă.  Învăţarea acţionării constă în dobândirea deprinderilor pentru înfruntarea diverselor 
situaţii neprevăzute care pot să le apară în faţă elevilor. De asemenea , elevii trebuie ajutaţi să îmbine educaţia 
cu experienţa, să-şi perfecţioneze abilităţile de a munci în echipă.  Învăţarea pentru viaţă presupune dezvoltarea  
gândirii logice, a imaginaţiei, a autocunoaşterii pentru a dobândi mai multă independenţă, mai multă judecată 
şi mai multă responsabilitate personală.
              Pe parcursul celor saşe zile de ,,vacanţă,, am putut să vedem o parte din viitorul învăţământului 
românesc, din viitorul elevilor şi al copiilor noştri. De asemenea, am înţeles, încă o dată, ce important este rolul 
nostru, al dascălilor pentru viitorul pe care ni-l dorim toţi!!!

Bibliografie: 

Jason Tan &Ng Pak Tee, eds.(2008). Thinking Schools, Learning Nation 
www.phzh.ch/ipe
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APLICAŢII ALE REPREZENTĂRILOR GRAFICE
    

Profesor Lenuţa Dragomir
Grup Şcolar Industrial „Nicolae Teclu” Bucureşti

Aplicaţii în chimie
În chimie reprezentările grafice şi studiul funcţiilor de o variabilă reală cu valori reale este cerut de nevoia 
de a descrie evoluţia unor fenomene, procese sau reacţii chimice cum ar fi: variaţia punctelor de fierbere şi 
topire cu numărul atomilor de carbon din moleculele alcanilor, variaţia vitezei de reactive a proceselor chimice 
în funcţie de temperatură, rata de dezintegrare a proceselor radioactive, distilarea aerului lichid, electroliza 
solutiei apoase de acid sulfuric, încălzirea sau răcirea unui corp etc.
Exemple:

1. La saponificarea acetatului de etil cu NaOH, la 27°C, concentraţiile iniţiale ale reactanţilor fiind 
egale, se obţin experimental următoarele date:

t(min) 0 2 5 9 14 20 27 35 45
[HO¯]·10³ 10 9,1 8,0 6,9 5,9 5,0 4,26 3,64 3,08

Să se traseze graficul C=f(t)

 

Figura 1 
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Figura 2 

2. Reprezentarea prin desen a undelor electronilor cu nivel energetic scăzut şi cu nivel electronic ridicat, 
corespunzător unei molecule unidimensionale de lungime l.    (figura 2)

3. Procesul de topire a naftalinei
Studiem variaţia temperaturii naftalinei T(t)  ca funcţie de timp ( timpul fiind măsurat în minute şi 

temperatura în grade Celsius). Luăm ca origine de măsură a timpului, momentul când naftalina se încălzeşte 
la 55°C. În primele 5 minute temperatura creşte liniar până ce atinge 80°C, temperatura de topire; apoi timp 
de circa 4 minute această temperatură se menţine constantă (deşi procesul de încălzire continuă). Numai după 
ce întreaga cantitate de naftalină se topeşte, temperatura ei începe din nou să se ridice liniar; după 12 minute 
temperatura ei ajunge la 92°C. Evoluţia în timp a temperaturii este descrisă prin funcţia:
                                                     at + b, 0 ≤ t ≤ 5
                              T: [0, 12]          R, T(t) =           80, 5 < t < 9
                                            ct + d, 9 ≤ t ≤ 12,
unde constantele a, b, c, d sunt determinate de condiţiile
 T(0) = 55, T(5) = 80, T(9) = 80, T(12) = 92
 Deci b = 55, 5a + b = 80, 9c + d = 80, 12c + d = 92
 Rezultă a = 5, b = 55, c = 4, d = 44 şi în final
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    5t + 55, 0 ≤ t ≤ 5
           T(t) =             80, 5 < t < 9
    4t + 44, 9 ≤ t ≤ 12

 

5’             9’       12’ 

 

92° 

80° 

 

55° 

T(t) 

t 

Figura 3 

Aplicaţii în biologie
În biologie funcţiile sunt utilizate în descrierea legilor de evoluţie, cum ar fi procesul de creştere a organismelor 
biologice (rata de reproducere la bacterii).

1. Creşterea sistemelor populaţionale
Procesul de creştere numerică a populaţiei este reprezentat în ecologie prin evoluţia curbei logistice a cărei 
ecuaţie a fost descoperită în 1838 de către P.F.Verhulst. Curba are forma literei S, iniţial fiind caracterizată 
printr-o creştere accelerată (similară unei multiplicări exponenţiale) până la un punct de inflexiune, după 
care urmează o scădere simetrică a ritmului de dezvoltare, creşterea fiind tot mai mică. În ultima etapă se 
atinge un nivel numeric maxim (K) care, în medie este păstrat, reprezentând situaţia de echilibru dinamic.
 
 

(figura 1) 

timpul 

rata creşterii 
numerice                                         
dN/dt 

rezistenţa 
mediului 

curba exponenţială 
N = N0e rt 

curba logistică 

Nt = K/C1 + e  f - rt 

K 

Observaţii: 
Un sistem populaţional 
nu creşte numeric 
exclusiv după o curbă 
logistică. 
Cercetările efectuate pe 
populaţii de Daphnia 
(purici de baltă), de 
Tribolium confusum 
(un mic coleopter) 
indică o ecuaţie 
logaritmică. 
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2. Procese naturale cu creştere exponenţială
Iată evoluţia explozivă a numărului de familii a foraminiferelor (organism unicelulare cu cochilie).
1- Numărul de familii prezente la timpul indicat;
2- Numărul posibil dacă evoluţia ar fi continuă cu acelaşi ritm;
3- Curba evoluţiei globale a ordinului.
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Evoluţia acestui grup se desfăşoară, din punct de vedere al diversificării, după o curbă exponenţială de tip 
N = a · b , în care N este numărul de familii, t = timpul, iar a şi b două constante.
De subliniat faptul că evoluţia nu se desfăşoară cu acelaşi ritm. Fiecărei ere îi este caracteristică o anumită 
dezvoltare, ritmul devenind mai alert în era următoare materializat printr-o curbă mai strânsă.

Aplicaţii în medicină
În medicină reprezentările grafice au un rol important; pornind de la foaia de observaţie a unui pacient 
(graficul temperaturii) până la studierea evoluţiei diferitelor aparate şi organe umane (volume şi debite 
ventilatorii functie de timp, difuzarea gazelor la nivelul membranelor alveolo capilare, electroencefalograme, 
cardiograme, audiograme etc.); grafice care dau posibilitatea cadrului medical de a-şi face o impresie 
rapidă asupra comportării pacientului.
Exemple:

1. Graficul temperaturii unui copil bolnav de pneumonie.
Temperatura se ia de regulă de două ori pe zi; dimineaţa şi seara. În general, seara temperatura este 
mai ridicată.
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ziua 

Temperatura 

        2           4            6             8           10            12 

1            3            5            7             9            11 

36° 

36, 5° 

37° 

37, 5° 

38° 

38, 5° 

39° 

39, 5° 

40° 

Intrebări:
Spuneţi în ce zi i-a fost copilului mai rău; în ce zi a început să se facă bine; când s-a făcut complet 
sănătos?
Graficul temperaturii unui bolnav – felul cum variază temperatura de la o zi la alta sau de la o oră la 
alta a zile – ajută mult pe medic în îngrijirea bolnavului.

2. Circulaţia sau distribuţia medicamentului în organism
Nu este suficient să ştim unde pătrunde medicamentul, trebuie să ştim şi cât pătrunde sau, mai precis, 
ce concentraţie sau nivel medicamentos se poate obţine în sânge şi în ţesuturi. Studiul nivelului sangvin 
în timp, după administrarea unor doze unice sau multiple de antibiotic sau chimioterapice, este extrem 
de important pentru fiecare antibiotic în parte. Acest studiu este hotărâtor pentru alegerea dozelor şi a 
ritmului de administrare a menicamentului şi pentru fixarea, totodată, a intervalelor de timp necesare 
între diverse prize.
Iată relaţiile dintre nivelul sanguine şi tisular după administrarea medicamentului.

 

timp 

Concentraţie sanguina 

Concentraţie tisulară 
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RELAŢIA PROFESOR-ELEV

Şandru Cati-Neluţa
Grup Şc. Ind. „Ioan Buteanu” Gurahonţ

Putem spune că profesorul şi elevul reprezintă cei doi poli principali ai educaţiei, fără a-i uita, însă, şi pe 
părinţi. Procesul instructiv-educativ este influenţat în permanenţă de interacţiunea acestor factori.

În societatea contemporană, profesorul şi elevul sunt parteneri în pocesul educativ- instructiv. Noi trebuie 
să ne sprijinim reciproc, să  căutăm să ne cunoaştem cât mai bine şi să ne respectăm. Obiectivele noastre sunt 
comune, finalitatea procesului educaţional este aceeasi. Practic, suntem în aceeaşi barcă, şi doar de noi depinde 
cum vom călători.

Dacă copiii pornesc bine şi continuă pe drumul şcolarităţii cu încredere, şi în viaţă vor păşi cu încredere în 
propriile forţe. Prin competenţele şi cunoştinţele dobândite ei vor fi capabili să se adapteze cerinţelor existente 
în societate. Fiind copii de la tară, mulţi dintre ei se orientează spre clasele cu profil de Silvicultură, Turism sau 
Agricol. La terminarea studiilor liceale ei vor dori să-şi înfiinţeze ferme sau asociaţii. Competenţele dobândite 
în timpul anilor de liceu le vor fi de un real folos. La rândul lor, poate şi ei vor deveni parteneri ai şcolii prin 
înfiinţarea de tabere temetice în cadrul fermelor.

Relaţia dintre profesor şi elev nu se încheie odata cu ultimul clopoţel din clasa a XII-a sau a XIII-a, ci 
continuă, fostul elev având posibilitatea de a cere oricând informaţii şi ajutor de la foştii săi profesori. Şi cred 
ca este una dintre cele mai mari bucurii să vezi că încă îi mai putem ajuta, că ei apreciază profesionalismul 
nostru, că încă le mai face plăcere să conversăm, să facem schimb de cunoştinţe, de reuşite, să ne spunem 
bucuriile şi , bineînţeles, problemele.

Pentru mine primii ani de învatamant au coincis cu cei ai fiului meu. Am păşit împreună, eu de multe 
ori am învăţat de la micul şcolar lucruri care m-au ajutat să depăşesc inerentele probleme de zi cu zi. Deşi 
,teoretic, cunoşteam principiile didacticii, în practică am aflat că , cel puţin pentru mine, a fost foarte importantă 
respectarea particularităţilor de vârstă şi psihologice ale copiilor. Ei reprezintă, fiecare în parte, un Univers. E 
greu, uneori, de pătruns în acest Univers, dar este o sursă nesecată de frumuseţe, de bogaţie... Fiecare vârstă are 
ceva specific! Ce lucru frumos - să poţi să-l faci pe elevul tău să aibă încredere, să devină conştient de rolul tău 
de mentor, de formator, în anii de şcoală ai lui, să te privească ca pe un model, să-şi dorească să te depăşească, 
din punct de vedere profesional...

Îmi doresc ca activitatea mea la clasă să se materializeze în cunoştinţe durabile, în competenţe bine 
statornicite, să fie pentru OM ca altoiul pentru pom. De roadele muncii noastre ne vom bucura noi, ei şi cei 
din jurul nostru!
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PROFESIA DIDACTICĂ, ÎNTRE STANDADIZARE ŞI CREATIVITATE

Şerban Simona-Marinela
Liceul Teoretic C-tin Brâncoveanu Dăbuleni

 Trăim perioada de tranziţie de la societatea industrială la societatea cunoaşterii sau a învăţării. E nevoie 
ca energia, cunoştinţele, deprinderile dobândite sau în curs de dobândire să fie folosite în modul cel mai 
eficient pentru rezolvarea problemelor, pentru dezvoltarea deprinderilor şi a calificărilor sociale şi mentale.
 De la începutul anilor ’90 a devenit tot mai clar faptul că lucrurile sunt într-o uimitoare schimbare, 
complexitate, dinamică, rapiditate, tensiune, individualizare, influenţate de tehnologii noi, tehnologii ale 
informaţiei, etc. Toate acestea reprezintă pentru sistemul de învăţământ cerinţe noi, pentru care trebuie căutate 
şi găsite răspunsuri noi.
 Schimbările structurale ale societăţii se întrevăd şi în procesul de învăţare.
Învăţarea tradiţională implica:

•	 Respectarea unor răspunsuri tradiţionale şi a unor conţinuturi tradiţionale
•	 Realizarea unui proces de adaptare
•	 Transmitere a cunoştinţelor cunoscute şi stabilite

Învăţarea nouă se bazează pe:
•	 Căutarea continuă de noi răspunsuri, căi şi soluţii la aceleaşi întrebări
•	 Creaţie, inovaţie, descoperirea adevărului şi a noilor sale utilizări
•	 Deprinderea de dezvoltare a propiilor competenţe
•	 Proces dinamic, mereu în conectare, învăţare pentru viitor
•	 Ajutor propriu în procesele mentale, ca management şi comportare în şi pentru situaţii pedagogice
Democratizarea societăţii determină o democratizare a învăţării: voluntariat, acord privind planurile de 

predare, privind nevoia de oferte, de perfecţionare, pluralitate şi multitudine a cunoştinţelor.
Până de curând se urmărea selectarea, planificarea, prelucrarea şi transmiterea multitudinii de informaţii. 

Devine însă tot mai clar faptul că simpla acumulare de informaţii este insuficientă. Este nevoie şi de o 
permanentă conştietizare autoorganizată. Urmărind evoluţia modului de organizare al învăţării, se observă 
următoarele transformări:

Vechea organizare a învăţării Noua organizare a învăţării
1. Organizare impusă, controlată, 

dependentă
2. Acumulări individuale, cantitative, 

reproductibile
3. Centralizare, nediferenţiere, 

supremaţie
4. Vechiul ca tradiţie 

1. Oganizare proprie, autocontrol, 
autonomie

2. Dezvolare progresivă de echipe şi 
elaborare de proiecte

3. Descentralizare, diferenţiere, 
      delegare
4. Noul ca tradiţie

Potrivit Consiliului Internaţional pentru Educaţie în secolul XXI, în acest prim secol al mileniului III, 
educaţia se sprijină pe patru piloni importanţi: a învăţa să ştii, a învăţa să faci, a învăţa să trăieşti împreună cu 
alţii şi a învăţa să fii.

În funcţie de această optică, dar şi de implicaţiile globalizării asupra indivizilor, ale problematicii lumii 
contemporane, educatorii din învăţământ urmează să îndeplinească roluri noi.

Aşa, de exemplu, prin metodologia de aplicare a noului curriculum naţional, li se cere educatorilor din 
învăţământ să creeze activităţi de învăţare adecvate obiectivelor proiectate, ţinând
seamă, desigur, de natura subiectului lecţiei şi de particularităţile clasei sau ale grupei de elevi.

Un alt rol nou ar putea fi acela de mediator în procesul cunoaşterii sau de consiliere, alături de rolul 
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tradiţional de transmiţător de informaţii, la care nu se renunţă dar a cărui pondere este, vizibil, în scădere, în 
cadrul învăţământului modern, centrat pe competenţe.

Acest rol este strâns legat de cel dinaine, dar are o arie de acţiune mult mai largă, în sensul că relaţiile de 
colaborare între profesor şi elev se extind şi dincolo de lecţia propiu-zisă. Profesorul îi poate însoţi pe elevi 
la biblioteci şi la mediateci, dar şi în călătoriile pe internet, îi poate consilia în selectarea diverselor surse de 
informare, ca şi în ceea ce priveşte alcătuirea unor lucrări legate de disciplina sa ori adiacente acesteia.

De asemenea, profesorul este astăzi un veritabil agent al schimbării, pregătindu-şi elevii în această 
perspectivă care se constituie, tot mai mult, într-o dimensiune a omului contemporan.

Nu în ultimul rând, profesorul este chemat să se  implice în luarea deciziilor de politică educaţională la 
diferite niveluri, precum şi în procesul, complex şi dificil, de inserţie profesională şi socială, corespunzătoare 
noilor condiţii ( piaţă concurenţială a muncii, societate democratică, stat de drept, etc.)

O seamă de roluri noi, sau de roluri vechi reconsiderate, derivă şi din implicaţiile educaţiei permanente 
asupra programelor şcolare. Acestea tind să se integreze atât în plan orizontal cât şi pe verticală, să fie centrate pe 
valori, atitudini şi motivaţie, să cultive independenţa, propria responsabilitate, autoanaliza critică, flexibilitatea 
şi autoînvăţarea, facilitând dezvoltarea oamenilor în aşa fel încât aceştia să întâmpine schimbarea cu interes, 
entuziasm şi nu cu frică şi rezistenţă.

Dezvoltând la elevi capacitatea de a face faţă în mod eficace viitorului, profesorul este dator să ţină seama 
de o serie de elemente noi ale procesului de învăţare:

•	 A avea informaţia sau a fi capabil să localizezi informaţia
•	 A avea deprinderi intelectuale ce pot fi generalizate la un nivel mai înalt
•	 A poseda strategii generale pentru reuolvarea problemelor
•	 A-şi stabili propriile obiective
•	 A evalua rezultatele propriei învăţări
•	 A fi motivat adecvat
•	 A avea o imagine de sine adecvată
Şcoala în ansamblul ei şi fiecare educator au obligaţia să-i ajute pe elevi să-şi formeze o imagine corectă 

despre ei şi să-şi fixeze ţeluri în viaţă în raport cu aptitudinile şi posibilităţile lor reale.
O dată cu extinderea noilor tehnologii ale comunicaţiei şi informaţiei în educaţie şi în învăţământ, înseşi 

rolurile tradiţionale ale educatorilor se cer reconsiderate.
El nu mai este unicul deţinător al informaţiei iar învăţarea se poate face şi fără sprijinul nemijlocit al 

profesorului. În aceste condiţii, după unele opinii, profesorul şi elevii devin un fel de ,,colegi” în activitatea de 
învăţare, beneficiind împreună de noile virtuţi ale mass-media, care vor reprezenta în viitor ,,cel mai puternic 
profesor şi cel mai puternic influenţator.”

Devine evident faptul că nu se poate standardiza întreaga activitate a educatorilor. Mai întâi pentru că 
educaţia este un fenomen complex care vizează toate dimensiunile fiinţei umane şi, în al doilea rând, pentru că 
elevii sunt foarte diferiţi unii faţă de alţii.

Standardizarea parţială a activităţii educatorilor din învăţământ, poate urma câteva direcţii:
1. În urma unor dezbateri să se descrie un set de competenţe ale educatorilor, cuprinzând două segmente: 

un trunchi comun valabil pentru toţi educatorii, şi unele cerinţe speciale, în funcţie de nivelul elevilor
2. Profilul de competenţă definit pe plan naţional să stea la baza tuturor programelor de formare a 

personalului didactic
3. Fişele postului şi cele de evaluare să aibă la bază standarde derivate din profilul de competenţă 

derivat, pentru a se limita aprecierile subiective ale evaluatorilor
4. Standardele pentru profesia didactică să fie revăzute periodic, pentru a le adapta la dinamica 

dezvoltării ştiinţifice. 
Desfăşurându-şi activitatea profesională în cadrul şcolii, profesorul nu încetează de a fi educator şi în afara 

ei, urmărind bineînţeles obiective specifice şi apelând la mijloace şi forme adecvate. Numai în măsura în care 
profesorul îşi continuă misiunea şi în afara cadrului profesional pe care i-l oferă şcoala poate fi considerat un 
educator al poporului său. Cele două laturi ale activităţii sale, 
şcolară şi extraşcolară, nu numai că se suprapun , dar se şi întregesc şi se completează reciproc, imprimând 
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acestei profesii un rol sporit în progresul general al învăţământului.
De altfel, activitatea didactică este marcată de numeroase situaţii inedite, neprevăzute, care nu sunt avute 

în vedere la elaborarea programelor de formare iniţială şi continuă a educatorilor.
Din acest motiv, profesorii, dincolo de pregătirea lor de bază şi de experienţă, trebuie să aibă şi o mare 

capacitate de a se adapta la realităţile vieţii şcolare, fiind capabili să rezolve situaţii-problemă dintre cele mai 
diverse. Tactul, răbdarea şi capacitatea de a comunica cu cei din jur, de a soluţiona conflictele sunt caracteristici 
care se pot dobândi printr-un efort personal considerabil, pe parcursul carierei didactice.
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„MIHAI EMINESCU – O PUNTE ÎNTRE GENERAŢII”

Prof. Tuduran Ionelia
      Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” 
       Comuna Cuza-Vodă, judeţul Galaţi

În perioada 6 decembrie 2010 – 8 ianuarie 2011, la Casa Corpului Didactic Galaţi s-a desfăşurat 
Concursul judeţean „Mihai Eminescu – o punte între generaţii” organizat de un colectiv de cadre didactice 
de la Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” din comuna Cuza-Vodă în colaborare cu reprezentanţi ai Casei 
Corpului Didactic şi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean din Galaţi. 

În calitate de colaboratori şi parteneri, au mai fost Casa de Cultură a Sindicatelor Galaţi şi Primăria 
Cuza-Vodă.

Prin acest proiect-concurs am urmărit dezvoltarea aptitudinilor creatoare ale elevilor, prin efortul comun 
al cadrelor didactice şi al partenerilor implicaţi, în domenii variate: literatură, arte plastice, artă fotografică 
etc. De la stadiul pasiv al acumulării informaţiei din cărţi, puse la îndemână de bibliotecă, proiectul a invitat 
elevii să se orienteze spre o etapă nouă de elaborare a unor texte originale, a unor desene, să devină participanţi 
activi (prin întâlniri, expoziţii,vizite la bibliotecă, ateliere de creaţie). Activităţile propuse au determinat elevii 
să lucreze, să mediteze, să aspire spre frumuseţea actului creaţiei pentru a utiliza întreg arsenalul de culoare şi 
sensibilitate inspirat de poezia eminesciană şi reflectat în „gândul vultur” al poetului: „A pus în tine Domnul 
nemărgini de gândire!” (Povestea magului călător în stele, Mihai Eminescu). 

Obiectivul general a fost promovarea valorilor culturii naţionale în sistemul educaţional prin dezvoltarea 
competenţei comunicative şi stimularea potenţialului artistic-creativ al elevilor.

Pentru atingerea acestui obiectiv am avut ca parteneri, alături de instituţiille anterior menţionate, şi 
următoarele instituţii de învăţământ: Şcoala Gimnazială Nr. 2 Barcea, Şcoala Gimnazială Nr. 12 „Miron 
Costin” Galaţi şi Şcoala Gimnazială Nr. 16 „Nicolae Bălcescu” Galaţi.

Concursul s-a desfăşurat în două etape: 
Prima etapă, desfăşurată în perioada 7-17 decembrie 2010, a constat în organizarea unei expoziţii 

ce a cuprins două secţiuni: „Eminescu, vers, anotimp” – desene în acuarelă şi „Daruri de suflet pentru 
Eminescu” – abilităţi practice (realizate în cadrul orelor de desen, abilităţi practice, educaţie tehnologică, 
etc.).

În zilele de 16 şi 17 decembrie un juriu format din cinci membri (reprezentanţi ai Şcoalii Gimnaziale Nr. 
11, Liceului de Artă „Dimitrie Cuclin” şi ai Casei Corpului Didactic Galaţi) au desemnat câştigătorii acestei 
etape: 

•	 La secţiunea „Eminescu, vers, anotimp” – desene în acuarelă: Mardare Cosmina Claudia (Cuza 
Vodă) – Premiul I, Burcă Georgiana (Barcea) – Premiul II, Mihai Silvia (Şcoala Nr. 16 Galaţi) – 
Premiul III.

•	 La secţiunea „Daruri de suflet pentru Eminescu” – abilităţi practice: Stan Mădălin (Barcea) – 
Premiul I, Codreanu Bianca (Smârdan) – Premiul II, Podaşcă Florina şi Şerbu Marilena (Şcoala Nr. 
16 Galaţi) – Premiul III. 

A două etapă a concursului a avut loc în data de 8 ianuarie 2011 sub denumirea „Prezentarea vieţii 
şi operei marelui poet” – informare/redare, recitare, interpretare, compoziţie şi s-a desfăşurat tot în două 
secţiuni: ciclul primar şi ciclul gimnazial. 

Elevii au susţinut probe care au reflectat cunoştinţele lor referitoare la viaţa şi opera eminesciană, dar şi 
abilităţile actoriceşti, creativitatea, originalitatea şi inventivitatea. 

De această dată juriul a fost format din reprezentanţi ai Şcoalii Gimnaziale Nr. 41 „Grigorie Teologul” 
Galaţi, Şcoalii Gimnaziale Nr.3 Pechea, Colegiului Tehnic „Dumitru Moţoc”, Grupului Şcolar „Costache 
Conachi” Pechea, Colegiului Tehnic „Traian Vuia” Galaţi, Şcoalii Gimnaziale Nr.33 „Sf. Dumitru” Galaţi şi ai 
Casei Corpului Didactic Galaţi.
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După o confruntare între echipajele reprezentative pentru fiecare şcoală implicată, juriul a deliberat: 
•	  la ciclul primar: premiul I – Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” Cuza-Vodă, premiul II – Şcoala 

Gimnazială Nr. 12 „Miron Costin”, premiul III – Şcoala Gimnazială Smârdan. 
•	  la ciclul gimnazial premiul I – Şcoala Gimnazială „Elena Doamna” Cuza-Vodă, premiul II – Şcoala 

Gimnazială Nr. 1 Piscu, premiul III – Şcoala Gimnazială Nr. 12 „Miron Costin” Galaţi.
În încheiere, putem afirma că expoziţia de lucrări a constituit un mijloc de comparaţie, de analiză şi chiar 

de inspiraţie permiţând îmbunătăţirea performanţelor artistico-plastice ale elevilor şi că, prin acest proiect-
concurs, s-a realizat un schimb de experienţă eficient atât între instituţii, cât şi între participanţii activi la 
activităţile desfăşurate, s-au îmbunătăţit abilităţile de comunicare între elevi şi s-au stabilit relaţii de prietenie, 
a fost evidenţiat şi cultivat respectul faţă de valorile naţionale şi, nu în ultimul rând, a fost promovată o imagine 
pozitivă a instituţiilor implicate.

Mai mult decât atât, în cadrul proiectului „Comenius Regio 2009 Bringing ideas into Life”, proiectul-
concurs „Mihai Eminescu – o punte între generaţii” a constituit o modalitate de multiplicare a activităţilor 
care au ca tematică arta şi cultura europeană.
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