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MAGIA ŞI CAPCANELE CUVINTELOR

                               Prof. înv. primar Tufă Nadia 
                                       Şcoala George Călinescu Oneşti

Despre comunicare
Pentru a putea comunica despre comunicare trebuie să ne amintim ce înseamnă a comunica. Potrivit 

dicţionarului Petit Robert a comunica înseamnă a fi în relaţie. Comunicarea este o relaţie de influenţă reciprocă 
între indivizi, deoarece este formată din două aspecte: transmiterea şi receptarea. Transmitem informaţii 
prin intermediul cuvintelor atuinci când împărtăşim ceea ce trăim sau ceea ce dorim. Primim informaţii prin 
intermediul ascultării. Prin urmare, ascultarea se dovedeşte a fi la fel de importantă în arta comunicării ca şi 
capacitatea de a vorbi. Este la fel de important să ştim să transmitem un mesaj, ca şi faptul de a şti să primim 
mesajul transmis de celălalt. Anumite persoane au dificultăţi în a-şi exprima clar, corect cererile, în timp ce alte 
persoane au mai multe probleme în ascultare.

Capcana lui NU
Cuvintele au o imensă forţă, forţă ce se poate întoarce împotriva vorbitorului neatent sau inconştient. 

Doar subliniind câteva cuvinte, poţi produce un impact pozitiv sau negativ asupra celuilalt, îl poţi securiza, 
încuraja, stimula, linişti, chiar determina să aibă un anumit comportament.

Creierele noastre tind să perceapă mesaje comunicate în termeni pozitivi. Este un mod de operare ce 
pare a elimina negaţiile, restul mesajului fiind păstrat alterat. Este o ipoteză a neuroligviştilor. De exemplu, 
când mama îi spune copilului ”Să nu-ţi uiti cheile!”, creierul acestuia poate înregistra mesajul “Uită-ţi cheile” 
(alte exemple: “Să nu cazi”, “Nu vă supăraţi”,”Nu asta am vrut să spun”,” “Nu la asta m-am gândit”).

Inconştientul generează exact imaginea negată din “Nu încercaţi să copiaţi”. Dar aceste mesaje nu 
devin eficiente imediat, inconştientul tinde să le actualizeze, însă în constient poate fi mai multă energie, care 
să contracareze tendinţa. Daca îţi spun “Atentie, să nu te impiedici!”, nu înseamnă că te vei împiedica în mod 
necesar. Este însă suficient să spun “Păşeşte cu grijă”. În felul acesta conştientul şi inconştientul acţionează 
la unison. Încercând să aplici principiu simplu în viaţa ta, făcând un efort mental vei schimba stereotipurile 
negative cu corespondentele lor pozitive, vei face magie... magia cuvintelor.

Da, dar…
În negocieri şi vânzări aceasta expresie este folosită pentru a comunica obiecţiile fără a genera conflict 

sau a bloca discuţia. Un nu direct nu lasă loc de negocieri ulterioare, elimină opţiunile şi poate pune punct 
dialogului. Diplomaţii evită să-l folosească pe nu. Cui îi place să fie contrazis sau contestat? Din acest punct 
de vedere Da, dar... substituie cu eleganţă un nu ferm. Fiind o exprimare directă, clară şi puternică, nu este mai 
masculin, în timp ce da, dar... este mai feminin, mai sensibil la nevoile partenerului de comunicare. Acesta ar 
fi aspectul pozitiv, magia cuvântului.

Există şi unul negativ.”Iţi stă bine o rochia asta, dar… chiar merită preţul?”. Dar contrazice în acest 
caz cuvintele care îl preced până la punctul în care te poţi întreba dacă celălalt a fost sincer. 

Da, dar... simulează un acord, însă cine îl foloseşte frecvent devine tot mai puţin credibil: Este o casă 
foarte frumoasă, dar lumina soarelui nu prea pătrunde în ea din cauza copacilor din faţă. În fond, care este 
poziţia ta?- îţi vine să-l întrebi.

Există o modalitate de a reduce notele depreciative, potenţialul conflictogen şi natura neconvingătoare 
a unui mesaj de tipul Da, dar..., înlocuindu-l pe dar cu şi.

A fost o prezentare foarte bună, dar cam lungă.
A fost o prezentare foarte bună şi care a durat mult.
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Dacă
A. “Dacă te vei opri din ţipat, vom putea lămuri ce s-a întâmplat”
B. “Când te vei opri din ţipat vom putea lămuri ce s-a întâmplat”.

Mesajul transmis prin comunicarea A este condiţional: dacă îndeplineşti o anumită condiţie, atunci te 
vei putea bucura de un anumit avantaj. Nu e deloc clar dacă cel care emite mesajul se aşteptă la îndeplinirea 
condiţiei. Mesajul transmis prin comunicarea B include o nuanţă temporară. El este stimulator deoarece conţine 
o aşteptare pozitivă. 

Sunt foarte sigur că vei face ordine în camera ta (deci am încredere în tine), doar că nu ştiu în ce 
interval de timp- arată cum simpla schimbare a unui cuvânt, când în loc de dacă, determină un efect psihologic 
diferit. Obţinem astfel efectul scontat printr-un simplu cuvânt magic.

Voi încerca
Cum crezi ca te-ai simţi dacă, mergând la stomatolog pentru o extracţie, acesta ţi-ar spune: Voi încerca 

să scot acest molar? Adică- Stimate pacient, eu voi încerca, dar nu e sigur că voi reuşi. Ce fel de fiori te 
incearcă?!

Prin contrast, un doctor care îţi spune Voi realiza imediat aceasta extracţie“ îţi creează o stare de 
siguranţă, certitudinea că esti pe mâini bune.

Spre deosebire de Voi face sau voi realiza, expresia voi încerca, sugerează, iar uneori legitimează 
eşecul. Nu ţi-am garantat reuşita, aşa că de ce să te superi şi să-mi reproşezi asta? Dacă voi face exclude 
eşecul şi îţi creează o aşteptare optimistă, voi încerca introduce ideea de eşec şi poate face, în funcţie de 
tonalitatea vocii, ca nereuşita să apară ca ceva absolut normal.

Nu pot
Acesta e unul din cele mai contraproductive mesaje pe care îl poţi transmite propriei minţi, reuşind să 

te limitezi şi să-ţi blochezi resursele. De asemenea, e cea mai atrăgătoare tehnică de autoprotecţie, pentru că 
pe orice nu vreau îl poţi împacheta într-un acceptabil nu pot să.

Nu pot să vorbesc în faţa unui grup de oameni. Nu am ce să fac. Sunt timid. Nu pot să vorbesc.  Aţi 
auzit de profeţia care se autoîndeplineşte? Spune-ţi de suficiente ori că nu poţi şi cu certitudine, când vei apărea 
în faţa unui public, vei fi paralizat.

Potenţialul mental este activat de mesaje pozitive şi pline de încredere. Între pot şi nu pot este o 
singură diferenţă, foarte mică, minuscula particulă nu care, repetată inconştient, te poate transforma într-un 
adevărat infirm, în ciuda abilităţilor tale native. Există oameni care îşi formează convingeri atât de puternice 
autolimitative, încât realmente nu pot face lucruri nu pentru că nu pot, ci pentru că şi-au impus să nu poată.

Fiecare dintre noi este un aristocrat care are la dispoziţie un slujitor devotat: propriul inconştient.

Trebuie să…
A. “Trebuie să o ajuţi pe sora ta mai mică”
B. “Îţi propun să o ajuţi pe sora ta mai mică”

Trebuie emană  o instanţă autoritară, nu lasă loc pentru alte opţiuni şi te transformă într-un roboţel căruia 
nu-i este permis niciun punct de vedere şi al cărui misiune este doar să se supună. Desigur, sunt împrejurări 
în care autoritatea este legitimă şi trebuie să te supui, spre binele tău (sau al altora; de exemplu doctorul). 
Trebuie generează rareori o atitudine binevoitoare şi dorinţa de a colabora. Dacă te supui, este posibil să ai 
resentimente şi se naşte un conflict.

Oamenii se nasc cu nevoia de a se simţi liberi. Atunci să renunţăm la capcana lui trebuie şi să folosim 
expresii magice, în situaţiile în care este posibil, pentru a beneficia de cooperarea partenerului de comunicare. 
În loc să-l obligi să facă ceva, invită-l să aleagă între mai multe opţiuni. (de exemplu: îţi propun să..., poti 
să...?, te invit să..., nu crezi că ar fi mai bine...?, mi-ar plăcea să...).
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Alte clişee verbale
Mai există o serie de expresii, din categoria clişeelor, care avertizează că ceea ce urmează a fi spus este 

de fapt esenţa mesajului. Acestea sunt: fiindcă veni vorba, ca să nu uit, dacă mă gândesc bine, mă întrebam 
dacă, ca să fiu sincer, pe cuvântul meu, vorbesc serios, te-aş minţi eu pe tine?

Cuvintele doar şi numai fac si ele parte din categoria celor care diminuează semnificaţia mesajului. 
Doar un minut, vă rog sugerează amânarea relaţionării. Cu cât sunt mai des folosite, cu atât cel care încearcă 
să devină convingător sau credibil convinge tot mai puţin.

 
În loc de clişeu

Aş putea încheia cu două clişee verbale Pe cuvânt de onoare ! V-aş minţi eu?, dar prefer să concluzionez 
astfel: cu cât o persoană învaţă să evite capcanele unei comunicări care inhibă şi să utilizeze cuvinte magice 
stimulatoare, cu atât va fi mai uşor să transmită clar ceea ce doreşte şi să primească un feed-back pe măsura 
aşteptărilor sale. Comunicarea eficientă este o artă cu adevărat, iar nimeni în lume nu excelează în domeniul 
artistic fără multă practică, răbdare şi perseverenţă.

Bibliografie:
1. Dicţionar Petit Robert
2. Inteligenţa emoţională- T. Bradberry, J. Greaves
3. Grija de a comunica- Jennie Powell
4. Introducere în teoria comunicării- Marinescu Valentina
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PRESA – MIJLOC DE EDUCAŢIE
Opţional pentru anul I de studiu

 Profesor: LORENA BUJOR
 Şcoala „IONEL TEODOREANU” IAŞI

Argument
Dintre toate mijloacele de comunicare în masă, presa este cel mai vechi şi cel mai răspândit mijloc. 

La fel ca şi celelalte mijloace de comunicare în masă, ea are caracterul unei comunicări indirect şi al unei 
comunicări multiple, realizată între emiţător unic şi un număr mare de receptori. 

Din acest punct de vedere, schema comunicării prin presă se aseamănă cu cea a comunicării realizată 
prin procesul de predare-învăţare-evaluare. Există şi deosebiri însă: depersonalizarea mesajului, lipsa relativă 
sau absolută a feed-backului, caracterul aleator al contactului-aparţin numai presei-însă rolul educativ specific 
al presei este în egală măsură determinat atât de asemănările cât şi deosebirile enunţate. Menirea educatorului 
este aceea de a le utiliza din unghi pozitiv, în perspective unui randament instructiv-educativ. Dintr-un factor 
de educaţie poate deveni un mijloc de învăţământ nou, original, eficace. 

Presa tipărită se oferă micilor elevi, cu multiplele ei fapte educative: o ţinută grafică atractivă, o arie mai 
largă de informaţii, racordarea mai accentuată la actualitate. Poate fi scrisă de cei mari pentru cei mici, dar şi de 
cei mici pentru cei mici. Avantajele presei rezidă şi în modul cum reuşesc să mobilizeze întreaga personalitate 
a şcolarului, printr-o participare mintală atractivă şi o atenţie mai concentrată. 

Cu tot interesul autorilor de manuale, ale actualizării acestora, ele nu reuşesc să cuprindă din mers 
volumul necesar de informaţii în stare să satisfacă elevii. Acest rol compensator şi-l poate asuma presa pentru 
copii, care transmite rapid pulsul informativ, în contextul vast al comunicării, al sistemului său de trepte 
successive. Consider că manualele au sarcina de a-i pregăti pe elevi pentru a deveni viitorii asimilatori de 
cunoştinţe, presa oferă acestora un auxilir informative, complementar şi nu concurent, care, asimilat benevol, 
întăreşte valoarea instructiv-educativă a cunoştinţelor din manual. Constituie în acelaşi timp un efort util 
exerciţiu de sensibilizare în vederea asimilării informaţiilor curente şi marchează un câştig de cunoştinţe 
asimilate prin muncă şi efort intelectual. 

Presa este pentru elevi un „magazin ilustrat” îmbinat cu un abecedar care, trebuie descifrat, făcând 
apel la elementele specifice limbajului ziaristic: titluri, litere, grafica, fotografie, etc. Ilustraţia constituie o 
reflectare mediată a realităţii şi realitatea propriu-zisă. Ea educă nu numai văzul, ci în egală măsură intelectul 
şi sensibilitatea. 

Întregul sistem de activităţi legate de utilizarea presei facilitează însuşirea cunoştinţelor, sensibilizarea 
elevilor, integrarea lor în actualitate. 

OBIECTIVE CADRU
I. Dezvoltarea capacităţilor de comunicare jurnalistică;

II. Dezvoltarea capacităţilor unui bun consumator/creator de presă;
III. Dezvoltarea competenţelor unui comportament activ-responsabil şi de calitate

OBIECTIV TRANSCURRICULAR: Formarea capacităţilor şi competenţelor jurnalistice

AN DE STUDIU: 1

PARTENERII ACTIVITĂŢII: Învăţător/institutor/profesor/jurnalist
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CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII

I. Presa şi educaţia
•	 Istoricul presei
•	 Tipuri de ziare (lunare, săptămânale)
•	 Rolul presei şi limbajul presei
•	 Cotidian, publicaţie periodică, redacţie, rotativă, tiraj, fapt divers
•	 Culegerea şi prelucrarea informaţiilor

II. Presa şi şcoala
1. Ziarul/revista punte de legătură între şcoală şi viaţă
2. Presa pentru elevii mici
3. Difuzarea

III. Presa şi lecţia
1. Titluri de articole-comparaţii
2. Comicsuri în procesul de învăţare
3. Imagini publicitare
4. Revista presei
5. Comentariul unui articol
6. Dosarul de presă
7. Presa-fereastră spre actualitate a manualelor şcolare

MODALITĂŢI DE EVALUARE ŞI AUTOEVALUARE
•	 Crearea de gazete stil presă
•	 Dosarul de presă
•	 Masa rotundă
•	 Revista presei
•	 Comentariul unui articol

BIBLIOGRAFIE
MEC, CNC – Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare din aria curriculară – Om şi 
societate

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ
S. 1. Cunoaşterea şi folosirea capacităţilor de comunicare jurnalistică
S. 2. Valorificarea capacităţilor unui bun consumator/creator de presă
S. 3. Exprimarea unor judecăţi de valoare în concordanţă cu valorile moral etice umane şi sociale. 
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PREDAREA PRIN PROIECTE 
 

CREATIVITATE ÎN PROCESUL  
DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE

 

 Profesor Lorena Bujor
 Şcoala „IONEL TEODOREANU” IAŞI

 
Profesorul viitorului este nevoit să-şi redimensioneze rolurile şi ipostazele, manifestând comporta ment 

şi atitudine pozitivă, reflexivă ce promovează o învăţare interactivă şi stimulativă.
 Învăţarea interactiv-creativă, ca proces evolutiv are la bază receptivitatea faţă de experienţele noi, 

rezolvate prin explorare, deducţie, analiză, sinteză, generalizare, abstractizare, concretizare, punând accentul 
pe conexiuni.

 În cadrul acestui proces elevul descoperă, interferează, imaginează, construieşte, redefineşte sensurile.
 Învăţarea activă este definită de Mezers şi Jones drept un mediu de învăţare care permite elevilor 

să discute, să asculte, să citească, să scrie şi să reflecteze asupra propriilor modalităţi de cunoaştere prin 
intermediul exerciţiilor de rezolvare de probleme, prin participări în cadrul micro-grupurilor informale, prin 
simulări şi studii de caz, prin jocuri de rol şi alte activităţi, toate menite să-i solicite să aplice ceea ce învaţă.

 Interactivitatea are la bază relaţii reciproce şi se referă la procesul de învăţare activă. În sens constructivist, 
cel ce învaţă reconstruieşte sensuri prin explorarea mediului educativ, rezolvând probleme aplicând informaţia 
dobândită în situaţii noi.

La baza construirii strategiilor didactice interactive stau următoarelor principii:
•	 Actorii învăţării îşi construiesc propriile înţelesuri şi interpretări;
•	 Scopurile instruirii sunt negociate, discutate, fără a fi impuse;
•	 Promovarea alternativelor metodologice de predare-învăţare-evaluare;
•	 Solicitarea informaţiilor transdisciplinare;
•	 Practicarea evaluării reflexive integrate cu metode complementare de evaluare;
•	 Promovarea învăţării prin descoperire şi rezolvarea de probleme.
Învăţarea interactiv-creativă este o consecinţă formativă superioară a încorporării noilor achiziţii 

cunoştinţe, deprinderi, atitudini cognitive .
Interactivitatea presupune interrelaţionarea cu ceilalţi colegi, profesori şi procese de acţiune 

transformativă asupra materialului, creativitate.

Exemplificăm printr-un demers experimental, predarea prin proiecte în studiul Limbii şi 
literaturii române la clasa I”.

Etapa preexperimentală
Studiul constatativ a avut drept scop evidenţierea opiniilor cadrelor didactice şi părinţilor (prin 

chestionare şi focus-grup) asupra predării prin proiecte la ciclul primar, dar şi realizarea unei radiografii 
a resurselor software (site-uri şi portaluri destinate elevilor şi cadrelor didactice, software-uri educa-
ţionale create de firme specializate sau de cadre didactice) disponibile în perioada realizării prezentei 
cercetări pentru a identifica posibile soluţii pentru ameliorarea rezultatelor învăţării la Limba şi literatura 
română. Pre-testul a constat în aplicarea unui test de evaluare iniţială eşantionului de elevi de clasa I  
(2 clase) pentru a stabili nivelul de achiziţie al cunoştinţelor de limba şi literatura română. Între lotul 
experimental şi cel de control (clasele I A şi I B) selectate pentru experiment nu s-au înregistrat diferenţe 
semnificative.
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Vom expune câteva dintre concluziile generale ale studiului constatativ:
•	 din punct de vedere cantitativ, oferta de software educaţional este insuficientă şi prea puţin 

diversificată;
•	 site-urile de profil pentru cadrele didactice în expansiune datorate lacunelor de pe piaţă;
•	 abordarea preferenţială a predării prin proiecte;
•	 părinţii opinează în direcţia unei instruirii pe baza proiectelor, considerată eficientă, însă au
prea puţine cunoştinţe despre această modalitate de învăţare;
•	 rezultatele elevilor la pre-testare indică necesitatea de a aborda predarea şi învăţarea Limbii şi 

literaturii române prin proiecte, având ca rezultate ameliorarea rezultatelor şcolare ale elevilor de ciclul 
primar.

Etapa experimentală a constat în experimentul întreprins prin introducerea unor întrebări importante 
care au făcut legătura dintre standardele de performanţă (obiective de referinţă) şi capacităţile de gândire 
de nivel superior ale elevilor cu contexte de viaţă reale.

Unităţile de învăţare care s-au predat prin metoda proiectului au inclus strategii de instruire variate 
menite să îi implice pe elevi indiferent de stilul lor de învăţare. Tehnologia a fost utilizată pentru a sprijini 
învăţarea.Pe întreg parcursul realizării proiectului am inclus diferite metode de evaluare pentru a asigura 
calitatea activităţilor de învăţare.

Ipoteza generală necesară organizării şi desfăşurării experimentului formativ a fost formulată astfel: 
„Dacă predarea-învăţarea-evaluarea Limbii şi literaturii române la clasele I se realizează prin proiecte 
se ameliorează rezultatele şcolare.”

Această ipoteză a experimentului a impus centrarea demersului experimental următoarele etape 
distincte:

a) planificarea unităţilor de învăţare (elaborarea întrebărilor-cheie ale curriculumului şi evaluarea 
centrată pe elev);

b) realizarea conexiunilor (internetul ca suport pentru predare şi învăţare);
c) activitatea elevilor;
d) evaluarea proiectelor elevilor (evaluarea formativă şi sumativă);
e) planificare pentru succes în învăţare (suport în învăţare şi încurajarea autonomiei elevilor);
f) facilitare prin integrarea tehnologiei profesorul ca facilitator;
g) prezentarea portofoliilor unităţii de învăţare.
În cadrul cercetării experimentale întreprinse am utilizat un sistem metodologic care a cuprins 

următoarele componente: ancheta pe bază de chestionar, interviul de tip focus-grup, experimentul 
pedagogic, metoda observaţiei, metoda studiului produselor activităţii şi testul pedagogic.

Eşantionul de subiecţi al experimentului pilot a fost constituit din 61 de elevi de clasa I A şi I B.
Eşantionul de conţinut cuprinde aplicaţii educaţionale proprii şi este constituit dintr-o colecţie de 

14 lecţii şi teste interactive proiectate în programele PowerPoint şi Visual şi ce au avut la bază unitatea de 
învăţare „Călător prin ţara cuvintelor”.

Caracteristicile principale au constat în interactivitatea, feed-back-ul imediat, sarcini de lucru şi 
activităţi corelate ce s-au desfăşurat într-o anumită perioadă de timp şi care au conexiuni cu lumea reală, 
strategiile variate de instruire au sprijinit diverse stiluri de învăţare.

Experimentul pedagogic întreprins a fost derulat în perioada decembrie-martie 2011, cu urmă toarele 
etape şi secvenţe distincte: etapa constatativă finalizată cu administrarea pre-testului, etapa intervenţiei 
psihopedagogice şi aplicarea post-testului, etapa de re-test.

Etapa desfăşurării experimentului formativ a avut în vedere intervenţia asupra activităţii didactice 
şi educaţionale la lotul experimental, în timp ce activitatea lotului martor s-a desfăşurat fără a fi influenţată 
de variabilele experimentale preconizate de noi. La sfârşitul acestei perioade a fost administrat post-testul, 
având ca obiectiv principal monitorizarea comparativă a evoluţiei şcolare a elevilor din grupul experimental 
şi cel de control în vederea confirmării ipotezelor experimentale.

Retestarea a avut drept scop verificarea stabilităţii în timp a rezultatelor obţinute în cursul intervenţiei 
experimentale derulate.
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Experimentul a avut drept scop dezvoltarea competenţelor pentru lumea reală-capacitatea de a lucra 
bine cu ceilalţi, de a lua decizii bine gândite, a avea iniţiativă, a rezolva probleme complexe, autonomie, 
a comunica eficient.

 La sfârşitul perioadei experimentului formativ a fost administrat posttestul, acelaşi test pedagogic 
de cunoştinţe, având ca scop monitorizarea comparativă a progresului şi a schimbărilor apărute la nivelul 
achiziţiei de cunoştinţe la disciplina Limba şi literatura română a elevilor din loturile experimentale şi de 
control în vederea confirmării ipotezei experimentale.

Conceptul de unitate de învăţare şi-a dovedit următoarele avantaje:
•	 implică profesorul în ANTICIPĂRI DIDACTICE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG, cu răgaz 

pe ritmurile de învăţare diferite ale elevilor;
•	  oferă PERSPECTIVE LECŢIILOR, printr-o relaţie neliniară între ele - raportându-le la 

secvenţele unei strategii de învăţare/predare - limitând reducerea lor la colecţii de metode aleatorii, în 
succesiuni liniare.

•	 creează pentru elevi un MEDIU DE ÎNVĂŢARE COERENT, în care aşteptările lor devin mai 
clare PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG;

•	 permite organizarea unităţilor de învăţare în jurul unor operaţii nucleu, proceduri specifice de 
cercetare ale domeniului exterior sau pur şi simplu ca realizare de proiecte.

Retestarea elevilor din loturile experimentale şi de control au validat rezultatele intervenţiei 
experimentale, au identificat stabilirea gradului de asimilare a cunoştinţelor pe termen lung, au consolidat 
şi operaţionalizat achiziţiile, au reconfirmat ipoteza cercetǎrii.

Analiza activitǎţii elevilor s-a axat pe baza de date numerice din pre-test, post-test şi re-test datele 
cantitative numerice care s-au obţinut au fost prelucrate statistic în tabele, grafice, diagrame de structurǎ 
şi de comparaţie.

Observaţia, ca metodǎ calitativǎ inclusǎ în cercetare, a fost obiectivatǎ prin pǎrerile cadrelor didactice 
participante la experiment şi ale cercetǎtorului asupra activitǎţii şi comportamentului elevilor în baza 
instrumentelor specifice acestei metode.

Concluzionăm că, experimentul didactic desfăşurat prin implementarea unui program de predare 
prin proiecte este în măsură să producă un progres semnificativ în învăţare, iar ipoteza cercetării a fost 
astfel confirmată. 

În urma rezultatelor înregistrate în contextul analizei de ordin calitativ şi cantitativ, ca şi pe baza 
unor elemente teoretice referitoare la instruirea asistată de calculator putem formula concluzia: predarea 
prin proiecte la Limba şi literatura română ridică nivelul de performanţă al elevilor şi le dezvoltă 
competenţe pentru secolul XXI.
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METODE ACTIVE  
ÎN ABORDAREA CONCEPTELOR MATEMATICE

Prof. Elena Rîmnicianu, Şcoala cu clasele I-VIII Nr.11
Drobeta Turnu Severin, Mehedinţi

 Apariţia noilor programe, centrate pe achiziţiile elevilor, impune anumite schimbări în didactica fiecărei 
discipline.

 Diversificarea metodelor de învăţare, a modurilor şi formelor de organizare a lecţiei, a situaţiilor de 
învăţare, constituie cheia schimbărilor pe care le preconizează noul curriculum. Asigurarea unor situaţii de 
învăţare multiple creează premise pentru ca elevii să poată valorifica propriile abilităţi în învăţare.

Metodele de învăţare sunt scheme de acţiune identificate de teoriile învăţării; ele sunt aplicate 
conţinuturilor disciplinei studiate şi reprezintă acţiuni interiorizate de elev.

În practica didactică, este acceptat faptul că un elev reţine…

10% din ceea ce citeşte
20% din ceea ce aude
30% din ceea ce vede şi aude, în acelaşi timp
80%  din ceea ce spune
90% din ceea ce spune, făcând un lucru la care reflectează şi care îl interesează

Aşadar, învăţarea devine eficientă doar atunci când îl punem pe elev să acţioneze!

Sensul schimbărilor în didactica actuală este orientat spre formarea de competente, adică a acelor 
ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin învăţare, care permit identificarea şi rezolvarea 
unor probleme specifice, în contexte diverse.

Invăţarea nu mai poate ca unic scop memorarea şi reproducerea de cunoştinţe: în societatea contemporană, 
o învăţare eficientă presupune explicarea şi susţinerea unor puncte de vedere proprii, precum şi realizarea unui 
schimb de idei cu ceilalţi.

Pasivitatea elevilor în clasă, ca o consecinţă a modului de predare prin prelegere, nu produce învăţare 
decât în foarte mică măsură. Deoarece prelegerea presupune ca toţi elevii pot asimila aceleaşi informaţii, în 
acelaşi ritm, ceea ce este departe de realitate. Pentru elevi, este insuficient dacă, în timpul unei ore, ascultă 
explicaţiile profesorului şi văd o demonstraţie sau un experiment.

Este mult mai eficient dacă elevii participă în mod activ la procesul de invatare: discutia, argumentarea, 
investigatia, experimental, devin metode indispensabile pentru învăţarea eficientă şi de durată.

Toate situaţiile în care elevii sunt puşi si care îi scot pe aceştia din ipoteza de obiect al formării şi-i 
transformă în subiecti activi, coparticipanţi la propria formare, reprezintă forme de învăţare active. 

In cele ce urmează voi expune câteva dintre posibilele situaţii de învăţare active care se pot organiza în 
orele de matematică. Avantajul major al folosirii acestor metode provine din faptul că ele pot motiva şi elevii 
care au rămâneri în urmă.

Metodele active necesita o pregatire atenta ele nu sunt eficiente decat in conditiile respectarii regulilor 
jocului.

METODA BRAINSTORMING inseamna formularea a cat mai multor idei ca raspuns la o situatie 
enuntata, dupa principiul cantitatea genereaza calitatea. Conform acestui principiu, pentru a ajunge la idei 
viabile si inedite este necesara o productivitate creative cat mai mare. 
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ETAPE:
1. Alegerea sarcinii de lucru
2. Solicitarea exprimarii intr-un mod cat mai rapid,a tuturor ideilor legate de rezolvarea problemei. Sub 

nici o forma nu se vor admite referiri critice.
3. Inregistrarea tuturor ideilor in scris pe tabla
4. Reluarea ideilor emise pe rand si gruparea lor pe categorii, simboluri, cuvinte cheie.
5. Analiza critica, evaluarea, argumentarea, contraargumentarea ideilor emise anterior. Se vor selecta 

acum ideile originale sau a celor mai apropiate de solutie.
6. Se vor afisa ideile rezultate in forme cat mai variate si originale: cuvinte, propozitii, colaje, imagini, 

desene.
Obiectivul fundamental al acestei metode consta in exprimarea libera a opiniilor, prin elibererea de 

orice prejudecati. De aceea trebuie acceptate toate ideile, chiar traznite, neobisnuite, absurde, fanteziste, asa 
cum vine le in mintea elevilor. Pentru determinarea progresul in invatare al elevilor cu ramaneri in urma, este 
necesar este necesar ca acestiasa fie antrenati in schimbul de idei.

 
METODA MOZAICULUI presupune invatarea prin cooperare la nivelul unui grup si predarea achizitiilor 

dobandite de catre fiecare membru al grupului unui alt grup.
ETAPE:
1. Impartirea clasei in grupuri eterogene de cate 4 elevi, fiecare dintre acestia primind cate o fisa de 

invatare numerotata de la 1 la 4. Fisele cuprind parti ale unui material, ce urmeaza a fi inteles si discutat de 
elevi.

2. Prezentarea succinta a subiectului tratat. Explicarea sarcinii de lucru si a modului in care se desfasoara 
activitatea.

3. Regruparea elevilor, in functie de numarul fisei primite, in grupuri de experti: toti elevii care au 
numarul 1 vor forma un grup, cei cu numarul 2 vor forma alt grup s.a.m.d.

4. Invatarea prin cooperare a sectiunii care a revenit fiecarui grup de 4 experti. Elevii citesc, discuta,incearca 
sa inteleaga cat mai bine, hotarasc modul in care pot preda ceea ce au inteles colegilor din grupul lor originar.

5. Revenirea in grupul originar si predrea sectiunii pregatite celorlalti membrii.Daca sunt neclaritati,se 
adreseaza intrebari expertului sau celorlalti membrii.

6. Trecerea in revista a materialului dat prin prezentare orala cu toata clasa.
Metoda mozaicului are avantajul ca implica toti elevii in activitate si ca fiecare dintre ei devine 

responsabil, atat pentru propria invatare, cat si pentru invatarea celorlalti. Metoda este foarte utila in motivarea 
elevilor cu ramaneri in urma, faptul ca se transforma, pentru scurt timp, in ,,profesori” le confera un ascendant 
moral asupra colegilor.

 
Alte situatii de invatare active ce se pot organiza la orele de matematica
1. Utilizarea eficienta a manualului. Manualele alternative conduc la o diversificare a ofertei 

educationale, in conditiile in care unul dintre principiile pedagogice vizeaza trecerea de la invatamantul pentru 
toti la invatamantul pentru fiecare:

a) prelucrarea de catre elevii a informatiilor esentiale din lectie;
b) minimizarea notitelor elevilor;
c) integrarea in predare a sarcinilor de lucru din manuale;
2. Utilizarea metodelor specific altor discipline. Aceste metode pot fructifica potentialul unor elevi 

care au alt profil de invatare decat cel logico-matematic. In acest mod, elevii cu dificultati in invatare pot 
fructifica propriile abilitati, specifice altor domenii si isi pot dovedi utilitatea.

3. Povestiri cu subiect dat. Alegem un concept oarecare (triunghiul dreptunghic) si cerem elevilor sa 
creeze o povestire in care personajul principal este conceptual ales,iar alte personaje sunt rudele acestuia.

4. Justificari experimentale. Se vor inlocui demonstratiile „pur” matematice, prin experi mente ce pot 
creea convingeri matematice. Se va cere elevilor sa si imagineze si sa desfasoare experimente diverse, iar apoi 
sa interpreteze concluziile.
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5. Jocul de rol. Se realizează prin simularea unei situatii,care pune participanţii în ipostaze care nu le 
sunt familiar, pentru a-i ajuta sa inteleagă situatia respespectivă si să inteleagă alte persoane care au puncte de 
vedere, responsabilitati, interese, preocupari si motivatii diferite.

TRATAREA DIFERENTIATA A ELEVILOR FOLOSIND METODE DE INVATARE ACTIVA
O educaţie pentru intelegere, in conceptia lui Howard Gardner, ar trebui sa se construiasca pe 2 

fundamente. Pe de o parte este necesar ca educatorii să recunoască dificultatile cu care se confrunta elevii în 
obţinerea unei intelegeri adevarate a anumitor obiecte de studiu şi concepte importante. Pe de alta parte, este 
necesar ca educatorii sa ia in considerare diferentele în plan mintal dintre diferitepersoane şi, pe cat posibil, 
să se adreseze unei variatăţi foarte largi de elevi. Teoria inteligentelor multiple poate contribui efectiv la un 
proces eficient de predare. O perspectiva bazată pe inteligente multiple poate potenţa înţelegereain cel puţin 
3 feluri:

1. Prin oferirea unor puncte de acces semnificative.
2. Prin oferirea unor analogii corespunzătoare.
3. Prin oferirea unor reprezentări multiple ale ideilor centrale sau de bază legate de un subiect.
1. Punctele de acces pot fi organizate astfel încăt să valorifice diferite puncte de inteligente. Sugerez în 

continuare cateva puncte de acces:narativ, numeric, logic, estetic, practic, interpersonal.
2. Analogii si metafore sugestive-matematica este prin definiţie un domeniu al cogniţiei. Multe din 

rezultatele matematice, deşi teoretice si abstracte, pot fi insa explicate prin analogii şi metafore sugestive.
3. Perspectiva reprezentărilor multiple o contraatacă pe cea a analogiei şi metaforei, deoarece în cazul 

reprezentărilor multiple se aleg elemente din sfere de referinţă care se aplică imediat la subiectul în discutie.
Ca obiect de studiu abstract şi complex, matematica şcolară este percepută de către unii elevi ca 

generatoare de eşec şcolar. O ambianţă şcolară în care elevul se simte bine, un climat instituţional în care 
elevul este implicat în alegerea parcursului de formare, un mediu centrat pe învăţare care valorizează fiecare 
membru al comunităţii, pun elevul în consens cu propriile sale aspiraţii, ducăndu-l spre realizarea personală 
şi profesională.

De ce sa folosim strategii de „prezentare” activă?
Cercetarile arata ca functioneaza :
•	Toate studiile arata ca invatarea vine in urma exercitiului, adica punand in practica ceea ce am invatat 

pentru a putea, de exemplu, raspunde la intrebari. Acest lucru ii determina pe elevi sa prelucreze informatia si 
sa ii confere un sens gasit de ei. Acest proces este numit „constructivism”.

Studiile subliniaza faptul ca metodele active:
•	Creeaza o invatare mai profunda si o mai buna aplicare a cunostintelor
•	Elevii dau dovada de o buna memorare
•	Elevii dezvolta aptitudini de gandire mai bune
•	Sunt mai apreciate de elevi

Invatarea activa ii determina pe elevi sa-si formeze propria lor intelegere a materialului si propria 
perspectiva.

Verifică nivelul de învăţare
•	Se poate obtine feedback asupra masurii in care elevii inteleg materialul si pot corecta aspectele intelese 

gresit.
•	Elevii isi dezvolta propriile aptitudini de gandire si de intelegere propriu-zisa a temei, exersind in 

acelasi timp si aptitudinile care le vor fi verificate.
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Iţi uşurează munca:
•	Sporeste participarea activa, constructiva a elevilor;
•	Lectiile tale vor avea un impact mai puternic si vor fi mult mai interesante;
•	Iti poate oferi o clipa de ragaz si posibilitatea de a nota!
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STUDIUL MATEMATICII  
PRIN TRANSDISCIPLINARITATE

Prof. Elena Rîmnicianu
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 11  

Drobeta Turnu Severin, Mehedinţi
 

Matematica s-a născut din nevoile practice ale omului, iar apoi s-a cristalizat ca ştiinţă deschisă, capabilă 
de un progres permanent, de o perpetuă aprofundare, descoperire şi creare a unor teorii noi. Dezvoltarea rapidă 
a ştiinţei, a acumulării în ritm tot mai intens a informaţiilor, impun cu acuitate dezvoltarea culturii matematice, 
care trebuie să-şi facă loc tot mai mult în cultura generală a unui om. Aceasta cu atât mai mult, cu cât astăzi 
matematica are aplicabilitate nu numai în domeniul tehnicii, fizicii, chimiei, biologiei, ci şi în ştiinţele sociale. 

Matematica este o excelentă şcoală de formare a gândirii în etape, care ordonează lucrurile conform 
complexităţii lor, care dezvoltă spiritul metodic de abstragere a faptelor date din experienţă şi intuiţie, de cele 
ce decurg logic din ele.

În zilele noastre este necesară o educaţie care să deplaseze accentul spre conştientizare, cooperare, 
spre gândire critică, spre adaptabilitate şi interpretarea lumii mereu schimbătoare. Introducerea acestui tip de 
educaţie are ca puncte de plecare patru imperative ale societăţii: să cunoşti, să faci, să trăieşti alături de ceilalţi, 
să exişti, care traduse in termeni de sarcini devin: a învăţa să cunoşti; a învăţa să faci; a invăţa să trăieşti alături 
de ceilalţi; a învăţa să exişti. 

Într-un astfel de context, demersul didactic în viziunea transdisciplinară începe cu a învăţa să cunoşti, 
ceea ce înseamnă să stabileşti conexiuni între diferite cunoştinţe, importantă fiind nu acumularea unei enorme 
cantităţi de informaţii, ci capacitatea elevului de a pătrunde esenţa demersului didactic. „Noul învăţământ 
trebuie să-l înveţe pe individ să clarifice şi să reclarifice informaţiile, să evalueze veridicitatea lor, să-şi 
schimbe conceptele când este necesar, să treacă de la concret la abstract şi invers, să privească problemele 
sub un unghi nou - să fie professor şi elev în acelaşi timp. Analfabetul de mâine nu va mai fi cel care nu ştie să 
citească, ci cel care nu a învăţat cum să înveţe” (Herbert Gerjuooy).

A învăţa să faci înseamnă învăţarea creativităţii, învăţarea unor practici referitoare la cunoştintele 
însuşite. Respectarea normelor ce reglementează raporturile dintre membrii aceleeaşi colectivităţi, toleranţa 
faţă de opiniile, faţă de credinţă înseamnă competenţa de a trăi alături de ceilalţi. A învăţa să trăieşti alături de 
ceilalţi şi împreună cu ceilalţi este egal cu a te recunoaşte pe tine însuţi în chipul celuilalt, a-l descoperi pas cu 
pas pe celălalt cunoscându-te întâi pe tine însuţi. 

A învăţa să fii înseamnă învăţarea permanentă. Deci, transdisciplinaritatea constituie pentru elevi 
oportunitatea de a invăţa să cunoască, de a invăţa să facă, de a învăţa să trăiască împreună cu ceilalţi, de a 
invăţa să fie.

Câteva din caracteristicile activităţilor transdisciplinare:
- sunt centrate pe demersurile intelectuale şi afective ale elevilor;
- au ca scop formarea unor competenţe cu caracter transdisciplinar: capacităţi de tip cognitiv, capacităţi 

de tip creativ (eleborarea de idei, rezolvarea de situaţii-problemă, investigarea, elaborarea de soluţii originale), 
capacităţi reflexive (autocunoaşterea, autoaprecierea, adaptarea la mediu), capacităţi de interacţiune socială 
(integrarea în activităţile de grup, cooperarea), capacităţi comunicative (perceperea mesajelor, transmiterea 
unor mesaje prin coduri diverse, ascultarea activă, comunicarea verbală/ nonverbală), atitudini fundamentale 
(respectul valorilor, asumarea responsabilităţii, toleranţa, exersarea drepturilor şi îndatoririlor);

- sunt părţi ale unei teme generale;
- vizează obiective de referinţă ale mai multor arii curriculare, elevii fiind puşi în situaţii noi de a aplica 

cunoştinţe dobândite şi deprinderi formate în cadrul lecţiilor din săptămâna respectivă sau din cele anterioare;

http://www.pagini-scolare.ro/Consiliere-si-orientare/menu-id-59.html
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- traversează barierele disciplinelor, organizând cunoaşterea ca un tot unitar, întrucât activităţile dintr-o 
zi sunt părţi ale unei teme, lecţiile pot avea legătură unele cu altele, fără a se desfăşura una după alta cu distanţe 
clare intre ele;

- se realizează prin modul de organizare pe grupe, în perechi sau individual, în funcţie de situaţie;
- asigură participarea activă a elevilor fundamentată pe principiul învăţării prin acţiune, cu finalitate 

reală;
- cultivă cooperarea şi nu competiţia; 
- au aspect de joc respectând astfel particularităţile de vârstă ale elevilor;
- valorifică inteligenţa dominantă a fiecărui copil (lingvistică, logico-matema tică, spaţial-vizuală, 

muzicală, corporal-kinestezică, interpersonală, intrapersonală) prin diversificarea sarcinilor de învăţare.
Regândirea educaţiei din perspectiva trandisciplinară este mai presus de orice „o călătorie pe marea 

interioară”, „un proces puternic individualizat şi în acelaşi timp unul al construirii interacţiunilor sociale” 
(J. Delors). 

Studiind matematica prin transdisciplinaritate elevii îşi construiesc înţelegerea proprie şi rezolvă 
probleme în context real utilizând propriile strategii, fiind doar ghidaţi de profesor.

Prin reforma preconizată în învăţământul românesc, sistemele şi metodele de educaţie se cer continuu 
perfecţionate, fiindcă învăţământul trebuie să meargă alături de viaţă, cu manifestările ei zilnice, cu tendinţele 
ei vitale. Şcoala trebuie să înţeleagă rolul său de ghid al vieţii cotidiene şi viitoare pentru elevi. 

În zilele noastre societatea are nevoie de un om cu gândire creatoare, inventiv, explorator, îndrăzneţ, 
de aceea este necesară modernizarea matematicii, per fecţionarea învăţământului în vederea sporirii eficienţei 
sale formative. Dar nu orice perfecţionare, orice introducere a noului înseamnă modernizare, ci căutarea de 
noi mijloace, folosirea celor existente cu scopul de a mări eficienţa, de a asigura calitatea însuşirii, de a forma 
oamenii capabili să stăpânească cunoştinţele şi deprinderile necesare şi să le poată aplica în viaţă, în producţie.

Bibliografie:
1. Crawford, A., Saul, E.W., Mathews, S., Makinster, J. - Teaching and learning strategies for the thinking 
classroom, New York, The International Debate Education Association, 2005;
2. Ausubel, D. - Învăţarea în şcoală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981;
3. M. Mihăescu, A. Dulman, C. Mihai - Activităţi transdisciplinare, Ed. Radical, 2004.
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EVALUAREA CA DIAGNOSTIC ŞI EVALUAREA
CA MĂSURĂ A PROGRESULUI ÎN ÎNVĂŢARE

prof. Elena Rîmnicianu
Şcoala cu clasele I-VIII Nr.11  

Drobeta Turnu Severin

Conceptul de evaluare

Prin „a evalua” conform  dicţionarului  limbii române înţelegem „a stabili valoarea aproximativă a unui 
bun, a unui lucru, acţiune de a preţui , a aprecia, a estima” iar prin „evaluare” se înţelege acţiunea de a evalua. 
Activitatea de evaluare s-a practicat de cand există învăţământul, sub diverse terminologii: notare, examinare, 
testare, verificare.

Astăzi, se considera că evaluarea acoperă două direcţii:
•	 O directie socio-economică, care vizează eficienţa sistemului de învaţământ sub aspectul resurselor 

materiale, financiare investite în societate şi rezultatele oferite de învăţământ (privit astfel ca sistem), 
concretizate în gradul de pregătire al forţei de muncă.

•	 O direcţie pedagogică, vizând îmbunătăţirea raportului dintre obiectivele preconizate pentru sistemul 
de învăţământ şi rezultateleobţinute de elevi.
Se înţelege că ceea ce formează obiectul discuţiei din acest material este directia pedagogică, ce se 

referă nu numai la cuantificarea rezultatelor învaţării, ci si la cuantificarea activităţii manageriale.
Diverşi autori dau diverse semnificaţii termenului:
- evaluarea ca fiind un proces de măsurare şi aplicare a valorii rezultatelor  sistemului de educaşie şi 

învăţământ sau a unei părţi a acestuia, a eficienţei resurselor, conditiilor şi strategiilor folosite prin compararea 
rezultatelor cu obiectivele propuse.

- evaluarea ca fiind un proces complex de comparare a rezultatelor activităţii instructiv-educative cu: 
obiectivele planificate (evaluarea calităţii), resursele utilizate (evaluarea eficienţei), rezultatele anterioare 
(evaluarea progresului).
 Se poate concluziona că evaluarea implică:
	Calitatea de proces ( nu cea de produs), deci o activitate cu etape ce se parcurg în timp;
	Nu doar notarea numerică a elevilor;
	Măsurări, comparaţii, judecăţi de valoare, pe baza cărora se pot adopta anumite decizii.

Ca proces, putem atribui avaluarii urmatoarele funcţii:
	Functii de reglare a sistemului, de ameliorare a activităţii de optimizare a rezultatelor;
	Funcţie de predictie, de pronostic şi orientare prin care se încearcă anticiparea desfăsurării activităţii 

în sistem;
	Funcţie de clasificare şi selectie, pe baza căreia se obtin ierarhii în ceea ce privesc elevii, clasele si 

şcolile;
	Funcţie educativă care motivează-constientizează interesul pentru propria perfecţionare;
	Funcţia socială, prin care familia (comunitatea locală) află informaţii despre rezultatele elevului. 

Aspecte docimomologice
 

O latura esenţială în studiul evaluării  o reprezinta docimologia- disciplina a pedagogiei care studiază 
eamenele, modurile de examinare şi examinatorii. Prima lucrare de dimologie este „Etudes docimologiques”, 
elaborata de Henri Pieron şi aparută în 1935.
 Examenul, „obiectul” central de studiu al docimologiei, are, ca orice categorie noţională, avantaje 
(aplicabilităţi, indicaţii), dar şi dezavantaje. Cele din urmă sunt opinii mai ales de ordin teoretic şi care nu 
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împietează cu nimic asupra rolului examenului, imperativ în orice proces de învăţământ. Dintre avantajele 
citate în literatura pedagogica, reţinem următoarele:

a) Chiar daca există şi un număr mare de nemulţumiţi (de pe urma sa), examenul este singura modalitate, 
a unei societăţi, de a-şi selecta şi tria valorile. 

b) Cu toată doza de subiectivism care-i este atribuita, este singurul mijloc de a realiza o ierarhie a clasei, 
colectivităţii de elevi.

c) Tocmai din cauza caracterului stresant, pe care nu il neagă nimeni, examenul este un prilej de (auto)
testare pentru individ pentru a face faţă unor cerinţe ale societăţii. Prin extensie, viaţa are o multitudine 
de situaţii stresante, dure pe alocuri, a căror parcurgere de către individ este ireversibilă.

d) Examenul îndeamnă la sinteze şi integrări ale materialului ce face obiectul examinării de către cei 
examinaţi.
Dezavantajele examenului conform literaturii pedagogice, trebuie privite ca opinii de natură a-i 

îmbunătăţi metodologia, nu de a-i anula necesitatea. Astfel de opinii vor fi prezentate în continuare:
a) Examenul este un instrument de imobilism social, fixând un statut social pe termene foarte mari; 

unei astfel de situaţii, posibilă, i se poate opune introducerea de activităţi periodice de perfecţionare 
profesională, care se finalizează prin examene şi care conferă un statut socio-profesional concordant 
cu potenţialul real al persoanei.

b) Examenul nu are valoare predictivă, idee care are la bază unele cazuri celebre de personalităţi din 
istoria ştiinţei, care în copilarie erau priviţi ca „inadaptabili” la realităţile şcolare ale momentului. 
De exemplu, matematicianul Evariste Galois, deşi decedat prema tur, a elaborat o teorie ce s-a impus 
la mulţi ani după moartea sa. Anatole France, Ch. Darwin, Albert Einstein, L.N. Tolstoi consideraţi în 
copilărie ca necorespunzători exigenţelor şcolare ale vremii, s-au impus ulterior ca mari personalităţi . 
Înţelegerea corectă a evaluării, depla sarea acesteia către sesizarea competenţelor şi nu a memorării de 
date irelevante, este calea sigura a depaşirii acestui dezavantaj.

c) Examenul este stresant. Starea emoţională indusă de examen poate afecta rezultatele unui examen, dar 
tocmai în aceasta constă o calitate, aceea a selecţiei.

d) Examenul induce o stare de „dresaj”, în sensul că fiind cunoscute anumite cerinţe şi bazându-se pe 
precedente, unii examinaţi stăpânesc doar o parte a materialului de examinat, au doar informaţii 
parţiale, insuficient conturate, canalizându-si eforturile doar în direcţiile pe care le consideră ca 
solicitate prioritar de examinator. Situaţia este corijabilă facil, când examinatorul oferă candidatului 
aceeaşi probabilitate de a fi examinat din fiecare segment al materiei prevăzute de examen.

e) Examenul este antieducativ, îndemnând la frauda (copiere) sub ameninţarea eşecului. Dar  acest aspect  
aste întâlnit şi în multe situaţii din  viaţa cotidiană, pe care un individ le poate solutiona pe căi mai 
puţin ortodoxe. De aceea, o astfel de opinie este sigur contracarată de atenţia examinatorului, care prin 
formularea cerinţelor (subiectelor) examenului să împedice tentativa de fraudă şi să-l determine pe cel 
examinat să acţioneze strict în limitele cerute de examen.

f) Examenul este o chestiune de hazard, aspect discutabil dacă materia (materialul) de examen este corect 
esenţializat. Aspectul este însă semnificativ, admiţând că o bună parte din examinaţi vor parcurge, 
pentru examen, doar o parte a materialului de examinat.
Literatura pedagogică formulează mai multe puncte de vedere în legatură cu  factorii ce influienţează 

decizia pe care o poate lua examinatorul in timpul examenului: 
♣	 Efectul „halo”, notiune introdusă de Thorndike în 1920 şi care constă într-o influenţă (pozitivă sau 

negativă) a unei aprecieri anterioare asupra celei care se realizează în momentul respectiv (se mai numeşte şi 
„halo în timp”). Haloul mai poate fi privit ca o influenţă de la întreg la parte, adică apreciem o ănsuşire ca fiind 
pozitivă sau negativă, în funcţie de impresia pur subiectivă asupra fizicului persoanei examinate, de impresia 
asupra ţinutei sale sau a eventualelor particularităţi de exprimare ale acestuia.

♣	 Efectul „stereotipie”: o lucrare proastă data în perioada de început a semestrului (anului şcolar) duce la 
crearea unei impresii (slabe) destul de persistente în timp asupra lucrărilor ulterioare ale examinatului respectiv. 
Reversul, adică efectul produs de o lucrare bună, în timp, se întâlneşte ceva mai rar.
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♣	 Efectul „contrast”: la un examen oral, un candidat mai slab pregătit se teme să raspundă imediat după 
un candidat bine/foarte bine pregatit, fiind aproape sigur de eşec. Se relatează şi situaţia contrară, când bine 
pregătit şi cu o evoluţie bună este oarecum depunctat  răspunzând la un examen oral imediat după un candidat 
slab pregătit şi cu o evoluţie pe măsură.

♣	 Efectul „ordine”: în cazul unui examen oral de lungă durată ceva mai mare (de ordinul a mai multor ore), 
fără pauză, examinatorul este mai indulgent la început şi dinceîn ce mai inflexibil, către finalul examenului, pe 
măsura instalării oboselii.

♣	 Efectul „Pygmalion” este efectul pe care îl produce contrastul între aşteptarea (expectanţa) pe care 
o are examinatorul faţă de cel examinat şi evoluţia (reală) a examinatului. De multe ori, cei examinaţi simt 
gradul de aşteptare al examinatorului, aceasta operând ca factor inhibator în multe situaţii.

♣	 Efectul „eroare individuală constantă” este echivalentă exprimării din jargonul şcolar de categorisire a 
profesorilor în „buni” şi „răi”.

♣	 Efectul „eroare logică” ce constă în substituirea adevăratului obiectiv al evaluării (notării) prin altele, 
nesemnificative. De exemplu, nota se acordă nu pentru calitatea cunoştinţelor, ci pentru sârguinţă sau numai 
pentru încurajare. 

Orice formă de evaluare va trebui să răspundă la următoarele întrebări:
1. CUI ? ( foloseşte evaluarea) 
-agenţilor educaţionali ( elev, cadru didactic, părinte);
-pieţei forţei de muncă.
2. PE CINE? (evaluăm)
-toţi elevii;
-un anumit grup de vârstă;
-elevii luaţi individual.
3. CÂND? ( evaluăm)
-de cateva ori pe an;
-la date fixe;
-continuu.
4. ÎN CE FORME? (evaluăm)
-în forme tradiţionale;
-în forme alternative.

Momentele evaluării
Orice activitate de evaluare trebuie să parcurgă, pentru a fi eficientă, trei etape: proiectarea, desfăsurarea, 

evaluarea. Strategia didactică implică şi strategia de evaluare: când se evaluează, sub de formă, cu ce metode 
şi mijloace, cum se valorifică informaţiile obţinute din evaluare. Cronologic, avem:
- evaluare iniţială (predictivă, de plasament);
- evaluare continuă (pe parcurs, formativă, de progres);
- evaluare finală (cumulativă, sumativă, globală).
 Evaluarea initială, când profesorul trebuie să-şi răspundă unor întrebări absolut necesare la începutul 
activităţii cu o clasă:
- dispun elevii de cunoştinţe necesare pentru a face faţă achiziţiei de cunoştinţe ce urmează?
- dispun elevii de abilităţi necesare cu care să poată aborda lecţiile cu experiment integrat ce vor urma?
- cât poate elevul să inveţe? (aici intervine particularităţile de varstă ale elevului)
- cât de justă este opinia potrivit căruia elevul învaţă în mod egal la toate disciplinele de învăţământ?
- cât este dispus elevul să înveţe? (motivaţia învăţării)
- se realizează de obicei, prin probe scrise la începutul unui program de instruire (an şcolar, semestru, capitol)
- se pleaca de la o listă conţinând elementele esenţiale de conţinut din materia parcursă, pe baza căreia se 
elaborează itemii corespunzători şi modalităţile de răspuns.
- după aplicrea şi corectarea testului, profesorul face un bilanţ de greşeli tipice pe baza căruia îşi proiectează 
activitatea de instruire la clasa respectivă.
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 Cea mai comodă modalitate de a realiza acest tip de evaluare este testul, la care profesorul preferă atât 
răspunsurile de tip eseu cât şi rezolvarea de probleme. Itemi incluşi (de tipul itemi cu alternarivă binară, Da/
Nu sau Corect/Incorect sau Adevărat/Fals, nu ar fi recomandabil într-o atare stare).
 Profesorul poate sesiza ce secţiune a materiei solicitate este omisă de elevi cel mai frecvent. Această 
evaluare nu oferă informaţii complete asupra golurilor pe care le au elevii în cunoştinţele şi deprinderile lor, 
de aceea se cere completarea acestora cu ocazia predării, când are loc conversaţia euristică cu elevii.
 Evaluarea continuă este un instrument valoros de lucru, oferind profesorului posibilitatea comparării 
stadiului atins de elevi-clasă, în raport cu stadiul preconizat prin obiectivele ( iniţiale). În ceea ce priveşte 
frecvenţa acestei evaluări, există puncte de vedere multiple, datorită următoarelor aspecte:
- disciplinele de învăţământ sunt prevăzute cu un număr diferit de ore, acest aspect presupunând timpi diferiţi 
de lucru cu clasa;
- disciplinele de învăţământ sunt percepute diferit de elevi;
- materia de învăţat este inegal repartizată pe parcursul unui an şcolar;
- potenţialele claselor sunt foarte diferite;
- după parcurgerea unei secvenţe de instruire, se aplică următoarele modalităţi, ca probe de scurtă durată, 
pentru: evaluarea atingerii unui obiectiv operaţional, verificare şi fixare la sfârşitul orei, la începutul orei, cu 
itemi/obiective din lecţia (lecţiile) anterioare.
- exercită funcţia de diagnoză, realizând un feed-back, ce indică profesorului şi elevilor unde se situează 
rezultatele obţinute, faţă de cele proiectate.
- monitorizează progresul şcolar (permite profesorului să adopte măsuri de recuperare/ameliorare);
- presupune cunoaşterea  de către elevi a rezultatelor obţinute şi a gradului de îndeplinire a obiectivelor.
 De aici reiese o consecinţă importantă, anume cea a notării ritmice, situaţie în care este util a se elimina 
intervalele prea mari între note (între două notări consecutive).
 Evaluarea finală are un grad de complexitate ridicat, pentru că ea oferă informaţiile relevante asupra 
gradului de pregătire al elevului. Evident, niciun profesor nu va solicita un volum exagerat de date, noţiuni; 
mai degrabă, cerinţa de final de etapă (an şcolar, semestru) este aceeaa unui volumde date şi noţiuni care să se 
articuleze cât mai armonios pe o sumă de deprinderi psihomotorii, din aceasta rezultând profilul elevului care 
„stie”:

- Să realizeze prin: teze (semestriale), lucrări scrise anuale, colocvii, lucrări practice, teste, examene de 
capacitate - teste naţionale şi bacalaureat;

- Nu permite ameliorarea procesului de instruire-învăţare, decât pentru seriile următoare; rezultatele se 
apreciaza în raport cu obiectivele generale ale disciplinei;

- Este complexă, deoarece trebuie să furnizeze informaţiile relevante cu privire la cunoştinţele esenţiale şi 
la modul de aplicare a acestora în contexte noi;

- Exercita funcţia de constatare a rezultatelor elevilor şi de ierarhizare a acestora, unii faţă de alţii;
- Se realizează prin teste standardizate.  

Bibliografie:
1. Pavelcu Vasile, Principii de docimologie, Bucureşti, E.D.P., 1968.
2. Vrabie Dumitru, Atitudinea elevului faţă de aprecierea şcolară, E.D.P., Bucureşti, 1975.
3. Radu I. T., Evaluarea randamentului şcolar, Curs de pedagorie, Universitatea Bucureşti, 1988.
4. Constantin Cucoş, Psihopedagogie pentru examenele de definitvat şi grade didactice, Polirom, Iaşi, 1998.
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DIMENSIUNILE EVALUĂRII:
OBIECTIV SAU SUBIECTIV

Prof. CULACHI DUŢA 
Şcoala nr. 22 „Dimitrie Cantemir” Galaţi

„Deontologia didactică” cuprinde ansamblul îndatoririlor care îi revin dascălului în cadrul exercitării 
profesiei, în raporturile cu elevii, cu ceilalţi profesori cu care colaborează sau cu personalul auxiliar. Aceste 
obligaţii se bazează pe regulile şi tradiţiile profesiei.

Deontologia procesului de evaluare se află într-o relaţie inseparabilă cu codul deontologic al profesiei 
de dascăl. Cine altcineva conduce demersul evaluativ? Desigur că profesorul este cel care-şi propune nişte 
obiective pentru un anumit conţinut, gândeşte strategia didactică de predare a acelor noţiuni, le consolidează, 
având în vedere obiectivele de evaluare, alege metoda de verificare, instrumentul evaluării, elaborează baremul 
de corectare şi notare, aplică testul la clasă, interpretează rezultatele obţinute şi intervine în procesul didactic 
acolo unde consideră necesar pentru optimizarea rezultatelor, regândeşte demersul didactic. Cu alte cuvinte, 
realizează feed-back-ul. Dascălul trebuie să fie asemenea medicului: aplică un tratament bolnavului dar, dacă 
observă că semnele de însănătoşire se lasă aşteptate, atunci regândeşte tratamentul prescris, vede ce a fost bun, 
ce nu a corespuns necesităţii pacientului şi aplică altceva. Ideal ar fi să fie administrat tratamentul corect încă 
de la început. În felul acesta, s-ar economisi timp şi rezultatele scontate ar apărea deja după prima ,,doză” de 
tratament.

În cadrul ,,deontologiei evaluării”, un rol definitoriu care îi revine dascălului este ,,obiectivitatea”. 
,,Spiritul dreptăţii” era considerat de însuşi Socrate ca fiind ,,una din virtuţile cu cea mai mare valoare” care-l 
transformă pe om într-o ,,fiinţă verticală”.

Dascălul poate rămâne ,,o fiinţă verticală”, numai atunci când ,,se hrăneşte” cu ,,pâinea spiritului”, 
considerată de Mihai Eminescu a fi dreptatea, acea putere care este dirijată de conştiinţă, acel ,,ochi al raţiunii”, 
cum credea J. J. Rousseau.

Adevăratul simţ al datoriei aparţine celui care a învăţat ,,să se autoresponsabilizeze”, adică ,,să se 
respecte pe sine”.

Numai respectând, vom putea fi respectaţi! A respecta înseamnă a fi cât se poate de obiectiv. Se cunoaşte, 
însă, faptul că natura umană se caracterizează prin subiectivitate. Acest lucru explică oarecum anumite erori 
care pot apărea în evaluare, de tipul efectului halo, al stereotipiilor sau al ecuaţiei personale.

Printre erorile întâlnite în evaluare pot fi amintite, de asemenea, efectul de contrast şi eroarea proximităţii. 
Dacă ,,efectul halo” şi ,,stereotipiile” se manifestau printr-o anumită constanţă a evaluării, indiferentă la 
schimbările în plan real ale subiectului evaluării, efectul de contrast şi de proximitate acţionează în sensul 
că rezultatele evaluării se modifică, fără ca acest lucru să presupună o schimbare în plan real a subiectului 
evaluării. Astfel, aceeaşi performanţă este notată în mod diferit în funcţie de poziţia ocupată în succesiunea 
evaluărilor efectuate pe un grup de elevi.

Alături de fenomenele de apreciere subiectivă menţionate până acum se înscriu: ecuaţia personală şi 
efectul de similaritate. Acestea ţin de personalitatea profesorului, de concepţia şi atitudinea acestuia faţă de 
actul evaluării. Ecuaţia personală reprezintă acel factor care face ca evaluarea să se diferenţieze de la un 
profesor la altul, în funcţie de exigenţele examinatorului. Astfel, nu se înregistrează erori propriu-zise de 
apreciere, ci doar diferenţe proporţionale ale scării de apreciere de la un profesor la altul.

Dacă am elimina, aşadar, acea undă de subiectivism, erorile evaluative ar dispărea sau s-ar diminua. 
Iată cum apare din nou obiectivitatea ca factor reglator al procesului de evaluare. Ar fi necinstit să afirmăm 
că cineva este pe deplin obiectiv. Natura umană nu-ţi permite acest lucru, dar asta nu te împiedică, totuşi, să 
încerci să fii cât se poate de obiectiv. Nu atingem idealul, dar este indicat să ne apropiem de el, să tindem a-l 
atinge.
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Există chiar un cod deontologic al profesorului. Acesta are la bază următoarele principii: angajamentul 
faţă de elevi, angajamentul faţă de profesiunea didactică, comportamentul etic faţă de colegii de profesie şi 
angajamentul faţă de comunitatea şcolară şi socială. Aceste principii definesc, practic, noţiunea de ,,deontologie 
didactică”. Aşa cum medicul evită, pe cât posibil, să-i lase vreo cicatrice bolnavului, tot aşa şi evaluatorul 
încearcă să nu rănească sufletul celui evaluat, printr-o notă care să nu ilustreze adevărata valoare a lucrării 
copilului.

Nu trebuie uitat faptul că evaluarea se află în strânsă legătură cu predarea. Într-adevăr, evaluarea poate 
arăta dacă am predat bine, dar cine ne garantează că am evaluat corespunzător? Oare vina pentru anumite note 
mici la un test aparţine numai elevilor sau şi evaluatorilor prin faptul că nu au fost adecvate cerinţele propuse, 
prin lipsa de proprietate a unor concepte, prin depăşirea nivelului mediu de accesibilitate, prin ignorarea 
diferenţelor dintre elevi sau prin eludarea preferinţelor pentru un exerciţiu anume sau prin faptul că pentru 
elevi a fost poate unul dintre multele teste din acea zi, iar puterea de concentrare a lor nu a mai putut ,,lucra” 
la cote maxime. Ar fi indicat să ,,privim şi-n grădina noastră” când vrem să aflăm a cui a fost vina. Este mai 
uşor să culpabilizezi pe celălalt, dar, totuşi, meseria de dascăl ne obligă să fim obiectivi, să ţinem treaz în noi 
,,spiritul justiţiar”.

Ar fi util să ţinem seama de elev nu numai în momentul în care îl evaluez printr-o notă, ci şi atunci când 
predau, consolidez în vederea verificării, gândesc obiectivele de evaluare în funcţie de ceea ce am lucrat, 
construiesc itemii asemănători cu cei exersaţi la consolidare şi de-abia apoi încerc să-l evaluez cât mai corect 
posibil printr-o notă pentru rezultatele muncii sale.

Din cele menţionate mai sus, s-ar putea ajunge la concluzia că ar trebui regândit întregul proces evaluativ 
pentru a se putea obţine o evaluare cât mai obiectivă. Formularea obiectivelor de evaluare, elaborarea testului 
şi întocmirea baremului de corectare şi notare au un rol esenţial pentru stabilirea unei note care să reflecte cât 
mai bine capacitatea reală a elevului. Nu numai de dascăl depinde o notă cât mai concludentă. El însuşi şi-ar 
dori găsirea unor pârghii pentru un proces evaluativ cât mai transparent.

Sintetizând cele afirmate până aici, se evidenţiază ideea că evaluarea obiectivă cu adevărat rămâne un 
ideal al oricărui dascăl! Totuşi, trebuie să recunoaştem faptul că, oricât de competent şi de corect ar fi un 
evaluator, există posibilitatea ca el să greşească, deoarece el nu corectează numai cu mintea, ci cu toată fiinţa 
sa. Ecuaţia personală îşi va pune, aşadar, amprenta, fie şi numai într-o infimă părticică.
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1. Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române, Editura Arc&Gunivas, 2007.
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CARTEA ÎN ERA INFORMAŢIEI

            
Prof. Elena Rîmnicianu

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 11  
Drobeta Turnu Severin

          
Cartea – ca manieră specială de a trăi – a constituit de la apariţia ei un mediu optim de comunicare între 

oameni, o cale puternică de transmitere de la un timp la altul, de la o societate la alta, de la un popor la altul, 
a valorilor culturale, ştiinţifice, artistice, zămislite în fiecare colţ din lume. Cartea a fost, este şi va fi un liant 
ce creează, dezvoltă şi menţine multitudinea şi varietatea relaţiilor interumane, pe care se sprijină existenţa 
socială.

Cel mai sigur prieten, şi cel mai bun, e cartea. Dacă sunt descusute cum se cuvine, cărţile vorbesc despre 
viaţa celorlalţi oameni şi despre noi înşine. Citindu-le observăm cum ne şlefuiesc mintea cu vorbe înţelepte, cum 
ne modelează sufletul cu sentimente pilduitoare. Altfel spus, volumele tipărite sunt poticniri în calea destinului 
nostru muritor sau, potrivit lui Sadoveanu, numai în preajma cărţilor „creşte lumina cea fără de amurg a unei 
umanităţi în care muritorii îmblânziţi vor birui tristeţea trecerii prin viaţă”. Cartea „ne face să trăim înafară 
de minciună, nedreptate şi prejudecăţi” (M.Sadoveanu). „Cartea este mica mobilă a minţii noastre, motorul 
spiritului, unealta care vine în ajutorul lenei de-a gândi, a insuficienţei noastre, cum şi-a bucuriilor sufletului.” 
(Emile Faguet) Lectura cărţilor constituie o activitate fundamentală pentru întreţinerea condiţiei intelectuale, 
îmbogăţirea cunoştinţelor şi a limbajului, pentru cunoaşterea indirectă a diferitelor universuri şi realităţi. 
 Lectura a fost, este şi va rămâne o activitate de îmbelşugare cognitivă şi spirituală specifică cititorului care 
va aprecia pe deplin un text literar, când va renunţa pentru o clipă la prejudecăţile sale culturale, la diversele 
problemele subiective în favoarea explorării lumii interioare a celui care scrie sau a celui despre care se scrie. 
Lectura nefiind un act gratuit, produce îmbogăţirea sinelui cu o nouă cunoaştere, cu o modalitate nouă de 
receptare a lumii interioare şi exterioare. Cititul este o hrană care te metamorfozează şi scoate din tine tot ceea 
ce te reprezintă.

Păşirea în era unei civilizaţii a vizualului, în care televizorul şi computerul reuşesc să ofere mult mai 
mult decât o făcea până acum pagina scrisă este una dintre ele. Realitatea virtuală şi imaginile de sinteză i-au 
cucerit definitiv şi irevocabil pe copii, „reuşind”, ca efect colateral, să-i îndepărteze şi de filele cărţilor. Astăzi, 
singurele volume care mai stârnesc (oarecum) interesul copiilor şi tinerilor sunt cele din programa şcolară. 
Obligativitatea, notele de la şcoală şi mai ales faptul că ele contează în diverse alte evaluări îi determină pe 
şcolari de diverse vârste să le parcurgă, să le foileteze ori să le citească în rezumat pe internet.

Internetul este un mijloc minunat de a afla rapid informaţii, dar trebuie utilizat, însă, cu măsură. Dacă 
citim o carte pe internet şi nu o găsim în altă parte, atunci este foarte bine, dar cartea trebuie să rămână 
pasiunea unui tînăr, iar această pasiune trebuie să existe toată viaţa. Cartea este singurul prieten care nu te 
trădează niciodată şi care îţi vine în ajutor exact atunci când trebuie.

Se ştie că azi copiii suferă din cauză că stau mult timp în faţa tele vi zo ru lui, iar contactul cu cartea este 
minim. Sunt copii care din păcate nu au cărţi a ca să în familie. Pentru că, azi, copiii şi adulţii s-au îndepărtat de 
acest prieten bun, preferând calculatorul, internetul, de unde, e adevărat, obtţii informaţii fără prea mare efort. 
Dar cartea îţi poate umple sufletul şi lăsa loc visării, îţi aduce lângă tine imagini şi locuri pe care n-ai îndrăznit 
decât să ţi le imaginezi, poţi să devii personajul imaginar, te redescoperi, te regăseşti în eroii ei. 

În ciuda concurenţei audio-vizualului, lectura rămâne ,,o formă a fericirii” (J. L. Borges); între o 
lectură şi o vizionare există diferenţa de performanţă intelectuală. În acest moment, procesul de învăţământ 
se bazează în toate ciclurile şcolare pe carte (manual). Pentru că există o formă de concurenţă a achiziţionării 
informaţiilor prin audio-vizual, formarea gustului pentru lectură devine un obiectiv esenţial pentru dascăli.

Lectura suplimentară a elevilor reprezintă o formă esenţială de ajutorare a întregului proces de 
învaăţământ, iar ,,arta de a citi” devine o necesitate de suflet. Este certitudine: cartea trece printr-o criză 
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profundă, la nivel naţional, dar şi la nivel internaţional. Interesul pentru lectură scade rapid, pe măsură ce 
calculatorul oferă informaţii utile într-un timp record. Imaginea are  un impact mult mai puternic decât cuvântul 
scris şi este receptată cu mult mai mare uşurinţă. 

Lectura are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit şi să-i facă să iubească cartea, să le satisfacă 
interesul pentru a cunoaşte viaţa, oamenii şi faptele lor. Din cărţi, copiii află multe lucruri despre anotimpuri, 
viaţa animalelor şi a plantelor, despre descoperiri geografice, despre evenimente şi personalităţi literare, 
artistice, istorice, despre frumuseţile şi bogăţiile patriei. Cărţile le vorbesc şi despre sentimentele omeneşti, 
despre prietenie, cinste,omenie. Citirea cărţilor contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, la formarea 
unui vocabular bogat, la dezvoltarea exprimării. 

Aşadar, cartea rămâne principalul izvor de informaţie, suportul  nelipsit în activitatea educaţională în 
perioada şcolarităţii şi a sta aplecat asupra cuvântului scris înseamnă a căuta calea cunoaşterii a înţelegerii şi 
a propriei realizări.

Trăim într-o epoca în care se citeşte din ce în ce mai puţin, mai ales literatură beletristică. Se plâng 
de asta nu numai editurile şi librăriile, dar şi profesorii ce constată ignoranţa elevilor lor. Cel puţin două 
sunt cauzele acestui fenomen: televizorul şi computerul, două obiecte ce ne-au schimbat modul de viaţă, 
consumându-ne aproape tot timpul liber ce odinioară era consacrat lecturii. Cu toate astea, mai sunt persoane 
care, cu toată solicitarea la care îi supune viaţa modernă, reuşesc să smulgă timp şi pentru a deschide o carte şi 
a se cufunda în plăcerea lecturii.

Carte, dulce carte... cinste cui te-a scris, lauda celui ce te citeste!
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COOPERARE EUROPEANĂ. EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ 

 
 
 

 
Proiect în cadrul Programului Sectorial Comenius-Parteneriate Şcolare Multilaterale,  

Număr LLP Link: 2010-1-RO1-COM06-07045 1, Număr de referinţă: 10-PM-59-VS-RO, 2010-2012 

       SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI                 
                În perioada august 2010-iulie 2012, 
Grupul Şcolar Industrial „Ştefan Procopiu” din 
Vaslui derulează proiectul multilateral Comenius 
„Energy for Tomorrow”. Proiectul este realizat cu 
sprijinul financiar al Comisiei Europene prin 
Programul de Învăţare  pe Tot Parcursul Vieţii–
Programul Sectorial Comenius, Parteneriate 
multilaterale. Grupul Şcolar Industrial „Ştefan 
Procopiu” este şcoala coordonatoare iar celelalte 
şcoli implicate în derularea proiectului sunt din 
Finlanda, Turcia, Bulgaria, Italia, Spania, Lituania 
şi Polonia. 

                    Motto-ul proiectului este „Nimeni nu 
poate rezolva totul, dar oricine poate face ceva.” 
Proiectul îşi propune să contribuie la educarea 
elevilor în spiritul dezvoltării durabile prin 
producerea unor mici schimbări în 
comportamentul lor în ceea ce priveşte 
economisirea energiei în viaţa cotidiană, la 
consolidarea dimensiunii europene a educaţiei 
prin dezvoltarea unor competenţe necesare 
educaţiei permanente şi la promovarea valorilor 
cetăţeniei europene precum responsabilitatea 
faţă de mediul înconjurător.  
                  Elevii şi profesorii implicaţi în derularea 
acestui proiect au posibilitatea de a-şi îmbunătăţi 
abilităţile de comunicare în limba engleză şi de a 
realiza un schimb de experienţă benefic, 
participanţii devenind prieteni, nu doar parteneri 
de proiect.  Prin acest proiect, cele opt şcoli 
partenere şi-au propus să găsească răspuns la 
întrebări precum: Ce legătură există între 

consumul excesiv de energie şi fenomenul 
schimbărilor climatice?, Cum să răspundem 
nevoilor umanităţii având grijă în acelaşi timp şi 
de mediul înconjurător? Cum putem schimba 
atitudinea consumatorilor în privinţa risipei de 
energie? Cum pot contribui elevii la reducerea 
consumului de energie în şcoli şi acasă?       
                   Produsele finale ale proiectului sunt: 
site-ul proiectului, clipul „Economiseşte energia 
în şcoala ta!”, posterul „Economiseşte energia!”, 
pliantul „Moduri simple pentru economisirea 
energiei”, CD-ul „Turul energiei” şi broşura 
„Energie, stiluri de viaţă şi climă”. Produsele 
finale vor fi utilizate ca materiale auxiliare în 
timpul orelor şi vor fi prezentate comunităţii 
locale.  
PRIMA ÎNTÂLNIRE DE PROIECT 
                   Prima întâlnire de proiect s-a 
desfăşurat la Vaslui, în perioada 8-12 noiembrie 
2010. Din cele 7 ţări partenere au venit în oraşul 
nostru 18 profesori şi 14 elevi.  Principalul scop 
al reuniunii a fost stabilirea planului de activităţi 
pentru primul an de proiect. Programul reuniunii 
a fost foarte încărcat, activităţile desfăşurate în 
cadrul şcolii fiind îmbinate cu vizite la obiective 
de interes pentru tematica proiectului. 
9 NOIEMBRIE 2010 
         Intâlnirea de proiect a debutat cu Conferinţa 
de lansare a proiectului.     Aceasta  s-a desfăşurat 
în sala de conferinţe a Primăriei Judeţului Vaslui. 
După discursurile domnilor Vicol Romel 
(directorul Grupului Şcolar Industrial „Ştefan 
Procopiu”), Vasile Pavăl (primarul judeţului 

Vaslui) şi a lui Valeriu Caragaţă (viceprimarul 
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judeţului Vaslui), fiecare responsabil de proiect 
din ţările partenere a ţinut un scurt discurs în 
care au menţionat aşteptările lor de la acest 
proiect.  

           A urmat vizitarea secţiei “Biodisel” din 
cadrul societăţii S.C. Ulerom. Un reprezentant al 
societăţii a oferit toate detaliile necesare. Fabrica 
de biodisel din Vaslui a fost inaugurată în anul 
2007 şi este prima unitate de acest gen din estul 
Europei.  Unitatea are o capacitate de producţie 
de aproximativ 25 000 de tone anual. Materia 
primă necesară producţiei este asigurată de 
producţia obţinută de pe o suprafaţă de circa 
15.000 hectare cultivate cu rapiţă, soia, floarea-
soarelui. Această fabrică a ajutat Romania să se 
apropie de normele Uniunii Europene conform 
cărora, până în anul 2010, procentajul de 
biocombustibil în carburanţi trebuie să urce la 5-
6 %. Profesorii şi elevii au fost interesaţi să afle 
cât mai multe informaţii despre acest 
biocomubustibil, dovadă fiind întrebările puse 
reprezentatului fabricii.  
          După-amiază s-a desfăşurat activitatea “Să 
ne cunoaştem”. Fiecare partener a prezentat trei 
materiale Power Point: “Oraşul meu”, “Şcoala 
mea” şi “Sistemul educaţional din ţara mea”. 
Aceste materiale au fost realizate de elevi sub 
îndrumarea profesorilor. 

10 NOIEMBRIE 2010 
            În această zi, profesorii au purtat discuţii 
despre următoarele subiecte: rolul 
coordonatorului, planul de activităţi pentru 
primul an de proiect (august 2010-iunie 2011), 
planul de monitorizare şi evaluare, planul de 
diseminare şi valorizare, responsabilităţile 
fiecărui partener, produsele care trebuiesc 
realizate pentru a doua întâlnire de proiect. Toţi 
partenerii au fost de acord cu realizarea unui 
logo pentru proiect. A doua întâlnire de proiect 
va avea loc în Polonia-Lituania (14-18 martie 
2011) iar a treia întâlnire în Sardinia, Italia (9-13 
mai 2011). 
           Astfel, responsabilităţile partenerilor 
pentru a doua întâlnire de proiect sunt 
următoarele: România – site-ul proiectului, 
Bulgaria – clipul „Economiseşte energia în şcoala 
ta!”, Lituania, Polonia şi Spania vor colabora 
pentru a realiza posterul „Economiseşte energia!” 
iar Finlanda, Turcia şi Italia vor colabora pentru a 
realiza pliantul „Modalităţi simple pentru 
economisirea energiei”.  

           În această zi a avut loc şi o conferinţă de 
presă la care au fost invitate ziarele şi posturile 
de televiziune din oraşul Vaslui. A doua zi au 
apărut articole despre proiectul nostru în 
următoarele ziare: „Vremea Nouă”, „Obiectivul de 
Vaslui” şi „Monitorul de Vaslui”. După amiază, la 
postul „Total TV”, vasluienii au putut vedea 
materialul despre proiectul nostru. De asemenea, 
Mărgărint Cristina şi Antonio Bove din Italia au 
fost invitaţi la emisiunea matinală a postului local 
„Antena TV”.  
           De asemenea, a avut loc o activitate 
susţinută de ALEEM (Agenţia Locală pentru 
Eficienţă Energetică şi Mediu) reprezentată de  
Popa Ionel si Brojban Neculai.  
         A fost prezentat concursul „U4energy” 
(www.u4energy.ro). Pe site-ul Agenţiei Naţionale 
din Romania a fost postat regulamentul unui 
concurs care se încadrează perfect în tematica 
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proiectului „Energy for Tomorrow”.   Este un 
concurs european pentru şcolile care au ca scop 
implicarea elevilor şi profesorilor în atingerea 
obiectivelor ambiţioase ale Europei privind 
schimbările climatice. Concursul este o iniţiativă 
a Comisiei Europene. Au fost prezentate pe scurt 
cele trei categorii ale concursului şi au  fost 
vizionate câteva filmuleţe educative postate pe 
site-ul menţionat. 
       Şi programul elevilor a fost foarte incarcat in 
această zi. În intervalul 9.30-13.00, elevii au fost 
implicaţi în workshop-ul „Istoria consumului de 
energie”. Elevii au fost împărţiţi în 7 grupe mixte. 
Fiecare grupă a avut la dispoziţie 2 ore pentru a 
realiza un material pe tema menţionată 
(prezentare Power Point, cuvinte încrucişate, 
postere etc.). Fiecare grupă a prezentat produsul 
realizat.  
      Elevii au purtat discuţii despre posibilităţile 
de optimizare a consumului de energie în şcoală 
şi au împărtăşit idei şi păreri în legătură cu 
organizarea unei campanii de conştientizare 
asupra consumului de energie. Au fost vizionate 
filmuleţe educative postate pe site-ul 
www.u4energy.ro. De asemenea, elevii au avut la 
dispoziţie 3 kituri educaţionale legate de 

problema energetică. De exemplu, unul dintre 
kituri se numeşte „Moara de vânt”. Elevii au 
utilizat o sticlă de plastic ca suport pentru un 
generator de energie eoliană şi au construit o 
moară de vând, învăţând astfel cum se poate 
produce energie electrică fără poluare.  

11 NOIEMBRIE 2010 
        În această a fost efectuată o vizită tematică la  
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi 
Informatică Aplicată din Iaşi. Pe parcursul vizitei, 
am beneficiat de sprijinul domnului conferenţiar 
doctor inginer Marian Poboroniuc.  
          În a doua parte a activităţii, profesorii au 
completat chestionarele de evaluare a întâlnirii 
de proiect, au fost reamintite datele pentru 
următoarele întâlniri de proiect, precum şi 
responsabilităţile asumate de fiecare partener şi 
au fost înmânate certificatele de participare 
pentru profesori şi elevi.  
 
IMPRESII ALE PROFESORILOR DIN 
ŞCOLILE PARTENERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          “It was an enormous pleasure to meet you all. 
Such nice people to share a project with. We have 
started an adventure together and with good 
auspices. It's not easy to create a positive and 
effective atmosphere but thanks to the Romanian 
staff we have managed to begin a profitable 
cooperation that will last 2 years with great 
expectations. 
        To lovely Romanian, patient and always 
smiling. I will preserve all precious memories and 
 hope to see you all again to enjoy ourselves once 
again.” Antonio, Italia 
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IMPRESII ALE ELEVILOR ROMÂNI 

Elevii români implicaţi în organizarea 
primei întâlniri de proiect au fost: Alexa Ana 
Maria, Munteanu Oana, Gîlca Alin, Coşulia 
Andreea, Ganea Alin, Pricop Andrei, Pascaru 
Ilona, Antonică Alexandru Claudiu, Bozieanu 
Daniel, Farcaş Iuliana, Popa Alexandru.  



        „Pentru mine, participarea la această întâlnire 
de proiect a avut un impact masiv: pe lângă 
îmbunătăţirea cunoştinţelor legate de Limba 
Engleză, am reuşit să aflu mai multe detalii  despre 
cadrele didacticeşi elevii  din ţările participante la 
proiect, am acumulat o anumită experienţă, am 
socializat cu ceilalţi elevi, dar şi cu o parte din 
profesori.(Pricop Andrei, clasa X C) 


Intersecţii culturale 
        „O săptamână din luna Noiembrie, liceul 
nostru, Liceul Ştefan Procopiu, a fost gazda unui 
nou proiect european, menit să ne educe în scopul 
păstrării energiei. 
         A fost o experienţă inedită deoarece am 
întâlnit copii din alte 7 ţări, cu care am petrecut 
zile interesante, exersându-ne în cel mai frumos 
mod cunoştinţele de limba engleză.   
        Pe lângă timpul liber petrecut într-un mod 
plăcut, la fel de antrenante au fost şi activităţile 
realizate sub supravegherea unor profesori incluşi 
în acest proiect: au fost organizate echipe formate 
din elevi din toate ţările şi am fost puşi în situaţia 
de a realiza o prezentare în limba engleză despre 
istoria consumului de energie.  Pe lângă 
momentele haioase din cadrul echipelor, rezultatul 
a fost pe măsura aşteptărilor: prezentări Power 
Point, cuvinte încrucişate şi sugestii interesante şi 
noi. 
      Pentru mine, acestă întâlnire nu s-a finalizat 
numai cu aflarea unor noi informaţii despre 
economisirea energiei sau despre energiile 
alternative, ci  a fost şi un moment prielnic de 
intersectare a unor culturi diferite, astfel aflând 
cât de diferiţi din punct de vedere cultural suntem 
şi, totodată, pot spune că sunt mândră ca sunt 
româncă şi că am i-am putut impresiona şi pe 
ceilalţi copii cu obiceiurile şi tradiţiile noastre 
inedite.  
       În final, ne-am împrietenit unii cu alţii şi am 
stabilit că vom ţine legătura şi, pot spune că aştept 
cu nerăbdare următoarea întâlnire de proiect, la 
care sper să pot participa!” (Alexa Ana Maria, 
clasa a X-a C) 



      „Părerea mea în legătura cu  această 
experienţă este una foarte bună.    Consider că este 
o experienţă unică  din care am avut multe de 
învăţat. Am putut de asemenea să ne îmbunătăţim 
cunoştintele de comunicare în limba engleză şi am 
aflat lucruri interesante despre cultura şi 
civilizaţia ţărilor partenere în proiect, despre 
sistemul lor de educaţie, de spre obiceiurile şi 
tradiţiile lor. Am aflat că în celelalte ţări, sistemul 
educaţional se bazează mai mult pe practică şi am 
constatat ca este destul de diferit de sistemul 
românesc care se „remarcă” prin partea teoretică.                     
Sper ca această experienţă sa ne ajute pe mai 
departe şi consider că mi-am făcut câţiva prieteni 
cu care voi păstra legătura.”(Munteanu Oana, 
clasa a X-a C) 
 
 

          „You had done a good organization and 
everything was very good.You are such kind people 
that we miss you very much. We look forward for 
meeting you in Poland and Lithuania.”  

Jurate, Polonia 

            “Everything went very smoothly in Vaslui, 
so thank you ever so much for participation in the 
meeting. It was rewarding to meet people from 
different cultures. We Finns had participated 
in Robot project with Romanians, so we knew 
some teachers from the Stefan Procopiu school
beforehand. The Energy Project will most 
certainly be successful, as well!” 

Aila, Finlanda 
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A DOUA ÎNTÂLNIRE DE PROIECT 
 

               A doua întâlnire de proiect a avut loc 
în perioada 14-18 martie 2011, în Lituania-
Polonia. Fiecare partener a avut de pregătit 
câte un produs pentru această întâlnire de 
proiect. România a pregătit site-ul 
proiectului, Bulgaria a realizat un filmuleţ cu 
tema „Economiseşte energia în şcoala ta!”, 
Lituania Polonia şi Spania au colaborat 
pentru realizarea posterului „Economiseşte 
energia!” iar Italia, Turcia şi Finlanda au 
colaborat pentru realizarea pliantului 
„Modalităţi simple pentru economisirea 
energiei!”. De asemenea, în cadrul acestei 
întâlniri s-a desfăşurat un concurs pentru 
alegerea logo-ului proiectului nostru. La 
întâlnirea din România s-a stabilit ca fiecare 
ţară să pregătească pentru următoarea 
întâlnire de proiect câte un logo urmând ca, 
la întâlnirea din Lituania-Polonia, să se 
voteze un singur logo. A fost votat logo-ul 
propus de prietenii noştri din Spania.  
              A treia întâlnire de proiect va avea loc 
în perioada 9-13 mai 2011, la Capoterra, în 
Sardinia (Italia). Pentru această întâlnire de 
proiect, fiecare ţară va avea de realizat un 
material Power Point pentru CD-ul „Turul 
energiei”. 

Posterul realizat de partenerii din Polonia, Lituania şi 
Spania 
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  În cadrul şcolii noastre au fost realizate 
multe activităţi pentru implementarea 
acestui proiect. Vom enumera doar câteva 
dintre aceste activităţi: work-shop-uri pentru 
realizarea logo-ului şi a site-ului, activităţi de 
ecologizare, marcarea evenimentului „Ora 
Pământului” (Earth Hour-26 martie 2011), 
participarea la diverse concursuri pe tema 
economisirii energiei (concursul european 
„Glocal Tour”, concursul european 
„U4energy” organizat de Comisia Europeană, 
concursul internaţional „Energie şi Habitat” 
organizat de SPARE – Programul Şcolar 
pentru Utilizarea Resurselor şi Energiei”).  
            Pe data de 26 martie 2011, 30 de elevi 
şi 4 profesori de la Grupul Şcolar Industrial 
„Ştefan Procopiu” au participat la activitatea 
organizată de Primăria Municipiului Vaslui şi 
World Wide Fund for Nature (WWF, adică o 
organizaţie nonguvernamentală pentru 
conservarea naturii şi restaurarea ecologică 
a mediului natural)  în centrul civic al 
oraşului pentru a marca „Ora Pământului”.  
          În ceea ce priveşte concursul 
paneuropean „U4 energy”, elevii de la şcoala 
noastră s-au înscris la categoria C: cele mai 
bune idei şi acţiuni pentru o campanie de 
creştere a gradului de conştientizare.  
            Titlul campaniei noastre este: 
„Povestea energiei trebuie să continue! 
Economiseşte energia!” Campania şi-a 
propus să contribuie la educarea elevilor în 
spiritul dezvoltării durabile prin producerea 
unor mici schimbări în comportamentul lor 
în ceea ce priveşte economisirea energiei în 
viaţa cotidiană. 
          Dintre activităţile organizate în cadrul 
campaniei amintim: concursuri de desen 
(„Eroul energiei” şi „Măsuri simple pentru 
economisirea energiei”), sesiuni informative 
(„De ce trebuie să economisesc energia?”, 
„Măsuri simple pentru economisirea 
energiei?”), realizarea de materiale 
informative (pliantul „Măsuri simple pentru 
economisirea energiei”, postere şi planşe cu 
tema „Economiseşte energia!”, broşura 
„Exploratorii energiei”), sceneta „Salvează 
clima aplicând soluţii simple în domeniul 
energiei”.  
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Acesta este logo-ul proiectului 
„Energy for tomorrow”. A fost realizat de 
prietenii noştri din Spania.  





 
 

Logoul propus de echipa română. 


Propunerea echipei din Turcia. 
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Propunerea echipei din Bulgaria. 

 





 
















 
Propunerea echipei din Finlanda. 

 
 

Material realizat de prof. Hobjilă Daniela Ramona,  
Grupul Şcolar Industrial „Ştefan Procopiu”-Vaslui




