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EVOLUŢIA IMAGINII DE SINE  
ÎN CEA DE-A TREIA COPILĂRIE

Educatoare Enoiu Andreia
Grădiniţa P.P. nr. 53, Oradea

,,Copilul nu este copil fiindcă este mic – el este mic ca să devină adult” scria la început de secol Ed. 
Claparade. Copilăria este o perioadă de umanizare a individului, de ucenicie a manifestărilor naturii umane. 

W. James denumea mica copilărie ,,o confuzie mare, înfloritoare şi zgomotoasă’” căreia îi lipseşte 
conştiinţa de sine, aceasta fiind o achiziţie a primilor 5-6 ani de viaţă, făcând cele mai vizibile progrese odată 
cu apariţia limbajului – în al doilea an de viaţă.

În consitutirea imaginii de sine este formarea la copil a ,,schemei corpului”, moment plasat de marea 
majoritate a autorilor în primele luni de viaţă. Ananiev subliniează că până la 9-10 luni copilul se joacă cu 
picioarele ca şi oricare obiecte din spaţiul imediat înconjurător.

Cea de a treia copilărie sau perioada şcolară mică, denumită şi ,,marea copilărie”: ,,plinătatea 
copilăriei”, ,,copilul tipic”, ,,perfecţiunea unei mentalităţi originale” este prima dintr-o serie de perioade care 
se caracterizează prin faptul că dezvoltarea psihică se face sub influenţa foarte puternică a şcolarităţii.

Odată cu intrarea în şcoală apare fenomenul neutralităţii afective a mediului, pentru prima dată copilul 
va trebui să se adapteze pe loc la unele constrângeri inevitabile pe care nu le-a cunoscut în etapele anterioare 
şi înaintea cărora farmecul şi afecţiunea atât de eficiente altădată acum dau greş. 

,,Există o ruptură în viaţa puiului de om care calcă pragul şcolii obligatorii şi poate în acest caz vorbim 
de încercare afectivă care nu întotdeauna are loc fără şocuri” (Osterrieth P, 1973).

Adapatarea la şcoală presupune din partea copilului o oarecare maturitate, el trebuie să renunţe la acea 
afectivitate ,,îngustă” specifică grupului familial, pentru a crea noi legături cu adevărat sociale, trebuie să se 
supună unor reguli, unui anumit conformism social, trebuie să se desprindă de interesele imediate ale jocului 
şi să accepte şi obligaţiile, îndatoririle.

Copilul devine membru al unei colectivităţi în care se constituie un climat afectiv de recunoaştere a 
autorităţii şi raporturilor de reciprocitate. Perioada şcolară grăbeşte procesul socializării ducând la o considerabilă 
expansiune a universului copilului prin lărgirea cercului de relaţii interpersonale şi prin constituirea unei reţele 
foarte complexe de deprinderi sociale. Intrarea în şcoală înseamnă de altfel descoperirea vieţii publice şi nu 
numai asimilare intelectuală a lumii înconjurătoare.

În opinia lui Glasser, această perioadă din viaţa unui copil este numită ,,preludiu afectiv al vârstei 
raţiunii”. Glasser caracterizează fiecare vârstă astfel:

- şase ani: vârsta extermismului, a tensiunii şi a agitaţiei
- şapte ani: vârsta calmului, a preocupărilor interioare, a meditaţiei, vârsta la care apare pentru prima 

dată ,,interioritatea” una din trăsăturile dominante ale stadiului următor.
- opt ani: vârsta cosmopolită, a expansiunii, a extravaganţei, a interesului universal
- nouă ani: vârsta autocriticii, a autodeterminării, vârsta clasificărilor, a recensămintelor generale în 

care se manifestă transformările ce vor duce la individualismul temperat din etapa ulterioară (Glasser, W., 
2000). 

Ce se întamplă cu imaginea de sine în această perioadă?
H. Wallon susţine că perioada de 7-12 ani pare mai puţin favorabilă dezvoltării persoanei, acţiunile 

şi curiozitatea copilului fiind îndreptate mai mult spre cunoaşterea lumii exterioare decât spre propria 
personalitate, spre propriul eu. 

Acesta afirmă însă că simţul identităţii copilului, imaginea de sine, capacitatea extinderii eului sunt mult 
intensificate la intrarea în şcoală, eul devine un ,,factor raţional”, iar ,,identificarea” un important principiu al 
învăţării.

După vârsta de 8 ani, copilul conştientizează o diferenţă mai mare de evaluare între cum se percepe 
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şi cum e perceput de alţii, sesizând faptul că îi sunt valorizate mai ales caracteristicile implicate în obţinerea 
rezultatelor şcolare. Faptul că imaginea de sine proprie nu coincide cu imaginea altora despre sine, creează un 
spaţiu de trăiri complexe ale vieţii de şcolar. 

Un rol important în contuarea imaginii de sine în perioada 7-10 ani îl îndeplinesc succesele şi insuccesele 
şcolare care devin criterii de apreciere a disponibilităţilor elevilor, a valorii lor ca viitori cetăţeni.

Reuşita şcolară se reflectă direct sau indirect în conştiinţa de sine a elevului, randamentul obţinut 
evaluat fie pozitiv, fie negativ precizează poziţia pe care o ocupă acesta în interiorul grupului, ajutându-l să-şi 
formuleze o imagine mai mult sau mai puţin clară despre propria persoană.

Aprecierile învăţătorului la care se adaugă cele ale membrilor grupului contribuie la apariţia unor 
diferenţieri individuale, acestea nici nu vor fi excluse dar nici absolutizate pentru ca în grup rangurile devin 
variabile ,,cel dintâi la ortografie poate fi ultimul la alergare” (Wallon, H., 1935, pag. 150).

Aprecierile făcute de învăţător, interiorizate de către elev devin autoapreciere, controlul admis, acceptat 
şi interiorizat de elev devine autocontrol, acestea fiind componente importante ale conştinţei de sine.

Eul interior a cărei existenţă a devenit evidentă în jurul vârstei  de 7 ani se precizează intens în cea 
de-a treia copilărie, asumându-şi un rol conducător. După 9 ani apare evidenţa preocupare a copilului de a-şi 
fixa scopuri, de a-şi organiza acţiunile în funcţie de planurile sale, de a nu simţi nevoia ardentă de stimulări 
exterioare. Întreaga sa conduită capătă o înfăţişare  mai raţională care va cunoaşte dezvoltarea maximă în jurul 
vârstei de 12-14 ani. 

Glasser notează ca o frază tipică la vârsta de 10 ani este ,,lasă-mă să mă gândesc”, copilul adresându-se 
parcă unei instanţe diriguitoare lăutrice, acest fapt fiind rezultatul firesc al interiorizării exigenţelor externe, 
copilul construindu-şi astfel încet dar sigur un cadru de referinţă personal care îl ajută să se definească şi să-şi 
orienteze propria conduită.

Vârsta de 9 ani – scris P. Osterrieth – este cea a ,,autodeterminării şi criticii”, dominate de intensitatea 
trăirii şi a experinţei şi totodată de o anumită tensiune legată în fapt de voinţa născândă a copilului de a se 
controla şi a domina. 

Vârsta de 10 ani este o etapă relativ echilibrată, bine adaptată la cerinţele externe, calmă şi sigură, 
lipsită de încordare şi tensiune, ea atinând ,,apogeul copilăriei”, momentul de plina înflorire şi integrare a 
caracteristicilor  copilului mare. 

După 10 ani copilul impresionează prin înţelegerea foarte clară pe care o manifestă de ceea ce ar 
trebui să facă prin tendinţa spre coerenţă, stabilitate, continuitate, perseverenţa în realizarea scopurilor, efort 
în înţelegerea şi conformarea în reguli morale (Bonchiş E., 1997).

Bibliografie:
Stănoiu, A, Voinea, M, Sociologia  familiei, Ed. Universităţii Bucureşti, 1983
Stănciulescu, E., Sociologia educaţiei familiale, vol. I, Ed. Polirom, Iaşi 1997
Stone, J. L., Church, J., Childhood and adolescence – A psychology of the growing person, Random House, 
1966
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ACTIVITATEA DIFERENŢIATĂ  
O NECESITATE A ÎNVĂŢĂRII ŞCOLARE

   
 PROF. CHIRILĂ ANDREEA 

 GR.CU P.P. NR 11, BOTOŞANI
 

O preocupare majoră a fiecăruia dintre noi este cunoaşterea reală a individualităţii elevilor cu care 
lucrăm, fapt care conduce la o individualizare a acţiunilor pedagogice, la o tratare diferenţiată a elevilor în 
funcţie de posibilităţile şi înclinaţiile lor.

Pentru stimularea motivaţiei la învăţătură, putem aborda în special activitatea diferenţiată mergând 
până la individualizarea sarcinilor în funcţie de particularităţile individuale. Sarcinile propuse spre rezolvare 
pot fi concepute gradual din punct de vedere al dificultăţii, oferindu-i posibilitatea copilului să-şi demonstreze 
capacitatea de progres cu fiecare pas rezolvat în cadrul sarcinilor propuse, ceea ce îi conferă mai multă siguranţă 
şi încredere în sine, motivându-l în vederea realizării paşilor următori.

Problema tratării diferenţiate a elevilor conform particularităţilor de vârstă şi individuale, a fost 
abordată, sub un aspect sau altul, de către toţi marii gânditori şi practicieni din domeniul educaţiei.
 În lucrările de pedagogie generală, tratarea diferenţiată este considerată componenta esenţială a unor 
principii didactice sau este chiar ridicată la rang de principiu distinct. Astfel că, după Ioan Bontaş, “principiul 
individualizării şi diferenţierii învăţării exprimă necesitatea adaptării dinamice a încărcăturii cognitive şi 
acţionale a conţinuturilor şi strategiilor instructiv – educative atât la particularităţile psihofizice ale fiecărui elev, 
cât şi la particularităţile diferenţiate, relativ comune unor grupe de elevi, în vederea dezvoltării lor integrale 
ca personalitate şi profesionalitate”. Marin Stoica presupune ca procesul de predare-învăţare să se desfăşoare 
în ritmul de muncă al elevilor printr-o tratare diferenţiată urmărind dezvoltarea la elevi atât a aptitudinilor 
şcolare, cât şi a aptitudinilor specifice (tehnice, matematice, sportive, literar-artistice, organizaţionale, etc.).
 Tratarea diferenţiată creează situaţii favorabile fiecărui elev, descoperind şi stimulând interesele, 
aptitudinile şi posibităţile de afirmare ale individului. Egalitatea şanselor de formare presupune drepturi 
egale de învăţătură, unitatea obiectivelor, finalităţilor şi scopurilor învăţării, dar nu reprezintă identitatea sau 
uniformitatea de tratament didactic. Diferenţierea vizează tehnologia didactică, diferenţierea sarcinilor de 
muncă independentă în clasă sau acasă, stimularea iniţiativelor şi intereselor personale ale elevilor.
 Distingem trei moduri de organizare şi desfăşurare a activităţii de învăţare : activitatea frontală, pe 
grupe sau pe echipe şi individuală.
 Activitatea frontală cu întreaga clasă cerută pe de o parte de caracterul de masă al învăţătorului, pe de 
altă parte de virtuţile educative ale colectivului.
 Activitatea în grup sau în echipă, forma cea mai noua în practica şcolară, constă în efectuaea unor 
sarcini comune sau diferite de către colective de 3-5 elevi. Ea ocupă o poziţie intermediară între activitatea 
frontală şi cea individuală, nivelul şi eficienţa ei depinzând de pregătirea pe care o au elevii de a lucra atât în 
colectiv cât şi individual.
 Activitatea individuală înlesneşte fiecărui elev realizarea unei sarcini didactice, independent de colegii 
săi, beneficiind mai mult sau mai puţin de ajutorul învăţătorului. Ea asigură antrenarea elevilor la un efort 
propriu. Activitatea independentă se poate realiza în diferite moduri: activităţile cu teme comune pentru toţi 
elevii clasei, cu teme diferenţiate pe grupe de nivel sau cu teme diferenţiate pentru fiecare elev. Fişele de 
muncă independentă pot fi : fişe de dezvoltare, fişe de consolidare, fixare şi recuperare şi fişe de creativitate.
 Jocurile didactice oferă un cadru propice pentru învăţarea activă, participativă, stimulând iniţiativa şi 
creativitatea elevilor. Jocurile didactice pot fi folosite în diferite momente ale lecţiei.
 O altă activitate diferenţiată este tema pentru acasă. Temele pentru acasă trebuie să fie dozate în aşa 
fel încât să nu depăşească puterea de muncă şi de înţelegere a copiilor şi mai ales să nu le ocupe mult timp. 
Ea poate să fie diferenţiată ori de câte ori este posibil sau necesar, să fie controlată permanent şi minuţios, să 
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cuprindă ceea ce au învăţat, ce au înţeles, nu lucruri care nu le pot rezolva.
 Tratarea diferenţiată a elevilor are o mare importanţă deoarece este o condiţie a progresului şcolar. 
Randamentul maxim poate fi atins numai atunci când sarcina de rezolvare se află la limita superioară a 
capacităţilor sale de rezolvare. Rezolvarea sarcinii înseamnă punerea în acţiune a potenţialului intelectual de 
care dispune şi a efortului de care este capabil.
 Rezultatul obţinut este perceput şi trăit de elev ca un veritabil succes. Atunci când sarcina depăşeşte 
limita capacităţii personale sau se află sub nivelul acestora, rezultatul poate fi perceput ca un eşec care îl 
demobilizează. De aceea, formularea sarcinilor de învăţare trebuie să respecte particularităţile individuale şi 
ritmul de învăţare al fiecărui elev.
  Activitatea şcolară presupune existenţa unui cadru organizat şi a unui climat adecvat, pretinde adoptarea 
unor forme de lucru cu elevii care să asigure programul în sensul asimilării cunoştinţelor. Cunoaşterea psiho-
pedagogică a elevului este condiţia de bază în desfăşurarea unei activităţi diferenţiate şi individualizate. 
Activitatea diferenţiată trebuie să asigure realizarea sarcinilor învăţământului formativ. 
  Activitatea diferenţiată se desfăşoară în cadrul procesului instructiv-educativ, organizat cu întregul 
colectiv al clasei, trebuie să-i cuprindă pe toţi elevii clasei. Obiectivele urmărite în cadrul acestei activităţi 
trebuie realizate în principal în timpul lecţiei şi trebuie avute în vedere atât suprasolicitarea cât şi subsolicitarea 
elevilor faţă de potenţialul psihic real de care ei dispun. 
  În timpul activităţii diferenţiate trebuie folosite în permanenţă metode şi procedee care antrenează în 
cel mai înalt grad capacităţile intelectuale, care trezesc şi menţin interesul faţă de învăţătură, curiozitatea faţă 
de fenomenele studiate, stimulează atitudinea creatoare, solicită un efort propriu, asigură o învăţare activă şi 
formativă. Diferenţierea activităţii în cadrul lecţiei presupune îmbinarea şi alternarea echilibrată a activităţii 
frontale cu activitatea individuală şi pe grupe, se realizează în toate momentele lecţiei, precum şi în întreaga 
activitate extraşcolară organizată cu elevii. 
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IMPACTUL FAMILIEI ÎN CREŞTEREA COPIILOR

Educatoare: Enoiu Andreia
Grădiniţa P.P nr.53, Oradea

Copilăria este, sau ar trebui să fie, cea mai fericită perioadă a vieţii. Acest privilegiu îi este conferit de 
lipsa grijilor, apoi dragostea necondiţionată a părinţilor, posibil de a năzui către tot ce este mai frumos pe lume. 
Perioada din viaţa unui copil este o perioadă de pregătire pentru viaţă, o perioadă de ucenicie în care părinţii îl 
ajută pe copil şi îl pregăteşte pentru viaţa de adult.

Privită ca un nucleu social, familia constituie primul mediu care influenţează viaţa omului, punându-şi 
amprenta pe întreaga sa personalitate. 

Părinţii sunt primii şi cei mai importanţi educatori ai copilului. Societatea noastră are nevoie de părinţi 
care să fie conştienţi de responsabilitatea ce le revine în formarea şi educarea copiilor – viitorilor adulţi. 

Este nevoie de familii puternice, cu o filozofie de viaţă sănătoasă, de părinţi care să promoveze standarde 
înalte de moralitate. De aceea această lucrare îşi propune să aducă în atenţie rolul părinţilor (ambilor părinţi) 
în dezvoltarea personalităţii copiilor astfel încât aceştia să devină acei adolescenţii şi apoi adulţi echilibraţi din 
punct de vedere emoţional, afectiv şi prin urmare având un comportament ca atare.

Cea mai mare responsabilitate a părinţilor este aceea de a le asigura copiilor un cămin plin de dragoste 
şi de fericire Cea mai importantă relaţie dintr-o familie este relaţia soţ-soţie deoarece securitatea copilului şi 
calitatea relaţiei părinte-copil este în mare măsură dependentă de calitatea relaţiei soţ-soţie, care constituie 
baza unei mai bune comunicări cu copilul. Fiecare copil are nevoie de părinţi a căror relaţie să fie stabilă, 
bazată pe respect, dragoste şi o bună comunicare. 

O situaţie foarte des întâlnită este inversarea rolurilor, situaţie în care un părinte pretinde copilului să-i 
împlinească nevoile emoţionale. Deşi acest lucru se poate întâmpla în orice familie, totuşi cazurile sunt mult 
mai frecvente acolo unde copilul are un singur părinte, adică în familia monoparentală.

Familia reprezintă mediul primar de viaţă al copilului, un sistem viu, alcătuit din forţe care menţin 
sistemul în funcţie de forţe care tind să-l dezechilibreze, să demonteze sistemul. Tendinţa de echilibru şi 
automenţinere a organismului viu, în biologie poartă numele de homeostazie. Familia se comportă ca un 
organism care, între anumite limite, este capabil să-şi păstreze identitatea şi să fie recognoscibil.

Familia prin natura sa este un grup de cooperare, dar în acelaşi timp este un grup în care se manifestă 
relaţii de autoritate, care rezultă din poziţiile pe care le au soţii, din poziţiile pe care le au copiii în raport cu 
părinţii, sau din poziţia pe care o are un cuplu în cadrul menajelor constituite din mai multe nuclee familiale.

Căminul reprezintă aşadar un arhetip ,,un model ideal” adânc structurat în subconştientul şi inconştientul 
fiinţei umane. Căminul asigură şi deci reprezintă în imaginaţia individului uman, schimbările emoţionale 
securizate, interacţiunile cooperante care pun bazele normalităţii individului.

 Cea mai importantă relaţie dintr-o familie este relaţia soţ-soţie deoarece securitatea copilului şi calitatea 
relaţiei părinte-copil este în mare măsură dependentă de calitatea relaţiei soţ-soţie, care constituie baza unei 
mai bune comunicări cu copilul. Fiecare copil are nevoie de părinţi a căror relaţie să fie stabilă, bazată pe 
respect, dragoste şi o bună comunicare. 

Bibliografie:
Chipea, F., Familia contemporană, Ed. Expert, Bucureşti 2001
Champbell, R., Adolescentul – copilul meu, Ed. Logos, Cluj 1994
Coblentz, J., Viaţa familiei creştine, Berlin, Ohio, U.S.A,1985
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCATIV 
– ATELIER DE VARĂ –

„DE LA GRĂDINIŢĂ LA ŞCOALĂ
 COMOARA  DIN ORAŞUL CELOR OPT OGLINZI”

     INSP. ÎNV. PRIMAR                                                      INSP. INV. PREPRIMAR.
PROF. MARTINESCU  IOANA                   PROF. CONSTANTA POPESCU

           
INSTITUTII COORDONATOARE:

ŞCOALA CU CLS. I-VIII NR.2 CARACAL                                                  G.P.P. NR. 4 CARACAL
         DIRECTOR,                                                                   DIRECTOR,
  PROF. FRĂSINEANU SILVIU                                                                      PROF. COSTEA ELENA

- Iulie 2010 -
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                         Motto: Haideţi cu toţii să pornim,
                                  În călătorie cu Safir,
                                      Să ne plimbăm, să ne distrăm,
                                      Şi lucruri noi să învăţăm.

      COORDONATORI INIŢIATORI:
•	 Prof. Petroi Elena Şcoala cu cls. I-VIII nr. 2 Caracal
•	 Prof. Viişoreanu Codruţa Şcoala ,,Nicolae Titulescu” Caracal
•	 Prof. Pălcău Lavinia Şcoala cu cls. I-VIII nr. 1 Caracal
•	 Instit. Nistor Ileana G.P.P. nr. 4 Caracal 

       

            EVALUATORI :
Interni : 
•	 Directorii şcolilor implicate: Prof. Frăsineanu Silviu
                                                   Prof. Costea Elena
Externi : 
•	 Inspector şcolar general – Prof. Bălaşa Marius
•	 Inspector şcolar general adj. – Prof. Ionică Marin
•	 Inspector şcolar general adj. – Prof. Gheorghe Mariana
•	 Director C.C.D. Olt – Asist. univ. dr. Tiţa Victor
•	 Inspector educativ – Prof. Monica Stancu
•	 Insp. Inv. Primar – Martinescu Ioana 
•	 Insp. Inv. Preşc. – Prof. Constanta Popescu

       REALIZATORI:
•	 Prof. Petroi Elena Şcoala cu cls. I-VIII nr. 2 Caracal
•	 Prof. Viişoreanu Dana Codruţa Şcoala ,,Nicolae Titulescu” Caracal
•	 Prof. Pălcău Lavinia Şcoala cu cls. I-VIII nr. 1 Caracal
•	 Instit. I Nistor Ileana G.P.P. nr. 4 Caracal 

          
                  ARGUMENT:

În vacanţa mare mulţi dintre copii nu au unde pleca, stau singuri acasă şi nu beneficiază 
de îndrumare ,cel puţin din partea famililor foarte ocupate.

În perioada de mijloc a vacanţei copiii sunt dornici să participe la activităţi organizate, 
şcoala de vară devenind un altfel de loc pentru o altfel de învăţare în această perioadă.

Bazându-ne pe curiozitatea înnăscută a copilului, ne-am gândit ca în această vacanţă să 
pornim alături de Safir în căutarea comorii din Oraşul celor Opt Oglinzi, o serie de activităţi 
care să ţină copiii aproape de şcoală. 

Teoria Inteligenţelor multiple a fost formulată pentru prima oară în 1985 de către 
Horward Gardner şi este considerată una dintre cele mai importante descoperiri în domeniul 
învăţării umane. Teoria lui porneşte de la ideea existenţei unor inteligenţe diferite şi autonome 
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ce conduc la modalităţi diverse de cunoaştere, înţelegere şi învăţare. El consideră că inteligenţa 
nu este o însuşire pusă în lumină prin forţe standard, ci capacitatea de a rezolva probleme şi a 
realiza produse în situaţii concrete de viaţă.

 Astfel, capacitatea cognitivă a omului este descrisă printr-un set de abilităţi, talente, 
deprinderi mentale pe care Gardner le numeşte ,,inteligenţe”. Toţi indivizii posedă fiecare din 
aceste inteligenţe într-o anumită măsură. Ceea ce-i diferenţiază este gradul lor de dezvoltare şi 
natura unică a combinării lor. În acest sens, Gardner subliniază ideea că o inteligenţă trebuie să 
fie probată de existenţa unei zone de reprezentare pe creier şi prin existenţa unui sistem propriu 
de expresie.

    SCOPUL PROIECTULUI:
          Atragerea copiilor în activităţi organizate în cadrul vacanţei de vară prin realizarea unor 
activităţi sociale, educative, turistice.

     OBIECTIVE:
• O1 Cunoaşterea de sine şi a elementelor universului apropiat şi îndepărtat;
•  O2 Dezvoltarea capacităţii de comunicare;
• O3 Capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse cu ajutorul conceptului 
tradiţional de educatţie: naturalistă, lingvistică, corporal-kinestezică, logico-matematică, 
intrapersonală, muzicală, vizual-spaţială şi interpersonală.

       GRUP ŢINTĂ:
•	 Viitorii şcolari de la grădiniţele: G.P.P. nr.4, G.P.N. nr. 1, G.P.P. nr. 2, G.P.N. nr. 3, G.P.P. 

nr. 3, G.P.N. nr. 4, G.P.P. NR. 1;
•	 Şcolarii clasei a-IV-a A, Şcoala cu cls. I-VIII NR. 2
•	 Cadrele didactice din instituţiile implicate;
•	 Părinţii preşcolarilor.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:  12 -23 Iulie 2010
  

   ANALIZA SWOOT

        OPORTUNITĂŢI
•	 Experienţa dobândită de cadrele didactice care au mai lucrat în atelierele de vară;
•	 Dorinţa copiilor de a participa la activităţi organizate în timpul vacanţei;
•	 O bună dotare cu tehnică computerizată a sălii unde se desfăşoară activităţile.

         AMENINŢĂRI
•	 Este posibil ca, pe parcursul proiectului, grupul de copii să se schimbe, să scadă interesul 

unora;
•	 Este posibil ca nu toţi părinţii să se implice în acest proiect.
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         PUNCTE TARI
•	 Îmbunătăţirea relaţiilor copil-copil, copil-cadru didactic, cadru didactic-cadru didactic, 

grădiniţă-şcoală,
•	 Creşterea prestigiului grădiniţei, şcolii şi al dascălului în comu nitate.

        PUNCTE SLABE
•	 Lipsa fondurilor pentru a asigura o gustare zilnică şi activităţi mai deosebite.
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

Nr.
crt. DATA TEMA LOCUL

DESFĂŞURARII

1. 12 IULIE
2010 «ÎNCEPUTUL CĂLĂTORIEI » Şcoala cu cls. I-VIII 

nr.2 Caracal

2. 13 IULIE
2010 «OGLINDA NATURII» Şcoala cu cls. I-VIII 

nr.2 Caracal
3. 14 IULIE

2010 «OGLINDA LITERELOR» Şcoala cu cls. I-VIII 
nr.2 Caracal

4.
15 IULIE

2010 «OGLINDA SPORTURILOR » Parcul ,,Constantin 
Poroineanu” Caracal

5. 16 IULIE
2010 «OGLINDA NUMERELOR» Şcoala cu cls. I-VIII 

nr.2 Caracal

6.
19 IULIE

2010 «OGLINDA SINELUI» Şcoala cu cls. I-VIII 
nr.2 Caracal

7. 20 IULIE
2010 «OGLINDA MUZICALĂ» Şcoala cu cls. I-VIII 

nr.2 Caracal
8. 21 IULIE

2010 «OGLINDA VIZUALĂ» Şcoala cu cls. I-VIII 
nr.2 Caracal

9. 22 IULIE
2010 «OGLINDA PRIETENIEI» Parcul ,,Constantin 

Poroineanu” Caracal
10. 23 IULIE

2010 «ŞOTRONUL» Şcoala cu cls. I-VIII 
nr.2 Caracal

           POPULARIZARE
•	 filmarea activităţilor şi difuzarea pe postul local TV;
•	 articole în presă referitoare la acest proiect;
•	 albume de fotografii;
•	 antrenarea părinţilor în derularea proiectului.

             

          RESURSE UMANE
•	 Institutii implicate:

- I.S.J. Olt – coordonare, monitorizare, evaluare;
- C.C.D. Olt - coordonare, monitorizare, evaluare;
- Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 2 - coordonare, realizarea activităţilor propuse, 

monitorizare, evaluare;
- G.P.P. nr. 4 -  coordonare, realizarea activităţilor propuse, monitorizare, 

evaluare.
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        RESURSE MATERIALE
Calculator, casetofon, C.D. – uri, aparat foto, costume, diplome, invitaţii.

        MONITORIZARE
•	 Prin seriozitate, perseverentă, îndrumare nemijlocită de către coordonatori se va urmări 

realizarea obiectivelor propuse;
•	 Realizarea unui raport după terminerea proiectului.

       INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
•	 Implicarea activă şi efectivă a cadrelor didactice;

       EVALUARE PROIECT
•	 Realizarea unui album cu fotografii;
•	 Realizarea unui C.D. cu programul proiectului;
•	 Realizarea unui  portofoliu final.
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MOTIVAŢIA ÎN ÎNVĂŢARE

Prof. înv. primar Meteleanu Irina
Liceul Teoretic Pogoanele

 „Este aşa de greu, când trebuie să…, 
şi este aşa de uşor, când ai o motivaţie.”

(Annie Gottlier)

 Motivaţia constituie ansamblul motivelor unei persoane. Motivul este o structură psihică ce provoacă 
orientarea, iniţierea, reglarea acţiunilor în direcţia unui scop mai mult sau mai puţin precizat. Acestea constituie 
cauze interne ale comportamentului.

La baza motivaţiei stau cerinţe vitale, dar şi impulsuri ereditare. Trebuinţele conştiente de obiectul lor 
sunt numite dorinţe, iar impulsurile ce izvorăsc din ele sunt tendinţele. Toate acestea sunt puternic influenţate 
de mediu, dar şi de experienţa socială. Când o dorinţă vizează un model a cărui realizare constituie un progres, 
vorbim de o aspiraţie. Nivelul de aspiraţie se referă la aşteptările, scopurile ori pretenţiile unei persoane privind 
realizarea sa viitoare într-o sarcină dată.

Nivelul de aspiraţie depinde foarte mult de la o persoană la alta, este în funcţie de aptitudinile şi de 
voinţa fiecăruia. Şcoala are menirea să contribuie la ridicarea nivelului aspiraţiilor elevilor în direcţia unor 
idealuri superioare. Profesorul trebuie să utilizeze toate motivele, să cultive prin toate mijloacele motivaţia 
intrinsecă, interesul pentru cultură, cunoaştere şi frumos.

Studierea motivaţiei în şcoală a pornit din nevoia de a înţelege şi utiliza factorii subiectivi care explică 
fluctuaţiile de randament şcolar. Este vorba de influenţarea gradului de implicare a elevilor, de mobilizarea şi 
stimularea lor.

Motivaţia este un ansamblu de forţe ce incită elevul în a se angaja într-un comportament dat. Aceasta 
se raportează la factori interni/ intrinseci: nevoi, aspiraţii, curiozitate, nevoia de cunoaştere, de autodezvoltare 
etc. şi factori externi/ extrinseci, care apar atunci când persoana este constrânsă să nu facă ceva sau este 
stimulată să acţioneze într-o direcţie predeterminată.

A fi motivat înseamnă a acţiona, a tinde spre ceva, a face ceva. Un elev motivat este activat, energizat 
de a acţiona spre un obiectiv. La polul opus se află elevul nemotivat care nu simte nici un impuls, nu simte 
nevoia de a acţiona. De aici reiese faptul că elevii manifestă grade diferite de motivare şi sunt sensibili la 
diferite tipuri de motivaţie.

Etape ale trecerii de la demotivarea elevului la motivaţia intrinsecă:
1. motivaţie absentă;
2. reglare internă;
3. integrare;
4. identificare;
5. interiorizare;
6. motivaţie profund intrinsecă.

Se pleacă astfel de la perceperea sarcinii sau comportamentului de către elev ca fiind fără sens, 
nerelevant şi se ajunge la tratarea cu interes şi plăcere a sarcinilor şcolare de către elev. Prin aceste etape se 
urmăreşte îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi creşterea gradului de implicare în învăţare.

Atunci când se cunoaşte stilul de stimulare al fiecărui elev se va putea obţine şi o eficienţă maximă în 
motivarea elevilor.

Stilul motivaţional poate fi identificat prin strategii de genul: chestionare, observare directă, organizarea 
unor focus grupuri, discuţii formale sau informale, directe sau indirecte cu persoane semnificative din mediul 
acestuia.
În orele de Consiliere şi orientare se pot derula activităţi care să dezvolte motivaţia elevilor.

- Enumeră trei motive pentru care:
a) îţi place să mergi la şcoală
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1……………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………………….
b) nu îţi place să mergi la şcoală
1……………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………………….
- Chestionarul motivaţiei

Chestionarul motivaţiei investighează gradul de motivaţie al învăţării la toate disciplinele.
- Stabilirea de către elevi a unor obiective de performanţă şcolară

Dacă elevii îşi vor stabili obiective ambiţioase pe care să le îndeplinească,
aceştia vor fi mult mai implicaţi în obţinerea randamentului ,,promis” prin îmbunătăţirea performanţelor 
şcolare.
 Pentru motivarea elevilor este decisivă încurajarea acestora pentru stabilirea unor obiective clare, 
ambiţioase, dar realiste.
Iată câteva obiective în teoria obiectivelor pe care să le îndeplinească profesorul:

- să faciliteze autonomia în acceptarea obiectivelor;
- să stimuleze negocierea în acceptarea obiectivelor;
- să creeze un climat securizant şi stimulativ;
- să propună strategii diferenţiate;
- să propună obiective graduale;
- să faciliteze încercări multiple;
- să încurajeze obiective ambiţioase.

Profesorul care motivează învăţarea elevilor trebuie să ofere un feedback
pozitiv, să adopte o atitudine optimistă faţă de elevi, să îi trateze echitabil pe toţi elevii, să comunice deschis şi 
cald cu răbdare şi tact cu elevii.
Formarea motivaţiei în contextul vieţii şcolare:

- formarea sentimentului comuniunii sociale în cadrul activităţilor pe grupe şi în cele din afara clasei şi 
extraşcolare;
Activităţile pe grupe favorizează colaborarea şi solidaritatea, dar şi prieteniile între copii. Acestea 

mai sunt favorizate şi de activităţile din afara clasei şi extraşcolare: serbări şcolare, excursii, întreceri 
sportive.  
Se pune accent pe colaborare, întrajutorare, solidaritate socială.

- recompensa meritată;
Elevul este atras de materia la care are succes, după cum insuccesul are efect contrar, materia devenind 

plictisitoare.
- exigenţa ridicată;

Este foarte importantă întrucât fără eforturi serioase elevii nu progresează intelectual.
- expunerile dinamizatoare;

Profesorul atrage elevul prin ton şi atitudine, determinându-i pe aceştia să
trăiască emoţii care contribuie treptat la naşterea unui sentiment complex.

- modelul personalităţii profesorului.
Profesorul trebuie să devină un model admirat şi respectat de elevii care îl vor imita cu sârguinţă.

Bibliografie:
- Cucoş, C., Psihopedagogie, Ed. Polirom, 1998;
- Cosmovici, A., Psihologie şcolară, Ed. Polirom, Iaşi, 1998;
- MECI, Cunoaşterea elevului, M. Călineci, O.Păcurari, Bucureşti, 2009.
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CLASA DE ELEVI CA GRUP SOCIO-EDUCATIV

Prof. înv. primar: Stănculescu Cristina-Georgiana
Şcoala cu clasele I-VIIIOocniţa, judeţul Dâmboviţa

1. Natura şi caracteristicile grupurilor şcolare
 Grupul este o pluralitate dinamicǎ de persoane între care existǎ mai multe tipuri de relaţii, cu influenţe 
multiple asupra membrilor sǎi.
 Membrii grupului îşi desfǎşoarǎ activitatea într-un anumit mediu de existenţǎ, comunicǎ şi coopereazǎ 
pentru realizarea unor scopuri, întreţin diferite tipuri de relaţii între ei, se influenţeazǎ reciproc, îşi confruntǎ 
opiniile, sunt mulţumiţi, frustraţi sau animaţi de anumite aspiraţii şi idealuri, experimenteazǎ modele de 
comportament dupǎ norme proprii.

Fiecare membru al grupului manifestǎ faţǎ de grup anumite trebuinţe, dorinţe şi atitudini, ceea ce 
constituie expansiunea socialǎ.  Faţǎ de aceasta, membrii grupului au o anumitǎ reacţie denumitǎ incluziune 
socialǎ.

Profilul psihologic al grupului se caracterizeazǎ printr-o anumitǎ structurǎ şi dinamicǎ, coeziune 
afectivǎ, scopuri comune, consens, autoorganizare şi control, cooperare de noi membrii, forţǎ, omogenitate, 
conformism, autonomie şi stabilitate în timp.

În cadrul grupului social, fiecare persoanǎ are un anumit status, adicǎ o anumitǎ poziţie realǎ, de 
valorizare sau de devalorizare.

Rolul este aspectul dinamic al status-ului.  El reprezintǎ sistemul de aşteptǎri ale membrilor grupului 
faţǎ de liderul lor.

Cadrul de referinţǎ este alcǎtuit dintr-un sistem de obligaţii şi reguli de comportare specifice unui grup.  
Acesta poate respinge sau primi alţi membri, dacǎ aceştia acceptǎ şi respectǎ cadrul de referinţǎ al grupului.

2. Tipuri de grupuri şcolare
Tipologia grupurilor şcolare poate fi stabilitǎ atât dupǎ mǎrimea lor, cât şi în funcţie de caracterul 

organizǎrii.
a) Din punctul de vedere al mǎrimii, grupurile  şcolare pot fi:

•	 grupuri şcolare mici (microgrupuri şcolare), aşa cum sunt clasele de elevi, sau grupele de studenţi;
•	 grupuri şcolare mari, ca anasambluri de grupuri şcolare mici, aşa cum sunt: şcolile, facultǎţile şi 

universitǎţile;
De avut în vedere cǎ pentru grupurile sociale existǎ o altǎ clasificare în funcţie de mǎrime, ceea ce 

determinǎ urmǎtoarele tipuri:
•	 grupurile sociale mici (microgrupurile sociale) – cum sunt: echipele de muncǎ, familia, clasele de 

elevi;
•	 grupurile sociale mediane (mijlocii) – cum sunt: instituţiile diverse, societǎţile comerciale diverse, 

şcolile, etc;
•	 grupul social mare ( macrogrupul social) – reprezentat de societate, ca un anasamblu coerent al 

grupurilor sociale mici şi mediene.
b) Din punct de vedere al caracterului organizǎrii, grupurile şcolare, ca şi cele sociale în general, pot fi:

•	 grupuri şcolare formale, instituţionalizate, legale, organizate pe baza unor reglementǎri oficiale;
•	 grupuri şcolare informale, spontane, neinstituţionalizate, care se constituie ca aglomerǎri temporare, 

incidentale, de elevi, bazate pe unele situaţii neaşteptate, dar care-i atrag pe tineri.

3. Clasa de elevi ca grup socio – educativ
Grupurile şcolare sunt formale şi informale, adicǎ microgrupurile din interiorul acestora.
Grupurile formale sunt organizate oficial, relaţiile dintre membrii grupurilor fiind reglementate de 

anumite norme. Clasa de elevi este “un grup angajat în activitǎţi cu obiective comune, ce creeazǎ relaţii de 
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interdependenţǎ funcţionalǎ între membrii sǎi”. (Rada., I. 1976)
Grupurile informale sau microgrupurile (de studiu, de joacǎ) sunt neinstituţionalizate şi formate pe baza unor 
interese comune.  Microgrupurile apar în interiorul grupurilor formale, întreţinând relaţii cu alte grupuri sau 
microgrupuri.

Grupurile formale şi informale sunt conduse de lideri, care în funcţie de stilul de conducere adoptat pot 
fi de diferite tipuri:

a) lideri autoritari, cu atitudine de comandǎ; dau ordine şi cer sǎ fie executate, provocând tensiune psiho 
– socialǎ;

b) lideri de tip democratic, cooperanţi, ce consultǎ membrii grupului sau microgrupului în luarea 
deciziilor, care apoi devin obligatorii;

c) lideri de tip laissez – faire, care lasǎ totalǎ libertate membrilor grupului, produc anarhie şi activitǎţi 
dezorganizate.
Clasa de elevi este un grup social, cu un înalt grad de socializare, de instruire, dezvoltare şi formare a 

personalitǎţii elevilor, liderii acţionând pentru realizarea scopurilor şi asigurarea coeziunii grupului.

4. Relaţii interpersonale în clasa de elevi
Structura clasei de elevi, ca grup socio – educativ, este definitǎ de interrelaţiile ce se constituie între 

membrii ce o compun: relaţii de tip formal şi informal, care la rândul lor îmbracǎ mai multe forme.
a) Relaţii de comunicare manifestate în schimbul de idei, pǎreri, convingeri, concepţii şi în rezolvarea 

unor probleme, fapt care favorizeazǎ coeziunea grupului;
b) Relaţii de cunoaştere şi intercunoaştere a trǎsǎturilor de voinţǎ şi caracter, a comportamentului etc;
c) Relaţii afectiv – simpatetice de preferinţǎ, de respingere sau de indiferenţǎ, care pot stimula sau 

perturba starea de spirit şi randamentul grupului.
Aceste relaţii interpersonale se manifestǎ, pe de o parte în atitudinea unui membru al colectivului faţǎ 

de elevi, faţǎ de ceilalţi, iar pe de alta, în atitudinea grupului faţǎ de el.  Când în cadrul clasei de elevi existǎ şi 
microgrupui, atunci apar relaţii între acestea şi grupul formal, care uneori sunt contradictorii şi este nevoie de 
intervenţia dirigintelui, ca lider formal.

În cadrul clasei de elevi, ca grup socio – educativ, fiecare elev este atât obiect al educaţiei, cât şi 
subiect, influenţând şi el pe ceilalţi, prin  acţiunile sale conferite de sarcinile pe care le are de îndeplinit în 
clasǎ: responsabil de disciplinǎ, de bibliotecǎ, de curǎţenie, de organizarea unor activitǎţi cultural – sportive 
şi turistice.  În grup, fiecare elev îşi lǎrgeşte experienţa de viaţǎ, îşi formeazǎ idealul de viaţǎ.  Deci climatul 
psihosocial al grupului şcolar influenţeazǎ formarea personalitǎţii elevilor sub toate aspectele sale.

5. Factorii de grup
 Factorii de grup, care influenţeazǎ formarea elevilor şi mai ales coeziunea grupului şcolar sunt externi 
şi interni.  Cei externi acţioneazǎ prin intermediul celor interni, oferind condiţiile de manifestare a acestora şi 
sunt constituiţi din:

a) stilul de conducere al dirigintelui, care trebuie sǎ fie democratic, oferind elevilor şansa luǎrii deciziilor 
şi dezvoltǎrii iniţiativei;

b) normale, dupǎ care se conduce grupul nu trebuie sǎ fie impuse de diriginte, ci formulate împreunǎ cu 
elevii, având, ca îndrumǎtor regulamentul şcolar;

c) rolul pe care îl are fiecare elev în grup.
Factorii interni sunt de naturǎ socioafectivǎ şi factorii socio – cooperatori, manifetaţi în rolul fiecǎrui 

elev pentru realizarea scopurilor grupuli şi în stilul de conducere.
Dinamica grupuli şcolar este asiguratǎ de propunerea şi realizarea unor scopuri, a unor linii de 

perspectivǎ, cum ar fi organizarea unei excursii, sau vizite la muzee ori întreprinderi, a unei activitǎţi cultural 
– sportive. Realizarea unor asemenea scopuri produce elevilor plǎcere şi bucurie, mobilizându-i sǎ coopereze 
şi sǎ participe la realizarea scopurilor propuse.

În concluzie, structura, coeziunea şi dinamica unui grup îi conferǎ acestuia o notǎ distictǎ, care îl 
deosebeşte de alte grupuri, rezultând ceea ce numim sintalitatea grupului de elevi
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6. Metode şi tehnici de studiere şi caracterizare a grupurilor şcolare
A cunoaşte un elev sau un grup şcolar înseamnǎ a descifra notele dominante ale personalitǎţii sale, a 

înţelege şi a identifica motivele care îl determinǎ sǎ acţioneze într-un mod sau altul şi a prevede la ce ne putem 
aştepta de la el. Cunoaşterea psihologicǎ este necesarǎ pentru a asigura caracterul diferenţiat al instuirii şi 
educǎrii personalitǎţii, proiectând metodele necesare.

Metoda convorbirii este folositǎ pentru a constata experienţa de viaţǎ a elevilor, anumite convingeri, 
sentimente, motivaţii, nivelul de culturǎ generalǎ.  Convorbirea poate fi liberǎ, spontanǎ sau dirijatǎ, fiind 
urmatǎ de prelucrarea şi interpretarea datelor.

Metoda chestionarului constǎ într-un numǎr de întrebǎri pentru a constata spre exemplu, anumite 
opinii, atitudini, nivelul de cunoştinţe într-un domeniu, normele de comportare civilizatǎ, anumite trǎsǎturi de 
caracter sau motivaţia, şi nivelul de culturǎ.  Acestea sunt apoi analizate, prelucrate şi interpretate.

Metoda testelor.  Testele sunt probe precis determinate, aceleaşi pentru toţi subiecţii examinaţi, 
standardizare privind condiţiile de aplicare şi de prelucrare a rezultatelor.  Ele sunt un mijloc important de 
investigare a însuşirilor fizice şi senzoriale, a proceselor psihice, a inteligenţei.  Existǎ deci teste psihologice, 
pedagogice şi sociometrice.

Testele oferǎ avantajul unei mǎsurǎri rapide a capacitǎţilor şi cunoştinţelor, permiţând interpretarea 
rezultatelor pe baza statisticii matematice, a curbelor şi tabelelor statistice.

Metoda studiului de caz este folositǎ pentru analiza şi propunerea de soluţii pentru rezolvarea unor 
situaţii concrete din viaţa unui elev sau grup şcolar, stǎri conflictuale, eşec la învǎţǎturǎ, alegerea greşitǎ a 
profesiei.

7. Rolul profesorului diriginte în cadrul grupului
În cadrul clasei de elevi, ca grup socio – educativ cu anumite structuri psihosociologice, dirigintele 

asigurǎ respectarea normelor de conduitǎ prevǎzute în regulamentele şcolare.  Dirigintele este managerul 
activitǎţilor educative din clasa de elevi.  El este ales dintre profesorii cu prestigiu profesional şi moral, pentru 
a îndeplini mai multe roluri:

•	 studierea şi caracterizarea psihopedagogicǎ a elevilor şi a clasei, ca repere în elaborarea programului 
educaţional;

•	 planificarea activitǎţilor educative;
•	 organizarea clasei ca grup socio – educativ, asigurând coeziunea şi dinamica grupului educogen;
•	 conducerea democraticǎ şi operaţionalǎ a clasei, folosind diferite strategii de intervenţie;
•	 conducerea activitǎţilor educative nonformale şi colaborarea cu profesorii de la clasa respectivǎ, cu 

familia şi cu comunitatea localǎ;
•	 consiliere psihopedagogicǎ, orientarea şcolarǎ şi profesionalǎ, în colaborare cu Centrele şi Cabinetele 

de asistenţǎ psihopedagogicǎ;
•	 participarea activǎ şi responsabilǎ a elevilor la activitǎţile educative din cadrul clasei;
•	 crearea mediului educogen în clasǎ, coeziunea şi dinamica grupului, rezolvarea cu tact pedagogic a 

conflictelor;
•	 prevenirea şi combatarea devierilor de comportament şi fomarea comportamentului moral la elevi;
•	 controlul şi evaluarea eficienţei activitǎţilor educative;
•	 optimizarea şi inovarea activitǎţii educative.

Dirigintele va crea condiţiile necesare de manifestare a fiecǎrui elev, formulând cerinţele educaţionale 
şi diminuându-şi treptat poziţia de lider formal, în favoarea iniţiativei membrilor grupului.  În acest stadiu, 
nucleul grupului preia, transmite şi aplicǎ normele de conduitǎ de la diriginte la membrii grupului.
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ÎNVĂȚAREA PRIN DESCOPERIRE

Prof. BIRLE DELIA MANUELA
Școala cu clasele I-VIII „Dimitrie Cantemir”

Baia Mare, Maramureș

1. Descoperire si problematizare
2. Procesul de învăţământ prin descoperire
3. Etapele procesului de descoperire
4. Tipuri de descoperire

1. DESCOPERIRE ŞI PROBLEMATIZARE

Modernizarea învăţământului se înscrie într-un  proces general de reînoire a întregului proces şcolar. 
Funcţia de a transmite autoritar cunoştinţele trebuie să facă loc unui învăţământ care sugerează, propune, 
sfătuieşte, care încurajează elevul în căutare, care îl ajută să descopere, îi dezvoltă creativitatea, un învăţământ 
ce ţine seama de interesele copilului şi de motivaţie şi-i permite acestuia să-şi însuşească cunoştinţele  şi 
printr-o construcţie personală.

Una din metodele moderne care asigură într-o măsură mult mai mare decât metodele tradiţionale, 
activitatea independentă şi motivaţia corespunzătoare pentru însuşirea activă şi conştientă a cunoştinţelor este 
metoda învăţării prin descoperire şi în cadrul ei problematizarea cu ajutorul căreia elevii ajung la descoperirea 
unor adevăruri necunoscute lor, dar cunoscute în ştiintă şi de către învăţător.

Metoda descoperirii acţionează prin procedee ca: vezi, cercetează, înţelegi.
Freinet numeşte descoperirea “metoda experienţă” de încercare, deoarece îl pune pe elev în situaţia să 

încerce diverse modalităţi de a afla răspunsul dorit. Pe parcursul etapei descoperirii celor dorite apar primele 
satisfacţii şi dorinţa continuării şi a finalizării.

Învăţătarea prin descoperire se realizează cu aportul celorlalte metode de învăţământ, ea fiind o metodă 
finală.Spre deosebire de metodele expozitive, elevii nu asimilează cunoştinţele cucerite, ci din contră cuceresc 
cunoştinţele.Sub îndrumarea învăţătorului, elevii desfăşoară activităţi de observare, caută soluţii variante de 
rezolvare a unor probleme. Învăţăţarea prin descoperire se poate organiza sub mai multe forme, determinate de 
specificul obiectivului de învăţătură şi particularităţile de vârstă ale elevilor. Ea utilizează inducţia, deducţia şi 
analogia. Învăţărea prin descoperire de tip inductiv cuprinde analiza, clasificarea şi ordonarea unor date însă 
şi noţiuni deja cunoscute şi trecerea lor la generalităţi în vederea formulării de ipoteze, reguli, definiţii, de noi 
informaţii, despre obiecte, fenomene, procese. Învăţarea prin descoperire poate fi de tip deductiv. Elevii îşi 
pun întrebări la care se poate răspunde prin formularea de raţionamente, pornindu-se de la adevăruri generale, 
însuşite anterior, prin informare din cărţi, prin efectuarea unor activităţi, ajungându-se astfel la descoperirea 
de cunoştinţe noi sau la corectarea unor cunoştinţe greşite.

Orice descoperire impune căutarea şi rezolvarea de probleme. Crearea unor situaţii problemă în timpul 
învăţării atrage de la sine o gimnastică a gândirii şi a celorlalte procese de cunoaştere, în vederea găsirii de 
noi soluţii. O problemă sau o situaţie problemă avem atunci când nu se întrevede de la început nici o cărare 
deschisă către rezolvarea ei. Situaţia problemă nu trebuie confundată cu conversaţia euristică unde elevul este 
pus în situaţia de a da un răspuns cu un efort relativ uşor care-i direcţionează procesele de cunoaştere.

Învăţarea prin descoperire cu efort intelectual propriu se bazează şi pe considerentul că formarea acestor 
deprinderi cu cât sunt fixate şi consolidate mai de timpuriu, cu atât au un efect formativ mai eficient, materializat 
în dezvoltarea capacităţilor intelectuale superioare şi a aptitudinilor specifice acestui act creator.

Descoperirea şi problematizarea–realizează în procesul de instruire un sistem de relaţii indistructibile, 
prin faptul că învăţarea problematizată se finalizează într-un act de descoperire de noi fapte, idei, cunoştinţe.

Învăţarea problematizată nu vizează numai găsirea unui răspuns la o întrebare nouă, ci şi descoperirea 
unor căi noi de rezolvare. Deosebim “problema de situaţia problemă” prin faptul că “situaţia problemă” nu 
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poate fi soluţionată prin aplicarea unei scheme oferite de-a gata, ca în cazul aplicării logaritmilor în rezolvarea 
problemelor. Fiecare situaţie problemă necesită elaborarea soluţiilor şi verificarea lor prin încercări până la 
obţinerea rezultatului corect.

Problematizarea este o trebuinţă generală de cunoaştere accelerând curiozitatea şi conflictul raţional ca 
un proces de căutare şi descoperire. Prin problematizare vedem necesitatea orientării gândirii elevului spre 
probleme a căror soluţie are un caracter inductiv, plecând de la ideea posibilităţii găsirii soluţiei optime din mai 
multe posibile, care au o valoare cognitivă, contruind un mijloc de creativitate.

2. ÎNVĂŢĂREA PRIN DESCOPERIRE

Numeroase studii au în vedere aspecte speciale ale învăţării  prin descoperire. Unul din cercetătorii în 
materie, Robert Glaser, consideră că pedagogia descoperirii cuprinde două variabile: învăţarea prin descoperire 
şi educaţia pentru descoperire. În ceea ce priveşte învăţarea prin descoperire, acesta se realizează pe două căi: 
prin metoda inducţiei şi prin metoda încercării şi erorii.

Autorul arată că de obicei se practică aşa zisa pedagogie explicativă, care procedează de la reguli 
spre exemple. Pe acestă cale regula se însuşeşte repede şi riscurile erorii sunt minime. Pedagogia inductivă, 
care este specifică învăţării prin descoperire, procedează într-o manieră opusă: de la exemple multiple spre 
concepte principii, reguli. Pe acestă cale elevii ajung singuri la descoperirea şi stabilirea conceptelor, trecând 
prin exemple specifice, prin generalizări şi diferenţieri.

Cea dea doua cale, descoperirea prin încercări şi erori arată autorul nu impune subiectului o cale structurală 
ci îl lasă să încerce să caute. Dacă prin metoda inducţiei conceptele devin mai clare şi mai trainice, prin cea 
dea doua cale elevii dobândesc capacitatea de cercetare necesară mai târziu în viaţă, căci nici o descoperire 
remarcabilă nu este posibilă fără încercări, erori, analize căutări. Promovarea descoperirii şi limitarea erorilor, 
scrie autorul sunt procedee incompatibile.

În ceea ce priveşte educaţia pentru descoperire, autorul arată că pe lângă folosirea metodelor de mai 
sus sunt necesare o serie de elemente noi de asemenea cum ar fi disciplina în studiu, formarea aptitudinilor 
pentru observaţie, inducţie şi deductie, pentru exploatare, aptitudinea de a emite ipoteze fructuoase, de a pune 
o problemă in termeni de metodă. La acesta se adaugă o serie de trăsături morale ca răbdarea, perseverenţa.

Un alt cercetător, M.C. Wittrock, consideră învăţarea prin descoperire drept o ipoteză care trebuie încă 
să fie verificată.

Utilizând diferite cercetări anterioare, autorul ajunge să stabilească un număr de regului sau principii 
care facilitează educaţia pentru descoperire ca exemplu:

- un număr de directive exterioare aducând informaţii, poate să exercite un efect pozitiv asupra 
descoperirii;

- eficacitatea valoarea descoperirii depinde de vârstă şi de asociatiile dobândite anterior;
- orientarea subiectilor prin informaţii clare şi precise asupra conceptului de deacoperit grăbeşte 

descoperirea;
- a permite copilului să formuleze o regulă, un concept, un principu, stimulează pentru descoperiri şi 

uşurează transferul;
- descoperirea este facilitată când există o legătură raţională între problema pusă şi rezultat.
Susţinând pedagogia descoperirii autorul nu elimină pedagogia tradiţională. “Pedagogia didactică” cum 

îi spune el aceasta, nu trebuie suprimată ci modificată potrivit cu cunoştinţele şi aptitudinile dobândite prin 
descoperire.

3. ETAPELE PROCESULUI DE DESCOPERIRE

După  Kuadrevţev etapele ar fi:
1. Reactualizarea cunoştinţelor anterior asimilate, creându-se baza necesară pentru înţelegerea notiunii 

lor;
2. Activitatea comună a profesorului şi a elevilor in vederea formulării unor prime concluzii, care sunt 

precedate de o analiză amănunţită a problemelor şi se exprimă sub forma unor ipoteze şi supoziţii;
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3. Analiza greşelilor produse cu ocazia formulării concluziilor precedente. Acestă analiză permite 
elevilor să înţeleagă cauzele greşelilor tipice şi să le evite pentru viitor.

4. Prelucrarea de către elevi a noului material şi integrarea lui în bagajul nou de cunoştinţe.
5. Stabilirea corelaţiilor dintre materialul predat şi diversele lui posibilităţi de aplicare corectă.
I. M. Mahmutov, propune alte etape cum ar fi:
1. Crearea situaţiei problemă care constituie începutul activităţii de cunoaştere.
2. Analiza situaţiei problemă. Este etapa de înţelegere a problemei când elevii pot cere lămuriri, pentru a 

ajunge la formularea definitivă. Problema poate fi formulată de către educator sau chiar de către elevi.
3. Elaborarea presupunerilor şi justificarea ipotezelor. Este etapa tatonării anticipate, a confruntării cu 

faptele şi cu logica.
4. Demonstrarea ipotezei şi rezolvarea problemelor. Activitatea se opreşte la ipoteza care se dovedeşte a 

fi cea mai intemeiată şi pe baza ei se rezolvă problema.
5. Verificarea rezolvării şi analiza procesului de rezolvare, etapă în care se proiectează soluţia, se verifică 

noi situaţii, se precizează conţinutul noii noţiuni.
Au fost discutate şi criticate aceste ierarhizări din cauza limitării spaţiului de actiune atât al profesorului 

cât şi elevului. Respectând etapele relatate înseamnă o înlocuire a unei structuri vechi clasice, şablon, cu alta 
tot şablon cu exceptia că cea mai nouă conţine noţiuni teoretice mai avansate.

Etapele menţionate mai sus nu pot fi generalizate la fiecare temă şi capitol, ci doar la unele lecţii, capitole, 
unde tematica permite aplicarea lor. De aceea trebuie aplicate şi alte metode ca elevul să gândească, să observe, 
să redea, să citească, etc.

Giorgio Costini în “Înstruirea euristică prin unităţi didactice” – E.D.P. Bucureşti 1975, pag. 37, spune – 
“Pentru a realiza un învăţământ modern trebuie să învăţăm a lăsa elevii să vorbească, chiar dacă greşesc (erorile 
se vor nota şi discuta ulterior) căci daca elevul care întrerupe pe profesor este rău educat, nici profesorul care 
întrerupe pe elev nu stă prea bine cu normele de convieţuire socială”.

Învăţarea prin descoperire şi efort intelectual propriu, formează deprinderi mai durabile, mai eficiente, 
dezvoltând capacităţile intelectuale superioare specifice actului creator.

Învăţarea prin descoperire şi problematizare la modul general parcurge mai multe etape:
1. Crearea unei situaţii problemă
2. Formularea problemei
3. Confruntarea elevilor cu situaţia problemă şi comunicarea unor cunoştinţe sau tehnici de lucru necesare 

pentru rezolvarea problemei
4.  Înţelegerea problemei şi anticiparea unor soluţii de către elevi
5. Rezolvarea problemei
6. Interiorizarea modelului de rezolvare a problemei
7. Aplicarea modelului (a procedeului) în alte situaţii.

4. TIPURI DE DESCOPERIRE

În funcţie de relaţia care se stabileşte intre achiziţiile anterioare şi cele la care se doreşte a ajunge prin 
descoperire se pot distinge 3 forme:

1. Descoperirea inductivă – adică pe baza unor date şi cunoştinţe particulare se ajunge la anumite 
cunoştinţe şi operaţii cu grad mai mare de generalitate:

Metoda învăţării prin descoperire de tip inductiv cuprinde – analiza, calsificarea, ierarhizarea unor date 
deja învăţate şi trecerea la generalităţi în vederea formulării de ipoteze reguli, legi, teoreme.

2. Descoperirea deductivă – se realizează prin construirea de silogisme cu ocazia concretizării.
Învăţarea prin descoperire de tip deductiv, solicită plecarea de la general la particular şi individual de la 

lege spre fenomen, de la cauză spre efect.
Elevul trebuie să parcurgă drumul de la concretul logic la concretul imediat palpabil, sensibil, de la teorie 

la fapte.
3. Descoperirea transductivă după Jan Piagel, gândirea transductivă este acel tip de gândire care 
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implică stabilirea de relaţii nelogice între diverse serii de date, metoda impune o nouă viziune asupra erorii, 
considerând-o ca mijloc al exersării intelectuale şi factor de stimulare.

Metoda formează elevilor deprinderea de a lucra singuri de a avea încredere in fortele proprii, capacitatea 
de a se concentra asupra răspunsurilor ce li se cer.

În funcţie de esenţa epistemelogocă a diverselor tipuri de cercetare, Moriu Greta, caracterizează cele trei 
tipuri de descoperire menţionate mai sus astfel:

1) descoperirea inductivă - deschis
- structurat

2) descoperirea deductivă - simplu deductivă
- semideductivă

- ipotetica deductivă
3. Descoperirea transductivă
Descoperirea inductivă este utilizată în orice ştiinţă in baza descriptivă pentru a se ajunge la noţiuni noi 

sau la o nouă structurare şi generalizare a noţiunilor.
În cadrul unei lecţii de matematică spre exemplu, în care este folosită ca metodă, metoda descoperirii 

deschis inductive, elevul se va folosi de cercetare, de căutare, de notare a datelor, de interpretare a lor. Metoda 
îl învaţă  pe elev să înveţe folosindu-se de datele oferite şi cunoscute anterior.

Materialul este prezentat elevilor într-o ordine oarecare iar ei trebuie să-l aranjeze, să-l organizeze singuri 
pentru a ajunge la formarea de categorii, la însuşirea unei noţiuni folosind investigaţie pe materialul oferit.

Metoda poate fi folosită şi la alte obiecte de învăţământ, în cadrul diferitelor tipuri de lecţii care permit 
cu prioritate la obiectele clasei întâi.

Descoperirea structurat – inductivă, urmăreşte formarea de notiuni noi folosind acestă metodă de către 
elevi. Acesta presupune un volum existent de cunoştinţe, o bază de plecare, iar elevii să fie capabili de a 
clasifica materialele, care au fost prezentate organizat iar ei sa reuşească din multitudinea de materiale să 
ajungă la noţiuni noi spre a le înţelege.

Descoperirea deductivă presupune un “tot general” din care să se desprindă particularităţi, judecăţi 
particulare, trăsături, noţiuni, etc.

Şi acestă metodă este folosită în combinaţie cu altele şi cu mare succes cu dialogul euristic între elev şi 
învăţător. Şi în acest caz se porneşte de la un “dat” – care este verificat de învăţător, prin dialog se vor scoate 
concluziile particulare urmărite sau dorite de învăţător. Metoda poate fi folosită cu prioritate la matematică şi 
gramatică, ori la alte obiecte de învăţământ.

Lecţia la care este folosită metoda semideductivă va fi foarte asemănătoare cu cea in care s-a folosit 
metoda structurat-deductivă.

Elevii vor observa din anumite date specifice, unele proprietăţi comune, trăsături particulare, dându-li-se 
noţiunea de învăţat, fapt ce le uşurează mult sarcina, pe fondul unei dezvoltări cognitive.

Lectia în care primează metoda ipotetico-deductivă, presupune exersarea gândirii deductive. Elevii 
trebuie să redea ipoteze, să presupună rezultate posibile din materialul dat care pot fii relaţii, cauze, efecte. 
Apoi va fi verificată ipoteza propusă de ei cu materialul concret pentru a-şi întări convingerile şi presupusele. 
Dar acest lucru nu este obligatoriu în toate situaţiile deoarece unele pot fi însuşite cu ajutorul metodelor 
expozitive.

Descoperirea transductivă se bazează pe stabilirea de relaţii nelogice între diverse date. Acest gen de 
gândire este denumit şi ca o gândire artistică, imaginativă, folosind figurile de stil – metafora. Se foloseşte in 
predarea obiectelor cu pondere formativă ca literatură, desen, muzică, pentru însuşurea metodelor artistice, 
de investigaţie în care elevul va folosi raţionamentul transductiv, dându-se câmp liber imaginaţiei creatoare, 
creatie operei artistice în care-şi pune amprenta şi originalitatea gândirea creatoare prin efort propriu.

Orice activitate cu caracter independent realizat printr-un efort de gândire personală concretizat  prin 
restructurarea sau reordonarea cunoştinţelor anterioare poate în sine elemente ale creaţie originale.

Gândirea, atitudinea şi activitatea creatoare, angajează întraga personalitate a copilului.
R.B. Mackon – susţine că toţi copiii sunt creativi până în momentul când adultii prin sistemul lor de 

instrucţie, prin autoritatea şi disciplina impusă din afară nu le înăbuşă originalitatea.
Originalitatea şi inventivitatea nu sunt apanajul exclusiv al personalităţii superior dotate, ci însuşirile 
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ale personalităţii superior dotate, ci însuşiri ale personalităţii umane, de care dispune fiecare individ în parte.

CONCLUZII

Obiectele de invatamant care permit transpunerea în coduri şi decodificarea realităţii în simboluri, 
pătrund astfel tot mai puternic în toate domeniile vietii.

Învăţătorul nu poate fi modern, în lucrarea sa Ştefan Bârsănescu apreciază că “intrarea în ţara cunoaşterii 
se face pe podul matematicii”, dacă nu este exponentul fidel al realităţii.

Astăzi, observăm o “matematizare” tot mai accentuată a formelor de pregătire şcolară.
Obiectivele predării matematicii la clasele I – IV îşi găsesc esenţa în realizarea obiectivului principal al 

învăţământului românesc modern – înarmarea elevului cu cunoştinţe temeinice în vederea pregătirii lui pentru 
muncă şi viaţă. Munca elevului este învăţătura care se concretizează în rezultatele obţinute în şcoală, la diferite 
discipline de învăţământ.

Dar, pentru a învăţa eficient D.C. Dichttenberg – un fizician german din sec. XVIII-lea remarca; “Pentru 
a învăţa eficient elevul trebuie să descopere prin propriile sale mijloace o parte cât mai mare în circumstanţele 
date de maerialul pe care îl are de învăţat”.

A învăţa pe elevi matamatica, pentru învăţător este o sarcină de a orienta activitatea şcolarului în vederea 
formării şi dezvoltării gândirii logice, a flexibilităţii şi creativităţii gândirii, însuşirii temeinice si sistematice a 
cunoştinţelor cu care să operezi, a structurilor interioare a cunoştinţelor, a conştientizării operaţiilor efectuate.

Acestă activitate a elevului trebie să fie organizată de învăţător, într-un mod cât mai original, plăcut, 
atractiv, variat şi eficient. În acest caz învăţătorul îşi va pune în aplicare creativitatea, măiestria şi tot ce are bun 
metodologic şi ştiinţific pentru realizarea unui conţinut şcolar calitativ.

Metodele folosite sunt valoroase in parte, dar felul cum sunt îmbinate şi folosite depinde de asemenea 
de învăţător.

Învăţătorul este cel care pune bazele oricărei activităţi şcolare, căci munca lui are efect asupra eternităţii 
şi nu se poate spune niciodată unde se opreste influenţa sa.

Din punct de vedere pedagogic metoda învăţării prin descoperire are valenţe deosebit de importante 
pentru educaţia intelectuală a elevilor.

Rezultatele procesului de învăţământ in care elevii îşi descoperă singuri cunoştinţele, procedeele de 
învăţare, sunt mult mai valoroarse şi trainice, provocând şi stări emoţionale spontane şi puternice.

Învăţarea prin descoperire nu este o modalitate de lucru în învăţământ cu o structură metodică rigidă, 
definitiv învechită şi nemodificabilă, ci, manifestându-se iniţial ca tendinţă ea se construieşte organizat, 
conştient, în procesul învăţării prin colaborarea învăţătorului cu elevii.

Organizarea activităţii şcolare, in care metoda învăţării prin descoperire este prezentă, dovedeşte că 
elevii ciclului primar pot desfăşura o activitate de cercetare, investigare, de dobândire prin forte proprii a unor 
cunoştinţe noi, legi sau reguli de formare a unor priceperi şi deprinderi de muncă intelectuală şi operativă.

Pentru ca acţiunile organizate pe bază de descoperire să aibă succesul dorit, bine structurate de învăţător, 
deoarece nu toate cunoştinţele pot fi descoperite de levi, ci aceştia trebuie să şi le însuşească prin alte metode, 
să le primească de la învăţător.

Învăţarea prin descoperire formează la elevi spiritul de investigaţie, de cercetare, de angajare totală şi 
participare activă şi conştientă cu efect formativ accentuat şi iteres mereu în ascensiune, iar învăţătorul trebuie 
să fie receptiv ca să valorifice la maximum posibilităţile intelectuale ale fiecărui elev.

În acţiunea muncii prin descoperire este necesar a se porni de la descoperiri simple şi treptat să se 
treacă la activităţi din ce în ce mai complexe care să nu depăşească efortul de care elevii sunt capabili încăt 
straduinţele lor să rămână fără rezultat şi să-i demobilizeze.

Învăţătorul trebuie să asigure pe tot parcursul activităţii de descoperire, indrumarea elevilor, să asigure 
condiţiile necesare desfăşurării procesului, verificarea exactităţii cunoştinţelor descoperite de elevi şi 
completarea, precizarea acestor cunoştinţe. Acest lucru va întări convigerile formate de elevi prin munca lor 
independentă.

Reuşita muncii lor va duce la stârnirea interesului a voinţei, la stimularea atenţiei, a spiritului de observaţie 
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la mobilizarea gândirii şi imaginaţiei, măreşte curiozitatea şi împlineşte satisfacţia.
În clasele I–IV gândirea creatoare, flexibilitatea şi originalitatea se pot exersa prim analiza, rezolvarea, 

completarea şi compunerea problemelor şi exerciţiilor.
Rezolvarea problemelor are ponderea cea mai mare asupra dezvoltării intelectuale a elevilor şi de formare 

a unor deprinderi practice legate de viaţă, de realitatea înconjurătoare.
Activitatea de rezolvare şi compunere a problemelor are cele mai bogate valenţe formative, în cadrul ei 

valorificându-se atât cunoştinţele elevului, cât şi nivelul de dezvoltare intelectuală al acestuia.
A pune elevului probleme de gândire in procesul de învăţământ, dar mai cu seamă a-l pregăti sau a-l 

învăţa să-şi pună şi să caute singur soluţia problemelor prin efort şi muncă independentă, respectându-se in 
acestă activitate principiul ierarhizării dificultăţilor cognitive şi al valorii educative a operaţiilor implicate în 
rezolvarea lor, este calea cea mai potrivită pentru a face educaţie intelectuală copiilor.

Vasile Bunescu arată că “activitatea desfăşurată de elevi în vederea rezolvării unor sarcini, fără ajutorul 
altor persoane, insă sub îndrumarea si controlul profesorului şi orientată în direcţia formării deprinderilor de 
muncă independentă a obişnuintei cu munca independentă duce la dezvoltarea spiritului de independenţă şi a 
iniţiativei”.

În dinamica muncii elevilor şi cea productivă-creativă de învăţare se dezvoltă şi se precizează la elevi, 
valoroase însuşiri intelectuale şi trăsături de caracter, calităţi indinspensabile viitoarelor personalităţi creatoare, 
oamenii de ştiinţă şi cultură, iniţiativă, gândire critică şi atitudini ferme, curajul de a afirma o convingere 
proprie în confruntare cu dificultăţile, activism autentic şi creator susţinut  de motive interioare şi profunde, 
durabile, inteligenţă şi spirit inventiv, capacitate de efort şi depăsire a obstacolelor, energie şi perseverenţă 
aptitudini şi dorinţe de a materializa în fapte, acte de conduită.

Activitatea de învăţare are ca rezultat insuşirea continutului obiectivelor de învăţământ indiferent pe 
ce cale se realizează, fie că elevii se instruiesc învăţând cunoştinţe expuse de învăţător, fie descoperindu-le ei 
înşişi doar că efectele formative sunt diferite.

J. Dewey precizează că: “elevii pot descoperi cunoştinţe noi numai în activitatea teoretică şi practică de 
rezolvare a unor probleme pe care studiul sau viaţa le pune în faţa lor”.

Iar descoperirea acestor cunoştinţe noi este posibilă atunci când sunt create anumite condiţii cum ar fi:
Existenţa unui cadru problematic de cunoaştere;
Existenţa unei motivaţii puternice în activitatea cognitivă;
Elevii să dispună de informaţiile necesare în domediul în care li s-a pus problema de rezolvat.
 Ca urmare, în atenţia învăţătorului vor sta aceste cerinţe de a căror îndeplinire depinde succesul în 

învăţare aplicând metoda învăţării prin descoperire.
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DEZVOLTAREA GUSTULUI ESTETIC LA ȘCOLARUL MIC PRIN ORELE DE 
EDUCAŢIE PLASTICĂ 

Prof.înv.primar CIOROIANU SANDA
Școala cu cls. I-VIII Nr. 2 Caracal, județul Olt

Arta lumii va fi patrimoniul tuturor, în momentul în care orice om ştie să o preţuiască.    
Importanţa sarcinilor şcolii în educaţia estetică şi artistico-plastică nu poate fi neglijată. Ea dă o educaţie 

şi o instrucţie de bază tuturor şcolarilor. 
 Desenul este unul din mijloacele cele mai apropiate şi mai potrivite pentru educaţia estetică. La rândul 
ei, educaţia estetică este o parte principală a educaţiei multilaterale. 

Activitatea artistico-plastică este un cadru ideal pentru descoperirea aptitudinilor, este o activitate care 
produce plăcere. 
 Prin activitatea artistico-plastică, copiii sunt ajutaţi să vadă frumosul. Ei trebuie învăţati să nu treacă pe 
lângă valorile frumosului din viaţa înconjurătoare fără să le observe. Atenţia lor trebuie să fie îndreptată asupra 
acestor valori: aspecte ale naturii, tradiţii, folclor, artă.  

“Frumosul se educă prin frumos” spunea Platon la vremea lui, un adevăr care a rămas valabil până în 
zilele noastre.
 De-a lungul experienței mele didactice am observat că atunci când colorează, când pictează, când 
folosește culoarea, hârtia, lipiciul sau plastilina, copilului (începând de la vârsta preşcolară) i se 
formează răbdarea, îndemânarea, simţul estetic, trăsături care îi vor împlini personalitatea şi, chiar dacă nu va 
ajunge artist, va avea viaţă sufletească mai bogată, va fi mai sensibil, mai fericit. 
 Studiile întreprinse, ca şi experienţa practică, evidenţiază că activitaţile artistico- plastice exercită o 
influenţă benefică asupra personalităţii copilului pe plan estetic, moral, afectiv şi intelectual. Aceasta implică 
din partea educatorului (învăţătorului) o activitate didactică şi educativă susţinută. 
 Trebuie să vedem copilul din faţa noastră ca fiind pânza de şevalet, iar metodele şi mijloacele noastre 
de lucru ca fiind culorile şi pensulele. Doar dacă atunci când “lucrăm” punem şi suflet vom avea în faţa noastră 
ceea ce ne-am dorit: adevărate”opere de artă”, căci ”Poţi să ai talent, dacă nu lucrezi e degeaba. Mâna trebuie 
să-ţi umble. Şi poţi să desenezi bine, să ai culoare cât de frumoasă, dacă nu pui simţire nu iese nimic… Noi 
artiştii privim cu ochiul, dar lucrăm cu sufletul…” spunea marele artist Ştefan Luchian. 
 Iată câteva tehnici de lucru: tehnica firului de aţă, tehnica ştampilelor din cartof sau din plută, tehnica 
culorilor umede, tehnica petei de cerneală, tehnica dirijării culorii prin jet de aer, tehnica picturii cu palma, 
tehnica desenului cu lumânarea, tehnica amprentei cu vârful degetului, desenul cu pic, cu creta, cu tempera, cu 
acuarela, tehnica modelajului, tehnica colajului…şi lista ar putea continua.

Educaţia estetică asigură condiţii propice pentru stimularea şi promovarea creativităţii în toate 
domeniile de activitate, inclusiv în munca de învăţare. Poate avea o puternică influenţă asupra trăsăturilor 
morale prin trăirile afective în faţa operelor artistice, în contemplarea peisajelor naturii, în observarea a tot 
ce este corect şi frumos în comportarea şi activitatea celor din jur. Implicată în întreg procesul de formare 
şi autoformare a personalităţii, educaţia estetică urmăreşte, în esenţă, dezvoltarea capacităţii de percepere şi 
înţelegere corectă a frumosului din realitate (din natură, muncă, relaţii sociale, şi din artă), formarea conştiinţei 
estetice, a gustului şi simţului estetic, a necesităţii şi posibilităţii de a participa la crearea frumosului în artă şi 
în viaţă. 

Gustul estetic este capacitatea de a reacţiona spontan, printr-un sentiment de satisfacţie sau de 
spontan, printr-un sentiment de satisfacţie sau de insatisfacţie, faţă de obiectele şi procesele naturii, 
faţă de relaţiile sociale, faţă de operele artistice. 

 Prezenţa gustului se manifestă prin sensibilitate la tot ce este frumos şi prin capacitatea de orientare şi 
alegere în conformitate cu legile frumosului. 

Bibliografie:
Maria Bojneag, Educaţie plastică. Ghid metodic, Ed. Tehno Art, 2007



30

1 

 

EVALUAREA RANDAMENTULUI SCOLAR LA MATEMATICA

Prof. Pirvulescu Eugenia,
Scoala Popesti, Oras Mihailesti, jud. Giurgiu

1. Evaluarea randamentului scolar - conditia perfectionarii continue a activitatii
Privita din unghiul activitatii de instructie si educatie, teoria evaluarii randamentului 

scolar constituie un sistem articulat de conceptii, principii si tehnici referitoare la masurarea si 
aprecierea rezultatelor obtinute in activitatea de invatamant, in general, si, cu deosebire, a
rezultatelor scolare.

Evaluarea are rolul de a masura si constata eficienta produsului instructive-educativ,
raportata la indeplinirea functiilor ei, la cerintele economice si culturale ale societatii 
contemporane.

Sistemul de evaluare din invatamant vizeaza:
- evaluarea obiectivelor pedagogice si a strategiilor educationale utilizate in scopul 

rezolvarii acestora;
- evaluarea activitatii de predare-invatare (invatator-elev);
- evaluarea nivelului structurilor psihice ale elevilor (cognitive, operationale, psihomo-

trice, atitudinal-valorice);
- informarea elevilor, a parintilor si a societatii cu privire la rezultatele obtinute si asupra 

cauzelor nerealizarii obiectiveolor pedagogice propuse;
A evalua rezultatele scolare inseamna a determina masura in care obiectivele programului 

de instruire au fost atinse, precum si eficienta metodelor redare-invatare folosite. Evaluarea e 
menita sa furnizeze informatile necesare „reglarii” si „ameliorarii” activitatii de la o etapa la alta,
prin adoptarea masurilor corespunzatoare pentru cresterea eficientei activitatii;

Evaluarea este componenta esentiala a procesului de invatamant.Din aceasta prespectiva 
indeplineste uramatoarele functii.

Functia de constatare si diagnosticare a performantelor obtinute de elevii, explicate prin 
factorii si conditiile care au condus la succesul sau insuccesul scolar 

Functia de reglare si perfectionare continua a metodologici instruirii pe baza infor-
matiilor obtinute din aplicarea factorilor si a conditiilor ce au determinat rezultatele la invatatura.

Functia de predictie si decizie privind desfasurarea in viitor a activitatii instructiv-
educative cu scopul ameliorarii ei.

Functia de selctionare si clasificare a elevilor in raport cu rezultatele scolare obtinute.
Functia formativ-educativa de ameliorare a metodelor de invatare folosite de elevi, de 

stimulare si optimizare a invatarii.
Functia de perfectionare si inovare a intregului sistem scolar.

2. Forme de evaluare
Dupa modul de integrare a verificarii si evaluarii in procesul de invatamant distingem trei 

modalitati mai importante:
2.1. Evaluare initiala D.Ausube, referindu-se la importanta acestei forme de evaluare,

preciza ca : „ceea ce influenteaza cel mai mult invatarea sunt cunostintele pe care elevul le 
poseda la plecare. Asigurati-va de ceea ce el stie si instruiti-l in consecinta”.
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Aceasta modalitate de evaluare se foloseste la inceput de an scolar, de ciclu de invatamant
de semestru, de capitol.

2.2. Evaluarea sumativa (cumulativa) cuprinde global finalitatile invatarii cunostinte,
depinderi, capacitati, atitudini.

Se foloseste la sfarsitul unui semestru, an scolar, ciclu de invatamant.
Este de o mare complexitate - ca obiective, ca metode (varietatea procedeelor) ca timp, ca 

actiuni de recuperare, perfectare.
2.3. Evaluarea continua (formativa)se desfasoara pe tot parcusul programului de instruire

in cadrul lectiilor si la incheierea unui capitol, acoperind intregul continut, conform programei.
Oferind permanent informatii cu privire la eficienta programului de instruire, ea da 

posibilitatea invatatorului sa intreprinda la timp masuri necesare prevenirii unor insuccese scolare
si sa perfectioneze metodele de predare-invatare. In acelasi timp, acest tip de evaluare ritmica, pe 
baza unui feed-back continuu, ofera elevilor informatii cu privire la eficienta metodelor de 
invatare folosite de ei. Practica arata ca acest tip de evaluare este dominant in ciclul primar, mai 
ales in primele clase. Evaluarea continua se poate realize fie prin chestionarea orala, fie prin 
aplicarea unor probe scrise.

3. Obiectivarea evaluarii rezultatelor scolare. Criterii de evaluare
Rezultatele scolare sunt obiectivate in cunostinte acumulate, piceperi si deprinderi,

capacitati intelectuale (inteligenta, aptitudinea scolara), in trasaturi de personalitate si in conduita 
elevilor. Aprecierea cat mai obiectiva a rezultatelor la invatatura presupune raportarea lor la 
anumite criteriii, dintre care amintim pe cele stabilite de W. G. Paphan, Glasser si Scriven.

a) Criteriul raportarii rezultatelor la obiectivele generale si operationale prevazute de 
programa scolara la fiecare capitol si lectie.

Prin aceasta raportare se scot in evidenta calitatea si eficienta programului de instruire. 
Obiectivele pedagogice, pe langa faptul ca indica directia metodologica a programului de 
instruire, permis sa se verifice si sa se aprecieze mai exact rezultatele elevilor, astfel incat intre 
evaluatori diferiti, care aprecieaza aceeasi performanta, diferentele de notare sa fie foarte mici,
tinzand catre zero.

In acest sens, obiectivele pedagogice indeplinesc functia de criteriu de referinta, atunci 
cand formulam o judecata de valoare asupra rezultatelor scolare. Sunt situatii insa, cand
raportarea la obiective si continut este influentata de nivelul clasei.

b) Criteriul raportarii rezultatelor la nivelul mediu atins de populatia scolara evaluata, care 
se manifesta in tendinta de apreciere mai indelungata a rezultatelor elevilor dintr-o clasa mai 
slaba la invatatura si de exigenta crescanda la clasele mai bine pregatite.

c) Criteriul raportarii rezultatelor la capacitatile fiecarui elev la nivelul lui de cunostinte
inainte de inceperea programului de instruire.

Din perspectiva acestor criterii, evaluarea poate fi definita ca un proces de masurare si 
apreciere a calitatii rezultatelor la invatatura si a progreselor obtinute de elevi.

Criteriul fundamental de evaluare a rezultatelor scolare trebuie sa-l constitue raportarea la 
continut si la obiectivele pedagogice (cognitive, afective, psihomotorii) stabilite de programele de 
invatamant si care se regasesc in proportii variabile in nivelul de cunostinte si deprinderi, in 
capacitatile intelectuale si in trasaturile de personalitate ale elevilor.
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Semnificative par a fi din aceasta perspectiva cateva criterii de evaluare, vizand 
uramatoarele categori de achizitii :

- nivelul de cunostinte (structuri cognitive) insusite de elevi, raportat la obiective si 
continut, adica: volumul de informatii fundamentale prevazut de programa, caracterul de sistem 
al acestora, nivelul de intelegere, temeinicia cunostintelor etc.;

- nivelul structurilor operationale formate pe baza insusirii logice a cunostintelor:
capacitatea de a efectua operatii logice de analiza, comparatii, sinteaza, abstractizare, generali-
zare, si concretizare, de a explica si demonstra logic pe baza de argumente, de a efectua rationa-
mente inductive, deductive si prin analogie, de a stabilii relatii intre cauze si efecte, de a discerne 
esentialul, de a elabora definitii sau de a redefini, de a gandi divergent, de a extrapola cunostin-
tele in alte domenii sau de a le transfera in situatii diferite, capacitatea de a efectua judecati de 
valoare asupra cunostintelor si de autoevaluare etc;

- capacitatea de aplicare a cunostintelor, de a descoperi si inventa, capacitatea de
auto-instruire, metode si tehnici de invatare.

- nivelul structurilor metacognitive: depinderi nonspecifice obiectului de studiu,
depinderi de munca intelectuala, de cercetare stiintifica, precum si unele abilitati tehnologice,
trasaturi de personalitate ce influenteaza randamentul scolar, in special motivatiile, atitudinile,
convingerile, perseverenta, tenacitatea, hotararea, voita de a invata, nivelul de aspiratie, care vor 
fi luate in considerare in actul evaluarii.

La aceste criterii de evaluare a performantelor scolare cu caracter general se adauga 
criteriile specifice fiecarui obiect de invatamant.

Criteriile de evaluare trebuie cunoscute de elevi. Evaluarea se fundamenteaza pe 
standarde curriculare de performanta si de competenta.

Standardele de performanta vor fi:
- centrate pe elevi si relevante din punct de vedere al acestuia pentru invatare; orientate

spre ceea ce elevul va fi- in termeni de dezvoltare personala, la finalizarea parcursului scolar si la 
intrarea in viata sociala.

- vor permite evidentierea progresului realizat de elevi de la o treapta de scolarizare la 
alta; vor fi exprimate simplu, sintetic si inteligibil pentru toti agentii educationali.

Standardele de performanta au in vedere curriculum-ul „atins” adica rezultatele elevilor.
Sunt enunturi sintetice ce indica in ce masura trebuie realizate de catre elevi obiectivele curri-
culare sub forma de cunostinte, capacitatii si atitudini demonstrate. Ele exprima ceea ce elevul 
stie si e capabil sa faca, sunt scrise in termeni de peformanta minima, medie si superioara.

La matematica, pentru fiecare capacitate sau subcapacitate au fost elaborati descriptorii de 
performanta pentru calificativele: foarte bine, bine si suficient adica ceea ce trebuie sa stie si sa
faca elevul pentru a obtine calificativul F.B, B sau S.

4. Rezultatele scolare, o realitate complexa pentru scoala si elev
Rezultatele scolare reprezinta o realitate complexa, un produs cu multiple aspecte. Ele 

reprezinta indicatorul cel mai concludent pentru aprecierea eficacitatii procesului de invatamant. 
Cele mai multe modele taxonomice privnd obiectivele educationale- al caror corespondent ca 
produs in rezulatele scolare, pornesc de la considerarea a trei tipuri de obiective: cognitive,
afective, psihomotorii.

Un anumit rezultat apartine unuia dintre aceste obiective, incluzand si elemente proprii 
celorlalte domenii. Intre ele exista numeroase interactiuni. De aceea, B. Bloom considera ca este 
mai adecvat sa se vorbeasca nu de comportamente cognitive, afective sau psihomotorii ci de 
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componente de aceasta natura in cadrul unui comportament.
In multitudinea aspectelor pe care le prezinta produsele activitatii de instructie si educatie,

putem distinge mai multe tipuri a caror evaluare prezinta trasaturi specifice: nivelul de cunosinte; 
dezvoltarea capacitatilor intelectuale; dzvoltarea capacitatiii de aplicare a cunostintelor in 
explicarea si aprecierea fenomenelor, in rezolvarea problemelor teoretice si practice, trasaturi de 
personalitate si conduita etc. Astfel:

a) nivelul de cunostinta acumulate reprezinta unul din obiectivele importante ale 
instruirii la orice nivel de scolarizare.

In invatamantul traditional, acumularea unui volum cat mai bogat de cunostinte constituie 
obiectivul fundamental al instructiei.

In momentul actual caracterizat prin transformari rapide, dobandeste importanta 
dezvoltarea faculatilor intlectuale, formarea capacitatii de autoinstruire si altor abilitati. Acestea 
exprima cerinta de a realiza o data cu asimilarea cunostintelor un process dirijat care sa 
favorizeze dezvoltarea capacitatilor intelecuale, (cognitive) si acelor intelectuale.

Dezvoltarea capacitatilor intelectuale a devenit un obiectiv primordial al intregii
activitati instructiv-educative si al masurarii eficientei acesteia de a-i invata pe elevi cum sa se 
instruiasca si cum sa se gandeasca, a le forma capacitatea de autoinstruire inseamna a le crea 
disponibilitatea pentru instruire continua.

Estimarea acestor rezultate este mai putin isbutita de cat evaluarea cunostintelor 
acumulate datorita faptului ca progresele inregistrate de elevii in directia dezvoltari proceselor 
intelectuale sunt mai greu de cuantificat si de masurat.

b) Capacitatea de aplicare a cunostintelor
Valoarea cunostintelor accumulate se dezvaluie in posibilitatile oferite elevilor de a 

explica si aprecia fenomenele cunocute, de a asimila noi cunostinte, din ce in ce mai multe 
complexe, precum si in cresterea capacitate de investigare a elevilor si, cu deosebire, in 
capacitatea lor de a le folosi in rezolvarea unor probleme teoretice sau practice.

Scopul instruirii este nu numai „a cunoaste” si „a sti sa inveti”, ci si „a sti sa aplici” deci 
pregatirea pentru „a sti sa faci ceva”

Asfel, actul de evaluare vizeaza si capacitatea de a aplica, de a folosi cele invatate.
c)Trasaturile de personalitate si de conduita a elevilor
Evaluarea trasaturilor formate si a conduitei elevilor este o necesitate.Ele reprezinta atat 

rezultate ale activitatii de instructie si educatie, cat si conditii care influenteaza puternic 
randamentul scolar al elevilor.

Evaluarea conduitei elevilor, ca si a multor trasaturi de personalitate se exprima in 
aprecieri generale, globale, si nu au exactitatea aprecierilor asupra rezultatelor instructive ale 
activitatii scolare.

Sunt aplicate metode de diagnostic a personalitati (chestionare de interese, tehnica 
interviului clinic s.a.) ale caror date pot „explica” unele aspecte ale comportamentului elevilor,
ale dinamicii acestora.

Alta cale, larg folosita mai cu seama in cunoasterea elevilor de-a lungul scolaritatii, o
constitue fisa psiho-pedagogica, prin intermediul careia se structureaza informatile privind 
conduita elevilor, evolutia personalitatii lor.

5. Standarde curriculare de performanta. Matematica, clasele I-IV
In functie de obiectivele cadru, standandele de performanta sunt urmatoarele :
O-Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii.
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S.1-Scrierea, citirea si pozitionarea pe axa a numerelor naturale mai mici decat 1.000.000.
S.2.-Folosirea corecta a terminologiei matematice invatate.
S.3.-Efectuarea corecta a calculelor cu numere mai mici decat 1000 folosind cele patru 

operatii matematice invatate
S.4.-Utilizarea fractiilor in exercitii simple de adunare si de scadere cu acelasi numitor
S.5.-Recunoasterea figurilor si corpurilor geometrice si reprezentarea figurilor plane.
S.6-Utilizarea unitatilor de masurare neconventionale si conventionale.
0.2-.Dezvoltarea capacitatii de explorare-investigare si rezolvare de probleme.
S.7.-Formularea si rezolvarea de probleme care presupun efectuarea a cel mult trei 

operatii.
S.8.-Rezolvarea de probleme din alte discipline utilizand limbajul matematic adecvat.
S.9-Folosirea corecta a unor modalitati de organizare si folosire a datelor.
S.10-Realizarea de estimari pornind de la situatii practice.
S.11-Utilizarea de reguli si corespondentei pentru formarea de siruri.
O.3.-Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul matematic.
S.12.-Exprimarea orala si scrisa intr-o maniera concisa a unor exercitii si probleme

6. Tehnici si instrumente de evaluare a randamentului scolar la matematica 
Sistemul metodologic al verificarii randamentului scolar este constituit din mai multe 

metode si tehnici: obesrvarea curenta a modului cum invata elevul (mechanic, logic, creative,
ritmic, in salturi etc), probe orale, scrise si practice, analiza unor referate sau creatii personale,
teste de cunostinte si depinderi.Cele mai frecvent aplicate, in scopul verificarii si aprecierii 
performantelor scolare ale elevilor, sunt proble orale, scrise sau practice. Constatarile efectuate 
prin aceste mijloace sunt, in mod obisnuit, completate cu cele realizate prin observarea curenta a
comportamentului elevilor in timpul lectilor, exprimat in interesul acestora pentru studiul, in 
modul in care participa la activitatea desfasurata ;in indeplinirea indatorilor scolare.

a) Chestionarea orala se poate realize in cadrul tuturor lectiilor, fie ca o secventa a unor 
lectii in care obiectivul principal il constitue predarea-invatarea unui continut nou, fie cu prilejul 
recapitularii materie.Chestionarea orala se realizeaza frontal, printr-un dilog cu clasa intreaga in 
cadru caruia unii elevi sunt solicitati de mai multe ori, sau prin examinarea catorva elevi in mod 
deosebit.

Metodologia verificarii orale recomanda cerinte referitoare la durata examinarii elevilor 
de diferite varste, frecventa acestora, necesitatea antrenarii celorlalti elevi in completarea sau 
corectarea raspunsurilor elevilor chestionati, formularea intrebarii. Se va tine cont nu numai de 
cantitatea informatilor memorate de elevi, ci si de capacitatea acestora de a reda aceste informatii,
de nivelul de intelegere, capacitatea de transfer, de a opera cu cunostintelor insusite in vederea 
dobandirii altora.

Acest tip de evaluare permite cadrului didactic sa corecteze sau sa completeze raspunsul 
elevului, ajutandu-l sa-si dea seama cat stie si cat a invatat, directionandu-i stilul de a invata.

Exitra si limite ale chestionarii orale:
- intrebarile adresate diferitilor elevi nu au acelasi grad de dificultate;
- unii elevi sunt mai emotivi si se blocheaza;
- timpul nu permite o verificare completa privind continutul predat;
- profesorul poate manifesta indulgenta sau exigenta exagerata conducand la o notare 

subiectiva.
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Acestea pot si inlaturate, respectand cateva cerinte:
- intrebarile sa fie centrate pe obiectivele operationale, sa vizeze continutul esential;
- sa fie precis formulate, inlaturand inexactitatea, complexitatea nemotivata, ambiguitatea,

caracterul sugestiv si conservatorismul, obligandu-l pe elev sa reproduca exact ideile emise de 
cadrul didactic;

- intrebarile sa fie adresate intregii clase, apoi este numit un elev sa raspunda si nu va fi 
intrerupt decat daca nu este „in obiect” sau face greseli grave;

- intrebarile sa fie corect formulate, sa aiba o inlantuire logica, sa vizeze cunostintele 
esentiale, nivelul de intelegere si capacitatea elevului de a opera cu ele pe plan mintal si 
practic-aplicativ;

- intrebarile sa solicite gandirea independenta, inteligenta si creativitatea elevului; 
atmosfera din clasa sa fie favorabila;

- raspunsurile sa fie notate cat se poate de obiectiv;

b) Examinarea prin probe scrise este utilizata sub forma unor lucrari de scurta durata,
lucrari „tip obiectiv”, lucrari de durata de una sau doua ore cu subiecte din unul sau mai multe 
capitole. Subiectele pot fi sub forma unor intrebari probleme, subiecte problematice, intrebari de 
sinteza sau combinate, pentru fiecare stabilindu-se punctajul necesar.

Cercetarile au dovedit ca evaluarea formativa, dupa fiecare capitol, combinata cu veri-
ficarile orale este deosebit de eficienta si stimulativa. Probele scrise sunt preferate de multi elevi 
si examinatori pentru ca:

- asigura un grad mai mare de obiectivitate in notare;
- ofera elevilor mai emotivi, sau celor care gandesc mai lent, posibilitatea de a prezenta 

toate cunostintele insusite; asigura evaluarea unui numar mai mare de elevi intr-un timp scurt;
- intrebarile au acelasi grad de dificultate pentru toti elevii si verifica acelasi continut;
- favorizeaza realizarea compararii rezultatelor.
Si aceasta metoda are limitele ei:
- examinatorul nu poate corecta pe loc unele erori ale elevului si nici greselile de 

exprimare; elevii nu mai pot fi directionati prin intrebari daca fac confuzii dau cand continutul 
esential nu este acoperit prin raspunsuri.

Evaluarea de cunostinte sau deprinderi este o proba complexa aplicata oral, scris sau 
practic cu ajutorul careia masuram si evaluam cu mai mare precizie performatele scolare in raport 
cu obiectivele si continutul. Teste au un grad mai mare de dificultate si fidelitate, pot fi corectate 
si repetate, oferind posibilitatea de a controla conditiile de aplicare. Daca se are in vedere 
momentul interventiei, testele pot fi initiale, de progres sau finale.

Testele initiale sunt folosite in scopul unei evaluari initiale, fiind administrate la 
inceputul unui program de instruire. Ele ofera cadrului didactic date cu privire la nivelul anterior 
de cunostinte si la capacitatea lor de invatare, pe baza carora este alcatuit viitorul program de 
instruire.

Testele de progres sau formative se administreaza pe tot parcursul procesului de 
predare-invatare, dupa fiecare capitol sau dupa un numar de lectii mai dificile, dar importante 
pentru intelegerea celor care urmeaza. Rezultatele obtinute ofera informatii cu privire la eficienta 
metodologiei aplicate, permitand reluarea unor probleme neintelese, organizarea unor activitati 
didactice diferentiate, anumite completari sau sintetizari.

Testele finale si de sinteza sunt folosite dupa parcurgerea unui capitol, la incheierea unui 
semestru sau an scolar. Intrebarile din cadrul lor vor fi centrate pe obiectivele didactice majore 
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ale programului de instruire, vizand mai mult elementele esentiale si capacitatea elevilor de a 
opera cu cunostintele asimilate.

Testul constituie un instrument de verificare cu strucura si insusiri specifice. Prin natura
sa si a obiectivelor urmarite, testul este fie o proba orala sau practica, fie de cele mai multe ori o 
proba scrisa.

Testele pedagogice se disting de alte tipuri de probe prin mai multe caracterisitci:
- sunt probe complexe, acoperind o arie mai mare din continutul predat;
- permit verificarea unui numar mai mare de obiective ale actului didactic;
- ofera posibilitatea masurarii mai exacte a performantelor elevilor in comparatie cu 

celelalte probe;
- permit standardizarea conditiilor de examinare si a criteriilor de notare, asigurand un 

grad sporit de obiectivitate in apreciere.
Elaborarea unui test constituie o activitate complexa si dificila. Ea presupune realizarea 

mai multor operatii, intr-o anumita ordine:

a) Precizarea obiectivelor pedagogice si a continuturilor verificate
Necesitatea asigurarii unei concordante depline a continutului probei cu obiectivele urmarite si cu
continutul predat decurge din interactiunea obiectiv-invatare-evaluare. Se cultiva astfel motivatia 
pentru invatatura, se elimina situatiile surpriza pentru elevi legate de continutul probei intrucat 
acesta deriva din aceleasi obiective ca si activitatea de invatare.

b) Analiza continutului materiei asupra careia se face verificarea, avand ca rezultat 
stabilirea listei elementelor esentiale, semnificative pentru insusirea materiei, astfel incat nici un 
element important din continut sa nu fie omis. Se va avea in vedere si posibilitatea de a fi 
masurate.

c) Alcatuirea testului prin redactarea itemilor (intrebarilor) corespunzator fiecarui 
obiectiv a carui realizare este verificata.
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dezvoltarea musculaturii fine a mâinii  
prin tehnica mărgelelor

Profesor pt. înv. primar şi preşcolar STROIE GILIA IULIANA,
Şcoala cu cls. I-VIII „NICOLAE RUSSU”, Structură CIUMERNIC

Localitate SITA-BUZĂULUI

„Cine-i fericit? Acela care are un trup sănătos, spirit iscusit şi fire educată.,,
(Thales din Milet)

Preocuparea de a forma la copil calităţi necesare omului de mâine, în vederea integrării lui în societatea 
viitoare este o obligaţie imperioasă a cadrelor didactice.

Aceasta presupune că, în favoarea elevului, cadrul didactic trebuie să renunţe la locul pe care îl ocupă 
în centrul universului şcolar. Astfel, elevul devine centrul clasei, revenindu-i un rol activ în învăţare, iar 
dascălul devine un conducător care acţionează abil şi discret în organizarea clasei, în alegerea tehnicilor şi a 
instrumentelor necesare învăţării.Toate acestea le va realiza ţinând seama de nevoile copilului şi a grupului , 
nu de un program uniform şi preconceput. Una dintre nevoile importante ale copilului este crearea unui cadru 
adecvat unei dezvoltări armonioase.

După cum se ştie, la vârsta şcolară mică diversele componente ale corpului: claviculele, toracele, 
coloana vertebrală, cavitatea bazinală la fete, suportă un intens proces de osificare. Se intensifică deasemenea, 
calcifierea osaturii mâinilor şi se întăresc articulaţiile. Creşte volumul muşchilor şi implicit forţa musculară şi 
se dezvoltă musculatura fină a degetelor mâinii.

Aşadar, învăţătoarea trebuie să creeze nenumărate condiţii propice prin care să stimuleze dezvoltarea 
musculaturii şcolarului mic.Orele de abilităţi practice oferă un prilej deosebit pentru dezvoltarea motricităţii 
fine a degetelor prin activităţile desfăşurate: de modelaj, de construcţie, de înşiruire a mărgelelor pe firul de 
cupru .

S-ar putea spune că orele de educaţie tehnologică ne învaţă să acţionăm şi, totodată, ceea ce gândim să 
putem crea cu ajutorul mâinilor noastre.

Mânuind materialele de lucru variate ca formă, culoare, mărime, aşezându-le în diferite poziţii spaţiale, 
tratându-le prin tehnici simple specifice educaţiei tehnologice, copiii vor gândi independent şi vor folosi 
procedee variate de lucru. 

Tehnica mărgelelor este o tehnică atractivă, cu ajutorul căreia, în cadrul orelor de educaţie tehnologică 
am stimulat şcolarilor mici dezvoltarea muşchilor mâini atât de necesari în pregătirea pentru scris.

Mărgelele folosite pentru confecţionarea jucăriilor pe care le-am realizat au fost rotunde, de diferite 
culori. Se pot alege după preferinţe, mărgele mate, strălucitoare, sidefii sau metalizate.Firele pe care am înşirat 
mărgelele au fost de mai multe tipuri, însă e important să fie ales un fir potrivit, deoarece firul influenţează 
întreg modelul.

Pentru jucării folosim sârma de cupru fiindcă este moale şi o putem modela după preferinţă. 
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Procedee simple
înşirare - semn de 
carte

prindere

metoda ,,faţă în faţă,,
Se introduc ambele capete 
de sârmă prin acelaşi rând 
de măr gele din direcţia 
opusă. 

lipire

Procedee combinate 
înşirare şi prindere

 
lipire

 
coasere – costume naţionale

 

Folosind tehnica mărgelelor la clasele I-IV, elevii îşi vor forma şi dezvolta muşchii mici ai mâinilor, 
dexteritatea manuală, coordonarea motrică, cultivarea îndemânării în vederea pregătirii copilului pentru scris 
şi pentru unele activităţi utile.

În cadrul activităţilor manuale există nenumărate modalităţi de a lucra cu elevii, există nenumărate şi 
imprevizibile surse de a folosi o varietate de materiale.

Folosirea acestora face să-i familiarizeze cu însuşirile materialelor cu care vin în contact, dezvoltându-le 
dexteritatea manuală, simţul estetic şi calităţile morale.

Cunoscând faptul că muşchii mâinii sunt în creştere şi dezvoltare, prin mânuirea uneltelor şi materialelor 
aceştia se dezvoltă, se întăresc, iar mişcările devin mai sigure şi precise. 

Manifestările pozitive pe care le-au avut, plăcerea şi perseverenţa cu care au muncit, întăresc şi mai mult 
afirmaţia că, la vârsta şcolară mică, este posibil să se exerseze deprinderi elementare ale muncii, educându-se 
şi concomitent dragostea şi respectul faţă de orice muncă.

Deprinderile practice au valoare numai atunci când intră în însuşi comportamentul celui ce le posedă, 
devenind operante în situaţii diferite de muncă. Îndemânarea practică, o anumită abilitate în mişcările mâinilor 
reprezintă însuşiri importante ale oamenilor, care se formează din şcoală, încă din clasele mici, prin exersare. 

Programa de educaţie tehnologică ne indică deprinderile pe care trebuie să le aibă formate şcolarii 
mici, dar modul cum acestea se formează, se verifică sau se consolidează rămân în sarcina învăţătoarei, care 
planifică, organizează şi desfăşoară activităţi în cadrul orelor.

În timpul activităţilor am acordat elevilor libertate şi independenţă în acţiune, urmărindu-i îndeaproape 
pe cei care au solicitat ajutor. Au fost stimulaţi pe parcurs să rezolve cu forţe proprii sarcinile, să înlăture 
greutăţile ivite şi să-şi corecteze greşelile.

Toate acestea au fost un bun prilej de manifestare a independenţei în gândire şi acţiune, de stimulare a 
mobilităţii şi inventivităţii, de formare şi dezvoltare a musculaturii fine a mâinii şi a degetelor.
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Datoria învăţătorului este aceea de a-l ajuta pe copil să treacă de la mişcări greoaie şi încordate la mişcări 
fireşti, executate în ritm propriu, până la formarea unor automatisme.

Varietatea lucrărilor executate a oferit copiilor satisfacţii emoţionale, deprinderi durabile, creatoare, 
ajutându-i să concretizeze rolul acestor activităţi practice, stimulându-le dorinţa de a deveni utili prin propria 
muncă.

Noi, educatorii, suntem obişnuiţi să potenţăm funcţiile educative ale fiecărei activităţi pe care o 
întreprindem cu elevii. Pentru toate acestea mi se par potrivite cuvintele lui G.C. Longinescu, care spunea: 
„Toată taina unei lecţii bune stă în căldura sufletului. Trebuie să zbârnâie sufletul dascălului ca să răsune 
strunele din sufletul şcolarului”.
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ROLUL DRAMATIZĂRII
ÎN DEZVOLTAREA COMUNICĂRII AFECTIVE A ELEVILOR

Prof. înv. primar PENEŞ VIORICA
Şcoala cu clasele I-VIII Tichileşti, jud. Brăila

Un rol deosebit de important în stabilirea relaţiilor şi interrelaţiilor, precum şi în asigurarea unei participări 
afective a elevilor în comunicare, îl au dramatizările.

În clasele mici dramatizările se fac pe baza povestirilor orale ale învăţătorului, şi abia mai târziu, odată cu 
formarea deprinderilor de citire conştientă se apelează la textul scris.

Dramatizarea liberă constituie o formă a jocului cu roluri .
Faptul că în acest tip de jocuri copiii împrumută atitudini şi comportamente verbale gata elaborate, le 

uşurează sarcina. Firesc, reuşita activităţii depinde de gradul de cunoaştere a povestirii. În acest scop este 
necesar să se realizeze în prealabil o suită de alte activităţi care să se desfăşoare în mai multe ore la clasă.

Pentru ca elevii să fie pregatiţi pentru jocul de dramatizare, ordonarea activităţilor se va face astfel:
•	 activitatea 1 – povestirea orala a învăţătorului;
•	 activitatea 2 – întrebari şi răspunsuri pe suport imagistic şi lecturi după imagini succesive;
•	 activitatea 3 – jocul de rol sau dramatizarea fară suport imagistic dar cu ajutorul învăţătorului;
•	 activitatea 4 – dramatizarea liberă: se aleg rolurile, se aleg substituirile obiectuale şi alte convenţii; se 

stabilesc secvenţele de joc şi suita lor; 
În timpul desfăşurării jocului se va interveni discret atunci când este absolut necesar pentru precizarea 

succesiunii evenimentelor, dinamizarea dialogului.
Având în vedere spiritul de imitaţie al şcolarului mic, capacitatea mai puţin dezvoltată de selecţie a 

modelelor pe care le imită, se înţelege necesitatea de a selecta aspectele comportamentale oferite de literatură, 
de a gasi forma în care să se ofere şi posibilitatea de a le analiza. Aici dramatizarea îşi găseşte rolul său în 
educarea comportamentelor afective a elevilor prin limbaj.

Dramatizarea la vârsta şcolară urmăreşte dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi de receptare a 
mesajului oral, exprimarea clară, corectă, expresivă, respectarea pauzelor grama ticale, logice sau psihologice 
din textele interpretate, dar şi dezvoltarea capacităţii de exprimare a unor sentimente prin mişcare scenică, 
mimică şi/sau gestică.

Exerciţiile de mişcare scenică, sugerate de muzică sau de versuri, compunerea de expresii faciale sau 
comportamentale duc la dezvoltarea capacităţii de exprimare nonverbală a sentí mentelor. Aceste exerciţii 
însoţite de repetarea rolului până la memorare are alt beneficiu –stimularea memoriei de lungă durată dar 
şi volumul acesteia (nu de puţine ori suntem surprinşi să constatăm că micii actori au memorat şi rolurile 
celorlalte personaje). O dată memorate versurile sau textul epic, aceşti actori se adaptează uşor expresivităţii 
şi jocului de scenă care se impun.

Lumea basmelor oferă copiilor o complexitate de personaje, de aceea povestile lui Ion Creangă, aduc în 
limbajul său specific, exemple concrete de manifestare a minciunii, necinstei, a falsităţii, a îngâmfării. Copiii 
reuşesc în conversaţie să facă distincţie între „bine” şi „rău”.

Dramatizarea poveştilor lui Ion Creangă, aduce în faţa copiilor manifestări concrete prin limbajul 
personajelor alături de gestică şi mimică. Expresiile folosite în limbaj dau copiilor libertatea de a râde, de a 
preţui sau dispreţui fapte ale personajelor.

De asemenea, valorificând obiceiurile populare cu prilejul sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou – sunt 
creaţii pe care copiii le joacă cu deosebită plăcere. Stimulaţi de limbajul popular la care se adaugă jocul 
specific, semnificaţia acestor obiceiuri populare aduc bucurie copiilor, îmbogăţind prin forma şi specificul 
limbajului, imaginaţia lor.
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Copiii puşi în situaţia de a dramatiza, recepţionează cu rapiditate replicile, greutatea intervine în vorbire 
din cauza lipsei de fluiditate şi flexibilitate a acesteia.

Dramatizările presupun o pregătire prealabilă sistematică a învăţătorului:
•	 povestiri;
•	 repovestiri;
•	 audiţii, filme;
•	 interpretarea izolată a anumitor replici;
Desfăşurarea dramatizării se realizează prin încadrarea învăţătorului în jocul copiilor, când învăţătorul 

are un rol definit, cel de povestitor, sau îndrumarea exterioară când rolul învăţătorului este mai mult de 
observator şi intervine cu explicaţii în modul de interpretare privind redarea stării de bucurie, de tristeţe, tonul 
adecvat folosit în limbaj pentru a evidenţia conflictele dintre personaje.

Procesele afective sunt declanşate prin fapte cognitive cum ar fi: lectura unei imagini, audiţia unei 
poveşti, a unei dramatizări. De obicei procesele afective sunt cuplate două câte două în perechi de elemente 
contrare : bucurie-tristeţe, simpatie – antipatie, entuziasm – deprimare, iubire-ură. Polaritatea trăirilor afective 
se manifestă în funcţie de particularităţile situaţiei şi dependent de particularităţile personale.

Expresiile personale ţin de mimica feţei, deschiderea ochilor, direcţia privirii, poziţia sprâncenelor, prin 
care exteriorizarea bucuriei, a suferinţei, a mâhnirii, a încurajării, a surprizei, sunt redate de şcolarul mic prin 
repetate exerciţii în contextul limbajului exprimat prin rol.

Un mijloc de evaluare a dramatizării este jocul de creaţie cu subiecte şi roluri din poveşti şi basme. 
Aceste jocuri preiau din dramatizări scene sau episoade care le-au plăcut copiilor mai mult şi ajung înscenări 
proprii. La reuşita acestor jocuri contribuie foarte mult limbajul prin forma sa monologată sau dialogată.

Orice dramatizare poate fi un joc de creaţie. Şcolarii continuă dramatizarea într-un stil original, creativ 
prin jocul de creaţie. Modelele lingvistice sunt luate din dialogurile personajelor jucate sau vizionate. Destinele 
personajelor în jocul de creaţie pot fi altele, la fel şi sfârşitul poveştilor sau basmelor.

Dramatizarea, jocul de creaţie propulsat de motivaţia existenţială, organizează cu procesele afective o 
întreagă ţesătură de relaţii a personalităţii. Toate acestea contribuie la stabilirea de relaţii între elevi. Jocurile 
de imitaţie care implică o identificare cu modelul au un substrat afectiv cu efect socializant. Modelul poate fi 
real şi atunci avem de-a face cu un joc de imitaţie directă. 

Copilul descoperă şi exersează prin dramatizări relaţii afective faţă de obiecte şi persoane, relaţie care are 
nevoie de o diversitate cât mai lărgită. Rolul adaptat în acţiunea ludică presupune o identificare afectivă pentru 
ca în interpretarea rolului, copilul nu intră în competiţie de performanţă cu adultul, ci se adultizează, acesta 
devenindu-i egal. Acţiunea ludică pune în lumină modalităţile după care jocul de rol dezvoltă procesul de 
comunicare afectivă.

Experienţa spontană, la nivel de trăire situaţională a valorilor morale, estetice, se produce în cea mai mare 
masură în dramarizarea unui rol.

Organizarea activităţilor de dramatizare în vederea stimulării comunicării afective este foarte importantă 
la şcolarii de vârstă mică, deoarece în cursul primilor ani de şcoală, ritmul de organizare a personalităţii este 
mai intens pe latura afectivă şi psihomotrică. Existenţa unei stimulări organizate a activităţilor de dramatizare 
activizează structurile afective.

Interpretarea rolurilor constituie unul din cele mai favorabile momente pentru exersarea vorbirii afective 
şi a socializării, datorită comunicării intense ce se stabileşte între elevi.

În centrul preocupărilor se situează asigurarea cadrului stimulativ necesar unei parti cipări afective a 
şcolarului mic la regulile jocului de rol, antrenarea într-o comunicare corectă cu partenerii de dialog, stabilirea 
unei relaţii reciproce învăţător-copil dar mai ales a interrelaţiilor copil-copil, copil-copii.

Importanţa literaturii pentru copii în educarea conduitei copilului este subliniată de Bianca Bratu astfel:
„Imaginarul, pornit din această bucurie de a face ca, de a trăi o existenţă care nu este a ta, contribuie la 

treptata dezvoltare a egocentrismului infantil. El îl ajută pe copil să-şi discentreze viziunea, să se pună în locul 
altuia, să se închipuie un alt eu, să realizeze perspectiva dualistă de care are nevoie comunicarea interumană.”
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ÎN LUMEA CĂRŢILOR

                                                                                         Prof. Învăţământ primar, Meteleanu Irina
                                                                LICEUL TEORETIC POGOANELE
                                  JUDEŢUL BUZĂU

Tipul de educaţie în care se încadrează: Educaţie pentru dezvoltare personală- comunicare

Arii curriculare implicate în proiect: 
- Limbă şi comunicare
- Arte
- Tehnologii
- 

Durata proiectului: semestrul al II-lea, an şcolar 2010- 2011

ARGUMENT

Cartea bună este ca şi o conversaţie cu un om deştept.
(L. N. Tolstoi)

 Elevii vor preţui mai mult cartea dacă vor înţelege că educaţia, care este cel mai frumos dar pe care îl 
poate dobândi omul, se poate realiza doar prin intermediul cărţii, a textului literar.
 Literatura formează şi dezvoltă personalităţi, cultivă capacităţi de cunoaştere, de exprimare, de gândire 
şi imaginaţie. Aceasta îi ajută pe elevi să înţeleagă lumea în care trăiesc, să o transforme, să transmită mesaje, să-
şi exprime gândurile şi sentimentele folosind un limbaj bogat, nuanţat şi corect din punct de vedere gramatical.
 Cărţile oferă copiilor modele de urmat sau dimpotrivă, modele de evitat pentru ei.

Întrucât viitorul cărţilor, a lecturii şi a bibliotecilor depinde de cât de mult citesc elevii şi cât de mult 
apreciază lectura, e de datoria noastră, a cadrelor didactice, să îi apropiem cât mai mult pe aceştia de lectură, 
de carte.

 Folosirea unor activităţi atractive care se vor desfăşura şi dincolo de spaţiul limitat al clasei, implicarea 
părinţilor, a bibliotecarilor, organizarea unor şezători literare, lansări de carte etc. îi vor determina pe elevi să se 
implice, să aprecieze mai mult lectura, chiar dacă aceasta se află într-o luptă permanentă cu TV-ul, internetul.

Cartea este suportul nelipsit al activităţii educaţionale în perioada de formare a celor ce peste ani vor 
deveni piloni de transformare şi perfecţionare ai realităţii.

DESCRIEREA PROIECTULUI:
 

Scopul proiectului:
- stimularea interesului pentru lectură;
- cultivarea gustului pentru lectură, apropierea autentică a elevilor de carte.

Obiective generale:
- Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă;
- Dezvoltarea interesului şi motivaţiei pentru lectură;
- Dezvoltarea abilităţilor de cooperare şi comunicare;
- Formarea şi dezvoltarea unor atitudini democratice.
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Obiective specifice:
- să dezvolte gustul elevilor pentru citit şi să stimuleze interesul pentru
carte;
- să satisfacă dorinţa de a cunoaşte viaţa, oamenii şi faptele lor;
- să conducă la dezvoltarea dragostei faţă de patrie şi la educarea
sentimentelor estetice;
- să contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, la formarea unui
vocabular activ şi bogat;
- să realizeze legături interdisciplinare şi să stimuleze competenţele
creatoare. 

 Grup ţintă: elevii claselor a II-a 

ORGANIZAREA PROIECTULUI:

- Încheierea unui protocol de colaborare între iniţiatorul proiectului şi parteneri.
- Aprobarea proiectului de către I.S.J. şi Liceul Teoretic Pogoanele.
- Popularizarea proiectului.
- Derularea proiectului.
- Evaluarea proiectului.
- Premiere.
- Elaborarea unor portofolii, a unei reviste.

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR:

Conţinuturi Exemple de activităţi
Cartea

Lectura

Biblioteca

- Ce, când, unde, cât, cum citim?
- Tipuri de cărţi;
- Tehnici de lectură;
- Vizită la biblioteca şcolii şi la
biblioteca orăşenească;
- Amenajarea bibliotecii clasei.

Plăcerea lecturii - Discuţii despre cărţile citite;
- Recomandări de lectură;
- Redactarea unei scrisori către un
autor/personaj preferat;
- Realizarea unui desen pentru un
fragment preferat.

Jurnalul de lectură - Folosirea fişelor de lectură
pentru textele citite;
- Înregistrarea la nivel de clasă a
impresiilor, imaginilor,sugestiilor care se 
desprind în urma lecturii;
- Întocmirea unor portofolii.

Concursuri de recitări - Dramatizări;
- Serbări (cu ocazia zilelor de 1
Decembrie, 8 martie, ziua copilului etc.

Suntem artişti - Realizarea unor lucrări plastice;
- Crearea unei coperte pentru
revista clasei;
- Crearea unor poveşti, cărţi, semne de 
carte, afişe etc.
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Învăţăm să corespondăm - Corespondenţă interclase cu
privire la activităţi din proiect;
- Scrisori imaginare/ de
recomandare a unei cărţi.

Excursii şi vizite literare - Întâlnire cu scriitoarea
Passionaria Stoicescu;
- Lansarea cărţii Povestea
mărţişorului;
- Întâlnire cu editorul Marian
Rădulescu;
- Vizită la tipografie;
- Vizionarea unor filme.
- Realizarea revistei clasei

EVALUARE:

internă
- analiza periodică a activităţilor realizate;
- chestionare;
- înregistrarea numerelor de texte citite de fiecare elev;
- analiza produselor activităţilor;
- interviuri pe tema lecturii;
- discuţii cu elevii, părinţii;
- observarea sistematică a fluenţei citirii;
- portofolii;
- expoziţii.

externă
- chestionare pentru elevi/ cadre didactice/ părinţi;
- interviuri;
- măsurarea/ înregistrarea utilizării resurselor materiale;
- analiza documentelor/ lucrărilor realizate.

CONCLUZII:

 În acest an şcolar am optat pentru folosirea opţionalului Literatură pentru copii. Am conceput acest 
proiect în concordanţă cu opţionalul propus în speranţa de a-i motiva pe elevi să prefere lectura în detrimentul 
mijloacelor moderne (Tv, internet etc,) care sunt din ce în ce mai des folosite de aceştia şi care îi îndepărtează 
de lectură.
 Se ştie cât de importantă este lectura pentru copii şi de aceea consider că este bine să fie cultivată 
începând de la vârste foarte fragede.
 Proiectul În lumea cărţilor îi ajută pe elevi să înţeleagă ce este lectura, să folosească tehnici de lectură 
diverse, să înţeleagă rostul bibliotecilor şi a bibliotecarilor etc.
 Activităţile propuse în cadrul proiectului sunt diverse şi atractive pentru copii: întâlniri cu editori, 
scriitori, vizite la tipografii, lansări de carte, realizarea unei reviste a clasei, serbări şi şezători, realizarea unor 
portofolii etc.
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ANEXE:
Fişă de lectură

1.Titlul lecturii
2.Autorul
3.Subiectul lecturii

4.Personaje:
-pozitive

-negative

5.Transcriere
(fragment la alegere)

6. Povestirea 
fragmentului ales

7.Învăţăminte
(mesaj)

Scrie cel puţin trei 
expresii frumoase

Ghid de prezentare a unui text narativ

Care este eroul povestirii?
……………………………………………………………………………………
Unde şi când se petrec întâmplările?
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
Care este evenimentul ce declanşează întâmplările?
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
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Cum reacţionează eroul?
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………......…………….
Care sunt principalele fapte ale eroului?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………......………………………………………….
Cum se încheie întâmplarea?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………......….
Ce ai învăţat din acest text?
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….......…
Ce ai fi făcut tu în locul eroului?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...…....
Recomanzi lectura unui coleg? De ce?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….......

Chestionar de evaluare a lecturii

Scopul urmărit: obişnuinţa de lectură

Numele şi prenumele elevului…………………………………………………..

1. Citeşti cu plăcere?
a) da
b) nu
Argumentează răspunsul.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………...................................................................................................................................……
2. Ai dori ca învăţătorul să te lase să alegi câteva lecturi pentru a fi citite în clasă?
a) da
b) nu
Ai putea să spui de ce?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………...................................................................................................................................……
3. Există vreo carte care ţi-a plăcut şi pe care ai recomanda-o prietenilor tăi?
a) da
b) nu
Argumentează.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………....................................................................................................................................………
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Chestionar de evaluare a lecturii

Scopul urmărit: evaluarea comprehensiunii textului epic

Numele şi prenumele elevului…………………………………………………..

1. Care sunt personajele textului?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. Care personaje te-au interesat? De ce?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……….............................................................……………......................................................................……
3. Care sunt momentele acţiunii?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………...................................................................................................................................……
4. Ce comentarii poţi face în legătură cu desfăşurarea acţiunii?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………....….......................................................................……
5. Ai recomanda lectura prietenilor tăi? De ce?
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………......................................................................................………….
6. Ce gânduri ai dori să exprimi în legătură cu textele ce vor urma să fie studiate?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….......................................................................…………
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Ariile în demonstrarea unor teoreme de geometrie plană
de Michiu (Humă) Irina Oana, profesoară, Piatra Neamţ

Teorema lui Pitagora, teorema catetei şi alte teoreme reprezintă relaţii între ariile unor figuri 
plane: pătrate, triunghiuri, etc., de aceea vom prezenta în continuare demonstraţiile acestora 
folosind ariile.

  Teorema lui Pitagora

Într-un triunghi dreptunghic ABC ( Â =90°)  (
).

Demonstraţie

În figura de mai sus ABCD este un pătrat, AM ≡ BN ≡ CP ≡ DQ, AM = a iar AQ  ≡ BM 
≡ CN ≡ DP, AQ = b.Triunghiurile AMQ, BNM, CPN, DQP sunt congruente (C.C) de unde 
deducem 
şi  iar pe baza sumei 
unghiurilor într-un triunghi, rezultă că MNPQ este un dreptunghi, iar din congruenţa 
triunghiurilor deducem că MNPQ este pătrat.

Deci: 

.
Sau, se dă triunghiul ABC dreptunghic în A, BC = a, CA = b şi AB = c, 
b > c.
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Construim pătratele ACDE şi EFGH cu laturile b respectiv c, E (AB, 
F  (ED) şi punctul K astfel ca D (FK) şi DK = c.

Atunci  şi BCKG 
este un pătrat de latură a şi:

  
            

O altă demonstraţie interesantă ar fi şi următoarea: în triunghiul ABC dreptunghic 
în A luăm pe ipotenuza BC punctele D ≠ E astfel ca BD≡BE≡BA, 
D fiind între B şi C.
Triunghiurile BAE şi BAD sunt isoscele, 

Â  = 90 , vom obţine că ,

 .

 deci . 
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Teorema catetei 

Fie triunghiul dreptunghic ABC şi AA’⊥  BC, D∈(BC). Atunci:

Demonstraţie
Pe ipotenuza BC şi pe cateta AB construim pătratele BCED şi ABFG şi

, : s a u 
,    ,  , şi 

 ⇒  A’  A’ .

Teorema bisectoarei

Fie triunghiul ABC şi AD bisectoarea interioară a unghiului A. Atunci:

.
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Demonstraţie

.

Teorema lui Ceva

Fie triunghiul ABC şi M∈(BC), N∈(AC), P∈(AB) astfel încât 

AM∩CP∩BN = . Atunci are loc :  

Demonstraţie
Fie AQ ⊥  BN, CH ⊥BN şi OT⊥  AC.

 ⇒   şi

 ⇒   .

Deci   =  =  (1).

Analog   =    (2) şi  =  

 (3).
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Înmulţind relaţiile (1), (2) şi (3) obţinem: 

    =     = 1.            
Vom prezenta acum deducerea ariei unui trapez folosindu-ne tot de arii:

 deci 

.
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Demonstrații vectoriale ale unor teoreme din geometrie
de Michiu (Humă) Irina Oana, profesoară, Piatra Neamț

Dacă în triunghiul ABC, DE ║ BC, D∈(AB) și E∈(AC) atunci  
Demonstrație 

Considerăm și 
Avem de arătat că k = k
DE ∥ BC⇒ astfel încât 

și 

⇒
⇒ 
⇒ 

niar independenți) ⇒ k
⇒ k adică 

 
 
 

 
Reciproca teoremei lui Tales 
 
Fie triunghiul ABC și D, E două puncte, D ∈ ∈ (AC) astfel încât 

DE ∥ BC.
Demonstrație 

relație între și 
Notăm cu 
Atunci relațiile vectoriale sunt: și 
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⇒ 
⇒ ∥ 
 
Teorema lui Pitagora 
 
Într-un triunghi dreptunghic ABC (∢ A=90°)  
 ( ). 
Demonstrație 

 înmulţind scalar cu  obţinem: 
. 

Dar   şi  ,  
; cum  ⊥ rezultă . 

 
 

 
 
Reciproca teoremei lui Pitagora 
 
Fie triunghiul ABC şi AB = c, AC = b, BC = a. Dacă  atunci 
triunghiul este dreptunghic.(∢A = 90°) 
Demonstrație 

 înmulţind scalar cu  obţinem: 
. 

Dar   şi  ,iar din ipoteză 
 ⇒  = 0 adică vectorii sunt perpendiculari, deci ∢A = 90°. 

Teorema catetei  
 
Fie triunghiul dreptunghic ABC şi AD⊥ BC, D∈ (BC). Atunci: 
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Demonstrație 
Avem următoarele relaţii: , , făcând produsul lor  
scalar obţinem: . 

 
 

Ţinând cont de faptul că: AD⊥BC
⇒ 

 ⇒
⇒ 

Teorema înălțimii

Fie triunghiul dreptunghic ABC şi AD⊥ BC, D∈ (BC). Atunci:
 

 
 
Demonstrație 

, , înmulţindu-le scalar avem:  
. 
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Dar: , , 
 deci 0 =  ⇒

Fie triunghiul ABC și AD bisectoarea interioară a unghiului A. 

Demonstrație
Notăm  şi luăm ∈ (AB), N∈(AC): 

, P∈(AD) ⇒ 

atunci .( ) 
 

 
 
Din (1) şi (2) avem  
Dar descompunerea unui vector după alţi doi vectori este unică deci obţinem 

;  ⇒ ⇒

⇒ în valoare absolută:

 

 
Elena-Genoveva Irimia şi Elena Morariu: Elemente de calcul vectorial şi 

transformări geometrice, Ed.” Constantin Matasă”, Piatra Neamţ, 2000. 
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APLICAȚII ALE INEGALITĂȚII MEDIILOR  
ÎN GEOMETRIE 

 
Prof. NEAG DAIANA COSMINA 

Liceul Teoretic „Traian Vuia” Făget, județul Timiș 

 
1. DEMONSTRAȚIA  GEOMETRICĂ A INEGALITĂȚII MEDIILOR 

 

                  








bab
baa

ba
,
,

),min(   ,  cel mai mic dintre numerele a şi b, 

 

ba

mh 11
2


   , media armonică a numerelor a şi b, 

abmg   , media geometrică a numerelor a şi b, 

2
bama


  , media aritmetică a numerelor a şi b, 

2

22 bamp


 , media pătratică a numerelor a şi b, 

 









baa
bab

ba
,
,

),max(  ,  cel mai mare dintre numerele a şi b. 

Există următorul şir de inegalităţi: 
 
 ),max(),min( bammmmba pagh   
 
 
 

Demonstrație: 
 
Fie 1d   şi 2d  două 

tangente paralele la cercul C  în 
punctele A , respectiv D . 
Dreapta 3d  este tangenta in 
punctul T  la cercul C  şi 
intersectează dreptele 1d  şi 2d  
în B  şi respectiv în C . Luăm 
punctul M  la mijlocul lui BC  
şi N  piciorul perpendicularei 
din  T  pe AD . Astfel se 
formează trapezul dreptunghic 
ABCD . 
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Notăm     ,   , bDCaAB  unde conform desenului ba  . 
Avem 
  aBTABBT   

              bCTDCCT   
  baBC   
 
Înălţimea trapezului ABCD  este 
  abbabaEBBCh 2)()( 2222  . 

  gmabhOT 
2

 

  ambaOM 



2

 

  hm

ba
MO
OTTN

MO
OT

OT
TNTMONOT 




11
2~

2

 

  :NOT  TN catetă  
    OT  ipotenuză 
 
  :TMO  OT catetă  
      OM ipotenuză 
 

Dacă ba  , atunci în mod evident hga mmm  . 
 
 
2. APLICAȚII ALE INEGALITĂȚII MEDIILOR ÎN PROBLEMELE DE 

MAXIM ȘI MINIM GEOMETRIC 

 
Problema 1. 
Fie a, b, c măsurile laturilor unui triunghi ABC. 

a) Să se determine natura triunghiului ABC, dacă are loc relaţia: 
cabcabcba  222  

b) Dacă c are valoare constantă, iar expresia ))(( bpap   are valoare 
maximă, să se demonstreze că triunghiul este isoscel. (S-a notat 

2
cbap 

 - semiperimetrul triunghiului) 

 
Soluție:  
a) cabcabcba  222 .Conform relației cabcabcba  222 , rezultă cba  ,  
deci triunghiul este echilateral. 

b)   22

4
1

22
))(( bacbcbaacbabpap 






 








 


 , expresia are valoarea 

maximă dacă şi numai dacă ba  , deci triunghiul este isoscel. 
 
 
 

TNOT 




 

OMOT 




 

TNOTOM 







 adică hga mmm   



59
 3 

Problema 2. 
Dintre toate dreptunghiurile cu acelaşi perimetru, pătratul are aria maximă. 
 
Soluţia I: 

Fie a, b lungimile laturilor dreptunghiului şi S aria sa. Avem 



2

baab constant. 

2

2






 


baabS . Se obţine 

2

max 2






 


baS  pentru ba  , dreptunghiul este 

pătrat. 
 
Soluţia a II-a: 

Fie 4p=constant – perimetrul dreptunghiului. Obţinem  px
xpl
xpL

,0, 







 ,  

22))(( xpxpxpS  , aria este maximă pentru 0x , dreptunghiul este pătrat 
 
Problema 3. 
Dintre toate dreptunghiurile cu aceeaşi arie, pătratul are perimetrul minim. 
 
Soluție: 

abbaP 422  S4  - constant, perimetrul este minim pentru ba  , dreptunghiul este 
pătrat. 
Problema 4. 
Dintre toate paralelipipedele dreptunghice cu lungimea diagonalei constantă, cubul are 
aria totală maximă. 
 
Soluție: 
Fie a, b, c lungimile muchiilor paralelipipedului. Avem 2222 cbad  , 

)(2 cabcabAt  . Obţinem 22dAt  =constant (se folosește cabcabcba  222 ), 
2

max 2dAt   pentru cba  , deci paralelipipedul este cub. 
 
Problema 5. 
Dintre toate paralelipipedele dreptunghice cu aceeaşi arie totală, acela care are volumul 
maxim este cubul. 
 
Soluție: 
Fie x,y,z dimensiunile paralelipipedului 
V=xyz    (1)  
Atot=2(xy+yz+zx) =S = constantă   (2) 
din  mg ≤ ma  aplicata pentru xy, yz, zx  obţinem 
 
egalitatea având loc pentru xy = yz = zx, deci când  
 x = y = z. 
                                                                   
                                                         , adică pentru cub. 
 
 
 

)3(   
3

3 222 zxyzxyzyx 


36
6 

)2()1( SSV 


36
6

max
SSV 

6
6)2( Szyx 
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Problema 6. 
Dintre toate paralelipipedele dreptunghice de volum constant, acela care are aria totală 
minimă este cubul. 
 
Soluție: 
xyz = V = constant   (4)  
S=2(xy+yz+zx)         (5)  
 
Cu raţionamentul de la problema 5. se obține  (3),  care devine egalitate pentru  
 
Din (3), cu (4) şi (5)  
 
Deci                              pentru                                , adică pentru cub. 
 
Problema 7. 
Dintre toate triunghiurile de perimetru constant, acela care are aria maximă este 
triunghiul echilateral. 

 
Soluție: 
 
a+b+c=2p=constant  şi pentru numerele (p-a), (p-b), (p-c) avem 
 
 
Din                                                                    , cu egalitate pentru p-a=p-b=p-c   a=b=c 
 
Ridicând la cub și înmulțind cu p se obține: 
 
 
 
 

Rezultă                                       când    
3

2 pcba    

deci când triunghiul este echilateral.  
 
Problema 8. 
Dintre toate triunghiurile echivalente (de arie constantă), cel de perimetru minim este 
triunghiul echilateral. 
 
Soluție: 

pcba 2 și     .constScpbpapp   
Aplicând ag mm   pentru p-a, p-b, p-c, 

obținem:    
273

)()()( 33 pcpbpapcpbpap 



 

  (1), cu egalitate pentru p-

a=p-b=p-c, adică a=b=c. 

 În (1) înmulţim cu p si obtinem
27

4
2 pS   

 3 Vzyx 

3 2

6
VS



3 2
min 6 VS  3 Vzyx 

))()(( cpbpappS 

33
)()()(

,))()((3

pcpbpapm

cpbpapm

a

g








ag mm 
3

))()((3 pcpbpap 

27
))()((

4pcpbpapp 
9

3
33

))()((
22 pSpcpbpapp 

9
32

max
pS 
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A 

x 

a 

y 

B C 

Rezultă 24 Sp  , de unde 24 2716 Sp  , adică Sp 4 272 , deci SP 4
min 272  și este 

realizat pentru 
3

2724 Scba  , ceea ce înseamnă că triunghiul este echilateral. 

 
Problema 9. 
Dintre toate triunghiurile având baza şi perimetrul date, triunghiul isoscel are aria 
maximă. 
 
Soluție: 
Fie BC = a (constant) 
AB = x, AC = y    
 a+x+y = 2p = constant  S = ))()(( ypxpapp   
Cum p(p-a) este constant, S este maximă când 

))(( ypxp  este maxim.  
Din inegalitatea mediilor pentru (p-x), (p-y)  avem 

22
)(2

2
)()())(( ayxpypxpypxp 





 ,  

cu egalitate pentru p – x = p − y, deci 
2

2 apyx 
 ,  

ceea ce înseamnă că triunghiul este isoscel. 
 

Problema 10. 
Dintre toate triunghiurile dreptunghice având aceeaşi ipotenuză, aria maximă o are 

triunghiul dreptunghic isoscel. 

Soluție: 
m(≮A) = 900, BC = a = constant, AB = x, AC = y 

Din 
422

2222 yxxyyxxymm pg





    (1) 

Dar 
2
xyS ABC   şi a2=x2+y2   (2) 

Din (1) şi (2)  
4

2aS ABC   cu egalitate când 
2

2ayx   

Deci 
4

2

max
aS   când 

2
2ayx  ceea ce înseamnă că ABC este isoscel. 

 
3. INEGALITĂȚI ÎN TRIUNGHI 

CONSTRUITE CU AJUTORUL INEGALITĂȚII MEDIILOR 
 

        Vom încerca să deducem câteva inegalități în triunghi folosind inegalitatea mediilor. 
        Măsurile laturilor unui triunghi sunt exprimate prin numere reale pozitive, precum și 
valorile funcțiilor trigonometrice ale unghiurilor ascuțite. 
         
        Folosind inegalitatea ga mm   avem: 
 

A 

B 

x y 

a C 
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1. Dacă notăm lungimile laturilor unui triunghi cu a, b, c, putem scrie:  
       abba 2 , bccb 2 , caac 2  (1) 

Adunând membru cu membru aceste inegalități obținem: )(2)(2 cabcabcba  , 
de unde împărțind cu 2 și înlocuind a+b+c=2p, obținem inegalitatea: cabcabp 2 . 
 
2. Înmulțind inegalitățile (1) membru cu membru rezultă: abcaccbba 8))()((  , care 
după înlocuirile a+b=2p-c, b+c=2p-a, c=a=2p-b și abac=4RS (unde R este raza cercului 
circumscris triunghiului și S este aria triunghiului), obținem: 

RScpbpap 32)2)(2)(2(  . 
 
3. Din )(2 cbacba  , )(2 acbcba  , )(2 baccba  (2), prin adunare 

membru cu membru obținem: )()()((2)(2 baccabcbacba  , după care 

obținem inegalitatea: )2()2()2(2 cpcbpbapap   
 
4. Înmulțind membru cu membru inegalitățile (2) obținem: 

))()((8)( 3 accbbaabccba  sau ))()((64)2( 6 accbbaabcp  , de unde 
înlocuind RSabc 4  și S=rp (unde r este raza cercului inscris in triunghi), 
obținem: ))()((46 accbbaRrpp   și în final ))()((45 accbbaRrp  . 
 
5. Din abccab 2 , abcabc 2 , abcbca 2 , adunând membru cu membru 
avem: abccabcabcba 6 , de unde: RSaccbba 12)1()1()1(  . 
 
6. Din 33 abccba   și 33 cbacba hhhhhh  , (unde cba hhh ,, sunt înălțimile tiunghiului) 

prin înmulțire membru cu membru rezultă: 39))(( cbacba chbhahhhhcba   sau 
3 389)(2 Shhhp cba  , pentru că Schbhah cba 2 și în final 

inegalitatea:
p
Shhh cba

9
 . 

7. Din 33 abccba   și 3 222222 3 cbacba  , rezultă prin înmulțirea membru cu 
membru a inegalităților: abccbacba 9))(( 222  , de unde Rrpcbap 36)(2 222   
și în final Rrcba 18222  . 
 
8. Din 33 23sin3sin SCabCba  , 33 23sin3sin SAbcAcb  , 

33 23sin3sin SBcaBac  , prin adunare membru cu membru rezultă: 
3 29sinsinsin)(2 SCBAcba  sau pSCBA 429sinsinsin 3  . (Observație: 

Triunghiul ABC este ascuțitunghic). 
 
        Folosind inegalitatea ha mm  avem: 

9. Fie: 
ac

caac
cb

bccb
ba

abba












 2

2
,2

2
,2

2
. Adunând inegalitățile membru cu membru 

 rezultă: 
















ac
ca

cb
bc

ba
abcba 2 , de unde: 

ca
ac

cb
bc

ba
abp








 . 



63 7 

        Folosind inegalitatea ap mm   avem:  
  

10. Fie: 
22

,
22

,
22

222222 cacacbcbbaba 








 . Adunând inegalitățile membru 

cu membru obținem: cbaaccbba









222

222222

, de unde în final: 

paccbba 22222222  . 
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METODE MODERNE DE ÎNVĂŢARE ÎN PREDAREA MATEMATICII.
OPŢIONALUL DE MATEMATICĂ

Prof. Octavia-Maria Nica
Şcoala Generală cu clasele I-VIII Oşorhei, 

Loc.Oşorhei, Jud.Bihor

1. CURRICULUM-UL ȘCOLAR ȘI IMPLICAȚIILE SALE

În cadrul acestei lucrări, se va face o abordare a noțiunii de curriculum și a problematicilor ridicate de 
acesta, urmată de prezentarea unor metode moderne în predarea matematicii subliniind aici rolul și impactul 
acetora în procesul didactic, urmând ca în ultima parte a lucrării să ilustrăm câteva exemple reprezentative 
care susțin și întăresc ideea necesității orelor de opțio nal în școală. Existența unor proiecte educative care 
să stimuleze dorința copilului de a participa la orele de opțional la matematică, aduce un plus în cadrul 
curriculumului școlar.

Curriculumul, complex prin însăși definiția sa ridică numeroase probleme de ordin teoretic şi metodologic, 
având ca finalitate dezirabilă educaţia, realizabilă, preconizabilă şi efectiv reali zată, cu nenumăratele ei 
componente, condiţii, factori, perspective sau ipostaze. Definițiile sunt variate și complexe, ele abordând fie 
ansamblul experienţelor de învăţare ale educabililor în cadrul unei şcoli, fie activitățile educative elaborate de 
şcoală, fie proiectarea şi organizarea învăţării într-o anumită clasă, pentru un anumit număr de discipline sau 
pentru un anumit modul.

Conceptul de curriculum a evoluat continuu, făcând ca acest concept  să reprezinte mai degrabă o 
structură şi mai puţin un fenomen şi proces. Acestuia i-au fost adăugate treptat diverse argumente privind: 
scopurile instituţiei şcolare sau ale ciclului/profilului respectiv, obiectivele educaţionale ale ciclului/profilului 
sau instituţiei cât şi ale procesului cu referire la educabil, pe secvenţe educative date, privind experienţele de 
învăţare, atât cele oferite, concepute şi ocazionate, provocate de instituţia şcolară cât şi cele efectiv străbătute, 
trăite şi interiorizate de educabili, privind strategiile de predare-învăţare, ca şi combinarea specifică, oportună 
conjuncturală de metode, mijloace, forme de organizare, resurse materiale şi temporale, tipuri de învăţare sau 
modalităţile de evaluare corespunzătoare. Orice curriculum modern, trebuie să ofere răspunsul la numeroasele 
întrebări cum ar fi: ce anume merită să fie învăţat? în ce pondere şi în ce ordine? în paralel cu ce elemente? în ce 
condiţii? prin ce activităţi? cum se materializează în personalitatea educabilului? cât reprezintă noile achiziţii 
faţă de cele aşteptate de la elevi? 

2. ROLUL METODELOR MODERNE DE ÎNVĂȚARE ÎN PREDAREA MATEMATICII

Metodologia diversificată, îmbinarea dintre activităţile de cooperare, de învăţare în grup, cu activitatea de 
muncă independentă reprezintă o cerinţă primordială în educaţia postmodernistă. Specific metodelor interactive 
de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, 
ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente. 
           Lecţia de predare-învăţare devine astfel «o aventură a cunoaşterii», în care copilul participă activ, 
după puterile proprii, întâlnind probleme şi situaţii dificile, examinându-le şi descoperind soluţii plauzibile. 
Avantajele învăţării prin cooperare ar fi următoarele: 

•	 Interacţiunile la nivel de grupuri pot crea la nivel cognitiv, conflictul şi dezechilibrul care conduc 
individul la întrebări asupra înţelegerii anterioare a fenomenelor şi îl pot conduce să emită idei noi;

•	 Discuţiile în grup ajută pe membrii acestuia să repete, să proceseze şi să-şi extindă cunoştinţele. Pe 
măsură ce membrii grupului pun întrebări şi oferă explicaţii, ei sunt obligaţi să realizeze conexiuni 



65

logice, să-şi organizeze cunoştinţele şi să activeze procesele de revizuire rapidă care susţin procesarea 
informaţiei şi mecanismele memoriei. 
Înlăturând monotonia didactică şi climatul pedagogic rigid, activitatea grupurilor de elevi devine 

interactivă  prin cunoaşterea reciprocă, prin dezvoltarea trăsăturilor sociale ale personalităţii şi își intensifică 
relaționarea prin  metodele de lucru în echipă, ducând pe termen lung, la înlocuirea clasicei  relaţii profesor 
– elev, cu structura complexă profesor - colectivitate – elev. Practic, la fiecare arie curriculară, activităţi 
extracurriculare ca şi extraşcolare există oportunităţi în acest sens. Important este ca educatorul să aibă 
încredere în elevi, să le ofere ocazia de a-şi exprima punctul de vedere, să-şi asume responsabilităţi, să-i 
încurajeze şi să creadă în capacitatea de autorealizare a fiecăruia, să aprecieze în mod deosebit individualitatea, 
să încurajeze şi să recompenseze creativitatea, să insiste pe dezvoltarea motivației intrinseci. Și la educație 
muzicală profesorul are posibilitatea de a alterna metodele tradiţionale cu cele moderne, interactive, stimulând 
creativitatea. Important este să nu existe teamă de a experimenta, să fie acceptat noul şi să fim în primul rând 
noi înşine creativi. Preocuparea pentru dezvoltarea spiritului creativ a condus şi la elaborarea unor metode şi 
pocedee specifice de stimulare a creativităţii. După funcţia didactică principală putem clasifica metodele şi 
tehnicile interactive de grup astfel: a) metode de predare-învăţare interactivă în grup: predarea/învăţarea 
reciprocă (Reciprocal teaching - Palinscar), Jigsaw (Mozaicul), STAD (Student Teams Achievement Division) 
- învăţarea pe grupe mici, TGT (Teams /Games /Tournaments) - turnirurile între echipe, schimbarea perechii 
(Share-Pair Circles), piramida, învăţarea dramatizată, cubul, ciorchinele, bulgărele de zăpadă; b) metode de 
fixare, sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare: harta cognitivă sau harta conceptuală (Cognitive map, 
Conceptual map), matricele, lanţurile cognitive, Fishbone maps (scheletul de peşte), diagrama cauzelor şi a 
efectului (diagrama Venn, cadranul), pânza de păianjen (Spider map - Webs), tehnica florii de nufăr (Lotus 
Blossom Technique), cartonaşele luminoase, cvintetul; c) metode de rezolvare de probleme prin stimularea 
creativităţii: brainstorming, Starbursting (Explozia stelară), caruselul, masa rotundă, interviul de grup, sudiul 
de caz, Phillips 6-6, tehnica 6-3-5, controversa creativă, Fishbowl (tehnica acvariului), tehnica focus grup, patru 
colţuri (Four corners), Frisco, concasarea, sinectica,  Delphi. În cele ce urmează, se va face o exemplificare a 
câtorva dintre metodele menționate mai sus.

2.1. METODA CUBULUI
Este o metodă de predare-învățare-evaluare, care ne ajută să studiem un concept din perspective 

diferite. Presupune utilizarea unui cub care are diferite noțiuni notate pe fiecare faţă, astfel: Descrie - Cum 
arată? Compară - Cu ce seamănă şi de ce diferă? Asociază - La ce te face să te gândeşti? Analizează - Din 
ce e alcătuit? Aplică - Cum poate fi folosit? Argumentează pro sau contra - E bun sau rău? De ce? Se 
procedează astfel: se anunţă tema pusă în discuţie;  se împarte clasa în 6 grupuri; se prezintă cubul din carton 
cu feţele divers colorate. Pe feţele cubului sunt notate cuvintele cheie: descrie, compară, asociază, analizează, 
aplică, argumentează. Elevii vor lucra pe grupe și apoi vor prezenta întregii clase. Se aduc lămuriri, completări 
de către profesorul „consultant”/ „participant”/ „observatory”. Ca avantaje permite diferenţierea sarci nilor de 
învăţare, stimuleaza gândirea divergentă, măreşte eficienţa învăţării (elevii învaţă unii de la alţii). Activitatea 
desfăşurată pe baza metodei cubului pune în evidenţă operaţiile de gândire pentru învăţarea unui conţinut, 
sprijinindu-i pe elevi în înţelegerea acestuia; procesele de gândire implicate în metoda cubului urmează 
îndeaproape categoriile din taxonomia lui Bloom ceea ce le permite formarea treptată a unei gândiri complexe. 
Este o metodă care urmăreşte studierea unei teme din mai multe perspective. Scopul ei este lărgirea orizontului 
de idei al elevului. Este necesar un cub mare, pe feţele căruia să fie scrisă câte o sarcină de lucru sub diferite 
forme. Această metodă este aplicabilă atât pentru însușirea elementelor de limbaj matematic si nu numai. 

2.2. JIGSAW (MOZAIC)
Jigsaw (în engleză jigsaw puzzle înseamnă mozaic) sau “metoda grupurilor interdependente” este o 

strategie bazată pe învăţarea în echipă (team-learning). Fiecare elev are o sarcină de studiu în care trebuie să 
devină expert. El are în acelaşi timp şi responsabilitatea transmiterii informaţiilor asimilate, celorlalţi colegi. 
Metoda presupune o pregătire temeinică a materialului dat spre studiu elevilor. Educatorul propune o temă de 
studiu pe care o împarte în patru sub-teme. Pentru fiecare temă în parte educatorul trebuie să dea un titlul, sau  
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pentru fiecare să pună o întrebare. Fiecare membru al grupei va primi ca obiect de studiu materiale necesare 
fiecărei sub-teme, pentru care va alcătui şi o schemă. La sfârşit elevii îşi comunică ce au învăţat depre sub-
tema respectivă. Aranjarea în clasă a grupurilor trebuie însă să fie cât mai aerisită, astfel încât grupurile să 
nu se deranjeze între ele. Obiectul de studiu poate constitui şi o temă pentru acasă, urmând ca în momentul 
constituirii mozaicului fiecare “expert” să-şi aducă propria contribuţie. 

Instructajul ce trebuie realizat: mai întâi împărţiţi clasa în grupuri de patru elevi. După aceea, 
puneţi-i pe elevi să numere de la unu la patru, astfel încât fiecare grup să aibă cate un membru cu un 
număr de la 1 la 4. În continuare, indicaţi elevilor pagina din manual unde se află textul pe care doriţi să 
îl parcurgeţi sau împărţiţi elevilor textul pe foi separate. Discutaţi pe scurt titlul textului şi tema/subiectul 
pe care îl va trata. Explicaţi apoi că pentru această oră, sarcina elevilor este să înţeleagă textul. La sfârşitul 
orei, fiecare persoană va trebui să fi înţeles întregul conţinut informaţional al textului. Acesta, însă, va fi 
predat de colegii de grup, pe fragmente. Atrageţi atenţia că articolul este împărţit în patru părţi. Toţi cei cu 
numărul 1 vor primi prima parte. Numărul 2 va primi a doua parte şi aşa mai departe. Când acest lucru s-a 
înţeles, toţi cei cu numărul 1 se adună într-un grup, toţi cei cu numărul 2 în alt grup etc. Dacă clasa este 
foarte numeroasă, s-ar putea să fie nevoie să faceţi cate două grupuri de numărul 1, 2, etc. Este bine ca 
aceste grupuri mici să fie de maximum patru persoane. Explicaţi că grupurile formate din cei cu numerele 
1, 2, 3 şi 4 se vor numi de acum grupuri de experţi. Sarcina lor este să înţeleagă bine materialul prezentat 
în secţiunea din text care le revine lor. Ei trebuie s-o citească şi s-o discute între ei pentru a o înţelege bine. 
Apoi trebuie să hotărască modul în care o pot preda, pentru că urmează să se întoarcă la grupul lor originar 
pentru a preda această parte celorlalţi membri ai grupului. Este important ca fiecare membru al grupului de 
experţi să înţeleagă că el este responsabil de predarea acelei porţiuni a textului celorlalţi membri ai grupului 
iniţial. Strategiile de predare şi materialele folosite rămân la latitudinea grupului de experţi. Cereţi-le apoi 
elevilor să se adune în grupurile de experţi şi să înceapă lucrul. Vor avea nevoie de destul de mult timp 
(posibil sa dureze o ora) pentru a parcurge fragmentul lor din articol, pentru a discuta şi elabora strategii de 
predare. După ce grupurile de experţi şi-au încheiat lucrul, fiecare individ se întoarce la grupul său iniţial 
şi predă celorlalţi conţinutul pregătit. Atrageţi atenţia, din nou, că este important ca la final fiecare individ 
din grup să stăpânească conţinutul tuturor secţiunilor articolului. E bine să noteze orice întrebări sau 
nelămuriri au în legătură cu oricare dintre fragmentele articolului şi să ceară clarificări expertului în acea 
secţiune. Dacă rămân, în continuare, nelămuriţi, pot adresa întrebarea întregului grup de experţi în acea 
secţiune sau profesorului. Este foarte important ca profesorul să monitorizeze predarea, pentru a fi sigur că 
informaţia se transmite corect şi că poate servi ca punct de plecare pentru diverse întrebări. Dacă grupurile 
de experţi se împotmolesc, profesorul poate să le ajute pentru a se asigura că acestea înţeleg corect şi pot 
transmite mai departe informaţiile. Pentru a va asigura ca elevii îşi vor concentra atenţia pe aspectele 
importante ale textului pe care îl parcurg, puteţi sa pregătiţi aşa-numite fişe de expert pentru fiecare grup 
de experţi. Aceste fişe vor conţine întrebări care să ghideze discuţiile de înţelegere si interpretare a textului 
care vor avea loc în grupul de experţi. In plus, ele vor fi un bun reper pentru elevii din grupul de experţi 
atunci când aceştia se vor întoarce la grupurile iniţiale pentru a-i învăţa şi pe ceilalţi partea din text care 
le-a revenit lor”.

2.3. BRAINSTORMING („furtună în creier”)
Metoda a fost concepută de A.F. Osborn în 1938 şi prezintă numeroase asemănări cu o veche metodă 

indiană numită Prai Barshana, ceea ce în traducere etimologică înseamnă strategie ce nu admite niciun fel de 
critică. Braistorming-ul se bazează pe două principii: amânarea judecăţii și cantitatea creşte calitatea. Din 
aceste principii derivă patru reguli: manifestarea cât mai liberă a imaginaţiei, suspendarea oricărui gen de 
criticism, stimularea unei cantităţi cât mai mari de idei, preluarea ideilor emise de alţii şi prelucrarea lor ca 
într-o reacţie în lanţ.

Structura grupului brainstorm este următoarea: un număr par de membri (între 2-12), fiecare grup îşi 
va alege un conducător şi un secretar. Etapa producţiei de idei durează între 15-45 minute  (optim 30 minute). 
Metoda brainstorm cuprinde două etape majore:
- etapa luminii verzi în care se emit ideile (secretarul consemnează cu maximă exactitate toate ideile emise de 
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participanţi);
- etapa luminii roşii care constă în evaluarea critică (conducătorul verifică lista ideilor colectate).

2.4. ŞTIU/ VREAU SĂ ŞTIU /AM ÎNVĂŢAT
Acest model de predare, elaborat de Donna M. Ogle în 1986 porneşte de la premisa că informaţia 

anterioară a elevului trebuie luată în considerare atunci când se predau noi informaţii. Un instrument important 
de învăţare îl reprezintă lectura, acest model reprezentând şi o grilă de lectură pentru textul non-ficţional.

Aplicarea modelului Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat presupune parcurgerea a trei paşi accesarea a 
ceea ce ştim, determinarea a ceea ce dorim să învăţăm şi reactualizarea a aceea ce am învăţat în urma lecturii. 
Primii doi se pot realiza oral, pe bază de conversaţie, iar cel de-al treilea se realizează în scris, fie în timp ce se 
lecturează textul, fie imediat ce textul a fost parcurs integral. Se va da elevilor o fişă de lucru, pe care aceștia 
o completează prin activităţi  de grup sau individual.

Ştiu Vreau să ştiu Am învăţat

Etapa Ştiu implică două nivele ale accesării cunoştinţelor anterioare: un brainstorming cu rol de anticipare şi 
o activitate de categorizare. Brainstormingul se realizează în jurul unui concept cheie (de exemplu „ţestoasă 
de mare” şi nu „Ce ştiţi despre animalele care trăiesc în mare?”) din conţinutul textului ce urmează a fi 
parcurs. Întrebări generale de felul „Ce ştiţi despre...” se recomandă atunci când elevii deţin un nivel scăzut de 
informaţii despre conceptul în cauză.  Pe baza informaţiilor obţinute în urma brainstormingului se efectuează 
operaţii de generalizare şi categorizare. Elevilor li se cere să analizeze ceea ce ştiu deja şi să observe pe cele 
care au puncte comune şi pot fi incluse într-o categorie mai generală. A ne gândi la ceea ce ştim ne ajută să ne 
îndreptăm atenţia asupra a ceea ce nu ştim. Etapa Vreau să ştiu presupune formularea unor întrebări, care apar 
prin evidenţierea punctelor de vedere diferite apărute ca rezultat al brainstormingului sau categorizărilor. Rolul 
acestor întrebări este de a orienta şi personaliza actul lecturii. Etapa Am învăţat se realizează în scris, de către 
fiecare elev/student în parte, după ce textul a fost citit. Dacă textul este mai lung, completarea acestei rubrici 
se poate face după fiecare fragment semnificativ. Elevilor/studenţilor li se cere să bifeze întrebările la care au 
găsit răspuns, iar pentru cele rămase cu răspuns parţial sau fără se sugerează lecturi suplimentare. Aplicând 
acest model în predare se obţin: o lectură activă, rată crescută a retenţiei informaţiei, creşterea capacităţii de a 
realiza categorizări, interes pentru lectură şi învăţare.

3. IMPORTANȚA OPŢIONALULUI DE MATEMATICĂ ÎN ȘCOALĂ

Ne întrebăm: poate fi matematica şi distractivă ? Răspunsul este cert: orice domeniu, cât de riguros, 
are şi aspecte mai puţin formale - iar matematica nu este din fericire o excepţie. Şi nici  Matematica, aşa 
cum se predă ea în şcoală, este din păcate prea puţin atractivă pentru majoritatea elevilor. Porninnd de la 
premisa că învăţământul trebuie să fie accesibil, au fost propuse diverse oferte de învăţare. Una dintre aceste 
oferte o reprezintă opţionalele sau curriculumul elaborat în şcoală. De exemplu, a fost propus la opţionalul de 
matematică, disciplina Matematică distractivă, putând astfel să-i atragem pe elevi spre matematică, prin faptul 
că totul li se pare o joacă. Jocul a constituit dintotdeauna nu numai plăcerea copilăriei, ci şi a vârstei adulte. 
Matematica poate fi învăţată prin probleme logice, prin dezlegarea unor rebusuri cu cifre şi alte exerciţii 
distractive. De regulă, studiul matematic vizează sectoare devenite tradiţionale, operând fie în domenii 
abstracte, fie cu noţiuni comune, tinzând adesea spre probleme cu caracter aplicativ. Trebuie să ținem cont 
de faptul că viaţa pune probleme în toate domeniile ei de manifestare şi abordarea a noi posibilităţi lărgeşte 
orizontul de cuprindere, combate manierismul, ceea ce creează o ambianţă recreativă. Elevii, încă din clasele 
I-VIII pot fi atrași de utiliyarea diferitelor trucuri sau artificii de calcul. Cei mai mulți cred că secretul pentru a 
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deveni un geniu în matematică este să folosești scurtături sau trucuri de calcul. După ce acestea au fost exersate 
suficient, se vor putea face calcule complicate în minte fără a avea nevoie de calculator. Înmulțirea cu 11 este 
ușoară dacă ne amintim că 11 înseamnă 10+1: de exemplu, pentru a înmulți 63 cu 11, vom inmulți mai întâi 
cu 10, iar apoi adunam 63, rezultatul fiind 693. Mai apoi, adunarea în minte a numerelor mari este adesea mai 
ușoară dacă rotunjim unul din ele: de exemplu, pentru a aduna 46 cu 39, rotunjim pe 39 la 40, prin adăugarea 
unei unități, 46+40=86, iar la final scădem unitatea adăugată și obținem 85. Împărțirea și înmulțirea cu 5 este 
mai ușoară dacă nu uităm că 5 este jumătatea lui 1: de exemplu, pentru a calcula 5x36, întâi înmulțim 36 cu 10 
și obținem 360, apoi împărțim pe jumătate și rezultatul final este 180; pentru a împărți la 5 un număr mai mare, 
împărțim întâi la 10 și apoi dublăm rezultatul. Astfel, pentru a calcula 325:5, mai întâi calculăm 325:10=32,5, 
dublăm rezultatul și obținem 65.

Indiferent de nivelul clasei la care se predă, indiferent de programa aleasă pentru predarea opţionalului 
de matematică, fie că acesta se numeşte “Micul matematician”, “Matematica distractivă”, “Curiozităţi  
matematice”, “Universul numerelor”, “Pitic pe creier”, “Distracţii matematice”, în favoarea introducerii 
lui avem suficiente argumente puternice. Acest optional a fost introdus pentru a satisface nevoia de joc a 
copilului, pentru a face ca matematica să li se pară elevilor mai atractivă, mai distractivă, nemaifiind disciplina 
„problemă” atât pentru copii, dar şi pentru părinţi. Scopul urmărit este de a pune la dispoziţia copiilor unele 
mijloace agreabile care să le stimuleze gândirea, logica, perspicacitatea, să le dezvolte atenţia, creativitatea.

Se urmăreşte pe parcursul opţionalului adaptarea unor cunoştinţe matematice dobândite prin studiul 
curriculumului nucleu pentru rezolvarea unor situaţii problemă, conţinuturi noi.
Se urmăreşte educarea spiritului de investigaţie, a dragostei pentru munca de creaţie matematica, un efort de 
a descoperii noi talente. Opţionalul este un mijloc de antrenare sistematica şi gradată a gândirii elevilor în 
rezolvarea exerciţiilor şi a problemelor, care disciplinează gândirea elevilor, le formează capacitatea de a gândi 
selectiv, care solicită gândirea la un efort susţinut şi gradat.
Apariţia acestor opţionale vine din nevoia  elevilor de a-şi apropia disciplina numită Matematică pe căi mult 
mai plăcute şi mai  accesibile lor. Unele din acestea  se adresează în special  grupelor de performanţă  în cadrul 
cărora putem să atingem mult mai uşor obiectivele cadru ale  acestei discipline prin fixarea cunoştinţelor 
insuficient sistematizate .

Caracterul atractiv şi distractiv al materialelor prezentate are drept scop stimularea plăcerii şi a 
interesului elevilor pentru această ştiinţă strâns legată de viaţă – matematica. De asemenea scopul opţionalului 
este de a dezvolta la elevi gândirea matematică, logica şi de a-i pregăti pentru viaţă.

Spre exemplu, în urmă cu un an, a fost lansat la Școala cu clasele I-VIII Oșorhei concursul de desene 
matematice “Matematica, o artă”. Matematica se utilizează  precum o vastă  ţesătură care include elemente ale 
tuturor domeniilor culturii, chiar şi în domeniul artelor plastice cum ar fi pictura, grafica, designul şi în mod 
special arta arhitecturală unde matematica îşi are locul încă de la începutul arhitecturii antice. Elevii din şcoală 
şi-au expus talentul în desene şi grafice realizând diferite lucrări în care au reprezentat figuri geometrice în 
plan şi spaţiu. Astfel în desenele de mai jos veţi observa că elevii au făcut din ora de matematică o adevărată 
artă, iar cele mai deosebite lucrări au fost premiate în cadrul festivităților Zilelor Școlii. Impactul a fost unul 
deosebit, implicarea elevilor și spiritul de competiție pronunțat au dus la furnizarea unui feed-back pozitiv sub 
toate aspectele.

           Iar acum ne întrebăm: Ne place matematica? Elevilor le va plăcea matematica? Ei bine, cu siguranţă! 
Opţionalul de matematică presupune, dincolo de aprofundarea materiei din anul respectiv, vocaţie, participare 
activă şi nu în ultimul rând, creativitate. Se urmăreşte dezvoltarea logicii, analiza eficientă a algoritmilor şi 
eficienţa propriu-zisă a acestora, finalizarea obiectivelor propuse prin coordonarea, focusarea sau centralizarea 
logicii matematice aplicate în rezolvarea diferitelor probleme. 
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ASPECTE METODICE  
PRIVIND PREDAREA RELAŢIILOR METRICE 

 

Prof.  Huma Irina Oana,  
Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamt 

 
 

Teorema lui Pitagora, teorema catetei şi alte teoreme reprezintă relaţii între ariile unor 
figuri plane: pătrate, triunghiuri etc., de aceea vom prezenta în continuare câteva  dintre 
demonstrațiile acestora folosind ariile. 
 

Demonstraţia teoremei lui Pitagora 

 
În figura de mai sus ABCD este un pătrat, AM ≡ BN ≡ CP ≡ DQ,AM = a iar AQ  ≡ BM ≡ 

CN ≡ DP, AQ = b.Triunghiurile AMQ, BNM, CPN, DQP sunt congruente (C.C) de unde 
deducem  
și  iar pe baza sumei unghiurilor într-un triunghi, 
rezultă că MNPQ este un dreptunghi, iar din congruenţa triunghiurilor deducem că MNPQ este 
pătrat. 

 
Deci: . 

Sau, se dă triunghiul ABC dreptunghic în A, BC = a, CA = b şi AB = c,  b > c. 
Construim pătratele ACDE şi EFGH cu laturile b respectiv c, E (AB, 

F  (ED) şi punctul K astfel ca D (FK) şi DK = c. 
Atunci  şi BCKG este un pătrat de latură a şi:  
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O altă demonstrație interesantă ar fi și următoarea: în triunghiul ABC dreptunghic în A 

luăm pe ipotenuza BC punctele D ≠ E astfel ca BD≡BE≡BA, D fiind între B și C. 

Triunghiurile BAE și BAD sunt isoscele, ∢A = 90 , vom obține că ,  

. 
⇒ . 
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La nivelul clasei a IX-a o demonstraţie deosebită a teoremei lui Pitagora este cu ajutorul 
vectorilor.  

În triunghiul ABC avem relaţia:  şi înmulţind scalar cu  
obţinem: . 

Dar   deci: 
  ⇒ . 
Cum  ⊥ rezultă . 
 

 
 

 
Demonstraţia teoremei catetei  
Pe ipotenuza BC şi pe cateta AB construim pătratele BCED şi ABFG 

şi , : 
sau ,    ,  , şi 

 ⇒ A'  A' . 
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Demonstrația vectorială:  
 

 
 

Avem următoarele relaţii: , , făcând produsul lor 
scalar obţinem: .  

Ţinând cont de faptul că: AD⊥BC   deci: 
 ⇒ 

 ⇒  
AC ⇒  ) 

 
Demonstraţia teoremei bisectoarei 

 
 
 

. 

 
Demonstrația vectorială:  

 

Notăm  şi luăm M∈ (AB), N∈(AC): , . 

 , P∈(AD) ⇒ .(1) 
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Fie  k atunci .(2) 
 

Din (1) şi (2) avem 

 . 
Cum descompunerea unui vector după alţi 

doi vectori este unică, obţinem ; 

 ⇒ ⇒λ . 

Cum  ⇒k , în 

valoare absolută: . 

 
Demonstraţia teoremei înălțimii 

 
 ⇒ 

. 
 

⇒ . 

 
Înmulţind rapoartele între ele obţinem: 

 ⇒ 

 ⇒ . 

 
Demonstrația vectorială:  
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, , înmulţindu-le scalar avem:  
. 

Dar: , , 
 deci 0 =  ⇒ . 

Leonardo da Vinci pentru a extrage rădăcina pătrată dintr-un număr a folosea teorema 
înălțimii: 

 
Construia un segment AB de lungime a pe care îl prelungea cu un segment BC de 

lungime 1. Cu diametrul AC construia un semicerc. 
În B ducea o perpendiculară pe AC care intersecta semicercul în D. Conform teoremei înălţimii 
în triunghiul dreptunghic ADC, DB =  = . 
 

Demonstraţia teoremei lui Ceva 
Fie AQ ⊥ BN, CH ⊥ BN și OT⊥ AC. 

 ⇒  şi  ⇒   . 

Deci   =  =  (1). 

Analog   =    (2) şi  =   (3). 
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Înmulţind relaţiile (1), (2) şi (3) obţinem:  

    =     = 1  

 
 
Vom prezenta acum deducerea ariei unui trapez folosindu-ne tot de arii: 
 

 deci . 
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DEMONSTRAŢII FĂRĂ CUVINTE 
 

Prof. Huma Irina Oana,  
Colegiul Tehnic de Transporturi, Piatra Neamt 

 

 
Rolul acestora este de a dezvolta intuiţia, de a pune în evidenţă rolul important pe care îl 

are „figura” în susţinerea unei demonstraţii. 
 

1)  

 
 

. 
 
 
2) Numărul apocaliptic  666 

 
 

 

 
 

 
. 

 
 

3) 1+3+5  
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4)  

 
 

5)  . 

 

 
 
6)   
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7) Inegalitatea mediilor :   
 

  
 
 
 

8)  

 
 
 
AB = a, BC = b  

DC = AD =   

⊥ AB, DE = AD 
FE⊥ED, FB∥ED 

EG = BD = . 
 
 
 
 
 

 
9)  

; 

 

, ; m, n . 

 
 
 

; 

 . 
 
 
 

 
1) Roger B. Nelsen: Proof  without Words, The Mathemathical Association of America, 

1993. 
2) *****: Gazeta Matematică nr. 2/1996, 1/1997, 1/2001. 
3) *****: Astra Matematică, vol. 1, Sibiu. 
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METODE ACTIVE ÎN ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE ELEV

Prof. Laioș Ramona 
Școala cu cls. I-VIII Remetea Mare, Jud. Timiș

 
Pentru a avea cu adevărat elevul în centrul activității instructiv- educative, profesorul îndeplinește 

un rol foarte important. În abordarea centrată pe elev, succesul la clasă depinde de competențele cadrului 
didactic de a crea oportunitățile optime de învățare pentru fiecare elev. Astfel, în funcție de context, profesorul 
acționează mereu dar adecvat și adaptat nevoilor grupului.
 Metodologia didactică este domeniul cel mai deschis înnoirilor, metodele având o sensibilitate deosebită 
pentru adaptarea la condiții noi. Reforma școlară promovează ideea diminuării ponderii activității explozive 
și extinderea utilizării metodelor moderne. Înnoirea metodologiei pune accent pe promo varea metodelor și 
procedeelor de instruire care să soluționeze adecvat noi situații de învățare, pe folosirea unor metode active 
(care să stimuleze implicarea elevilor în activitatea de învățare, să le dezvolte gândirea critică și capacitatea 
de adaptare la viață, să îi antreneze in activități de investigare și cercetare directă a fenomenelor) și apelarea 
la metodele pasive numai când este nevoie, pe accentuarea tendinței formativ/educative a metodei didactice, 
pe extinderea metodelor care conduc la formarea capacităților de autoinstruire ce permit achiziționarea și 
prelucrarea independentă a informațiilor.
 Bunul mers al procesului de învătământ și rezultatele obținute depinde de metodele utilizate. Marii 
pedagogi au evidențiat faptul că folosindu- se metode diferite se obțin diferențe esențiale in pregătirea elevilor, 
ca însușirea unor noi cunoștințe sau comportamente se poate realiza mai ușor sau mai greu, in funcție de 
metodele utilizate.
 Metodele sunt instrumente importante aflate la dispoziția profesorului, de a căror cunoștință și utilizare 
depinde eficiența muncii educative. Ioan Cerghit, considera că metoda este,, o cale eficientă de organizare și 
conducere a învățării, un mod comun de a proceda care reunește într- un tot familiar eforturile profesorului și 
ale elevului ”.
 Antrenarea permanentă a elevilor la un efort intelectual susținut și înarmarea acestora cu capacități 
necesare unei activități de învățare productivă, reprezintă modalitatea cea mai eficientă de educare a elevilor 
în spiritul unei atitudini conștiente și active.
 

Metoda bulgărelui de zăpadă constă în împletirea activității individuale cu cea desfășurată în mod 
cooperativ în cadrul grupelor. Reunește următoarele faze de desfășurare: 
•	 Faza introductivă - expunerea problemei 
•	 Faza lucrului individual - elevii lucrează individual 5 minute și notează întrebările legate de subiect
•	 Faza lucrului în perechi - discutarea rezultatelor la care a ajuns fiecare: se solicită răspunsurile la 
întrebările individuale
•	 Faza reuniunii în grupe mai mari - se alcătuiesc grupe egale cu numărul de participanți format din 
grupele mici și se discută despre situațiile la care s- a ajuns
•	 Faza raportării soluțiilor în colectiv - întreagă clasă reunită analizează și concluzionează asupra ideilor 
emise
•	 Faza decizională - se alege situația finală și se stabilesc concluziile. 

Metoda Philips 6/6 se aplică atunci când o situație trebuie analizată din mai multe puncte de vedere, 
când o problemă are mai multe soluții posibile. Metoda dă posibilitatea unui număr cât mai mare de persoane, 
cu concepții diferite asupra modului de soluționare a problemei, să participe la dezbateri, la găsirea soluțiilor. 
Metoda propusă de D. J. Philips prevede divizarea grupului mare în grupuri mici de câte 6 persoane, pentru 
a discuta preț de 6 minute (de aici provine și denumirea de Philips 6/ 6) pentru rezolvarea problemei puse în 
discuție. Desfășurarea unei ședințe creative de grup, prin această metodă, parcurge următoarele etape:
•	 Constituirea a 2 pâna la 6 grupuri de câte 6 persoane 
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•	 Reuniunea participanților fiecărei grupe - fiecare lider de grup prezintă opiniile, soluțiile, punctele de 
vedere ale grupului pe care îl reprezintă
•	 Dezbaterea între liderii grupurilor a ideilor pentru găsirea soluțiilor acceptate
•	 Acceptarea, în plen, a soluțiilor cele mai bune.

Metoda „ciorchinelui“ este o metodă didactică folosită individual sau în grup; constă în evidențierea 
de către elevi a legăturilor dintre idei, pe baza găsirii altor sensuri ale acestora și a relevării unor noi 
asociații dintre idei. La nivel mintal (cognitiv), stimulează valorificarea cunoștințelor, părerilor și 
convingerilor personale, captează atenția elevilor, stimulează creativitatea elevilor. La nivel aptitudinal, 
metoda stimulează o atmosferă de emulație între participanți, formează raspunderea individuală și de grup, 
contribuie la formarea capacității de autocunoștere și autoevaluare, prin comparație cu ceilalți participanți, 
stimulează motivația elevilor pentru a participa la activitate. Metoda se desfășoară după următoarele etape:

•	 Se scrie un cuvânt sau o propoziție- nucleu în mijlocul tablei, a unei pagini de caiet sau a unei hârtii 
de phlipchart

•	  se scriu cuvinte sau sintagme care le vin elevilor în minte in legătură cu conținutul termenului pus 
în discuție

•	 Se scriu ideile care le vin elevilor în minte în legătură cu tema/ problema propusă, până la expirarea 
timpului acordat.

Prin această tehnică se fixează mai bine ideile și se structurează informațiile, facilitându-se reținerea 
și înțelegerea lor. Tehnica ciorchinelui poate fi apilcată atât individual, cât și la nivelul întregii clase pentru 
sistematizarea și consolidarea cunoștințelor. În etapa de reflecție, elevii pot fi ghidați prin intermediul unor 
întrebări, în gruparea informațiilor, în funcție de anumite criterii.

Metoda pălăriilor gânditoare corespunde diferitelor tipuri de gândire și se bazează pe interpretarea 
de roluri in funcție de pălăria pe care o poartă. Copiii sunt liberi să spună ce gândesc, dar să fie în acord cu 
rolul pe care îl joacă. Culoarea pălăriei este cea care definește rolul: pălăria albastră este liderul, managerul, 
conduce jocul. Este pălăria responsabilă cu controlul demersurilor desfășurate; pălăria albă este povestitorul, 
cel ce redă pe scurt, conținutul textului; pălăria roșie este psihologul care își exprimă sentimentele față de 
persoanele întâlnite; pălăria neagră este criticul, este pălăria avertisment, centrată, în special, pe aprecierea 
negativă a lucrurilor; pălăria verde este gânditorul care oferă soluții alternative; pălăria galbenă este creatorul 
simbolului gândirii pozitive și constructive, creează finalul.

Utilizarea acestor metode antrenează elevii într-o continuă participare și colaborare, crește motivarea 
intrinsecă deoarece li se solicită să descopere fapte, să aducă argumente pro și contra. Lucrul în echipă dezvoltă 
atitudinea de toleranță față de ceilalți și sunt eliminate motivele de stres iar emoțiile se atenuează.

Consider că beneficiarii învătământului centrat pe elev sunt copiii deoarece, așa cum spune „crezul 
instruirii active” : „Ce aud - uit ; Ce aud și văd - îmi amintesc puțin; Ce aud, văd, întreb și exersez - îmi 
însușesc și deprind; Ceea ce pun în practică învăț cu adevărat“.
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IMPORTANŢA APLICĂRII UNUI LEADERSHIP REAL 
 ÎN ORGANIZAŢIA ŞCOLARĂ

Prof. Liţoiu Elena Mădălina
Şcoala cu clasele I-VIII Marcea-Ioneşti, judeţul Vâlcea

Printr-o pregătire riguroasă de specialitate, directorul unităţii şcolare trebuie să devină un bun manager 
al şcolii, dar în aceeaşi măsură, trebuie să-şi dezvolte calităţile de lider. Nu este suficientă numai însuşirea 
unui sistem de cunoştinţe, funcţii, principii, tehnici manageriale care să-i dezvolte în special competenţele de 
organizare, coordonare şi să-l transforme într-un tehnocrat, specialist al domeniului managerial, ci este necesar 
să devină în acelaşi timp un vizionar, capabil să-şi proiecteze organizaţia în viitor şi să-şi dezvolte capacitatea 
de a antrena şi motiva personalul pentru realizarea obiectivelor propuse.  Importanţa profesionalizării sau chiar 
calificării directorilor  atrage după sine formarea şi dezvoltarea unui  set de competenţe specifice domeniului 
managerial şi necesare desfăşurării unui leadership real într-o organizaţie.

Educaţia este un prim factor al dezvoltării durabile a oricărei societăţii. Datorită statutului său de resursă 
strategică, Educaţia trebuie  centrată pe un model de leadership real dar şi pe management. Managerilor secolului 
XXI li se cer o serie de atribute fără de care demersul lor nu poate fi unul real şi complex şi anume: integritate 
şi curaj moral, încredere în sine şi modestie, empatie şi angajare emoţională, transparenţă şi deschidere, 
viziune, adaptabilitate, flexibilitate, energie, neinhibare în faţa incertitudinii, capacitate de analiză, abilitatea 
de a inspira, motiva şi asculta, respect şi încredere, cunoştinţe şi experienţă. Aceste calităţi îi transformă din 
oamenii care fac lucrurile cum trebuie în cei care fac lucrul potrivit, la momentul oportun, şi gândindu-se tot 
timpul la cei cu care colaborează.

Dr. Marian Staş consideră transformarea şcolii ca sistem în România un proces de leadership 
transformaţional, definit în mod fundamental de natura schimbării adaptive a Educaţiei. Printre măsuri, s-ar 
putea enumera strategia de dezvoltare a resurselor umane sau programul de învăţare pe tot parcursul vieţii. 
Misiunea strategică priveşte, în fapt, „schimbarea ireversibilă prin Educaţie, a infrastructurii mentale a 
societăţii româneşti dinspre dominanta reactivă spre cea proactivă”, în concordanţă cu cerinţele timpului 
prezent şi viitor al României. Pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ce derivă din misiunea menţionată de 
Dr. Staş, este nevoie de un leadership real, autentic, bazat pe resursa umană şi pe buna sa pregătire profesională.

1.1. O incursiune în evoluţia leadershipului

Leadershipul a apărut în secolul al XIX-lea ca urmare a revoluţiei industriale şi s-a dezvoltat ulterior 
pe parcursul secolului XX. O retrospectivă a literaturii de specialitate indică o serie evolutivă de curente de 
gândire, de la teoria „Marelui Om” şi teoria trăsăturilor către leadershipul transformaţional.

Teoria „Marelui Om” (The Great Man Theory) se bazează pe ipoteza că liderii sunt persoane 
excepţionale, predestinate să conducă, având calităţi înnăscute deosebite. Termenul „om ” ar putea fi înlocuit 
cu cel de „bărbat” dat fiind că, până spre sfârşitul secolului XX, liderul a fost perceput ca fiind bărbat, de 
formaţie militară. Deşi contestată şi abandonată de majoritatea teoreticienilor, teoria „Marelui Om” şi-a păstrat 
caracterul universal, în sensul în care convingerea că anumite trăsături şi capacităţi personale ale liderului 
condiţionează eficienţa acestuia nu a fost încă eliminată.

Teoria trăsăturilor este abordată ştiinţific pentru prima dată în anul 1869, de către F. Galton în lucrarea sa 
„Hereditary Genius”. Galton defineşte inteligenţa extraordinară ca un atribut cheie al liderului şi argumentează 
că acesta posedă calităţi înnăscute nu dezvoltate. Aceasta teorie a cunoscut o nouă etapă în timpul primului 
război mondial, atunci când, confruntată cu o criză acută de lideri, armata Statelor Unite a început căutarea 
unor trăsături specifice liderilor, care să permită o mai rapidă identificare a acestora. 

Un studiu mai recent aparţine lui K.A. Shirley şi E.A. Locke, având ca subiecţi un număr de 
aproximativ 3400 manageri, şi care a relevat că cei mai respectaţi lideri sunt descrişi ca inteligenţi, oneşti, 
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integri, competenţi, clarvăzători, adaptabili, însufleţitori şi credibili. Un alt studiu efectuat în Anglia, în 1995, 
pe un număr reprezentativ de manageri a evidenţiat o serie de factori ce pot influenţa succesul unui lider: 
abilitatea de a lucra cu alţi oameni, asumarea responsabilităţii pentru lucrările importante, nevoia de a obţine 
rezultate, experienţa de lider la începutul carierei, abilitatea de a negocia şi de a duce tratative, predispoziţia 
de a-şi asuma riscuri, aptitudinea de a avea mai multe idei decât colegii de grup, abilitatea de a modifica stilul 
de conducere în funcţie de situaţie.

Teoriile centrate pe comportament urmăresc delimitarea acelor acţiuni care au impact asupra actului 
de conducere. Aceste abordări se concentrează asupra a ceea ce fac liderii şi nu asupra trăsăturilor acestora. 
Diferitele modele de comportament s-au concretizat în ceea ce astăzi numim „stiluri de leadership”. 

Leadershipul situaţional – este o abordare conform căreia leadershipul se poate particulariza în funcţie 
de situaţia în care se aplică. Pornind de la această teorie s-a dezvoltat teoria contingenţei aparţinând lui Fred 
Fiedler. Aceasta are ca punct de plecare trăsăturile liderului sau ceea ce Fiedler numeşte „structura motivaţională 
a liderului”. Liderul preocupat de relaţii obţine cea mai mare satisfacţie din bunele relaţii personale cu ceilalţi, 
este sensibil la ceea ce simt membrii grupului, îi încurajează să participe şi să se exprime liber şi creativ. 
Liderul preocupat de sarcină este interesat primordial de îndeplinirea cu succes a tuturor îndatoririlor, pretinde 
respectarea ordinelor clare şi a procedurilor standardizate de lucru, urmând el însuşi direcţiile superiorilor. 
Liderul socio-independent se află la intersecţia celor două stiluri menţionate anterior.

Leadershipul tranzacţional şi cel transformaţional sunt două ramificaţii importante ale termenului generic 
de leadership. Conform interpretărilor lui J.M. Burns, leadershipul tranzacţional constă în comportamente prin 
care se obţine angajamentul, implicarea oamenilor prin atingerea obiectivelor organizaţionale, promiţându-li-
se recompense materiale când rezultatele sunt favorabile şi luându-se măsuri când performanţele nu sunt cele 
aşteptate. Leadershipul transformaţional constă în comportamente ale liderului care generează la subordonaţi 
dorinţa de a atinge anumite scopuri organizaţionale, identificate ca suprapuse unor interese proprii, personale. 
În opinia lui J. M. Burns un lider este concomitent transformaţional şi tranzacţional. 

Provocările leadershipului secolului XXI necesită noi calităţi din partea managerilor şcolari şi anume: 
integritate şi curaj moral, încredere în sine şi modestie, empatie şi angajare emoţională, transparenţă şi 
deschidere, viziune, adaptabilitate, flexibilitate, energie, neinhibare în faţa incertitudinii, capacitate de analiză, 
abilitatea de a inspira, motiva şi asculta, respect şi încredere, cunoştinţe şi experienţă. 

1.2. De ce să învăţăm despre leadership?

John C. Maxwell oferă următorul răspuns: „Deoarece un leadership bun contează. Poate transforma 
organizaţii şi poate avea un impact pozitiv asupra vieţilor a mii de persoane”. Ca orice lucru de valoare, 
leadershipul nu este uşor de învăţat, necesitând multe eforturi. Pentru Maxwell, leadershipul înseamnă extrem 
de multe lucruri, fiind solicitant şi complex. Acestea sunt câteva dintre gândurile sale referitoare la leadership:

•	 „Leadershipul înseamnă dorinţa de a risca.”
•	 „Leadershipul înseamnă pasiunea de a schimba ceva pentru ceilalţi.”
•	 „Leadershipul înseamnă să fii nesatisfăcut de realitatea actuală.”
•	 „Leadershipul înseamnă să îţi asumi responsabilitatea atunci când ceilalţi caută scuze.”
•	 „Leadershipul înseamnă să vezi posibilităţile într-o situaţie în care ceilalţi văd doar limitările.”
•	 „Leadershipul înseamnă a fi pregătit să ieşi în evidenţă într-o mulţime.”
•	 „Leadershipul înseamnă o minte şi un suflet deschise”
•	 „Leadershipul înseamnă capacitatea de a-ţi lăsa la o parte egoul pentru binele general.”
•	 „Leadershipul înseamnă să trezeşti în ceilalţi abilitatea de a visa.”
•	 „Leadershipul înseamnă să le oferi celorlalţi inspiraţie şi o viziune despre contribuţia pe care o pot 

avea.”
•	 „Leadershipul înseamnă puterea unei persoane de a o folosi pe cea a multora.”
•	 „Leadershipul înseamnă că sufletul tău vorbeşte sufletului celorlalţi.”
•	 „Leadershipul înseamnă integrarea inimii, a minţii şi a sufletului.”
•	 „Leadershipul înseamnă abilitatea de a-ţi păsa şi, astfel, de a elibera ideile, energia şi abilităţile 
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celorlalţi.”
•	 „Leadershipul înseamnă visul care devine libertate.”
•	 „Leadershipul înseamnă, mai presus de orice, curaj.”

Importanţa unui leadership real într-o organizaţie şcolară devine astfel evidentă şi imperios necesară. 
Ieşirea din mediocritate presupune confruntatea cu provocările cele mai dure. Vom vedea că pentru un manager 
este esenţial să aibă abilităţi de lider dar şi viceversa. Leadershipul real presupune mai întâi a asculta ceea ce 
alţii spun, a învăţa din tot ceea ce ţi se spune şi abia apoi a-i conduce pe cei din echipa cu care lucrezi. 
 Acelaşi John Maxwell identifică într-o altă lucrare de succes intitulată sugestiv „Cele 21 de Legi 
Incontestabile alea Leadershipului” aspecte esenţiale în lucrul cu oamenii şi conducerea acestora. Vom prezenta 
succint aceste legi ale leadershipului real în viziunea lui Maxwell:
1. Legea Pragului – Leadershipul determină nivelul de eficienţă a unei persoane. Capacitatea de conducere 
este întotdeauna determinată de libertatea personală si de eficienţa organizaţională. Orice ai vrea sa realizezi, 
eşti limitat de capacitatea ta de conducere.
2. Legea Influeţtei – Adevărata măsură a leadershipului este influenţa – nimic mai mult, nimic mai puţin. Daca 
nu ai influenţă nu vei conduce niciodată. Pentru a schimba organizaţia ai nevoie de influenţă. Leadershipul nu 
se bazează pe poziţia ocupată în organizaţie, ci pe capacitatea de a influenţa.
3. Legea Procesului – Leadershipul se dezvoltă în fiecare zi, nu într-o zi. Leadershipul se învaţă în timp, este 
capacitatea de a-ţi dezvolta şi îmbunătaţi abilităţile ce disting liderii de urmaşii lor. Liderii de succes învaţă 
întotdeauna.
4. Legea Navigaţiei – Oricine poate pilota o navă, dar este nevoie de un lider pentru a seta cursul. Liderii au 
viziunea destinaţiei lor, înteleg de ce au nevoie pentru a ajunge acolo, ştiu de cine au nevoie pentru a atinge 
scopul şi recunosc obstacolele cu mult timp înainte ca ele să apară.
5. Legea lui E.F. Hutton – Când adevăratul lider vorbeşte, oamenii ascultă. Nu ascultaţi cererile persoanei ce 
profesează că este lider. În schimb, ascultati reacţiile oamenilor din jurul lui. Dovada leadershipului se gaseşte 
în adepţii săi.
6.  Legea Pământului Stabil – Încrederea oamenilor este fundamentul leadershipului. Pentru a construi 
încredere, un lider trebuie sa exemplifice unele calităţi: competenţă, conexiune şi caracter. Caracterul face 
posibilă încrederea oamenilor. Iar increderea face leadershipul posibil.
7. Legea Respectului – Oamenii urmează, din instict, lideri mai puternici decat ei înşişi. Oamenii nu urmează 
alţi oameni fără motiv. Urmează persoane al căror stil de conducere impune respect. Adepţii sunt atraşi de 
oamenii care sunt lideri mai buni decat ei inşişi.
8. Legea Intuiţiei – Liderii evaluează toate situaţiile cu o înclinaţie de conducere. Leadershipul depinde de 
mai multe lucruri decât de fapte. Liderii observă tendinţe, resurse şi probleme, precum şi posibilitatea de a citi 
oamenii. Legea intuiţiei se bazează pe fapte alături de instinct şi alte elemente necorporale. Un lider trebuie să 
înteleagă situaţia şi să ştie instinctiv ce decizie să ia. Leadershipul este mai mult artă decat ştiinţă.
9. Legea Magnetismului – Atragi oameni care se aseamănă cu tine. Liderii sunt mereu în cautare de oameni 
buni. În cele mai multe situaţii atragi oameni care posedă aceleaşi calităţi ca şi tine. Cu cât eşti un lider mai 
bun, cu atât vei atrage lideri mai buni.
10. Legea Conectivităţii – Liderii ating întâi o inimă înainte de a cere o mână de ajutor. Liderii eficienţi ştiu că 
mai întâi trebuie să atingă inimile oamenilor înainte de a le cere o mână de ajutor. Inima vine înaintea mâinii. 
Oamenilor nu le pasă cât de mult te cunosc, până când nu ştiu cât de mult iţi pasă. Pentru a vă conecta cu 
oamenii dintr-un grup trebuie sa relaţionaţi cu ei individual.  Este treaba liderului de a iniţia conexiunea cu 
oamenii.
11.   Legea Cercului Intern – Potenţialul unui lider este determinat de oamenii apropiaţi de el. Toţi marii lideri 
au un cerc de prieteni foarte puternic.
12.  Legea Delegării – Numai liderii siguri pe ei pot da puterea altora. Capacitatea oamenilor de a realiza 
obiectivele este determinată de capacitatea liderului de a împuternici.
13. Legea Multiplicării – Este nevoie de un lider pentru a creşte un alt lider. Mai mult de patru din cinci lideri 
pe care îi veti întâlni vreodată s-au dezvoltat datorită impactului pe care l-au avut alţi lideri asupra lor. Oamenii 
nu pot sa ii înveţe pe alţii ceea ce ei nu ştiu. Potenţialul unei organizaţii depinde de creşterea leadershipului, a 
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capacităţii de conducere.
14.  Legea Încrederii – Oamenii urmează liderul, apoi viziunea. Liderul are visul iar apoi îl au şi oamenii. 
Oamenii urmează liderul şi apoi visul. Oamenii nu urmează anumite cauze bune. Urmează lideri care 
promovează aceste cauze.
15.  Legea Victoriei – Liderii găsesc întotdeauna o cale pentru a câştiga. Liderii cred ca orice mai jos de succes 
este inacceptabil. Nu au niciun Plan B, din acest motiv continuă să lupte.
16.  Legea Impulsului – Avântul/Impulsul este cel mai bun prieten al unui lider. Nu poti pilota o navă care nu 
avansează. Este nevoie de un lider pentru a crea impuls. Adepţii îl prind din urmă. Iar managerii au posibilitatea 
de a-l duce mai departe odata ce a început. Crearea acestuia necesită o persoană care să motiveze oamenii din 
jurul lui, nu cineva care trebuie sa fie motivat. Începutul este ca o luptă, dar odată ce aţi început, puteţi cu 
adevărat să faceţi lucruri uimitoare.
17. Legea Priorităţilor – Liderii înteleg că orice activitate duce la realizarea obiectivelor. Aplicaţi principiul 
lui Pareto: daca vă concentraţi atenţia asupra activităţilor ce însumează primii 20% în termeni de importanţă, 
veţi avea peste 80% din totalul profitului. În calitate de lider, trebuie să-ţi petreci cea mai mare parte a timpului 
de lucru în domeniile în care poţi influenţa cel mai mult.
18. Legea Sacrificiului – Un lider trebuie sa renunţe la multe lucruri pentru a ajunge mai sus. Sacrificiul este 
o constantă în leadership. „Când vei deveni un lider, iţi vei pierde dreptul de a gândi pentru tine.” – Gerald 
Brooks
19. Legea Momentului Oportun – A conduce este la fel de important ca a şti ce să faci şi unde să ajungi. Numai 
acţiunea potrivită la timpul potrivit iţi va aduce succes.  În cazul în care un lider nu arată tărie de caracter în 
mod repetat, chiar şi faţă de lucrurile mici, oamenii încep să creadă că au făcut o alegere proastă să îl urmeze.
20. Legea Creşterii Explozive – Pentru a crea valoare adăugată, aduci adepţi – pentru a multiplica valoarea, 
aduci lideri. Cheia creşterii economice este leadershipul. „Este de datoria mea de a construi oameni care vor 
construi compania.” – John Schnatter. Pentru a ajunge la cel mai înalt nivel, va trebui să dezvolţi lideri de 
lideri.
21. Legea Moştenirii – Adevărata valoare a unui lider este măsurată prin oamenii ce îl succed. La fel cum în 
sport un antrenor are nevoie de o echipă de jucatori buni pentru a câştiga, o organizatie are nevoie de o echipa 
de lideri pentru a reuşi. Moştenirea este creată doar atunci când o persoană îşi pune organizaţia în poziţia de a 
face lucruri mari fara el.

Liderii adevăraţi nu se nasc ci se formează în timp. Oamenii pot deveni lideri mai eficienţi dacă doresc 
cu adevărat acest lucru. Liderii buni se formează de-a lungul unui proces continuu de studiu, educaţie, instruire 
şi experienţă. Abilităţile specifice leadershipului nu sunt înnăscute decât în mică măsură şi de aceea trebuie 
mereu perfecţionate prin muncă şi studiu. Liderii cei mai buni nu vor înceta niciodată procesul de autoinstruire 
şi studiu.
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Elemente de deontologie a evaluării 

 în contextul creşterii calităţii actului educaţional 
 

 

          Procesul de invatamant integreaza o suita de activitati, intre care se disting: 

predarea, invatarea, evaluarea etc. 

        Activitatea profesorului – predarea si cea a elevului – invatarea, obiectiveaza 

mereu “interfata” conturata de rezultate obtinute. Aceasta interfata cuprinde asadar 

informatia relevanta asupra activitatii celor doi agenti ai activitatii scolare. 

        Importanta evaluarii didactice in procesul de invatamant este legitimata de 

urmatoarele constatari: 

       a) Actul predarii asuma finalitati obiective, instructive si formative, iar performantele 

elevului indica gradul, masura in care obiectivele au fost indeplinite. 

       b) Evaluarea rezultatelor scolare permite profesorului sa restrucutreze in chip optim 

demersul didactic. 

        c) Actiunile de evaluare didactica detin in scoala o pondere insemnata, pana la 40 % 

din munca profesorului (I. Radu,1995). 

         Sintetizand cele de mai sus, rezulta ca evaluarea didactica detine un rol important in 

procesul de invatamant. Ea va avea intotdeauna un raport direct sau indirect cu progresul 

invatarii, dar si al predarii. 

         Dupa cum observa G. de Landsheere, in privinta evaluarii rezultatelor scolare toti 

profesorii se incred in onestitatea lor, aparand tendinta fiecaruia de a se proiecta drept 

“masura a lucrurilor”. Ca si in actul predarii, evaluarea incorporeaza elemente specifice 

de tehnicitate , cerinte docimologice, de metrie in domeniu, ceea ce pretinde o anumita 

formatie a dascalului in acest sens. 

          Evaluarea pedagogica reprezinta o actiune proprie sistemelor socio-umane, care 

solicita raportarea rezultatelor obtinute, intr-o anumita activitate, la un ansamblu de 

criterii specifice domeniului in vederea luarii unor decizii optime ( Dictionnaire 

encyclopedique de l’education et de la formation,1994). 

           Ion T. Radu considera ca  defineste procesul menit sa masoare si sa 

aprecieze valoarea rezultatelor sistemului de educatie sau a unei parti a acestuia, 

eficacitatea resurselor, a conditiilor si a operatiilor folosite in desfasurarea activitatii, prin 
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compararea rezultatelor cu obiectivele propuse, in vederea luarii deciziilor privind 

ameliorarea activitatii in etapele urmatoare. 

            De asemenea Petru Lisievici sugereaza ca prin evaluarea activitatii sunt colectate, 

prelucrate si interpretate informatii despre starea, functionarea si / sau evolutie viitoare a 

unui sistem fie acesta elev, profesor, institutie de invatamant sau sistem de invatamant, 

activitate a carui specificitate este conferita de urmatoarele caracterisitci esentiale: 

            a) Asumarea unui sistem metodologic mai eficient in ceea ce priveste proiectarea 

lectiei, predarea cunostintelor, etc. 

            b) Dezvoltarea unor criterii de verificare si evaluare, identificarea standardelor de 

performanta menite sa exprime achizitiile invatarii. 

            c) Identificarea zonelor de dificultate scolara si a cauzelor acestora. 

            d) Informarea elevului asupra indicilor de progresie a invatarii si imbogatirii 

registrului de feed – back, etc.   

             O relevanta practica aparte reprezinta opinia lui Daniel L. Stufflebeam asupra 

atrei definitii specifice ale evaluarii: 

             evaluare = ; evaluare =  si evaluare =  

             Prima definitie evaluare = masurare aseaza evaluarea pe terenul metriei didactice. 

Cum e si firesc. Masura si masurarea introduc rigoarea necesara si expresia cantitativa a 

datelor de comparatie, operatii atat de utile in evaluare 

              Practic, inseamna a atribui numere unor obiecte sau evenimente, potrivit 

unor reguli sau proceduri. Astfel masurarea pedagogica aspira la metria in domeniul 

stiintelor exacte, lucru laudabil, dar deloc simplu, deoarece: 

             - fenomenele socio – umane sunt mult mai complicate si nu pot fi reduse la simple 

obiecte sau evenimente 

             - exprimarea unor tendinte prin atribuirea de numere simplifica fortat 

evenimentele marcate de dinamici calitative unde scarile adjectivale sunt mai nimerite. 

              A doua abordare conceptuala este data de echivalenta evaluare = congruenta. 

               Congruenta reprezinta nivelul de concordanta, de suprapunere intre evenimente 

simultane sau succesive (Richell. M. , 1999) 

               In sfarsit a treia echivalenta, evaluare = judecare implica producerea unei 

judecati de valoarea cu privire la conduita sau performantele elevului. 

               In absenta unor masuratori obiective, judecata de valoare poate ramane la stadiul 

de simpla parere sau impresie. 
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                Rezumand structura tridimensionala a evaluarii didactice consideram 

posibilitatea de a echivala urmatoarele concepte, des vehiculate: 

               - Evaluarea – masurare corespunde in mod esential evaluarii normative, 

deoarece rezultatele elevului sunt raportate la o norma, de regula la rezultatele medii ale 

unui grup de referinta (clasa din care face parte ) 

               - Evaluarea – congruenta se inscrie in criteriile evaluarii formative, intrucat se 

estimeaza convergenta, apropierea intre rezultatele elevului si cerintele programei 

scolare. 

               - Evaluarea – judecare este mai curand o evaluare de progres , deoarece ia in 

seama dinamica prestatiei elevului intr – un timp dat.  

                Fireste, cele trei dimensiuni ale evaluarii precum si corelatele lor sunt 

complementare dar si sincrone, ele pot coexista in acelasi act evaluativ. 

  

                  

               Pentru ca evaluarea progresului scolar sa- si atinga scopurile, profesorul trebuie 

sa se initieze in principalele directii oferite de cercetarea docimologica: 

               a) Inlocuirea sau completarea probelor clasice de evaluare cu teste de evaluare 

compuse din itemi bine structurati, ce permit o evaluare obiectiva a progresiei invatarii, a 

deprinderilor si a capacitatilor intelectuale. 

              b) Asimilarea competentelor necesare participarii la elaborarea sistemului de 

evaluare la nivel national (standarde, instrumente, modalitati si forme de evaluare). 

              c) Familiarizarea cu instrumente si mijloace obiective de evaluare (scari de 

evaluare, teste docimologice, baremuri, etc.) 

              d) Trecerea activitatii de evaluare de la actiunea centrata preponderent pe nivelul 

de informare a elevilor, la un act evaluativ complex care sa acopere toate laturile 

sistemului educational. 

               Evaluarea rezultatelor activitatii instructiv – educative, in stransa legatura cu 

luarea deciziilor privind perfectionarea metodologiei, deoarece, cu cat profesorul va 

dispune de posibilitati mai bune de informare continua la locul si la timpul potrivit, in 

cursul desfasurarii activitatii, cu atat isi va da seama , fara intarziere de eficacitatea si 

eficienta sau ineficienta activitatii sale. 

               Evaluarea indeplineste deopotriva functii  si . 
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               Analiza rezultatelor scolare ofera societatii posibilitatea sa se pronunte asupra 

invatamantului, ca subsistem, sa confirme sau sa infirme acumularea de catre cei instruiti 

a cunostintelor si abilitatilor necesare unei activitati social – utile. 

 

                 Din punct de vedere pedagogic evaluarea ofera informatii referitoare la relatiile 

dintre componentele interne ale procesului educational, in special a celor dintre profesor 

si elev. Cunoscand performantele elevilor putem aprecia daca activitatile proiectate si –au 

atins scopul. 

                 Procesul de evaluare presupune doua activitati distincte: masurarea si 

aprecierea rezultatelor. 

                 Masurarea este procesul de stabilire a realizarilor in activitatea de invatamant. 

Masurarea consta in aplicarea unor probe pentru  a cunoaste efectele actiunii instructiv – 

educative si pentru a obtine date in perspectiva unui scop determinat. Precizia masurarii 

este conditionata de calitatea instrumentelor de masura folosite si de modul de aplicare al 

probelor. 

                  Aprecierea este procesul de judecare al rezultatelor masurarii . Aprecierea 

presupune formularea unor judecati de valoare asupra unui rezultat. Datele culese sunt 

prelucrate , comparate cu obiectivele urmarite; este estimat gradul de realizare al acestor 

obiecrtive si apoi facuta aprecierea rezultatelor. 

                  Masurarea este un proces mult mai obiectiv decat aprecierea. O evaluare 

reusita depinde de: 

                  - exactitatea masurarii 

                  - stabilirea criteriilor de apreciere 

                  - priceperea evaluatorului de a efectua masuratori 

                  - capacitatea evaluatorului de a interpreta  datele obtinute 

               Instrumentul de evaluare are o semnificatie deosebita si el trebuie sa fie suficient 

de diversificat si inzestrat cu anumite calitati care sa confere rezultatelor credibilitate si 

legitimitate in fata beneficiarilor educationali. 

               Rigoarea si exactitatea matematicii isi pune amprenta asupra comportamentului 

profesorului. Comportamentul profesorului este dependent de scopuri, de obiective 

generale si operationale, de continut. Flexibilitatea profesorului de matematica iese la 

iveala in atractivitatea sarcinilor didactice propuse elevilor. Daca sarcina didactica este in 

concordanta cu preocuparile elevului, el va fi motivat in depunerea efortului de rezolvare 

a exercitiilor si problemelor. 
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               Un profesor flexibil transfera elevului febra rezolvarii, antrenand fortele 

interioare ale elevului, ceea ce duce la atractia pentru problematic, incredere in fortele 

proprii. 

                In procesul instructiv – educativ intervin diferite situatii favorabile sau 

nefavorabile care stimuleaza, opresc sau deviaza preocuparile pentru matematica (ex. un 

rezultat favorabil la olimpiada stimuleaza apetitul pentru matematica) si de aceea o mare 

importanta o are crearea situatiilor educative si stimulative. Un profesor flexibil 

controleaza cu discretie mediul educativ, evita situatiile obositoare, dand posibilitatea 

elevilor sa exprime fara retinere ceea ce gandesc. 

             Prin exemplele ce le dezbate prin comparatiile si analogiile ce le face, prin 

intrebarile ce la adreseaza, prin lucrari scrise poate verifica gradul de intelegere a 

materiei. 

              Nuantarea evaluarii joaca un rol central, poate si de aceea evaluarea a fost prima 

supusa reformei. 

              In ultima perioada s-au diversificat strategiile evaluative, iar comportamentul 

insusi al profesorului s –a modificat in timp, parcurgand drumul de la statutul de 

evaluator „judecator” la cel de „evaluator” formator. Individualizarea actului educativ 

„presupune forme de evaluare care nu se limiteaza la a constata un rezultat ci a analiza 

cum opereaza elevul in situatii de autonomie relativa, care sunt reprezentarile sale sau 

atitudinile care il blocheaza, care sunt instrumentele care ii lipsesc”. 

             In aceste conditii obiectivele profesorului devin: 

             - acordarea unui statut nou erorilor elevilor 

             - apropierea evaluarii de o evaluare criteriala 

             - semnalarea erorilor si reusitelor inregistrate 

             - furnizarea de instrumente necesare elevilor 

             - schimbarea ideii de „a corecta” cu ideea  ca doar subiectul evaluat „se poate 

corecta pe sine”. 

           Oricat de bine intentionat si de competent ar fi un evaluator, intotdeauna va exista 

riscul ca el sa „greseasca” in modul in care acorda calificative si note prin simplul fapt ca grila de 

„lectura” pe care el o aplica in „citirea” unor bareme sau norme este una personala. 

Poate tocmai de aceea, ar fi recomandabil ca evaluatorul sa reflecteze adanc la umanitatea sa mai 

inainte de a da un verdict final. Viata demonstreaza ca, adesea, din dorinta de a fi cat mai corecti 

si mai obiectivi, evaluatorii pot sa greseasca nefiind atenti la nuante si nefacand anumite 
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discriminari necesare. In acest caz, eticul devine non-etic deoarece, in context educational, 

succesul se masoara nu in raport cu reusitele globale, ci in raport cu reusita fiecărui individ. 

 

           Evaluatorul 

           Intelept, corect 

           Vazand ,aplicand, apreciind 

           Se lupta mereu,cautand 

            Adevarul.                           
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NECESITATEA FORMĂRII CADRULUI DIDACTIC PENTRU EDUCAREA COPIILOR
SUPRADOTAłI

                                                                                                                                                   Înv. Dolco GheorghiŃ a
                                                                                                                                                         Inst. MustaŃ  ă Elena
                                                                                                                              coala Nr. 3 „N. Titulescu”, Bucureti

Identificarea  timpurie  a  supradotării  este  necesară  pentru  a  oferi  un  cadru  mai  adecvat
necesităŃilor copiilor cu scopul de a respecta dreptul la diversitate i la egalitatea anselor, dând
fiecărui copil ceea ce îi este necesar pentru o dezvoltare adecvată.

Marland afirmă  în 1972: „Sunt supradotaŃi  i  talentaŃi  acei  copii  identificaŃi  de persoane
profesional  calificate i  care,  în  virtutea abilităŃilor  lor  deosebite,  sunt  capabile  de performanŃe
ridicate. Acetia sunt copii care au nevoie de programe de educaŃie diferenŃială i/sau servicii, care,
în  mod  normal,  nu  pot  fi  asigurate  de  colile  obinuite,  pentru  ca  acetia  să-i  poată  aduce
contribuŃia lor pentru sine i nu pentru societate. Copiii capabili de performanŃe înalte sunt cei care
demonstrează achiziŃii i/sau abilităŃi potenŃiale de genul: abilităŃi intelectuale generale, aptitudini
academice  specifice;  gândire  creativă  sau  productivă;  abilităŃi  de  lider;  abilităŃi  interpretative;
abilităŃi  psihomotorii.  Se poate spune că,  utilizând aceste criterii  pentru identificarea dotaŃilor i
talentaŃilor, va fi cuprinsă minim 3-5% din populaŃia colară”.

DiferenŃele semnificative  între  copiii  superior  înzestraŃi  i  ceilalŃi  au  fost  înregistrate  la,
următoarele niveluri:

− intelectual:  copiii  supradotaŃi  dispun  de  o  memorie  remarcabilă,  imaginaŃie  bogată,
existenŃa unor dominante atunci când apar aptitudinile speciale, tiinŃifice, tehnice;

− afectiv: este prezent un echilibru emoŃional, niveluri scăzute ale timidităŃii, depresiei i
anxietăŃii;

− caracterial: încrederea în sine, iniŃiativă, perseverenŃă, contiinciozitate, nonconformism,
preferinŃă pentru complexitate;

− interese:  sunt  diversificate,  dar  fluctuante,  în  sensul  că  se  plictisete  repede  de
problemele uoare, comune, fiind interesat de cele care-i solicită perseverenŃa, abilităŃile;
în timpul liber citete mult, colecŃionează diverse obiecte, construiete aparate;

− relaŃiile  interpersonale:  copiii  supradotaŃi  sunt  mai  optimiti,  mai  toleranŃi,  mai
cooperanŃi cu ceilalŃi. Familia are un rol important, întrucât adaptarea acesteia la copilul
excepŃional  influenŃează  capacitatea  de  adaptare  psihosocială i  preferinŃa  pentru
prietenii mai în vârstă decât el, copii sau adulŃi.

Pentru un învăŃământ eficient  în cazul elevilor cu aptitudini deosebite este necesar să  se
studieze literatura actuală de specialitate care descrie caracteristicile relevante i unice ale copiilor
supradotaŃi i cunoaterea alternativelor educative.

1
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Buna informare i  descoperirea particularităŃilor acestora ne ajută  să  aplicăm în practică
răspunsurile  la  intrebările:  „ce  i  de  ce  predăm?”,  „ce  strategii  utilizăm?”,  „unde,  când,  cum
procedăm?”, „ce, cum i când evaluăm?”.

În practica colară am avut prilejul să lucrez cu un număr redus de copii supradotaŃi.

Am constatat că pot fi copii supradotaŃi retrai i singuratici sau buni lideri în colectivul lor.
AlŃii prezintă comportamente distructive i un randament colar scăzut ajungând până la eec colar,
motivând că se plictisesc la coală.

De-a lungul activităŃii practice la clasă am înŃeles că diferenŃa dintre vârsta cronologică i
cea mentală a elevului supradotat implică o dezvoltare diferită la nivel emoŃional i social faŃă de
restul elevilor.

Copiii supradotaŃi trăiesc într-o oarecare formă o presiune socială i colară manifestată prin
comportamente diferite.  Fetele  i  băieŃii  supradotaŃi  au  dificultăŃi  în  a-i  găsi  prieteni  deoarece
interesele  lor  nu  coincid  cu  ale  copiilor  care  au  aceeai  vârstă  cronologică,  de  multe  ori  se
împrietenesc cu copii mai mari ca ei ori cu copii cu vârste mai mici.

Fetele supradotate sunt mai retrase i timide i se manifestă psiho-somatic fiind preocupate
de ceea ce gândesc cei din jur despre ele.

tiind aceste lucruri, ne-am adaptat în mod adecvat activităŃii la clasă.

ADAPTAREA CURICULARĂ

Ca strategie  educativă  am folosit  o  planificare  colară  individualizată  aplicată  în  cadrul
programului  colar  obinuit  având  în  vedere  o  întindere  tematică i  un  nivel  mai  înalt  de
complexitate. În acest fel i-am determinat creterea motivaŃiei copilului. Nu am aplicat doar o serie
de  teste  ci  am  încercat  să  cunosc  situaŃia  elevului  în  raport  cu  obiectivele  i  conŃinuturile
considerate de bază, am evaluat i alŃi factori: ritmul de învăŃare, context social i familial în care
trăiete.

L-am rugat să-i folosească abilităŃile de gândire practică i să-l formez pentru autoevaluare.
Am cerut informaŃii i de la ceilalŃi profesori cu privire la progresele obŃinute.

AMPLIFICAREA EXTRACURICULARĂ

Pentru a se cunoate pe sine l-am antrenat în activităŃi extracuriculare. Fiind un copil cu un
talent deosebit  la literatură  l-am implicat  în activităŃile cercului  de lectură.  Astfel  a  fost  pus în
situaŃia de a se întâlni i de a cunoate alŃi copii asemănători lui, i-a îmbunătăŃit nivelul imaginii i
al  stimei  de  sine,  dezvoltarea  intereselor  i  iniŃiativelor  în  plan  intelectual,  social  i  afectiv,
stimularea pentru a învăŃa de la ceilalŃi i de a comunica eficient cu acetia.

2
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EVALUAREA AMPLIFICĂRILOR EXTRACURICULARE

Pentru a-i urmări dezvoltarea am adunat într-un dosar date despre acesta i apoi am folosit o
fiă de control dupa modelul:

FIA DE CONTROL PENTRU PROFESOR

Numele elevului ..................................................................................................................

Anul colar ........................................................................Data ..........................................

Arii/abilităŃi de dezvoltare:

− concepŃia despre sine .....................................................................................................
− motivaŃia ........................................................................................................................
− creativitatea ....................................................................................................................
− abilităŃi sociale ...............................................................................................................
− abilităŃi relaŃionale .........................................................................................................
− exprimare orală ..............................................................................................................
− exprimare scrisă .............................................................................................................
− dezvoltarea abilităŃilor cognitive ....................................................................................
− dezvoltarea abilităŃilor de rezolvare a problemelor ........................................................
− organizare/planificare .....................................................................................................
− tehnici adecvate de studiu ..............................................................................................
− domeniul afectiv .............................................................................................................
− abilităŃi de lider ...............................................................................................................

În colaborare cu alŃi colegi care aveau astfel de copii am organizat în timpul vacanŃei de vară
tabere cu tematică în care se efectuau cursuri de dezvoltare a performanŃelor.

L-am  îndemnat  să  participe  i  la  olimpiadele  colare,  concursurile  de  creaŃie  literară
„Copilăria  –  poetica  matematică”,  „Dragobetele  –  ziua  îndrăgostiŃilor”,  „Cangurul  în  lumea
povetilor”, „Să citim pentru mileniul trei”, să scrie articole la revista colii i la revista cercului de
lectură.

Folosind aceste strategii am reuit să-l învăŃ pe elev să-i orienteze activitatea de învăŃare
prin formarea de procedee de lucru:

− conceperea de modalităŃi de căutare a informaŃiei;
− formularea unor întrebări interesante i motivante;
− implicarea gândirii creative;
− aflarea unor noi soluŃii;
− accesarea bazelor de date (calculator );
− promovarea studiului independent de igienizarea învăŃării;
− rezolvarea unor probleme vocaŃionale ce pot apărea.

Se simte nevoia organizării  unor cursuri de formare a cadrelor didactice pentru lucrul cu
elevii supradotaŃi i sunt binevenite simpozioanele care dezbat această tematică.

3
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Este de apreciat că în contextul general al reformei învăŃământului românesc ( începând cu
anul colar 1998 – 1999 ) a fost introdusă la toate unităŃile de învăŃământ preuniversitar o reformă
profundă i coerentă a evaluării rezultatelor colare. Ca urmare a fost elaborat i introdus un nou
sistem de apreciere a elevilor prin calificative în ciclul primar. Alături de calificativele tradiŃionale
( FB, B, S, I ) a fost introdus i calificativul „ Excelent ”. Acesta din urmă certifică în mod holistic
performanŃele obŃinute în activitatea colară i extracolară precum i atitudini i interese referitoare
la  întregul  proces  de  învăŃare.  S-au  stabilit  principiile  i  descriptorii  de  performanŃă  pentru
acordarea acestui calificativ.

ÎN LOC DE CONCLUZII

În orice moment cadrul didactic trebuie pregătit să lucreze cu un copil supradotat, membru
al unui colectiv de copii obinuiŃi.

Ca urmare, cadrul didactic trebuie să manifeste o serie de abilităŃi:
− cunoaterea metodelor i a tehnicilor de identificare a copiilor supradotaŃi;
− o  amplă  cunoatere  i  înŃelegere  a  caracteristicilor  individuale,  a  necesităŃilor  i  a

problemelor cognitive, sociale i emoŃionale întâlnite la copiii supradotaŃi, ca rezultantă
a dezvoltării mentale atipice a acestora;

− cultivarea capacităŃii  de dezvoltare a unui curriculum flexibil,  diferenŃiat i  îmbogăŃit
potrivit  particularităŃilor  individuale ale  supradotaŃilor  i  care determină  interacŃiunea
copilului supradotat cu ceilalŃi colegi;

− capacitatea  de  a  crea  un  mediu  educativ  adecvat  în  care  supradotatul  să  se  poată
manifesta  în  sensul  dezvoltării  particularităŃilor  aptitudinale  individuale,  pentru
stimularea  interacŃiunii  cu  ceilalŃi  colegi,  pentru  antrenare  i  pentru  implicarea  altor
procese cognitive i acŃionale ce determină progresul în activitatea de învăŃare;

− capacitatea  de stimulare a  creativităŃii,  având în  vedere implicarea tuturor  aspectelor
gândirii,  ale sentimentelor,  intuiŃiei  i  exprimării  abilităŃilor individuale de lucru prin
intermediul produselor de activitate;

− capacitatea  de  dezvoltare  la  supradotaŃi  a  unui  simŃ  de  „contiinŃă  socială”  i  de
responsabilitate faŃă de umanitate, precum i cultivarea respectului faŃă de ceilalŃi;

− recunoaterea importanŃei colaborării cu părinŃii copiilor;
− capacitatea de a relaŃiona bine cu alŃi profesori colegi care lucrează cu supradotaŃi i de a

organiza i a conduce schimburi de experienŃă în scopul îmbogăŃirii formării lor.

Toate pot duce la conceperea unui curriculum diferenŃiat pentru copiii supradotaŃi, acesta
putând avea următoarele caracteristici:

− să fie conceput în mod realist: vizând i structura tematică, i interesele, motivaŃiile etc.
elevilor care-l urmează;

− deschis i flexibil: să permită introducerea situaŃiilor specifice de învăŃare;
− motivant:  să  coincidă  cu  preocupările  i  experienŃele  persoanelor  interesate  din

colectivul de elevi;
− interdisciplinar i integrat: principiul didactic fundamental favorizând tehnici didactice

de lucru precum investigaŃia i achiziŃionarea cunotinŃelor;
− globalizat:  strategia  educaŃională  să  fie  concepută  în  funcŃie  de  centrele  de  interes

tematic din domenii de studiu specifice, cele mai atractive pentru elev;
− contextual:  să  se adapteze la condiŃiile mediului educativ,  la interesele i  necesităŃile

fiecărui elev.

4
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Cheia unei bune educaŃii în cazul acestor copii o constituie însă îmbinarea calităŃii deosebite
a  activităŃii  de  predare-învăŃare  prestate  de  către  profesori  cu  aspectele  educaŃionale  implicate
datorită reformelor educaŃionale care impun condiŃiile elaborării unor programe colare i planuri de
învăŃământ.

Profesorii trebuie să fie motivaŃi pentru a lucra cu aceti copii i să deŃină toate informaŃiile
necesare din punctul de vedere al metodelor didactice de lucru, pentru a-l putea finaliza.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:

• „Copiii supradotaŃi – EducaŃie, dezvoltare emoŃională i adaptare socială” - Yolanda Benito,
Editura Polirom – 2003.

• „Psihologia creativităŃii” - Gabriela Popescu, Editura FundaŃiei România de Mâine – 2009.
• „Calificativul Excelent în învăŃământul primar” - Dr. Adrian Stoica, Editura Sigma – 1999.
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PAGINI DIN ISTORIA LITERATURII DRAMATICE ROMÂNEŞTI 
- FEERIA -

Prof. dr. Mădălina Dumitrache 
Şc. nr. 280 „Mihail Sebastian” 

Sector 5, Bucureşti

Interesul mereu mai profund pentru dramaturgia de observaţie social-psihologică a actualităţii, cu 
pendulări continue între „piesa cu teză” şi conflictul de idei n-a ocupat întregul spaţiu al creaţiei literar-teatrale 
românești. La începutul secolului al XX-lea, s-a dezvoltat în literatura dramatică, pe lângă piesele de factură 
ibseniană, o dramaturgie de expresie lirică. Spre deosebire de dramele idealiste, definite prin conflictul 
metafizic şi categoria fantastic, categoriile estetice ale feeriei sunt miraculosul şi naivul, ca rezultat al situării 
în lumea basmului şi al instaurării legilor fanteziei. „În basme, lumea e simplă şi transparentă, problematica 
lipseşte, atmosfera optimistă probează progresiva desacralizare a lumii mitice.” (M.Eliade).

Cu toate acestea, basmul înfăţişează structura unei aventuri infinit mai grave şi mai responsabile deoarce 
el se reduce de fapt la un scenariu de iniţiere: regăsim întotdeauna probele de iniţiere (lupta cu monstrul, 
piedici în aparenţă de netrecut, enigme de rezolvat, munci imposibil de îndeplinit etc.), coborârea în Infern sau 
înălţarea la Cer, moartea sau învierea, căsătoria cu o prinţesă. Aşadar, basmul înseamnă un divertisment numai 
pentru conştiinţa banalizată a omului modern. Semnificaţia culturală a basmului este însă mult mai mare, 
întrucât el implică în acelaşi timp „mitologie, etică, ştiinţă, observaţie, morală etc”. (G. Călinescu).

În literatura dramatică românească, au apărut cele mai interesante creaţii autohtone pe tărâmul feeriei, 
specie dramatică pe care romanticii au dus-o la o înaltă expresie. Cea dintâi feerie naţională de răsunet fusese 
„Sânziana şi Pepelea” de Vasile Alecsandri, scrisă în 1880, ca apoi să apară, în ultimele decenii ale secolului 
al XIX-lea, acele compoziţii dramatice cu aspect poporan (semnate de Edgar Th. Aslan, Theodor Speranţa şa).

Primele succese literare ale feeriei dramaturgiei româneşti sunt realizate după anul 1900, sub evidenta 
influenţă a teatrului poetic european simbolist. Izvoarele folclorice sunt menţinute în linii mari, prioritate 
căpătând însă structura metaforică şi pitorescul bizar. Sunt demne de amintit „Domniţa din vis” de Al. Davila 
(1904), „Solii păcii” (1900-1901) de Ştefan Petică. Mircea Demetriade scrie basme dramatizate „Dafin Făt-
Frumos şi  frumoasa Ileana” (1905) şi parabole magice. Dar cele mai interesante feerii de inspiraţie naţională 
îşi relevă o repunere în discuţie a simbolurilor folclorice şi o reîntoarcere a semnificaţiilor generale sub semnul 
unor stări de spirit romantice. La Victor Eftimiu, această revizuire a fondului folcloric îmbracă ascuţite  aparenţe 
de factură romantică, oferind astfel prilejuri pentru recitări de virtuozitate actoricească.

Eugen Lovinescu remarca, în 1915, atitudinea originală a lui Victor Eftimiu de întemeietor al „feeriei 
modernizate” în dramaturgia noastră. Dotat cu „fantezie constructivă”, dramaturgul „se joacă prin lumea 
basmelor”, interpretând şi modernizând venerabile legende (Lovinescu).

În „Înşir’te, Mărgărite!”(1911), elementele grave ale basmului popular sunt amestecate deliberat cu 
snoavele şăgalnice, Păcală încrucişându-şi drumul cu Făt-Frumos într-o suprapunere voită a sublimului cu 
grotescul, până la dizolvarea  amândurora într-o melodie şi culoare.

Poemul feeric în cinci acte se susţine dramatic prin căutarea de către Sorina, fiica lui Alb Împărat, a 
idealului întruchipat de Făt-Frumos, îndrăgostit la rândul său de Ileana Cosânzeana. Aceasta de pe urmă fusese 
vrăjită de mama Zmeului şi îl iubea pe Zmeu, dar el este omorât în cele din urmă de către Făt-Frumos cu ajutorul 
Sorinei. Complicaţiile interesante şi de mare efect, complicaţii erotice, nu împietează asupra  semnificaţiilor 
pozitive ale luptei dintre Făt-Frumos şi Zmeu, în fapt, eterna ciocnire dintre Bine şi Rău, încheiată cu izbânda 
Binelui şi a Iubirii.

Optica inedită a autorului asupra lui Făt-Frumos şi seducătoare în privinţa zmeului, transpusă în existenţa 
lui dramatică nu-i înzestrează numai cu originalitate, ci şi cu veridicitate, sunt personaje cu pasiuni şi dureri, 
sensibili la dragoste, suferinţă, apropiaţi de muritori. Petrecută ca un joc de societate şi într-un regim de 
convenţii puse apăsat în evidenţă, intriga apare sub semnul relativităţii şi prin autoreflectare, datorită ilustrării 
scenice a mecanismelor de declanşare a fanteziei populare, de introducere în lumea basmului, de instaurare a 
„minciunii artistice”.
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Apariţia ţăranilor, aidoma corului de operetă, introduce tălmăcirea semnelor rele, după isonul ţinut de 
Păcală şi amplificat de femei şi bătrâni. Dialogul vioi, în registru popular, familiar, pune în conflict luciditatea, 
spiritul realist, neîncrezător şi zeflemist (Moş Toader) şi imaginaţia dezlănţuită  şi eresurile (Mitru Geambaşu). 
Fantezia ţăranilor este confruntată cu Zmeul- Zmeilor. Feeria lui Victor Eftimiu vădeşte o accentuată înclinaţie 
către raţionalizare şi demitizare, deşi nu le finalizează. Specificul pieselor acestui autor dramatic îl constituie 
tocmai această ambiguizare, element modern, această relativizare a modalităţii care cochetează şi cu realismul 
şi cu feericul. Prin grupul de ţărani, scriitorul intervine direct în desfăşurarea faptelor, comentează, dă direcţii, 
defineşte sau sugerează poziţii. Ţăranilor le conferă rol apropiat de corul antic, ei neluând efectiv  parte la 
acţiune, ci comentând în spirit realist, cu optimism, într-o limbă vioaie.

Victor Eftimiu încearcă o tendinţă de refacere a legendelor împietrite prin vitalismul existenţei terestre, 
astfel satanismul Zmeului este justificat în tirade care descriu complexul visătorului repudiat, în vreme ce 
legendara Cosânzeană se vede pusă în competiţie cu Sorina, întrupare a dragostei omeneşti. Astfel, autorul 
oferă noi posibilităţi de explorare a sentimentalităţii romantice, adeseori în haine de factură simbolistă.

G. Călinescu considera în  a sa „Istorie a literaturii române  de la origini până în prezent” că „Oricare 
ar fi viţiul de temelie al piesei, aceasta rămâne o încântătoare şi fericită producţie a teatrului nostru. Nu se 
poate închipui o  mai juvenilă explozie de poezie fabuloasă, o mai înlesnită maturitate a versificaţiei.Versurile 
au destulă somptuozitate ca să placă în sine, dar şi necesara fluiditate pentru a nu îngreuna declamţia. Peste 
tot, pluteşte o jovialitate sănătoasă, un umor gros de poveste, inimitabile.” Neobositul critic sesizează, la 
personajul Alb-Împărat, o oratorie sfătoasă (în stilul popular, mărit de Creangă şi Eminescu) cu suflet ţărănesc. 
Împăratul ţine să ciocnească un pahar cu un drumeţ, îi dă afară pe Făt-Frumos şi pe Zmeu, care se ceartă pentru 
pricini ce nu-l privesc, apoi se tocmeşte cu voinicii într-un mod ceremonios, canonic şi impulsiv totodată.

Cadrul este în mod pregnant convenţional miraculos, cu aspect de operetă şi purtând masca graţiozităţii 
artificiale a artei scenice. Lumina  şi sunetul creează o atmosferă de vis, propice reveriei simboliste, cu un 
apăsat decorativism belle époque. În feerie, apar sub formă atenuată elementele structurii dramei simboliste. 
Cum lumea miraculoasă este terenul desfăşurării intrigii, impactul lumilor se prezintă numai ca o coliziune 
de motive literare convenţionale: vrăjitoarea înfrântă în final de puterile magice ale fluierului; în aceeaşi 
măsură, neascultătoarea Sorina, blestemată de tatăl ei, aruncând mărul lui Făt-Frumos, „rod al viselor dintâi”, 
e disperată că: „Prea curând, o prea curând/S-a împlinit blestemul tatii”. Conform prezicerilor tendenţioase ale 
vrăjitoarei, ea nu va renunţa un timp la Făt-Frumos. 

„Mai mult siluete decât fiinţe vii şi complexe”, eroii lui Victor Eftimiu „nu trăiesc în basmul şters şi 
convenţional, nu păşesc însă nici pe pământ în carne şi oase. Plutesc  în nelămurita şi graţioasa lume a fanteziei 
poetice.” Feeria  modernizată, concretizată prin raţionalizare, livresc, comentariu eseistic, se defineşte prin 
„lirism fără pasiune, teatru fără observaţie puternică” (E.Lovinescu).

În perioada interbelică, prin Vasile Voiculescu şi Dan Botta, în special, deschiderea feeriei spre drama 
simbolistă va fi mult mai accentuată. Motivele basmului vor recupera funcţionarea mitică şi tonalitatea tragică.

În „Înşir’te, Mărgărite!”, în cea dintâi formă prezentată în premieră, în anul 1911, la Teatrul Naţional din 
Bucureşti, tânărul autor dramatic amesteca întrucâtva sentimentele încurcate de personajele tinere, justificând 
dragostea Cosânzenei pentru Zmeu, fiind maliţios cu spilcuitul Făt-Frumos. Adevăratul erou este Zmeul, 
viziune interesantă şi dramatică, tentantă, dar altfel decât sunt aceditate aceste personaje în folclor unde Făt-
Frumos întruchipează frumuseţea şi reprezintă binele, iar Zmeul este expresia răului. Ultima versiune a păstrat 
aspectele care dădeau interes şi valoare dramatică prin complexitatea eroilor, fără să le compromită dominanta.

O altă feerie din dramatugia românească este „Trandafirii roşii” despre care Justin Ceuca nota într-o 
monografie dedicată autorului acestei piese, Zaharia Bârsan: „Trandafirii roşii trebuie să stea în istoria 
teatrului românesc alături de „Înşir’te, Mărgărite!” şi este superioară acesteia prin câteva elemente esenţiale: 
valoarea filosofică a simbolului, prezenţa tragicului (dezvoltarea pe verticală şi nu pe orizontală), sinceritatea 
şi intensitatea lirică, unitatea acţiunii...”; deşi G. Călinescu considera, tot în monumentala-i lucrare: „Tot ce 
e plin de imaginaţie la Victor Eftimiu, este coborât aici la chipul sentimental.” Cariera scenică a poemului 
dramatic  avut în vedere a oferit numeroase montări la teatrele bucureştene, din Cluj, Craiova, Petroşani, 
Ploieşti, Bârlad, Brăila şi Braşov.

Motivul poemului dramatic de factură romantică, „Trandafirii roşii”, care, mult jucat, i-a adus lui Zaharia 
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Bârsan notorietatea ca scriitor, poate fi găsit şi în alte opere ale literaturii naţionale.
Zaharia Bârsan a dat viaţă câtorva caractere, cu trăsături de reţinut, eroi precum Zamfir, Liana, Val-

Voievod, Împăratul.
Intriga are un puct de plecare specific de basm, proorocirea-blestem a vrăjitoarei la naşterea fetei de 

crai. Şi, ca în basme, apare Făt-Frumos sortit să o salveze, se numeşte Zefir şi îi aduce în şaptezeci şi şapte 
de zile, dimineaţa, câte o floare, un trandafir roşu, pe când trandafirii de asemenea culoare nu existau. Este 
eternul trubadur născut să cânte şi să iubească, făcut să sufere, eroul de pretutindeni şi dintotdeauna, totuşi cu 
ceva foarte apropiat nouă, al pământului şi al obiceiurilor nostre, sugerat de acel „cântec din părinţi şi sfânt”, 
cântec de frumuseţe, de iubire, de speranţă. De asemenea, aduce un suflu patriotic, propriu piesei, tot prin Zefir. 
Tânărul reprezintă nobleţea iubirii. Zefir ascunde o tragică taină şi o face cu discreţia înzestrării sufleteşti, 
până ce cade mort la picioarele Lianei, pregătită şi bucuroasă să-şi primească mirele, pe Val-Voievod, declarat 
viteaz, dar dovedit a nu fi, neînfricat şi puternic. Autorul prezintă antitetic cele două personaje, relevând 
lăudăroşenia, gelozia şi brutalitatea lui Vlad, în contrast cu Zefir, care-i salvase onoarea de oştean.

Liana pare destul de uşor conturată, spre deosebire de figurile bine evidenţiate ale lui Val şi  Împăratului. 
Are alături câteva prezenţe de extracţie folclorică: Moş Amurg, Şagă, Pâclă, Promoroacă. Poemul trăieşte  
prin existenţa poetică, de necontestat efect al lui Zefir şi totodată prin momente poetice, ode sau balade, 
care, recitate cu virtuozitate, provocau ropote de aplauze. Poemul este pătruns şi de un fior patriotic, atât 
prin bătrânul Împărat, cât şi prin tânărul Zefir, erou romantic înzestrat cu numeroase calităţi. După tiradele 
romantice, izbucneau aplauzele spectatorilor, care la acel moment istoric năzuiau spre  marea unire.

Ca şi drama idealistă, cu care are tangenţe de domeniul limbajului sau al cadrului, mai puţin în ceea ce 
priveşte conflictul, feeria este un episod ce ţine de modernitate, valorificând totodată şi folclorul naţional şi 
un exerciţiu pregătitor pentru dramatizarea legendelor naţionale sau pentru o formă de dramă poetică feerică 
(Vasile Voiculescu, Dan Botta, Radu Stanca, Radu Boureanu, G. Călinescu etc.).

Feeria are un simbolism apăsat, alegoric, înrudită îndeaproape cu arta plastică 1900, ea cultivă acelaşi 
pitoresc spectaculos, exterior, spre deosebire de „saga” şi „mit”, are o factură profund optimistă, feericul 
prezentându-se ca un „univers miraculos” suprapus lumii reale, fără a-i distruge coerenţa.

Când evoluează ca pandant dramatic al snoavei, feeria se apropie de comedie prin stilizarea comică şi 
folclorică.

Repere bibliografice:
•	Istoria teatrului în România – vol. III (1849-1918), Ed. Academiei, Buc, 1971
•	Virgil Brădăţeanu – Istoria literaturii dramatice româneşti şi a artei spectacolului, EPP, Bucureşti, 
1979
•	Doina Modola – Dramaturgia românească între 1900-1918, Ed. Dacia, Cluj, 1983
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ITEMI DE EVALUARE.
TIPOLOGIA ITEMILOR

Prof. Neag Ioan Stelian
Liceul Teoretic „Traian Vuia” Făget, jud. Timiș

            Din perspectiva evaluării şcolare prin teste docimologice, itemul poate fi definit ca unitate de măsurare 
care include un stimul şi o formă prescriptivă de răspuns, fiind formulat cu intenţia de a suscita un răspuns de 
la cel examinat, pe baza căruia se pot face inferenţe cu privire la nivelul achiziţiilor acestuia într-o direcţie sau 
alta. 
            Itemul poate fi prezentat izolat sau în strânsă relaţie cu alţi itemi de acelaşi tip sau din tipologii diferite, 
poate presupune alegerea sau elaborarea răspunsului, într-un timp strict determinat sau fără limită de timp. 
Itemii trebuie să respecte aceleaşi exigenţe de proiectare, administrare şi scorare, indiferent de natura testului 
în care sunt incluşi (teste elaborate de profesor-teste standardizate; teste formative-teste sumative etc.).

Tipuri 
de 
itemi

obiectivi
cu răspuns dual
cu răspuns de tip alegere multiplă
de asociere

semiobiectivi
de răspuns scurt
de completare
întrebări structurate

subiectivi

de tip rezolvare de probleme

de tip eseu

cu răspuns restrâns
cu răspuns extins
structurat

liber

           Itemii obiectivi permit măsurarea exactă a rezultatelor, sunt utilizaţi mai ales în testele standardizate 
şi pot fi: 
	itemi cu alegere duală - care solicită subiectului să aleagă unul din cele două posibilităţi de răspuns de 

tipul: adevărat/ fals, corect/ greşit, potrivit/ nepotrivit;
	itemi cu alegere multiplă - care solicită alegerea unui răspuns dintr-o listă de alternative;
	itemi de împerechere sau de asociere - care presupun stabilirea unei corespondenţe între două liste de 

afirmaţii sau concepte.
         Itemii semiobiectivi pot fi itemi cu răspunsuri scurte, fiind formulaţi concis şi specificând clar natura 
răspunsului corect; itemi de completare care presupun completarea unui cuvânt sau a unei sintagme într-un 
text lacunar; itemi structuraţi care se constituie dintr-un set de  întrebări care au în comun un element sau se 
referă la acelaşi fenomen, concept.
          Itemii subiectivi solicită răspunsuri deschise, care în funcţie de volumul şi amploarea răspunsului 
aşteptat pot avea caracter restrictiv şi extins . Itemii de tip rezolvare de probleme şi cei de tip eseu (structurat 
sau nestructurat) constituie variantele de itemi subiectivi utilizaţi în evaluarea şcolară. Natura acestor itemi 
imprimă o notă subiectivă şi calculării scorurilor, a punctajelor, chiar dacă se elaborează un barem de corectare 
foarte riguros.
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1. Itemii obiectivi. Avantaje şi dezavantaje. Exigenţe de proiectare

        Itemii obiectivi presupun întotdeauna alegerea răspunsului/răspunsurilor corecte dintr-o listă anterior 
elaborată pusă la dispoziţie celui examinat, fiind denumiţi şi itemi cu răspuns dat. Răspunsul corect este identic 
pentru toţi cei examinaţi, iar evaluatorii corectează aceşti itemi strict identic.
        Putem delimita trei categorii de itemi obiectivi, diferenţiaţi atât în funcţie de natura stimulului, cât şi în 
funcţie de natura răspunsurilor solicitate: itemi cu răspuns dual (alternativ), itemi cu răspuns de tip alegere 
multiplă şi itemi de asociere.

1.1. Itemii cu răspuns dual

        Itemii cu răspuns dual se elaborează sub forma unor enunţuri complete, pe care examinatul trebuie să 
le accepte sau să le respingă. Răspunsurile corecte sunt marcate cu ajutorul unor inţiale (A – F, dacă răspunsul 
este considerat adevărat, respectiv fals; menţionăm că se poate introduce şi varianta O reprezentând faptul că 
enunţul este o opinie, nefiind nici adevărat, nici fals) sau al cuvintelor DA - NU, plasate în faţa fiecărui enunţ 
sau după acesta. Acest tip de item este alcătuit dintr-o instrucţiune pentru cel examinat, unul sau mai multe 
enunţuri conţinând sarcina de rezolvat, însoţite de variantele de răspuns (DA - NU; Adevărat - Fals etc.). 
Există şi alternativa ca examinatul să plaseze (nu să bifeze) aprecierile de tip A - F, Da – Nu, în relaţie cu itemii 
corespunzători. În general, itemii cu răspuns dual conduc la evaluarea unor comportamente corespunzătoare 
nivelelor taxonomice inferioare (cunoaşterea şi înţelegerea), însă pot fi utilizaţi în elaborarea testelor pentru 
majoritatea  disciplinelor de învăţământ.
        Avantaje ale itemilor cu răspuns dual:
	Precizia şi simplitatea sarcinilor de rezolvat creşte fidelitatea şi obiectivitatea acestui tip de itemi.
	Permit evaluarea unui număr relativ mare de comportamente (se pot acoperi conţinuturi extinse) într-un 

timp scurt, dat fiind faptul că răspunsurile sunt anterior formulate, iar examinatul indică doar valoarea 
de adevăr a acestora.

	Favorizează evaluarea unor comportamente asociate unor nivele taxonomice diferite (cunoaştere, 
înţelegere şi, în condiţii speciale, aplicare).

	Proiectarea lor este relativ simplă, rezultatele fiind uşor de cuantificat.
        Dezvantaje ale itemilor cu răspuns dual:
	Validitatea este relativ mică, datorită simplităţii itemilor de acest tip, ceea ce conduce la orientarea spre 

nivelele taxonomice inferioare.
	Nu permit nuanţări în evaluarea elevului, dat fiind caracterul fix şi scurt al răspunsului, având valoare 

diagnostică redusă (nu oferă evaluatorului informaţii cu privire la raţiunile pentru care examinatul a 
ales una sau alta dintre cele două variante).

	Dacă este comparat cu toate celelalte tipuri de itemi, se poate aprecia că permite cea mai mare 
probabilitatea de a ghici din partea celui examinat. Teoretic, există 50% „şanse” ca elevul să ghiceasă 
răspunsul corect.

         Exigenţe de proiectare a itemilor cu răspuns dual
	Evitarea adevărurilor banale şi inutile în situaţia de utilizare a testului.
	Evitarea enunţurilor negative (mai ales cele care includ o dublă negaţie).
	Evitarea formulărilor lungi şi inexacte, care nu permit orientarea elevului către răspunsul corect.
	Evitarea includerii în același enunţ a două idei care nu se află în relaţie directă şi pot dezorienta elevul.
	Lungimea enunţurilor adevărate şi false trebuie să fie aproximativ aceeaşi, pentru a nu întinde elevului 

capacana de a „ghici” răspunsul corect, speculând că enunţul mai elaborat este adevărat.
	Numărul enunţurilor adevărate şi false trebuie să fie echilibrat 
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Exemplu :

Clasa a VII-a Obiectivul de 
evaluare urmărit

Item Răspuns

Paralelogramul. 
Paralelograme 
particulare

Utilizarea proprietăților 
paralelogramului și 
a paralelogramelor 
particulare

În figura de mai jos ABCD este pătrat, 
iar punctul O este punctul de intersecţie a 
diagonalelor. Stabiliţi valoarea de adevăr 
a propoziţiilor:  

a) m(AOB) = 90°
b) m(DAC) = 45° 
c) Triunghiul ABC este isoscel 
d) AC = AB 

a) A
b) A
c) A
d) F

1.2.  Itemii cu răspuns de tip alegere multiplă

         Acest tip de item este alcătuit din două elemente:
	tulpina, problema, sau premisa, formulată printr-o întrebare directă sau printr-un enunţ incomplet;
	o serie de alternative de răspunsuri propuse examinatului, din care una este corectă sau cea mai bună, 

iar celelalte au rolul de distractori, constituind obstacole ce trebuie depăşite de către examinaţi în 
alegerea răspunsului corect (distractorii au caracter mai degrabă stimulativ, decât derutant). 

        Având în vedere natura răspunsului care se poate solicita examinatului, itemii cu răspuns de tip alegere 
multiplă pot fi proiectaţi în două variante :
	Itemii cu răspuns corect presupun alegerea răspunsului corect care completează un enunţ, dintr-o listă 

de alternativă pusă la dispoziţie elevului. Se aseamănă cu itemii semiobiectivi tip răspuns scurt (de 
completare), singura diferenţă constând în faptul că elevul alege răspunsul, nu îl elaborează el însuşi. 
Itemii de acest tip se cantonează la nivelul cunoaşterii din taxonomia domeniului cognitiv.

	Itemii cu răspunsul cel mai bun sunt preferaţi pentru evaluarea pe nivele taxonomice mai înalte (analiză 
şi evaluare). Mai multe dintre răspunsurile pe care elevul trebuie să le analizeze sunt acceptabile, dar în 
măsură diferită, elevul trebuind să indice cea mai potrivită variantă.

        Avantaje ale itemilor de tip alegere multiplă :
	Pot fi utilizaţi atât în evaluarea unor comportamente simple, de natură reproductivă, cât şi în evaluarea 

unor comportamente complexe, specifice nivelelor taxonomice înalte.
	Pot acoperi conţinuturi diverse, la un nivel de profunzime satisfăcător.
	Proiectarea, administrarea şi scorarea este relativ simplă. Dificultăţi în proiectare pot fi invocate doar 

în cazul itemilor cu alegere multiplă de tip „cel mai bun răspuns”, care trebuie să fie atent conectat cu 
elementele de conţinut corespunzătoare.

        Indiferent de forma în care sunt utilizaţi, au eficienţă crescută, având în vedere volumul mare de conţinuturi 
care poate fi evaluat într-o singură sesiune de evaluare
        

Dezavantaje ale itemilor de tip alegere multiplă:
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	Faptul că răspunsurile sunt gata elaborate nu permite evaluarea capacităţilor creative ale elevului, a 
capacităţilor de organizare a informaţiilor (sinteză).

	Itemii care solicită precizarea celui mai bun răspuns sunt dificil de proiectat – distractorii trebuie să 
fie suficient de contrastanţi prin raport cu răspunsul corect, însă alternativele trebuie să fie totodată 
omogene.

	Scorarea itemilor cu alegere multiplă, în varianta răspunsul cel mai bun poate genera dezacorduri între 
evaluatori, în cazul în care există mai mult de o variantă de răspuns corectă.

        
Exigenţe de proiectare a itemilor de tip alegere multiplă 
	„Tulpina” itemului trebuie să fie formulată clar, complet şi logic, evitându-se impreciziile şi 

ambiguităţile.
	Distractorii trebuie să fie relativ omogeni, fără a se introduce alternative de răspuns fără nici o legătură 

cu problema ilustrată în enunuţ.
	Trebuie evitate redundanţele verbale în prezentarea variantelor de răspuns, pentru a uşura lectura şi 

rezolvarea itemulului de către elev.
	Tulpina sau premisa trebuie să evite formulările negative, care generează dificultăţi în interpretarea 

itemului de către elev.
	Dacă un test include mai mulţi itemi cu alegere multiplă, poziţia răspunsului corect trebuie să varieze, 

pentru a descuraja elevul să speculeze asupa locului alternativei care trebuie bifată.

Exemple:

Clasa a 
VI-a

Obiectivul de 
evaluare urmărit

Item Răspuns

Paralelism
Criterii de 
paralelism

Recunoaștrea 
perechilor de unghiuri 
formate de 2 drepte 
paralele intersectate de 
o secantă și aplicarea 
relațiilor dintre 
măsurile lor

 În figura de mai jos, dreptele 1d  şi 2d  
sunt paralele. Valoarea lui x este:
 A. 45  ;  B. 30  ;  C. 60  ; D. alt răspuns
                                 

 30   sau B.

Clasa a VII-a Obiectivul 
de evaluare 
urmărit

Item Răspuns

Sisteme de două ecuaţii 
cu două necunoscute, de 
forma:                                                                                 

Rezolvarea 
sistemelor 
prin metoda 
reducerii şi 
prin metoda 
substituţiei.

Soluţia sistemului 




=+
=+

52
42

yx
yx

 
este:
A. (-1,2)   B. (1,2)   C. (-1,-2)  
D. (1,-2)   

(1,2) sau B.
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1.3. Itemii de asociere

       Itemii de asociere  sau tip pereche solicită elevului să stabilească corespondenţa între două seturi de 
concepte, date, informaţii etc., plasate de regulă în două coloane diferite: o primă coloană este destinată 
premiselor sau stimulilor, iar în a doua coloană sunt incluse răspunsurile. Premisele şi răspunsurile pot fi 
perechi de evenimente şi date, termeni şi definiţii, reguli şi exemple, simboluri şi concepte, autori şi tiluri de 
cărţi, plante, animale şi clasificări, principii şi aplicaţii, cauze şi efecte, afirmaţii teoretice şi experimente etc. 
În funcţie de natura conţinuturilor, există şi moduri alternative de prezentare a premiselor şi a răspunsurilor, cu 
ajutorul hărţilor, diagramelor, imaginilor etc., care să-l ajute pe elev în rezolvarea sarcinii. În cazul şcolarilor 
mici se poate sugera marcarea relaţiilor dintre premise şi răspunsuri prin săgeţi sau linii simple.
        Avantaje ale itemilor de tip asociere:
	Itemii de tip asociere pot fi consideraţi cei mai complecşi dintre itemii obiectivi, fiind practic constituiţi 

dintr-o serie de itemi de alegere multiplă. Posibilitatea ca elevul să ghicească răspunsul corect este 
redusă prin elaborarea listei de răspunsuri, în aşa fel încât să includă şi distractori (răspunsuri care nu 
trebuie asociate cu nici o premisă).

	Sunt relativ uşor de proiectat şi de administrat, făcând posibilă abordarea unei cantităţi mari de 
comportamente în timp scurt.

	Pot viza deopotrivă nivele taxonomice inferioare şi superioare.
        Dezavantaje ale itemilor de tip asociere:
	În majoritatea situaţiilor evaluative, sunt utilizaţi pentru a aprecia acurateţea asimilării informaţiile 

de tip factual, deşi se pretează şi în evaluarea comportamentelor asociate înţelegerii, aplicării şi chiar 
analizei.

	Proiectarea itemilor poate fi dificilă în cazul în care se vizează respectarea omogenităţii premiselor şi 
a alternativelor de răspuns.

        Exigenţe de proiectare a itemilor de asociere:
	Premisele şi alternativele de răspuns trebuie să acopere un spectru omogen (concepte similare), astfel 

încât elevul să nu poată asocia elementele din cele două liste prin excluderea răspunsurile atipice, fără 
legătură logică cu celelalte .

	Se recomandă ca numărul premiselor să fie inegal faţă de răspunsurile propuse, cei mai mulţi 
recomandând un număr mai mare al răspunsurilor, astfel încât să se evite relaţionarea elementelor prin 
excludere.

	Răspunsurile trebuie prezentate în acord cu o regulă calră: fie în ordine cronologică, fie în ordine 
alfabetică, astfel încât să se evite dezorientarea elevului, dar şi încercarea de a generaliza greşit o 
anumită manieră de prezentare a itemilor.
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Exemple: 

Clasa a 
VIII-a

Obiectivul de 
evaluare urmărit

Item Răspuns

Unghiul 
a două 
drepte în 
spațiu

Determinarea măsurii 
unghiului format de 
două drepte în spațiu

Se dă cubul ABCDA’B’C’D’. Asociați 
fiecare literă din coloana A cu cifra din 
coloana B corespuzătoare unghiului 
specificat în coloana A. Scrieți pe foaie 
toate asocierile care exprimă enunțuri 
adevărate:

A                                                    B

a. )],'([ ABCCm ∠                     1. 45 

b. )],'([ ADBCm ∠                     2. 90 

c. )],'([ CAADm ∠                     3. 60 

                                                4.30     

a. 2.
b. 1.
c. 3.

Clasa a 
VII-a

Obiectivul de 
evaluare urmărit

Item Răspuns

Cercul Determinarea măsurii 
unui unghi înscris într-
un cerc

În figura de mai jos, măsura arcului AB 
este de 80   și măsura arcului DC este de 
100  . Asociați fiecare literă din coloana 
A cu cifra din coloana B corespunzătoare 
unghiului specificat în coloana A. Scrieți 
pe foaie toate asocierile care exprimă 
enunțuri matematice adevărate:

               A.                                         B.
a. măsura unghiului ADB         1. 120 

b. măsura unghiului DAC             2. 40 

c. măsura unghiului BPC              3. 50 

                                                  4. 90 

a. 2.
b. 3.
c. 4.

2. Itemii semiobiectivi. Avantaje și dezavantaje în proiectare și utilizare

2.1. Itemii de tip răspuns scurt și itemii de completare
 
        Itemii cu răspuns scurt  şi cei de completare sunt similari; proiectarea, administrarea şi notarea răspunsurilor 
se supun aceloraşi exigenţe. În cazul itemilor cu răspuns scurt, acesta se solicită printr-o întrebare directă sau 
printr-un enunţ direct, în timp ce itemii de completare constau în enunţuri lacunare, incomplete, răspunsul 
costând din completarea spaţiilor libere. 
         Cele două tipuri de itemi permit evaluarea de rezultate diverse ale activităţii de învăţare, dar la nivele 
taxonomice inferioare: cunoaşterea de terminologii, de reguli, de metode şi procedee de acţiune, interpretarea 
simplă a unor date, abilitatea de a reda conţinuturi prezentate prin desene, hărţi, diagrame etc., capacitatea de a 
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utiliza simboluri matematice sau utilizate în ştiinţele naturii, capacitatea de rezolvare a unor probleme simple 
din ştiinţele exacte. 
   
        Avantaje ale itemilor cu răspuns scurt şi de completare 
	Sunt relativ uşor de proiectat, de administrat şi de corectat/ notat.
	Au un grad ridicat de obiectivitate, în condiţiile elaborării unei scheme de notare adecvate.
	Permit evaluarea unei game largi de conţinuturi.
	Evită dezavantaje specifice itemilor obiectivi, de tipul ghicitului răspunsurilor, deoarece nu i se oferă 

elevului variante de răspuns.
	Permit chiar mai multe variante corecte de răspuns, dacă acestea sunt incluse în schema de notare.

        Dezavantaje ale itemilor cu răspuns scurt şi de completare
	Nivelul taxonomic vizat este aproape exclusiv cel al achiziţiei de informaţie, deşi sunt posibile şi 

sarcini care să releve comportamente specifice înţelegerii sau chiar aplicării.
	Corectarea şi notarea pot fi „contaminate” de probleme de exprimare, erori de scriere, aspecte estetice 

ale celui examinat.
        Exigenţe de proiectare ale itemilor cu răspuns scurt
	Întrebările/ enunţurile trebuie să fie formulte clar, pentru a nu genera confuzii.
	În cazul solicitării unui răspuns numeric trebuie precizat tipul de răspuns aşteptat şi nivelul de precizie 

al acestui răspuns.
	Dacă răspunsurile numerice sunt însoţite de unităţi de măsură corespunzătoare, acestea trebuie să fie 

clar precizate atât în întrebare cât şi după spaţiul liber.
	Sarcina de rezolvat trebuie formulată concis, dar suficient de explicit pentru a nu lăsa loc de interpretare.
	Itemii nu trebuie să includă prea multe spaţii albe, pentru că se îngreunează procesul de înţelegere a 

sarcinii.
	Nu se recomandă decontextualizarea definiţiilor, deoarece s-ar putea ajunge la confuzii în formularea 

răspunsului.
	Este preferabil ca spaţiile albe să fie plasate la finalul enunţului.

Exemple :

Clasa a 
VI-a

Obiectivul de 
evaluare urmărit

Item Răspuns

Numere 
întregi

Efectuarea  
operaţiilor de 
adunare, scădere, 
înmulţire, împărţire, 
ridicare la putere, cu 
numere întregi 

Opusul numărului 
( ) ( ) ( ) ( )2:10322 −++⋅−+−  este.....

13

Clasa a 
VII-a

Obiectivul de 
evaluare urmărit

Item Răspuns

Elemente 
de 
organizare 
a datelor

Calculul probabilității 
unui eveniment

Probabilitatea ca, dintr-o singură 
extragere, din primele 20 de numere 
naturale nenule, să extragem un număr 
divizibil cu 4 este……

4
1



107

2.2. Întrebările structurate
           
 Întrebările structurate sunt definite ca „sarcini formate din mai multe subîntrebări, de tip obiectiv 

şi semiobiectiv, legate între ele printr-un element comun”, menite să acopere spaţiul liber aflat între itemii 
obiectivi şi cei subiectivi.

 Un asemenea item este alcătuit dintr-un material-stimul (care poate fi reprezentat dintr-un desen, un 
text, un tabel etc.) şi o suită de subîntrebări care sunt conectate prin conţinut cu materialul-stimulul. Practic, 
subîntrebările ghidează răspunsurile elevului şi îi oferă un cadru în care îşi realizează demersul. 

Avantaje ale itemilor structuraţi 
	Se presupune că plasarea unui număr suficient de itemi obiectivi şi semiobiectivi în relaţie cu acelaşi 

material-stimul, poate favoriza evaluarea unor comportamente corespunzătoare unor nivele taxonomice 
mai înalte (aplicare şi chiar analiză).

	Fiind vorba de mai mulţi itemi, de regulă organizaţi în funcţie de nivelul de dificultate, permit abordarea 
întrebărilor structurate de către un număr mare de elevi (cel puţin în prima lor parte).

	 Permit utilizarea unor materiale-stimul de tipul graficelor, hărţilor, diagramelor etc., ceea ce le face mai 
atractive pentru elevi şi mai pertinente în evaluarea unor capacităţi dificil de abordat prin intermediul 
altor categorii de itemi.

	Permit transformarea unor itemi de tip eseu într-o serie de itemi obiectivi şi semiobiectivi, acest fapt 
având ca efect creşterea fidelităţii actului de evaluare.
Dezavantaje ale întrebărilor structurate 

	Majoritatea exemplelor de întrebări structurate ce pot fi identificate în subiectele testelor şi examenelor 
naţionale româneşti conţin itemi semiobiectivi de tip răspuns scurt. Cu toate acestea, surse din literatura 
pedagogică străină amintesc întrebările structurate în conexiune cu o serie de itemi cu alegere multiplă. 

	Materialele-stimul pot ridica probleme tehnice în proiectare, legate de acurateţea şi claritatea imaginilor, 
a graficelor etc.

	Costurile de proiectare şi de administrare sunt mai ridicate în cazul întrebărilor structurate, decât în 
cazul altor tipuri de itemi.

	În unele situaţii, răspunsurile la subîntrebări sunt conectate între ele, ceea ce trebuie să se evidenţieze 
clar în schema de notare.

	Elaborarea schemelor de corectare şi de notare este mai dificilă.
Exigenţe de proiectare a întrebărilor structurate 

	Subîntrebările trebuie proiectate gradat, în ceea ce priveşte nivelul de dificultate, din cel puţin două 
motive: pentru a asigura evaluarea unor capacităţi cu nivele crescânde de complexitate, dar şi pentru a 
încuraja abordarea subiectului de către elev.

	Itemii ataşaţi materialului-stimul trebuie să solicite răspunsuri simple şi scurte. În acest sens se 
recomandă nu doar formularea cât mai clară a itemilor, astfel încât să ghideze elaborarea răspunsului 
de către elev, ci şi alocarea unui spaţiu de răspuns care să orienteze elevul cu privire la volumul de 
informaţii care trebuie utilizat.

	Se recomandă ca subîntrebările să fie independente, astfel încât să nu condiţioneze răspunsurile la un 
item de răspunsurile la itemi anteriori.

	Itemii trebuie să fie strict conectaţi la conţinutul materialului-stimul, pentru a nu-l orienta eronat pe 
elev către speculaţii inutile.

	Calitatea tehnică a materialului-stimul trebuie să fie adecvată, fără a crea dificultăţi suplimentare în 
calea rezolvării, corecte, a cerinţelor de către elev.

	Spaţiul alocat răspunsului trebuie să sugereze lungimea aşteptată a răspunsului, fără a limita posibilitatea 
de exprimare a elevului, dar şi fără a încuraja exagerările în dezvoltarea ideilor.

	Schema de notare trebuie elaborată cu atenţie; în cazul subîntrebărilor conectate între ele (situaţie 
nerecomandată), acest fapt trebuie ilustrat prin schema de notare propusă .
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Exemple: 

Clasa a 
VI-a

Obiectivul 
de evaluare 
urmărit

Item Răspuns

Procente Aplicarea 
proprietăţilor 
procentelor 
în rezolvarea 
problemelor;

După două măriri succesive de 
preţuri, prima de 10% şi a doua de 
20%, un obiect costă 330 lei .
 a) Care a fost preţul obiectului 
înainte de a doua scumpire?
 b) Care a fost preţul iniţial al 
obiectului şi cu câţi lei este mai 
mic decât preţul final?
 c) Cât la sută din preţul final 
reprezintă preţul iniţial?
 d) Cu ce procent din preţul iniţial 
a crescut preţul produsului după 
cele două scumpiri?

a) Formularea ecuaţiei 

,
100
10 yxx =⋅+  x-preţul iniţial

 Formularea ecuaţiei 

330
100
20

=⋅+ yy , y-preţul după 
prima scumpire
Obţinerea ecuaţiei în y: 120y=3300
Obţinerea preţului după prima 
scumpire: y=275 lei
b) Scrierea ecuaţiei 

275
100
10

=⋅+ xx
Obţinerea ecuaţiei în x: 110x=2750
Finalizare: preţul iniţial este 250 
lei
Diferenţa de preţ este de 80 lei

c) Scrierea ecuaţiei 250= 330
100

⋅
p

330
100250 ⋅

=p
Finalizare: 75,(75) %
d) Scrierea ecuaţiei 

330250250
100

=+⋅
p  

Efectuarea calculelor 
Obţinerea ecuaţiei 25p=800
Finalizare: procentul este 32%

3. Itemii subiectivi. Avantaje și dezavantaje în proiectare și utilizare

3.1.Itemii de tip rezolvare de probleme
      
Presupun prezentarea unor situații-problemă, inedite pentru elev, care nu dispun de o soluție 

predeterminată, precum și antrenarea acestuia pentru identificarea unor soluții prin parcurgerea unor etape: 
- identificarea problemei
- culegerea și selectarea datelor de bază
- formularea și validarea unor ipoteze
- identificarea unei metode de rezolvare
- propunerea unei soluții
- evaluarea soluției
- formularea concluziei asupra rezolvării realizate
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Situațiile problemă pot fi simple, ”închise”, atunci când elevului îi sunt puse la dispoziție toate datele 
necesare rezolvării, scopul este precizat clar, iar succesiunea cerințelor sugerează și etapele de rezolvare, și 
situații problemă ”deschise”, atunci când elevul dispune doar de datele cele mai importante, procesul de 
rezolvare este doar sugerat, iar demersul propriu-zis trebuie ales de către cel examinat. Se poate utiliza ca 
sarcină de lucru individuală sau de grup, scopul fiind dezvoltarea imaginației, a gândirii divergente, încurajând 
activitățile creatoare și critice.

Avantaje ale itemilor de tip rezolvare de probleme:
	stimulează gândirea creativă, critică a elevilor
	oferă posibilitatea testării unei game largi de abilități
	favorizează activitățile de rezolvare în echipă și dezvoltarea abilităților autoevaluative
	încurajează elevul să analizeze comparativ mai multe metode, căi de rezolvare a unei probleme și să ia 

decizii cu privire la cea mai adecvată dintre ele
	permit utilizarea unor materiale-suport diverse și stimulative
	pot fi utilizați în cadrul oricărei discipline

Dezavantaje ale itemilor de tip rezolvare de probleme
	dificultatea elaborării schemei de corectare și de notare, care lasă loc interpretărilor subiective ale 

evaluatorului
	timpul de administrare și de corectare este mai îndelungat decât în cazul itemilor obiectivi și semiobiectivi

Exigențe de proiectare
	pentru a asigura caracterul formativ al evaluării, sarcinile de lucru trebuie să fie diversificate, pentru a 

evita rutina
	sarcinile de rezolvat trebuie să fie adecvate obiectivului de evaluare vizat
	schema de corectare și de notare trebuie elaborată cu deosebită atenție, pentru a minimiza efectele 

subiectivității evaluatorului
	situația-problemă trebuie să fie în concordanță cu vârsta și cu nivelul de pregătire al elevului
	este de dorit ca, acolo unde este necesară utilizarea unor materiale suplimentare, acestea să fie ușor de 

procurat și puțin costisitoare

Exemple :
 
Clasa a 
VII-a

Obiectivul de 
evaluare urmărit

Item Răspuns

Probleme 
care pot fi 
rezolvate 
cu 
ajutorul 
ecuațiilor

Rezolvarea 
problemelor cu 
ajutorul ecuațiilor

Un bicyclist a parcurs un traseu în 
3 zile. În prima zi a parcurs 40% 
din lungimea traseului, a doua zi 

3
2  din ce i-a rămas, iar în a treia zi 
ultimii 36 km. Care este lungimea 
traseului?

x-lungimea drumului

Ziua I: xx ⋅=⋅
5
2

100
40

Ziua II: xx ⋅=⋅⋅
5
2

5
3

3
2

Ziua III: 36 km
Se formează ecuația:

xxx =+⋅+⋅ 36
5
2

5
2 , 

cu soluția x=180
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        3.2. Itemii de tip eseu

       Presupun elaborarea de către elev a unor răspunsuri complexe, având o suficientă libertate în jalonarea 
liniilor de explicare, argumentare, etc.

- eseu cu răspuns restrâns
- eseu cu răspuns extins
- eseu structurat eseu liber

3.2.1. Itemii tip eseu cu răspuns restrâns

- Implică respectarea de către elev a unor cerințe în elaborarea răspunsului, care pot viza forma, (numărul de 
pagini, linii sau paragrafe) și/sau conținutul (anumite elemente de conținut care trebuie să se regăsească în 
răspuns).

3.2.2. Itemii tip eseu cu răspuns extins

- Solicită elevului să elaboreze un răspuns amplu, valorificând toate achizițiile anterioare, dar cu introducerea 
unor elemente de originalitate.

3.2.3. Itemii de tip eseu structurat

- Sunt compuneri care tratează o anumită temă, indicată în cerință. Tema presupune un număr variabil de 
cerințe, ce vor fi dezvoltate în cuprinsul eseului, ordinea integrării cerințelor nefiind obligatorie. Aceste cerințe 
au rolul de a ghida elevul în organizarea și argumentarea ideilor expuse. Acest tip de itemi trebuie întotdeauna 
completat cu o schemă de corectare și de notare care să indice punctajele aferente elementelor de reper, care 
să fie aduse la cunoștința elevului într-o formă sau alta.
        Avantaje ale itemilor de tip eseu structurat
	sunt ușor de proiectat, deoarece proiectarea necesită un timp relativ redus
	nu necesită materiale auxiliare
	ghidează elevul în elaborarea răspunsului, ajutându-l să își organizeze ideile

       
Limite (dezavantaje) ale itemilor de tip eseu structurat
	acoperă o arie mică de conținuturi, deși timpul necesar pentru elaborarea răspunsului este, în general, 

mare
	schema de notare este greu de realizat
	restricționarea răspunsului prin introducerea cerințelor
	intervine subiectivitatea evaluatorului

       Itemii de tip eseu structurat permit evaluarea unor rezultate ale învățării situate la niveluri cognitive 
superioare, precum analiza și sinteza
        Recomandări
	formularea sarcinii de lucru trebuie să conțină toate instrucțiunile necesare rezolvării (număr de pagini, 

ordinea integrării cerințelor, alocarea punctajului)
	schema de notare trebuie realizată în relație strictă cu instrucțiunile privind rezolvarea

1.1.4. Itemii de tip eseu liber

- prezintă, în manieră explicită, un enunț, fără a include precizări explicite cu privire la maniera de 
organizare a răspunsului și fără a aduce precizări cu privire la evaluarea analitică a acestuia

- permite elevului să decidă asupra parcursului, asupra aspectelor pe care este necesar să insiste, precum 
și asupra ordinii în care acestea vor fi integrate în cuprinsul textului
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        Avantaje ale itemilor de tip eseu liber
	timpul redus de proiectare
	nu necesită materiale auxiliare
	permit măsurarea capacităților asociate nivelului taxonomic cel mai înalt
	permit evidențierea calităților de tip creativitate, coerență argumentativă
	permit dezvoltarea capacității de exprimare și organizare a ideilor la elevi

        Limite (dezavantaje) ale itemilor tip eseu liber
	acoperă o arie redusă de conținuturi, deși timpul alocat elaborării este mare
	dificultatea realizării schemei de notare
	timpul mare alocat realizării evaluării
	gradul redus de fidelitate

        Itemii de tip eseu liber încurajează activitățile creatoare și critice, precum discutarea cauzelor și a 
efectelor, analiza situațiilor complexe, argumentarea unor opinii, etc.
         Recomandări
	Alegerea temei trebuie realizată în funcție de obiectivul de evaluare și în paralel cu schema de notare.
	Schema de notare trebuie să clarifice ce abilități vor fi recompensate și în ce proporție.
	Scopul schemei de notare este de a minimaliza subiectivitatea și de a maximaliza fidelitatea și 

aplicabilitatea.

Bibliografie:

1. Cucoș, C., Teoria şi metodologia evaluării, Ed. Polirom, Iași, 2008
2. Radu, I., T., Evaluarea în procesul didactic, EDP, București, 2000
3. Stoica, A., Evaluarea curentă şi examenele, Ghid pentru profesori, Ed. ProGnosis, București, 2001.
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METODE ŞI STRATEGII ÎN EVALUAREA ŞCOLARĂ

                                                                                                         Profesor: Cătălina Daniela Ruţă
                                                                                       Şcoala Bascov/Valea Ursului, Argeş

Prin procesul de evaluare ne pronunţăm asupra stării unui fapt, proces la un anumit moment, din 
perspectiva informaţiilor pe care le culegem cu ajutorul unui instrument care ne permite să măsurăm în raport 
cu o anumită normă la care ne raportăm. 

Schimbările complexe în ceea ce priveşte utilizarea unor strategii moderne ale învăţării presupun şi 
metode de evaluare adecvate. 

Evaluarea trebuie să fie coerentă cu noile stiluri şi metode de predare – învăţare şi să fie gândită ca un 
instrument pentru îmbunătăţirea activităţii, nu ca o „probă” a ceea ce ştiu sau nu ştiu?! elevii la un moment dat. 
Organizarea unei activităţi interesante, în care elevii (şi profesorii) se simt bine în timpul învăţării nu este un 
scop în sine. Trebuie să înregistrăm mereu progresele  pe care le fac elevii în procesul de învăţare. De aceea, 
evaluarea este menită să ne sprijine pentru a îmbunătăţi învăţarea, nu să probeze că elevii au învăţat ceva 
anume (şi cât anume) ca şi informaţie. 

Din aceste motive profesorii trebuie să folosească atât evaluarea formativă (pentru procesul de predare 
– învăţare) cât şi evaluarea sumativă (pentru „produsele” care rezultă în urma învăţării). 

Pentru a evalua procesul, profesorii pot utiliza „cartonaşe de ieşire”, care să conţină trei întrebări:
	Care au fost cele mai importante concepte învăţate în această lecţie?
	Ce este încă neclar?
	Ce v-a plăcut cel mai mult în această lecţie? sau chestionare de evaluare la sfârşitul fiecărui 

capitol sau chiar la sfârşitul unor lecţii. În acest mod profesorii primesc feed – back de la elevi şi pot să facă 
schimbări în procesul de învăţare pentru a îmbunătăţi paşii următori. Pe de altă parte, profesorii vor evalua şi 
„produsul” învăţării, măsurând însă ceea ce elevii au realizat în raport cu obiectivele lecţiei nu ce anume sau  
cât nu ştiu. 

În ceea ce priveşte evaluarea sumativă, profesorii pot folosi pe lângă testele scrise sau examinarea orală 
şi alte „probe” de evaluare, care pun accentul pe „interactivitatea” dintre elev şi profesor. Profesorii trebuie 
să aibă în vedere utilizarea acestora şi pentru faptul că presupun munca în grup, unde fiecare elev acţionează 
ca membru al grupului respectiv (metode utilizate cu precădere de predarea – învăţarea interactivă). Deci ei 
trebuie să evalueze şi activitatea grupului ca un tot, dar şi felul în care fiecare elev lucrează în grupul respectiv. 
Se poate apela şi la autoevaluare; elevii trebuie încurajaţi să reflecteze asupra propriei activităţi şi trebuie să 
înveţe să-şi aprecieze  (cu note!) propria învăţare. 

Metodele tradiţionale de evaluare au căpătat această denumire  datorită consacrării lor în timp ca fiind 
cele mai des utilizate. Din această categorie fac parte: probele orale ,probele scrise, robele practice.  Probele 
orale reprezintă metoda de evaluare cea mai des utilizată la clasă. 

Avantajele utilizării probelor orale vizează flexibilitatea şi adecvarea individuală a modului de evaluare 
prin posibilitatea de a alterna tipul întrebărilor şi gradului lor de dificultate în funcţie de calitatea răspunsurilor 
oferite de către elev şi posibilitatea de a clarifica şi corecta imediat eventualele erori sau neînţelegeri ale 
elevului în raport de un  conţinut specific etc. 

Limitele acestor probe vin din diverse circumstanţe care pot influenţa obiectivitatea evaluării atât din 
perspectiva profesorului, cât şi cea a elevului. De exemplu, gradul diferit de dificultate al întrebărilor de la un 
elev la altul, variaţia comportamentului evaluatorului etc., generează o puternică varietate interindividuală şi 
intraindividuală între evaluatori sau la acelaşi evaluator în momente diferite, la fel cum starea emoţională a 
elevului în momentul răspunsului influenţează performanţa acestuia din punct de vedere al calităţii prestaţiei 
sale; nivelul scăzut de validitate şi fidelitate; Consumul mare de timp, având în vedere că elevii sunt evaluaţi 
individual. 

Avantajele probelor scrise sunt practicate, şi uneori chiar preferate,  în condiţiile în care se doreşte 
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eficientizarea procesului de instruire şi creşterea gradului de obiectivitate în apreciere prin economia de timp 
pe care o realizează în cadrul bugetului alocat relaţiei predare – învăţare – evaluare. Probele scrise permit 
evaluarea unui număr mare de elevi într-un timp relativ scurt. Probele scrise fac posibilă evaluarea tuturor 
elevilor asupra aceleiaşi secvenţe curriculare, ceea ce face comparabile rezultatele elevilor, iar evaluarea în 
sine mai obiectivă. Dezavantajul major este presupus de relativa întârziere, în timp a momentului în care se 
realizează corectarea unor greşeli sau completarea unor lacune identificate. 

Probele practice sunt utilizate în vederea evaluării capacităţii elevilor de a aplica anumite cunoştinţe 
teoretice, precum şi a nivelului de stăpânire a priceperilor şi deprinderilor de ordin practic. Cu toate că 
activităţile practice oferă posibilitatea elevului de a-şi dezvolta atât competenţele generale (comunicare, 
analiză, sinteză, evaluare), cât şi pe cele specifice, aplicative (utilizarea datelor, a instrumentelor de lucru, 
interpretarea rezultatelor), evaluarea elevilor prin probe practice, atât în situaţii de examinare curentă, cât şi în 
situaţii de examen, este foarte puţin pusă în valoare. 

Principalele metode complementare de evaluare, al căror potenţial formativ susţine individualizarea 
actului educaţional prin sprijinul acordat elevului sunt:

Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor şi poate fi făcută pentru a evalua 
performanţele elevilor, dar mai ales pentru a evalua comportamentele afectiv – atitudinale.Astfel de caracteristici 
ce pot fi evaluate sunt:

	Concepte şi capacităţi:
Organizarea şi interpretarea datelor, selectarea şi organizarea corespunzătoare a instrumentelor de 

lucru, descrierea şi generalizarea unor procedee, tehnici, relaţii, utilizarea materialelor auxiliare pentru a 
demonstra ceva, identificarea relaţiilor, utilizarea calculatorului în situaţii corespunzătoare

	Atitudinea elevilor faţă de sarcina dată:
Concentrarea asupra sarcinii de rezolvat ,implicarea activă în rezolvarea sarcinii, punerea unor 

întrebări pertinente profesorului, completarea/îndeplinirea sarcinii, revizuirea metodelor utilizate şi a 
rezultatelor

	Comunicare: discutarea sarcinii cu profesorul în vederea înţelegerii acesteia.
Proiectul 
Activitatea, mai amplă decât investigaţia care începe în clasă prin definirea şi înţelegerea sarcinii 

(eventual şi prin începerea rezolvării acesteia), se continuă acasă pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni 
(timp în care elevul are permanente consultări cu profesorul) şi se încheie tot în clasă, prin prezentarea în 
faţa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obţinute şi dacă este cazul, a produsul realizat. Proiectul 
poate fi individual sau de grup. Titlul/subiectul va fi ales de către profesor sau elevi.  

Criterii de alegere a proiectului. Elevii trebuie să aibă un anumit interes pentru subiectul respectiv; 
să cunoască dinainte unde îşi pot găsi resursele materiale; să fie nerăbdători în a crea un produs de care să 
fie mândri; să nu aleagă subiectul din cărţi vechi sau să urmeze rutina din clasă.

Capacităţile/competenţele care se evaluează în timpul realizări proiectului sunt:
metode de lucru, utilizarea corespunzătoare a bibliografiei, utilizarea corespunzătoare a materialelor 

şi echipamentului;corectitudinea/acurateţea tehnică; generalizarea problemei; organizarea ideilor şi 
materialelor într-un raport; calitatea prezentării; acurateţea cifrelor etc. 

Portofoliul reprezintă o colecţie exhaustivă de informaţii despre progresul şcolar al unui elev, 
obţinut printr-o varietate de metode şi tehnici de evaluare.  Utilitatea portofoliilor constă în faptul că elevii 
devin parte a sistemului de evaluare şi pot să-şi urmărească, pas cu pas, propriul progres sau că elevii şi 
profesorii pot comunica (oral sau scris) calităţile, defectele şi ariile de îmbunătăţire a activităţilor, sau că 
elevii, profesorii şi părinţii pot avea un dialog concret despre ceea ce elevii pot realiza, atitudinea faţă de o 
disciplină şi despre progresul care poate fi făcut la acea disciplină în viitor , iar factorii de decizie, având la 
dispoziţie portofoliile elevilor, vor avea o imagine mai bună asupra a ceea ce se petrece în clasă.
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 Ce conţine un portofoliu?

 Selecţii din însemnări 
care exemplifică 
reflecţii, originalitate, 
culoare, pătrundere… 

Portofoliul 

 

Conţinut focalizat pe 
concepte şi capacităţi 

esenţiale 

 

Produse 
elaborate, 
variate 
tipuri 

Produse care 
arată procesul 
de dezvoltare: 

Început, 
planificare, 
revizuiri 

Produse care indică 
interesele, stilul 

elevului şi folosirea 
unei varietăţi de 

inteligenţe 

Criterii pe baza cărora munca poate fi evaluată 

Autoevaluarea se poate face  prin întrebări pe care elevii ar trebui să şi le pună de tipul: există un 
alt mod (metodă) de a rezolva această sarcină?  sau am rezolvat sarcina suficient de bine? Sau ce ar trebui 
să fac în pasul următor?, Ce produs, care mă reprezintă, ar trebui să-l valorific?

Condiţiile necesare pentru formarea deprinderilor autoevaluative la elevi sunt:
prezentarea obiectivelor pe care elevii trebuie să le atingă, încurajarea elevilor în a-şi pune întrebările 

de mai sus şi de a da răspunsul în scris, încurajarea evaluării în cadrul grupului sau completarea, la sfârşitul 
unei sarcini importante, a unor propoziţii de genul: Am învăţat…/Am fost surprins de faptul că…/Am 
descoperit că…/Am folosit metoda… deoarece…/ În realizarea acestei sarcini am întâmpinat următoarele 
dificultăţi…
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REGULILE UNEI EVALUĂRI EFICIENTE

1. Construiţi o imagine pozitivă despre evaluare! 
Evaluarea nu trebuie asociată cu eşecul, sancţiunea sau controlul, ci cu posibilitatea de reflectare 

asupra rezultatelor, cu formarea unei imagini cât mai corecte despre sine, nu numai cu lipsurile pe care 
le are, dar mai ales cu calităţile pe care le poate valorifica şi dezvolta de aici încolo. Orice profesor ar 
trebui să-şi proiecteze evaluarea o dată cu proiectarea conţinutului şi să prezinte ce se aşteaptă de la 
elevi, ce progrese vor trebui să facă: o probă care este precedată de prezentarea obiectivelor de evaluare 
se va dovedi mult mai eficientă decât una la care elevul nu ştie la ce să se aştepte. Pentru profesor, 
evaluarea este un prim instrument ce îi conferă o imagine asupra acţiunii sale. 

2. Nu utilizaţi evaluarea pentru alte scopuri decât cele pentru care este ea proiectată! 
	 Evaluarea de orice fel nu trebuie să pedepsească, ci să stimuleze pentru etapa următoare a învăţării! 
Cel care învaţă trebuie să înţeleagă că evaluarea are scopul de a-l informa obiectiv asupra a ceea ce mai 
are de învăţat. 
	 Evaluarea trebuie proiectată cu scopul judecării stadiului de dezvoltare a achiziţiilor individului, 
fiind o parte componentă a procesului de învăţare, chiar dacă este realizată de altcineva decât cel care este 
implicat în procesul de predare – învăţare. 
	 Nu generalizaţi datele obţinute în urma aplicării unei probe nestandardizate pentru că această 
generalizare poate produce multe erori de interpretare. 
	 Aplicarea unei probe de evaluare trebuie să respecte regulile sale proprii şi reguli generale de 
aplicare, care presupun obiectivitate prin uniformitatea aplicării probei. 
	 Interpretarea rezultatelor trebuie înţeleasă ca o parte componentă obligatorie a evaluării, şi ea se 
face, în funcţie de tipul de evaluare, în faţa celor evaluaţi, rezultatele trebuind să fie cât de repede posibil 
făcute publice în cazul unei evaluări cerute de o instituţie.
	 Există o curbă a randamentului fiecărui elev care, în general, se poate stabili pentru anumite 
perioade. Nu este indicat să facem evaluări care se încheie cu notarea elevilor la începutul sau la sfârşitul 
unei săptămâni!
	 Nu este obligatoriu să facem notări pentru orice tip de evaluare şi oricum putem folosi mai multe 
posibilităţi de apreciere a rezultatelor.  
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A. Stoica, R. Mihail, Evaluarea educațională, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2006 ;
SNEE, Ghid de evaluare- Limba și literatura română-, Bucureşti, 2001.
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POEZIE ȘI MATEMATICĂ PRIN VIZIUNEA 
MODERN-ERMETICĂ BARBIANĂ

Profesor: Oprea Vasile Elena,
Scoala cu clasele I-VIII Popesti

Motto: Fie să-mi clipească vecinice, abstracte, 
Din culoarea minţii, ca din prea vechi acte. 
Eptagon cu vârfuri stelelor la fel.  
Şapte semne, puse ciclic:

                                                                 (Ion Barbu, Incheiere)

Disputat de doua domenii ale spiritului care rareori se conjuga: Poezia si Matematica, Ion Barbu a 
reusit in mod surprinzator sa fie un poet si, dupa cum spun matematicienii, sa fie si un mare creator in sfera 
algebrei.

Interferenta poeziei cu matematica a fost explicata de poetul insusi inca din 1929:
“Oricat s-ar parea de contradictorii acesti doi termini la prima vedere, exista undeva, in domeniul inalt 

al geometriei, un loc luminous unde se intalneste cu poezia […]”. Ca si in geometrie, inteleg prin poezie o 
anumita simbolica pentru reprezentarea formelor posibile de existenta. Pentru mine, poezia este o prelungire a 
geometriei, asa ca, ramanand poet, n-am parasit niciodata domeniul divin al geometriei.”

A scris versuri ca sa-i dovedeasca scepticului prieten giurgiuvean, Tudor Vianu, ca, daca isi pune 
ambitia la incercare, poate sa stapaneasca si regulile prozodiei, nu numai regulile geometriei; dovada a fost 
facuta si pariul castigat. 

Viziunea genetica, lapidaritatea conceptiei si expresiei, sobricetatea relativa a poetului evoca in versuri 
frumoase si reci poezia fortelor naturii, a materiei inerte a prefacerii universale si a misterelor germinatiei. 
Prin vigoarea geometrica si prin poezia pura, ermetica, nu lenesa pentru care opteaza, prin pitagorismul poetic, 
lirica sa se intelectualizeaza, se incifreaza.

Eugen Lovinescu a dat cel dintai tanarului matematician binecuvantarea critica, Sburatorul isi face o 
cinste deschizandu-si coloanele acestui nou poet, caruia i-au dat numele de Ion Barbu. (Eugen Lovinescu,1919). 
Talentul tanarului geometru, cu idei limpezi va impune un stil, o scoala ermetica, cu ecouri care nu s-au stins 
nici azi; Barbu a devenit un model poetic si modelul a fost si este inca disputant odata cu aparitia volumului 
intitulat “Joc secund” (1930). 

Tudor Vianu a compartimentat poezia lui Ion Barbu in trei cicluri tematice si stilistice: 
1. Ciclul poeziei parnasiene (1919-1920) cuprinde poezii precum: “Lava”, “Muntii”, “Copacul”, 

“Banchizele”, “Umanizare”, “Panteism”, descrie peisaje mineralizate, evoca zeitati mitologice, surprinde 
anumite procese de constiinta, este o poezie cu forma fixa, poetul cultiva in aceasta etapa sonetul.

2. Ciclul baladic si oriental (1920-1924) cuprinde: “Dupa melci”, “Selim”, “Nastratin Hogea la 
Isarlik”, “Domnisoara Hus”, “Riga Crypto Lapona Enigel” au un caracter narativ asemeni baladelor, sunt 
descriptive, evoca o lume pitoreasca, a descantecelor, o lume de inspiratie autohtona sau balcanica, seamana 
cu operele lui Anton Pann.

3. Ciclul ermetic reprezentat de poezii precum: “Oul dogmatic”, “Ritmuri pentru nuntile necesare”, 
“Uveden rode”, “Din ceas dedus…”, “Timbru”, cele din urma putand fi considerate adevarate arte poetice, Ion 
Barbu creand un timp original de hermetism in poezie, numit barbism.

In interviul din 1927, acoradt lui Felix Aderca, Ion Barbu distinge patru etape ale creatiei sale: parnasiana, 
antonpannesca, expresionista si “saradista”.

Categoriile estetice complementare apolinic-dionisiac, formulate de Nietzsche domina universul liricii 
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barbiene, constituie momente esentiale in procesul creatiei si imbolduri: visul/contemplatia, trairea dezlantuita 
a fortelor inconstiente si abisale, intelepciune si instinct, gandire si viata, plastica si muzica.

Ion Barbu este un Poet singular in literature romana, creator al unui univers liric si stilistic inedit, 
profund si tulburator, un poet al esentelor exprimate intr-un limbaj criptic, incifrat ermetic, innovator, care 
exprima atat de mult in cuvinte putinse si la care “concizia este virtutea capitala a stilului sau”(Tudor Vianu). 

Unii dintre contemporani vedeau in Barbu un poet bizar, el inchide o epoca fara a deschide alta, observa 
critical N. Manolescu (“Metamorfozele poeziei”), numitul curent barbican revine, la scara mai generala si mai 
estompata in optiunile literare ale generatiei ’80 postmoderniste.

Toata viziunea artistica a volumului “Joc secund”(1930) a deveint pur si simplu o Arta, poeziile 
au fost explicate, terorizate, decodificate, o intrebare retorica insa nu si-a gasit raspunsul: Putem aplica la 
Barbu metode pedagogice. Greu, pentru ca intr-un fel lirica lui Barbu inca mai socheaza cititorul neinitiat in 
procedeele ermetismului. 

Spre deosebire de poetii care au elogiat matematica, vazand in ea o intruchipare a rigorii (Novalis, 
E.A. Poe, Baudelaire). Ion Barbu valorifica limbajul matematic, conferindu-i conotatii care-i lipsesc in 
lucrarile de specialitate; termenii matematici (prin excelenta denotativi, univoci) devin la Barbu polisemantici 
- caracteristica traditionala a limbajului considerat, prin conventie, poetic. Se introduce astfel ambiguitatea in 
poezie si poezia in matematica, schimbandu-se practic, amandoua. Pericolul acordarii calitatii de simbol unor 
termini stiintifici fiind virtual la lectura textelor barbiene, se vede necesitatea unui dictionar Barbu (pe care 
numai un om cu pregatire matemetica superioara l-ar putea realiza) dedicat terminologiei stiintifice prezentate 
in poezia barbiana, pentru semantica acesteia.

“Ca si in geometrie, inteleg prin poezie o anumita simbolica pentru reprezentarea formelor posibile de 
existenta” – ii marturisea lui I.Valerian (Viata literara, numarul 36, 1927).

Poezia lui Barbu e foarte simbolica, surprinde adesea in figurile geometrice, in numere, in unele mituri, 
o posibila ordine universala, un cosmos gandit si contemplat sub specia formelor elementare si liniilor.

La o lectura mai atenta a “poetului-matematician” se observa ca poetica acestuia este dominate de “trei 
mituri centrale”: Mitul Soarelui, Mitul Nuntii si Mitul Oglinzii. Observatii originale sunt si in privinta celor 
trei culori-simbol ce revin obsedant, cu un rol functional, determinant ca: Albastrul (culoare de o puritate 
fascinanta, viriginala, care pastreaza nealterata semnificatia abtsracta).

Galbenul (care poarta in sine calum adanc, triumator, al impinirii setei de absolute, de esente) si 
Verdele (care realizeaza fuziunea intre Albastru si Galben, intre puritate si cunoastere deplina, simbolizand 
impinirea „nuntii” dintre Om si Soare, dinspre om si esenta lui spirituala.

Pornind de la aceste idei putem afirma ca Ion Barbu este un matematician al delirului, inzestrat cu un 
spirit vizionar scentist.

Un punct de vedere pretios il formuleaza in revista Amfiteatru, Mai, 1967 Cezar Baltag in privinta liricii 
barbiene: „Lirica sa reprezinta un punct limita in poezie si el insusi a fost constient de acest fapt. De la Barbu 
nu se poate porni, este clar. Dar nici nu se poate face abstractie de el. Dupa Barbu nu mai pot exista prebarbieni, 
dupa cum Eminescu n-au mai putut exista preeminescieni. Numele lui Ion Barbu este rostit cel mai adeseori ca 
un titlu de monopol asupra poeziei dificile, al poeziei celebraoare de misteruri, al poeziei intelectuale, uitandu-
se ca el nu este decat uul din cei mai de seama reprezentanti ai acestui tip de poezie, vechi de cand lumea. Ion 
Barbu a imbogatit foarte mult poezia romana prin transferul pe care l-a facut operand dintr-o data in poezie 
cu termeni imprumutati din disciplina exacta in care a execelat, termeni de o mare forta lirica, pe care el a 
stiut s-o descopere si s-o valorifice. El a transferat in lirica si un anume spirit al gandirii matematice, tendinta 
catre lapidaritate, arta de a concentra si a esentializa la maximum, de a transforma cuvantul intr-un simbol 
matematic, investindu-l cu un mai mult mister decat inainte. Dar tot in Ion barbu incep si izvoarele secetei. 
Matematica este singura stiintifica perfecta, a certitudinilor absolute. Perfectiunea absoluta exlude tragicul. 
Gandirea matematicii este un tip de gandire in care tragicul. Gandirea matematica este un tip de gandire in 
care tragicul nu-si afla loc. Poezia lui Ion Barbu, foarte vitala si foarte cerebrala in acelasi timp, este o poezie 
lipsita de dimensiunea tragicului, dimensiune fundamentala a artei supreme... 
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Ion Barbu reprezinta pentru poezia romana un punct de nare altitudine, un reper fundamental pentru 
orice va mai scrie poezie de acum incolo in aceasta limba, totusi considera ca estetica sa este o estetica inchisa.”

Parerea exprimata de Cezar Baltag mi s-a parut demna de insusit,  ca o concluzie pentru originala opera 
a lui Ion Barbu.
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SAVANTUL ŞI TEOLOGUL
      

 Prof. Marioara-Daniela Petcu,  
Școala Popeşti, oraş Mihăileşti, Jud. Giurgiu

Înv. Opriș Roxana,  
Școala cu clasele I-VIII Voila, Jud. Brașov

 Credem că tema de faţă este de actualitate, deoarece societatea de astăzi cunoaşte un puternic progres 
ştiinţific şi tehnologic care, în afară de o creştere a nivelului de trai material, are şi ca o altă consecinţă 
manifestarea unui fenomen de desacralizare a ei, mai ales din cauza unei indiferenţe faţă de cele spirituale, ce 
au ajuns a fi considerate ca fiind inutile şi chiar rupte de realitatea fizică.
 În trecut ştiinţa şi religia nu erau privite ca fiind separate. Astfel, şcoala din Milet le considera ca 
fiind întrepătrunse, susţinând că atât ştiinţa cât şi religia căutau să descopere esenţa lucrurilor. În acelaşi sens 
Pitagora, cunoscut ca un mare matematician, deşi lucra cu cu numere, el le considera pe acestea ca fiind o 
expresie a manifestării divinităţii, iar Newton (părintele mecanicii clasice) vedea în legile pe care le descoperea 
o manifestare a lui Dumnezeu.

Divorţul dintre ştiinţă şi religie a început cu iluminismul francez (iniţiator şi promovator al ateismului), 
care folosea preceptele ştiinţifice ca fiind argumente ale inexistenţei lui Dumnezeu, elaborând astfel un 
umanism rupt de divinitate.

În epoca modernă ştiinţa a evoluat în mod spectaculos, modificând vechile concepte (cum ar fi cele de 
„materie”, „timp” şi „spaţiu”) fiind nevoie astfel de o redefinire sau de o precizare suplimentară a raportului 
dintre credinţă şi ştiinţă.
 De aceea credem necesară evidenţierea câtorva aspecte ale raportului existent între teolog şi savant, ca 
doi importanţi subiecţi angajaţi în mod decisiv în procesul de cunoaştere, raport ce manifestă uneori aspecte 
de asemănare, iar alteori aspecte de divergenţă.
 O analiză comparativă între lucrarea savantului şi cea a sfântului este făcută de părintele Arsenie 
Boca în „Cărarea Împărăţiei” unde spune: „În ştiinţă este savantul care sondează necunoscutul prin teorii 
şi le verifică dacă aduc lumină şi corespund realităţii sau ba. Savantul se ajută de teorie, teoremă, noţiuni, 
experienţe, concluzii care formează o bază pentru noi cercetări. Adevărul lucrurilor însă, este mai mult decât 
atâta; depăşeşte măsurile omului. Revelaţia nu are a ţine pas cu vremea; nu este cazul adaptării Bisericii 
la spiritul timpului întrucât toate ştiinţele trebuie să ajungă la ceea ce a revelat Dumnezeu. În credinţă este 
sfăntul, care are alte mijloace de aflare a adevărului. Lui i se revelează, i se descoperă o lume mai mare, temelia 
acestei lumi. Sfăntul nu cercetează. Viaţa lui curată este mijloc de cunoaştere a unei realităţi pe care savantul 
nu o poate prinde niciodată”.
 Sf. Maxim Mărturisitorul ia şi el în discuţie raportul dintre ştiinţă şi credinţă. Astfel sfântul 
spune:”Credinţa în existenţa lui Dumnezeu este mai întemeiată decât orice altă demonstraţie. Credinţa este 
o cunoştinţă adevărată întemeiată pe principii ce nu pot fi demonstrate, ca una ce este temelia lucrurilor mai 
presus de minte şi de raţiune”. 
 Înainte de a dezvolta această temă este util să prezentăm tipurile de atitudine pe care savantul le poate 
avea faţă de credinţă. Astfel, el poate fi un om credincios chiar dacă domeniul său de activitate este unul profan 
(în această situaţie el putând fi chiar un teolog), poate manifesta o atitudine de indiferenţă faţă de religie sau 
chiar una de împotrivire faţă de aceasta. Dintru început specificăm că în continuare ne vom referi doar la 
savantul aflat în ultimele două situaţii.
 Cum vorbim despre cunoaştere este util să subliniem faptul că orice proces de cunoaştere presupune 
următoarele însuşiri: existenţa unor premise care fac posibil procesul de cunoaştere, existenţa unui obiect al 
cunoaşterii, utilizarea unor mijloace de cunoaştere şi urmărirea unui scop în timpul procesului de cunoaştere.



120

Referindu-ne la premisele procesului de cunoaştere, între acestea un loc fundamental îl are raţiunea 
umană. De la creaţie omul a fost dotat de către Dumnezeu cu gândire, minte sau raţiune. Raţiunea este una 
din cele trei puteri sufleteşti ale omului şi este una din manifestările chipului lui Dumnezeu în om. Existenţa 
acestui dar, venit din partea lui Dumnezeu, dezvăluie dorinţa Acestuia ca omul să cunoască tainele creaţiei şi 
în felul acesta pe Creator.

Făcând acum referire la obiectul cunoaşterii, acesta există atât în preocupările teologului cât şi în cele 
ale savantului. La savant obiectul cunoaşterii este creaţia lui Dumnezeu (lumea vie şi lumea nevie, precum 
şi lumea abstractă a numerelor – în cazul matematicianului). Complexitatea lumii materiale a adus la apariţia 
diferitelor ramuri ale ştiinţei: fizica, chimia, biologia, medicina, genetica e.t.c. La teolog obiectul cunoaşterii 
este Dumnezeu Care este Cauza apariţiei lumii văzute şi nevăzute. Dacă savantul sondează materia pentru a-i 
descifra cauzele mecanismului ei de funcţionare, teologul, prin credinţă, caută să-L cunoască pe Dumnezeu cât 
mai bine, ca primă Cauza a tuturor lucrurilor.

Atât teologul cât şi savantul pot cunoaşte atât cât vrea Dumnezeu să se cunoască (savantului îi descoperă 
Dumnezeu legi ale materiei, iar teologului îi descoperă manifestări sau lucrări ale Sale). De asemenea, atât 
pentru teolog cât şi pentru savant aria cunoaşterii este finită şi limitată, iar cea a necunoaşterii este infinită 
şi tainică. Când afirmăm despre domeniul necunoaşterii că este tainic, înţelegem prin aceasta că dacă omul 
nu a ajuns să descifreze acest domeniu (al necunoaşterii), acesta este cognoscibil umanităţii, fiind întru totul 
cunoscut dintru început de către Dumnezeu, căci Dumnezeu cunoaşte legile materiei încă necunoscute de 
savant. Atotcunoaşterea dumnezeiască se reflectă şi în faptul că Dumnezeu Se cunoaşte şi pe Sine în mod 
absolut, infinit superior măsurii în care este cunoscut de către teolog.

Atunci când Dumnezeu a creat lumea materială a sădit în ea şi legile care o guvernează. Astfel savantul 
cercetând lumea creată descoperă (cu voia lui Dumnezeu) din ce în ce mai multe legi. Astfel, folosind acest 
cuvânt - „descoperire” – omul de ştiinţă, poate fără voia lui, se face un mărturisitor al existenţei lui Dumnezeu, 
căci semantica acestui termen dezvăluie tocmai marele adevăr că unul este cel care află şi Altul este Cel Care 
crează.

Referitor la mijloacele de cunoaştere, savantul se foloseşte de experienţă, axiome, principii, teoreme, 
numere e.t.c. Însă un fel de postulate în cunoaştere întâlnim şi la teolog, căci mijloacele de cunoaştere folosite 
de el sunt dogmele pe care le acceptă ca pe nişte principii imuabile (permanent confirmabile) acceptându-le prin 
raţiunea luminată prin credinţă. Pe lângă aceasta teologul mai apelează şi la o practică ascetică (rugăciunea şi 
postul) atitudine neîntâlnită la savant, unde sunt importante revelaţiile intelectuale fără vreo legătură cu modul 
său de vieţuire. Iată că dacă savantul se implică în cunoaştere numai din punct de vedere raţional, la teolog 
implicarea în procesul de cunoaştere al lui Dumnezeu este totală, fiinţială, el ştiind că numai o viaţă curată (în 
Hristos) îi luminează mintea spre a putea înţelege cele spirituale.

În ceea ce priveşte scopul cunoaşterii, pe de o parte, atât teologul cât şi savantul doresc potolirea setei 
de cunoaştere, primul în strânsă legătură cu Dumnezeu (pe care-L ascultă întru totul), iar cel de al doilea 
urmărind fie dobândirea de glorie, de foloase materiale sau de realizarea unui progres ştiinţifico-tehnic. La 
teolog scopul cunoaşterii este însă strâns legat de cel al dobândirii mântuirii, aşa cum se arată în (In. 17, 3): 
„Şi aceasta este viaţa veşnică să Te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu adevărat şi pe Iisus Hristos pe Care 
L-ai trimis”.

Tot despre teolog şi savant relatează şi Părintele Arsenie Boca în capitolul „Iconomii tainelor” din 
aceeaşi carte mai sus amintită. Aici se arată că teologul este un iconom al tainelor, pe de o parte în cazul 
preotului care administrează Sfintele Taine, iar pe de altă parte pentru că se foloseşte de dogme „teologhisind” 
şi formulând teologumene ca efect al contemplării lui Dumnezeu. Deci teologul este un „administrator” al 
învăţăturilor lui Dumnezeu. Părintele îl vede însă şi pe savant ca un iconom al tainelor, el fiind cel care se 
ocupă cu descoperirea, analiza şi formularea legilor materiale, legi care sunt şi ele nişte taine ale lui Dumnezeu, 
descoperite omului tot prin voia lui Dumnezeu. 
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Ceea ce este însă şi mai important în acest capitol este chemarea pe care Dumnezeu o face atât teologului 
cât şi savantului să militeze pentru apropierea oamenilor de divinitate ca o mulţumire pentru „talanţii” pe care 
aceştia i-au primit şi fără de care nu ar putea activa. 

Cu alte cuvinte savantul este chemat să fie şi el un fel de teolog.
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PROFESORUL – PSIHOPEDAGOG ŞI PRIETEN

PROFESOR: NIŢOI SANDA
GRUPUL ŞCOLAR „MIHAI EMINESCU”, JIMBOLIA, TIMIŞ

Meseria de educator este o frumoasă profesie, care nu seamănă cu nici o alta.  Este aspră şi plăcută, 
umilă şi mândră, exigentă şi liberă, o meserie în care mediocritatea nu e permisă, o meserie care epuizează şi 
înviorează, ingrată şi plină de farmec. Ea cere deopotrivă competenţă, dăruire şi umanism pentru că lucrează 
cu un material atât de preţios, de complicat şi de sensibil precum copilul. Ancorat în prezent, întrezărind 
viitorul şi sondând dimensiunile posibile ale personalităţii, educatorul instruieşte, educă, îndeamnă, dirijează, 
cultivă, corectează, perfecţio nează şi evaluează neîncetat procesul formării şi desăvârşirii calităţilor necesare 
omului de mâine.           

Profesorul este figura centrală a reformei educaţionale contemporane. El trebuie să re nunţe la rolul 
său tradiţional şi să se transforme într-un planificator al activităţilor de grup, într-un facilitator al interacţiunii 
elevilor şi într-un consultant. El trebuie să înveţe să-şi alieze computerul în acţiunea educativă, să facă din 
acesta un catalizator al interacţiunii dintre elevi. De el depinde transformarea muncii din clasă într-o activitate 
agreabilă, desfăşurată într-un mediu afectiv, cald şi securizant; are un rol important în introducerea perspectivei 
interdisciplinare şi răspândirea practicii predării în echipă. Doar un profesor care a reflectat asupra rolului său 
şi care deţine cunoştinţe psiho-pedagogice poate deveni protagonistul acestei reforme.

Principala calitate a unui cadru didactic este vocaţia pedagogică, exprimată în “a te simţi chemat, 
ales pentru această sarcină şi apt pentru a o îndeplini”, după Rene Hubert (1965). El consideră că vocaţiei 
pedagogice îi sunt caracteristice trei elemente: iubirea pedagogică, credinţa în valorile sociale şi culturale, şi 
conştiinţa responsabilităţii.

Autenticul profesor trebuie să însumeze calităţi subtile de psiholog, pedagog, didactician şi metodist, 
inventiv şi infatigabil.

Profesorul ideal ar trebui să îndeplinească o serie de calităţi. În primul rând, pentru a putea merge în 
faţa unei clase de elevi, este necesară o pregătire de specialitate înalt calitativă. Este inadmisibil ca atunci când 
se prezintă în faţa unor elevi sau studenţi să nu cunoască materia pe care o predă, să facă greşeli de conţinut şi 
să fie limitat la manual.

A doua condiţie necesară este înclinaţia spre această meserie, deoarece niciun lucru nu va fi bine 
realizat dacă nu se face şi din plăcere.

Răbdarea este de asemenea o condiţie esenţială a unui profesor, deoarece nu toţi elevii sunt genii şi 
pricep din prima.

Competenţa comunicativă ar fi o altă trăsătură importantă a profesorului ideal. Ce folos să aibă un solid 
bagaj de cunoştinţe, dacă nu este capabil să se exprime clar sau să-şi expună opiniile şi gândurile?

Profesorul trebuie să fie creativ, să nu fie obedient, până la pierderea identităţii sale profesionale, faţă 
de modalităţile didactice căzute în desuetudine, faţă de şabloane, chiar dacă, uneori acestea sunt suprasolicitate 
oficial.

Trebuie să fie ingenios, pentru că în general vorbind, profesorul este factorul determinant al succesului 
unei lecţii, şi nu structura în sine a acesteia , fie ea tradiţională, fie modernă.

Profesorul trebuie să fie un ghid, care îndrumă eforturile receptive ale elevilor, un ghid competent, 
inteligent, imaginativ, sensibil, cu elevat gust estetic şi amabil, pentru ca prin întregul său comportament, să 
introducă în lecţie dimensiunea estetică, să sensibilizeze elevii şi astfel să creeze condiţiile necesare realizării 
comportamentelor unei educaţii implicite, singura validă sub aspect psiho-pedagogic şi didactic.
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Alte calităţi: 
- echilibru intelectual, mintal, nervos;
- curiozitate intelectuală;
- spiritul şi gustul observaţiei, simţul critic, luciditatea faţă de sine;
- adaptabilitatea la cerinţele elevilor;
- tinereţea spiritului;
- amabilitatea, înţelegerea, autoritatea firească;
- modestia, buna dispoziţe, afecţiune pentru copil;
- capacitatea de a chestiona şi aprecia corect valoarea răspunsurilor;
- capacitatea de a depăşi rutina şi căutarea de noi căi şi mijloace didactice;
- profesorul = factor de decizie în managementul disciplinei de specialitate şi al lecţiei.

Iată si căteva aptitudini pedagogice pe care le-au sugerat mai mulţi pedagogi şi psihologi contemporani:
Robert Dottrens spunea că unui pedagog îi trebuie echilibru intelectual, mintal, nervos; pe plan 

intelectual să predomine curiozitatea, simţul critic, nevoia de înnoire, iar pe plan social să predomine înţelegerea, 
bunăvoinţa, autoritatea firească.

J. B. Rochat spunea că dascălul are următoarele calităţi: talent pedagogic, intiuţia, omenia, simţul 
umorului, răbdarea.

Hubert Rene este de părere că dascălul este ordonat, generos, stăpân pe sine, modest. Are bun simţ, 
capacitate de critică, intuiţie pedagogică, spirit metodic şi iubeşte copiii. 

P.N. Gonobolin aminteşte de alte calităţi precum capacitatea de cunoaştere şi înţelegere, de a stabili 
relaţii cu elevul şi cu clasa, capacitatea de a transmite cunoştinţele într-un mod accesibil, fiind un bun 
organizator, cu atenţie distributivă, imaginaţie, tact pedagogic şi creative.

Ioan Jinga spunea că profesorul are dicţie, răbdare, atitudine faţă de noi schimbări, coerenţa vorbirii, 
gândirii, îndrumător, sfătuitor, de a intui psihologia elevului, de a-l înţelege.

Fiecare profesor, dincolo de o pregătire de specialitate înalt calitativă, trebuie să probeze o competenţă 
de comunicare.

Empatia este una din condiţiile necesare şi suficiente care facilitează comunicarea. Empatia presupune 
acceptarea necondiţionată a ideilor, sentimentelor, credinţelor celuilalt, chiar dacă acestea sunt diferite de 
propriile modele de referinţă, de modul subiectiv de a privi respectivele informaţii.

Empatia presupune a te pune în postura celuilalt, fără însă a pierde contactul cu propria persoana. A 
cunoaşte pe celălălt înseamnă a percepe lucrurile pe care le face, a le interpreta prin optica persoanei respective 
şi a nu ne face o anumită percepţie despre ele din punctul nostru de vedere. Din moment ce înţelegi acea 
persoană putem vorbi despre cunoaştere. Prin transpunerea cuiva în situaţia partenerului, în viaţa de zi cu zi, 
este evident că persoana respectivă dobândeşte acel mod de cunoaştere, de înţelegere a altuia faţă de care se va 
comporta într-un anumit fel. Obiectul cunoaşterii este modul de a gândi, a simţi, a percepe, de a se comporta 
cu celălalt; obiect ce este cunoscut prin gândurile, emoţia, percepţia ce aparţin tot unei fiinţe umane. 

Din punct de vedere pedagogic empatia devine cadrul de referinţă pentru evaluarea unui bun profesor, 
ceea ce înseamnă ,,coborârea la înţelegerea copilului”. Pregătirea şi aptitudinea pedagogică surprinde şi 
transpune în practică modalitatea optimă, conform particularităţilor elevilor, de transpunere, de cunoaştere şi 
de formare a intereselor de cunoaştere, a întregii personalităţi a elevului.

 În viziunea pedagogilor contemporani relaţia profesor-elev este concepută ca o relaţie de mare 
complexitate, care implică un dialog permanent între doi factori, educat şi educator, o comunicare reciprocă, 
angajând toate laturile personalităţii acestuia. Dacă dascălul este prea autoritar, cu anumite ezitări, instabil va 
provoca elevului neîncrederea şi închiderea în sine. 

Competenţa mimico-gestuală a educatorului vizează actoria şi în speţă pantomima, el trebuind să 
dispună de un registru larg şi variat de afişaje faciale şi de gesturi sugestive, oportun selectate şi prompt 
folosite, atunci când este cazul de o suplinire ori întărire a mesajelor verbale. O faţă imobilă, inexpresivă, 
asociată cu o gestică restrânsă, rutinieră şi mecanică crispează elevii.
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Mai importantă decât competenţa mimico gestuală, datorită forţei comunicative, este competenţa 
lingvistică a profesorului. 

Competenţa lingvistică este un concept de maximă cuprindere, ea exprimând în fond, capacitatea 
persoanei de a recurge la limbă ca fenomen şi instrument socio-cultural.

Este deci clar că nu oricine poate îmbrăţişa cariera didactică.  

Bibliografie:
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SĂ CUNOAȘTEM ELEVII 

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

„Vă amintiţi cum râdeau oamenii de curenţii electrici?
Cunoaşterea fiinţei umane este abia în stadiul incipient.” (Einstein)

 „Dacă nu ştii să pierzi, nu vei şti niciodată să câştigi. Dacă nu ştii asta, n-ar trebui să joci. Dacă nu 
înveţi, nu vei ajunge nicăieri. Absolut nicăieri. Nu există scurtături, nu te amăgi singur. Este OK să greşeşti. 
M-a crescut să fiu puternic, tare şi independent. Ceea ce contează cel mai mult este procesul tău de gândire. 
Procesul de ajută să te apropii mai mult de zonele mai închise ale nuanţelor de
gri. Răspunsurile sunt în alb şi negru. Adeseori, mirosul, sentimentul, atingerea sunt mult mai importante. 
Dacă stăm să aşteptăm răspunsul perfect, viaţa va trece pe lângă noi. Comparativ cu mulţi dintre colegii 
mei, eu eram extravertit, îmi plăceau mai mult oamenii decât cărţile şi sportul mai mult decât descoperirile 
ştiinţifice. Faptul că mă considera diferit şi special, mi-a făcut o puternică impresie.”. (Jack Welch)

Începând cu construcţia unei case, proiectarea unui pod, croitul unei haine, preferinţa locaţiei montane 
pentru un training, identificarea grupului ţintă pentru un proiect, participarea la un concurs de dans sau la un 
interviu de angajare, programarea unei întâlniri, etc. sunt alegeri şi/sau decizii luate întotdeauna în funcţie 
de caracteristicile, afinităţile, aptitudinile persoanelor, grupurilor/echipelor implicate. Cunoaşterea resurselor 
umane, aşa numite „resurse calde” reprezintă cheia unei activităţi cu obiectivele propuse îndeplinite, „softul” 
pe care se modelează întregul proces de educaţie.

De ce este importantă cunoaşterea elevi lor? Ar fi mai simplu ca planul de lecţie, bine elaborat, să fie 
doar „livrat” şi atât. Doar  că ora de curs, presupune mai mult decât atât. Chiar dacă timpul, s-ar părea că nu 
are relevanţă, într-o oră, abordarea sistemică şi complexă se manifestă prin: obiective, curriculum, conţinuri, 
evaluare, psihologia vârstelor, psihologia fiecărei persoane implicate în procesul de educaţie, relaţii sociale, 
relaţii profesor–elev, relaţii elev–elev, strategii şi tehnici, evaluare, familia, tipuri de comunicare şi enumerarea 
ar putea continua. 

Este o întreagă „chimie şi alchimie” în care cunoaşterea elevilor este necesară pentru:
• Proiectarea şi derularea eficientă a activităţilor de predare–învăţare–evaluare;
• Crearea unui mediu pozitiv de învăţare în care „să savureze” experienţele învăţării;
• Adaptarea şi modelarea strategiilor şi tehnicilor de învăţare, conţinuturilor, metodelor de evaluare în funcţie 
de vârstă/ disciplină/ aptitudini şi abilităţi/ interese/ calităţi personale;
• Realizarea conexiunilor transdisciplinare, integrate;
• Asigurarea consilierii şi „coaching-ului” pentru rezolvarea situaţiilor problematice şi de criză şi dezvoltarea 
responsabilităţii individuale;
• Dezvoltarea potenţialului fiecărui individ şi îmbunătăţirea evaluării;
• Tratarea diferenţiată şi individualizată a elevilor;
• Asigurarea managementului clasei şi dezvoltarea echipei;
• Împuternicirea elevilor pentru reuşita şcolară şi în viaţă;
• Diversificarea ocaziilor pentru dezvoltarea talentelor şi obţinerea performanţelor;
• Câştigarea şi trăirea satisfacţiei profesionale (cadru didactic).

Pentru a afla cele mai importante răspunsuri la întrebarea „Cum să ne cunoaştem elevii?” este necesar 
să vă asiguraţi că acest proces „s-a întâmplat” mai întâi cu propria persoană, prin participarea la activităţi 
formale/ informale/ nonformale de dezvoltare personală . Succesul acestui demers depinde de cât de mult ne 
cunoaştem pe noi, de cât de deschişi suntem în a răspunde onest şi direct la întrebări legate de noi înşine, de cât 
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de mult suntem dispuşi să-i lăsăm pe ceilalţi să ne cunoască, inclusiv pe elevi, de cât de mult am conştientizat, 
acceptat şi depăşit propriile frustrări personale şi profesionale.

Cunoaşterea fiecărei eleve/ fiecărui elev este una din cele mai importante provocări pentru un cadru 
didactic. Într-o abordare complexă şi atractivă, fiecare elev va fi tratat în mod special, ca o individualitate unică 
şi nu ca parte a unui grup. 

Responsabilitatea cunoaşterii elevilor, pentru a le descoperi şi a le dezvolta potenţialul, pentru a-i ajuta 
pe ei să se cunoască, pentru dezvoltarea încrederii în sine este „startul” pentru reuşita activităţii educaţionale. 
Dezvoltarea materialelor de învăţare adecvate nevoilor individuale şi potenţialului constituie baza formării 
abilităţilor utile în timpul şcolii, dar mai ales după aceea.

Azi, elevii au nevoie de profesori care să-i ajute să se cunoască, să se descopere pe ei înşişi, dar care 
să-i ajute să descopere cunoaşterea şi „să înoate” în oceanul informaţional, prin dezvoltarea competenţelor 
celor 8 competenţe cheie. 
1. Comunicare în limba maternă
2. Comunicare în limbi străine
3. Competenţe în matematică şi competente elementare în ştiinţe şi tehnologie
4. Competenţe în utilizare a noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie (TIC)
5. Competenţe pentru a învăţa să înveţi
6. Competenţe de relaţionare interpersonală şi competenţe civice
7. Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat
8. Sensibilizare culturală şi exprimare artistică

Cunoaşterea este putere. Deşi nu este o temă nouă, cunoaşterea elevilor, este însă mereu actuală, 
reprezintă „puterea” pentru dezvoltarea unui management eficient al clasei şi asigurarea de şanse egale/ 
echitabile, optimizarea procesului de predare–învăţare în raport cu nevoile identificate, integrarea cu succes 
a copiilor cu CES, adaptarea la cerinţele şcolii, dezvoltarea fiecărui  copil prin valorizarea particularităţilor 
psihoindividuale.

Mihai Golu consideră că următoarele principii sunt direcţii de acţiune funcţionale pentru profesorii 
şi diriginţii care investighează cunoaşterea elevilor:
• Abordarea unitară a personalităţii elevului (sistemul psihic uman);
• Anticiparea dezvoltării personalităţii elevului (resursele de învăţare);
• Autodeterminarea personalităţii elevului (relaţii sociale, şcolare, profesionale, personale).

În Dicţionarul de Pedagogie, se evidenţiază cunoaşterea elevilor ca o premisă pentru individualizarea 
procesului de predare – învăţare – evaluare: „acţiunea de adaptare a activităţii didactice la particularităţile 
fiecărui obiect al educaţiei, care asigură o dezvoltare integrală optimă şi o orientare eficientă a aptitudinilor 
proprii, cu scopul integrării creatoare în activitatea socială.”
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METODE PENTRU STIMULAREA CREATIVITATII

Prof. Temneanu Claudia
Sc. Gen. Nr. 74, Bucuresti, Sector 4

Activitatea creatoare este una dintre formele fundamentale ale activitătii omului (alte forme fiind jocul, 
învatarea, munca şi comunicarea). Se deosebeste de celelalte forme de activitate umană prin caracteristicile 
produselor în care se concretizează şi prin procesualitatea psihică ce îi este caracteristică. 

Produsele activităţii creatoare întrunesc o serie de atribute specifice: noutate, originalitate, ingeniozitate, 
utilitate şi valoare socială. 

Din punctul de vedere al structurilor psihologice implicate, creativitatea este o dimensiune integrală 
a personalităţii subiectului creativ: presupune imaginaţie, dar nu se reduce la procesele imaginative; implica 
inteligenţa, dar nu orice persoană inteligentă este şi creatoare; presupune motivaţie şi vointă, dar nu poate fi 
explicată doar prin aceste aspecte etc. 

Ca proces, creativitatea este legată de rezolvarea de probleme, însă persoana creatoare este cea care 
descoperă noi probleme, pentru care nu există o strategie rezolutivă anterioara, căci problema nu poate fi 
încadrată într-o clasă cunoscută de probleme. 

Despre importanţa creativitătii nu e nevoie să spunem multe: toate progresele ştiinţei, tehnicii şi artei 
sunt rezultate ale spiritelor creatoare. Desigur există mai multe trepte de creativitate; C.W. Taylor descrie cinci 
„planuri  ale creativiăţii:
a) Creativitatea expresivă se manifestă liber şi spontan în desenele sau construcţiile copiilor mici. Nu se pune 
problema, la acest nivel, de utilizare sau originalitate. Este însă un mijloc excelent de a cultiva aptitudinile 
creatoare ce se vor manifesta ulterior.
b) Planul productiv este planul creării de obiecte, specific muncitorilor obişnuiţi. Un olar sau o ţesatoare 
de covoare produc obiecte a căror formă se realizează conform unei tradiţii, unei tehnici consacrate, aportul 
personal fiind redus.
c) Planul inventiv este accesibil unei minorităţi foarte importante. E vorba de inventatori, acele persoane ce 
reuşesc să aducă ameliorări parţiale unei unelte, unui aparat, unei teorii controversate. Într-o ţară mare, cum 
este Japonia, se înregistrează anual peste 100.000 de brevete de invenţii, ceea ce asigură un progres vizibil al 
producţiei.
d) Creativitatea inovatoare o găsim la oamenii caracterizaţi ca fiind „talente”. Ei realizeaza opere a căror 
originalitate este remarcată cel putin pe plan naţional.
e) Creativitatea emergentă este caracteristica geniului, a omului care aduce schimbări radicale, revoluţionare 
într-un domeniu şi a cărui personalitate se impune de-a lungul mai	multor	generaţii.

În afara de aceste aspecte, creativitatea este necesară fiecaruia dintre noi in condiţiile vieţii 
obişnuite. O echipă de psihologi de la Universitatea Harvard a studiat caracteristicile psihice ale unor muncitori 
instabili, cei care crează fluctuaţia forţei de muncă, aspect stânjenitor pentru managerii înteprinderilor. Sunt 
acele persoane care azi se angajează intr-o fabrica, dar după o lună-două, pleacă în altă parte, dar nici aici 
nu stau mult ş.a.m.d. Examinarea a arătat că majoritatea lor erau lipsiţi de imaginaţie, în sensul de a nu fi 
capabili sa-şi imagineze cum de ceilalţi văd lucrurile altfel, au alte opinii alte valori. Numim aptitudinea de a 
te identifica cu o persoană şi a vedea lumea cu ochii ei, cu mentalitatea ei - empatie. Empatia presupune puţină 
imaginaţie care însă  lipsea muncitorilor amintiţi mai sus şi de aceea ei aveau numeroase neintelegeri, ducând 
fie la părăsirea instituţiei, fie la demiterea lor. Absenţa capacităţii empatice ar explica, după aceiaşi cercetători, 
şi mai multe divorţuri, unii dintre cei căsătoriţi nefiind capabili de empatie, deci să-ţi imagineze alte dorinte, 
alte interese decât cele personale, ceea ce devine uşor sursa de conflict. Iată că, măcar sub această formă, 
imaginaţia este o însuşire valoroasă, importantă pentru o convieţuire armonioasă.
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În ce priveşte factorii creativităţii, se poate vorbi, mai întâi, de aptitudini pentru creaţie. Există 
anumite structuri cerebrale, pe care nu le cunoaştem, care favorizează imaginaţia, ele creând predispoziţii de 
diferite grade pentru sinteza unor noi imagini, noi idei. Totuşi e nevoie de intervenţia mediului, a experienţei 
pentru ca ele sa dea naştere la ceea ce numim talent. Sunt unii ce exagerează chiar rolul muncii în creaţie. De 
exemplu, Thomas Edison, cunoscutul inventator, susţinea că geniul este 99% transpiraţie si 1% inspiraţie. 
Acest punct de vedere se justifică prin specificul domeniului său, invenţiile de ordin tehnic, deoarece a trebuit 
să încerce peste 3.000 de substanţe pâna să ajungă la cea mai rezistentă la tensiunea din becul electric (atunci a 
fost găsit filamentul de cărbune). Dar teza lui Edison nu se aplică în cazul lui Mozart, capabil să scrie o sonată 
în câteva zile. De muncă este nevoie, dar nu chiar in proporţia preconizată de renumitul inventator.

Fără îndoială, un al doilea factor care trebuie amintit il constituie experienţa, cunostinţele acumulate. 
Importantă nu este doar cantitatea, bogaţia experienţei, ci si varietatea ei. Multe descoperiri într-un domeniu au 
fost sugerate de soluţiile găsite în altă diciplinî. Nu intâmplător se insistă în pedagogie asupra valorii culturii 
generale. 

Se disting doua feluri de experientâţe: a) o experienta directă, acumulată prin contactul direct cu 
fenomenele sau prin discuţii personale cu specialiştii şi b)o experienţă indirectă, obţinută prin lectura de cărţi 
ori audierea de expuneri. Prima formă are un mai puternic ecou psihic, ceea ce nu înseamnă că ar fi de neglijat 
carţile,care ne pun în contact cu mari spirite	ce	strălucesc	de-a	lungul	multor	secole. 

Pot fi considerate ca factori interni ai dezvoltării creativiătii, motivaţia şi voinţa, amintite când ne-
am referit la structura ei. Creştera dorinţei, a interesului pentru creaţie, ca şi a forţei de a birui obstacole are, 
evident, un rol notabil în susţinerea activităţii creatoare.

În ce priveşte rolul inteligenţei, situatia e mai putin clară, deşi e evident că în domeniul ştiinţei 
prezenţa este de netăgăduit. În conformitate cu experienţele efectuate, relaţia dintre inteligenţa şi creativitate 
e complexă. S-au aplicat, la un mare numar de subiecţi, teste de inteligenţă şi creativitate. S-au obtinut 
corelaţii semnificative, dar destul de modeste. Analiza rezultatelor a arătat că printre subiecţii cu note ridicate 
la inteligenţă sunt _unii_avand_cote_slabe-la_creativitate. 

În schimb, cei cu performanŢe ridicate de creativitate aveau la inteligenŢa cote cel puţin mijlocii, 
de unde concluzia necesităii sale pentru o creativitate superioară. Totodată reiese că în anumite tipuri de 
inteligenţă (gândirea critică) nu e implicat şi spiritul_creativ.

În ultima analiză, societatea are o influenţă deosebit de importantă pentru înflorirea spiritiului creativ 
într-un domeniu sau altul. În primul rând, intervin cerinţele sociale. Stralucita epocă a Renaşterii italiene, în 
domeniul picturii şi sculpturii, se explică prin îmbogăţirea negustorilor, atrăgând dupa sine cerinţa construirii 
de palate împodobite cu picturi şi sculpturi, care a stimulat talentele existând totdeauna într-un popor; s-au 
creat şcoli ilustre permiţând ridicarea acestor arte pe cele mai înalte culmi. În secolul nostru, dimpotrivă, 
interesele societăţii s-au îndreptat spre progresul tehnicii, aceasta cunoscând_o_dezvoltare_fără_precedent.

Un alt factor determinat în stimularea creativităţii il constituie gradul de dezvoltare al ştiintei, 
tehnicii, artei..

Cea mai cunoscută analiză a fazelor procesului de creaţie aparţine psihologului Graham Wallas.El 
sugerează existenţa a patru faze: prepararea, incubaţia, iluminarea, verificarea. 

Alţi psihologi prezintă actul de creaţie cu trei fraze: una logică şi, o a doua intuitivă sau iluminarea 
şi, a treia, etapa critică. Oricum, momentul culminant este cel al_intuiţiei,_inspiraţiei,iluminării.

Despre acest moment de creaţie s-a scris mult. H. Poincare, ilustrul matematician de la începutul 
secolului nostru, a descris mai multe asemenea fenomene, subliind ca ele i-au apărut în momente de relaxare, 
când nu se gândea deloc la problema respectivă. De exemplu, dupa câteva luni de strădanii în legatură cu 
o temă foarte complexă, neajungând nici la un rezultat, a abandonat-o. Într-o seară, plecase la operă şi, in 
momentul când a pus piciorul pe scara trăsurii, dintr-o dată i-a venit în minte soluţia: o diviziune de ansamblu 
asupra problemei, a organizării şi succesiunii raţionamentelor. Întors acasă şi transcriind totul pe hartie, şi-a 
dat seama că rezolvarea e fără cusur.
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Tendinţele ce se manifestă azi, în preconizatele metode de stimulare a creativitătţii sunt  de a realiza 
condiţii pentru o liberă manifestare a asociaţiilor spontane, nestânjenite de rigorile raţiunii. Desigur, iluminarea 
e conditionata nu numai de munca preabila, ci si de intreaga cultura a creatorului, de bagajul sau de cunostiinte 
si de_varietatea_lor. 

Dar iluminarea nu se produce totdeauna sub aceasta forma spectaculoasa, adesea ea are loc treptat, 
creatorului venindu-i o idee care il face sa progreseze putin. Peste cateva zile, poate face un nou pas inainte 
s.a.m.d., pana la deplina rezovare a problemei sau conceperea operei in intregime. Din ceea ce se cunoaste, 
se pare ca exista particularitati: sunt personalitati la care intuitia suvine puternic si global., cum a fost H. 
Poincare, altele progreseaza treptat asa era Albert Einstein.

Adesea, cecetatorii vorbesc despre creativitate ca despre o aptitudine generala. E posibil se existe 
caracteristici de personalitate prezente la multe talente creatoare., asa cum se vorbeste si de o inteligenta 
generala, al carei nivel, am vazut, nu poate fi confundat cu potentele creatoare. Dar exista si domenii in 
care anumite aptitudini speciale sunt indispensabile: matematica, pictura, muzica s.a. In domeniul stiintelor, 
s-ar putea gasi aptitudini comune (sa spunem cele implicate atat in chimie cat si in fiziologie), dar si aici 
exista deosebiri ce pot fi importante (cand comparam munca unui fizician atomist si cea a unui specialist 
in istoria antica). E adevarat ca au existat si talente multiple, cum intilnim la mari genii ca: Leonardo da 
Vinci sau Goethe, insa nu si la Shakspeare sau Raphael. In ce priveste aptitudinile implicate in cercetarea 
stiintifica, eforturile efectuate de un elev de liceu pentru a solutiona o problema de fizica implica momente 
de pregatire, de incubatie, dar si asociatii salvatoarecare care vin din memorie, adica din inconstient. Noi 
cautam o anumita lege, un anumit procedeu pentru a rezolva situatia problematica. Ea poate sa nu ne vina 
in minte, sau ne vine altceva, care se dovedeste nefolositor. Prelucrarea efectuata de inconstient duce uneori 
la sugerarea unei metode, alteori ne orienteza in alta directie, unde gasim ceea ce ne trebuie. Activitatea 
inconstienta colaboreza indeaproape cu eforturile deliberate, atat in creatia autentica, precum si in rezolvarea 
unor probleme dificile pentru noi - desi binecunoscute de specialisti. Incostientul care ne sprijina este, in mare 
parte, memoria semantica; pe relatiile stabilite de ea, mersul gandurilor este facilitat. E nevoie insa si de o 
deplasare a punctelor de vedere, o reoganizare a datelor, o serie de analogii si transpuneri. Asadar, gandirea 
obisnuita nu este cu totul altceva decat reflexiunea solicitata in creatia stiintifica. Gradul de originalitate si 
intensitatea efortului necesar le distinge, ceea ce constituie o diferenta minora.

Se poate vorbi de multe ori de anumite blocaje ale creativitatii.
1) Mai intai, sunt amintite blocajele culturare. Conformismul este unul din ele: dorinta oamenilor ca 

toti cetatenii sa gindesca si sa se poarte la fel. Cei cu idei sau comportari neobisnuite sunt priviti cu suspiciune 
si chiar cu dezaprobare, ceea ce constituie o descurajare pentru asemenea persoane. Apoi, exista in general 
o neincredere in fantezie si o pretuire exagerata a ratiunii logice, a rationamentelor. Dar, vom vedea cind se 
va studia gindirea, ca deductiile riguroase nu permit un progres real decat daca fundamenteza rezultatele 
unor constructii sau ale unor operatii imaginare. Nici matematica nu poate progresa fara fantezie. Aceasta 
atitudine sceptica, observata atit la oameni simpli, cat si la cei cultivati, si-ar putea avea originea in existenta 
unor indivizi cu imaginatie bogata, dar comozi, lenesi, care nici nu-si fac cum trebuie obligatiile serviciului, 
daramite sa creeze opere de valoare. Cel mult, ei pot distra un grup, la o petrcere.

2) Blocajele metodologice sunt acelea ce rezulta din procedeele de gândire. Asa e cazul rigiditatii 
algoritmilor anteriori. Se numeste algoritm o succesiune determinata de operatii permitind rezolvarea unei 
anumite categorii de probleme. Noi sintem obisnuiti sa aplicam intr-o situatie un anume algoritm si, desi nu 
pare a se potrivi, staruim in a-l aplica, in loc sa incercam altceva. De asemenea, se observa cazuri de fixitate 
functionala: folosim obiecte si uneltele potrivit functiei lor obuisnuite si nu ne vine in minte sa le utilizam 
altfel. Sa dam un exemplu simplu: in timpul razboiului, o grupa de soldati cartiruita intr-o casa parasita dintr-o 
localitate evacuata de inamic. Acolo ramasera mai multe scaune, dar nu exista nici o masa. Mai multe zile 
soldatii s-au chinuit sa manince pe brate, pana cand unuia i-a venit ideea sa scoata usa din balamale si, punind-o 
pe patru scaune, au avut o masa foarte comoda. Aceasta idee a venit foarte târziu, intrucat pentru noi toti 
functia usii este de a inchide o incapere si nu de a servi drept o scandura pentru masa. Tot in aceasta categorie 
de blocaje gasim si critica prematura, evidentiata de Al. Osborn, unul din promotorii cultivarii creativitatii. 
Atunci cand ne gandim la solutionarea unei probleme complexe, spune el, sunt momente cand ne vin in minte 
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tot felul de idei. Daca, indata ce apare o sugestie, ne apucam sa discutam critic valoarea ei, acest act blocheza 
venirea altor idei in constiinta. Si cum prima sugestie de obicei nu e cea mai buna, ne aflam in impas. Cand 
imaginatia trece prinr-un moment de efervescenta, sa lasam ideile sa curga - doar sa le notam. Numai dupa 
acest izvor de inspiratie seaca, sa trecem la examenul analitic al fiecaruia. Osborn a intitulat acest procedeu 
brainstorming, ceea ce in traducere literara ar fi «furtuna, asaltul creierului» - in limba noastra il caracterizam 
ca «asaltul de idei» sau « evaluarea amanata». Brainstormingul poate fi utilizat si in munca individula, dar el 
e cunoscut mai ales printr-o activitate de grup, despre	care	vom	vorbi	imediat. 

3) In fine, mai exista si blocaje emotive, intrucat, asa cum se stie, factorii afectivi au o influenta 
importanta:teama de a nu gresi, de a nu se face de ras, poate impiedica pe cineva sa exprime si sa dezvolte un 
punct de vedere neobisnuit. De asemenea, graba de a accepta prima idee este gresita, fiindca rareori solutia 
apare de la inceput. Unii se descurajeaza rapid, dat fiind ca munca de creatie, de inovatie este dificila si solicita 
eforturi de lunga durata. Si tendinta exagerata de a-i intrece pe altii implica evitarea ideiilor prea deosebite si 
dauneaza procesul de creatie.

Consider ca cel mai important rol in stimularea creativitatii elevilor il au profesorii .Acestia pot 
face multe pentru stimularea creativitatii elevilor.Am constatat ca atitudinea pozitiva a profesorului fata de 
creativitate este unul dintre cei mai importanti factori care faciliteaza creativitatea. Conditia principala a 
dezvoltarii creativitatii este ca profesorul sa stie ce inseamna a fi creativ, sa aiba cunostinte de baza despre 
creativitate, despre posibilitatile de dezvoltare a acesteia in procesul de invatamant.Astfel, el nu va putea 
incuraja ceva ce nu intelege sau despre care nu stie mare lucru.Este, de asemenea, necesara respectarea 
personalitatii creatoare a elevului. 

O alta sarcina importanta pentru profesor este intretinerea unei atmosfere permisive, a unor relatii care 
sa nu exagereze nici prin autoritarism, nici prin laissez-faire.In egala masura, si profesorul trebuie sa invete sa 
fie creativ in activitatea didactica. Daca profesorul nu face el insusi dovada creativitatii ii va fi foarte dificil sa 
dezvolte aceasta caracteristica la elevi. In activitatea de predare invatare profesorul creativ foloseste strategii 
menite sa cultive flexibilitatea intelectuala. Elevul este pus sa abordeze o problema din unghiuri diferite, sa o 
interpreteze, sa caute independent o solutie.Astfel, elevul se obisnuieste sa abordeze fara teama problemele, 
sa le analizeze si sa le rezolve.Este stimulat sa devina curiors si deschis, sa indeplineasca cu placere sarcinile.
Elevii invata sa-si cunoasca propriile capacitati si sa le compare cu ale colegilor din clasa, capata incredere in 
fortele proprii, comunica mai usor cu ceilalti, isi exprima opiniile cu mai mult curaj.

Nu exista retete miraculoase prin care putem realiza stimularea creativitatii elevilor. Important este sa 
favorizam manifestarea atitudinilor creative si a aptitudinii de a cauta si formula probleme.Predarea orientata 
spre creativitate implica un set de conditii favorabile, iar hotaratoare este incurajarea copiilor sa lucreze si 
sa gandeasca independent, sa-si elaboreze proprile proiecte si sa se debaraseze de ideea ca, in scoala, orice 
activitate trebuie sa fie strict dirijata si controlata de profesor.

Aspiratia spre dezvoltarea spiritului creativ a dus la conceperea unor metode care, pe de o parte, sa 
combata blocajele, iar pe de alta, sa favorizeze asociatia cat mai libera a ideilor, utilizand astfel la maximum 
resursele. In cele ce urmeaza, prezentam câteva metode de dezvoltare a creativitatii  care se pot folosi atât 
în cadrul orelor de matematica cât şi în alte genuri de activităţi: brainstorming, metoda mozaicului, metoda 
cubului, turul galeriei, ciorchinele, metoda sinecticii, metoda 6-3-5, philips 6-6, discuţia panel .

1. Brainstormingul este o metoda care ajuta la crearea unor idei si concepte creative si inovatoare. 
Pentru un brainstorming eficient, inhibitiile si criticile suspendate vor fi puse de-o parte. Astfel exprimarea 
va deveni libera si participantii la un proces de brainstorming îsi vor spune ideile si parerile fara teama de a fi 
respinsi sau criticati. Un brainstorming dureaza în jur de o jumatate de ora si participa în medie 10 elevi sau 
grupuri de minim 10 elevi. Se expune un concept, o idee sau o problema si fiecare îsi spune parerea despre 
cele expuse si absolut tot ceea ce le trece prin minte, inclusiv idei comice sau inaplicabile. O varianta a 
brainstormingului este brainwritingul. 

O sesiune de brainstorming bine dirijata da fiecaruia ocazia de a participa la dezbateri si se poate 
dovedi o actiune foarte constructiva. 
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Etapele unui brainstorming eficient sunt urmatoarele: deschiderea sesiunii de brainstorming, o 
perioada de acomodare de 5-10 minute, partea creativa a brainstormingului, prelucrarea ideilor si stabilirea 
unui acord. 

În deschiderea sesiunii de brainstorming se prezinta scopul acesteia si se discuta tehnicile si regulile 
de baza care vor fi utilizate. 

Perioada de acomodare dureaza 5-10 minute si are ca obiectiv introducerea grupului în atmosfera 
brainstormingului. Este o mini-sesiune de brainstorming unde participantii sunt stimulati sa discute idei 
generale pentru a putea trece la un nivel superior. 

Partea creativa a brainstormingului are o durata de 25-30 de minute. Este recomandabil ca în timpul 
derularii acestei etape, coordonatorul (profesorul) sa aminteasca timpul care a trecut si cât timp a mai ramas. 
Sa “preseze” participantii si în finalul partii creative sa mai acorde câte 3-4 minute în plus. În acest interval de 
timp grupul participant trebuie sa fie stimulati sa-si spuna parerile fara ocolisuri.

La sfârsitul partii creative coordonatorul brainstormingului clarifica ideile care au fost notate si puse în 
discutie si verifica daca toata lumea a înteles punctele dezbatute. Este momentul în care se vor elimina sugestiile 
prea îndraznete si care nu sunt îndeajuns de pertinente. Se face si o evaluare a sesiunii de brainstorming si a 
contributiei fiecarui participant la derularea sesiunii. Pot fi luate în considerare pentru evaluare: talentele si 
aptitudinile grupului, repartitia timpului si punctele care au reusit sa fie atinse. 

Pentru a stabili un acord obiectiv cei care au participat la brainstorming îsi vor spune parerea si vor 
vota cele mai bune idei. Grupul supus la actiunea de brainstorming trebuie sa stabileasca singuri care au fost 
ideile care s-au pliat cel mai bine pe conceptul dezbatut. 

Pe timpul desfasurarii brainstormingului participantilor nu li se vor cere explicatii pentru ideile lor. 
Aceasta este o greseala care poate aduce o evaluare prematura a ideilor si o îngreunare a procesului în sine.

Metoda creativa denumita brainstorming are o lunga istorie, dar ea a fost reactivata de profesorul Alex 
Osborne, prorector la Universitatea Buffalo si fondator al Institutului de Creatie Tehnica, USA. 

Fiecare dintre noi este o persoana creativa sau are anumite laturi creative. De multe ori ideea este 
“omorâta” chiar de catre creatorul ei de frica înfruntarii criticilor colegilor sai, de teama de a nu se face de râs. 
Autocritica distruge momentul în care o idee creativa este irosita înainte de a prinde viata. Brainstormingul 
functioneaza dupa principiul: asigurarea calitatii prin cantitate si îsi propune sa elimine exact acest neajuns 
generat de autocritica.

Va recomandam 7 reguli pe care elevii le vor respecta în scopul unei sedinte reusite de brainstorming:
1. Nu judecati ideile celorlalti – cea mai importanta regula.
2. Încurajati ideile nebunesti sau exagerate.
3. Cautati cantitate, nu calitate în acest punct.
4. Notati tot.
5. Fiecare elev este la fel de important.
6. Nasteti idei din idei.
7. Nu va fie frica de exprimare.

2. Mozaicul (Metoda Jigsaw)
Jigsaw (în engleza jigsaw puzzle înseamna mozaic) sau „metoda grupurilor interdependente” este o strategie 
bazata pe învatarea în echipa (team-learning). Fiecare elev are o sarcina de studiu în care trebuie sa devina 
expert. El are în acelasi timp si responsabilitatea transmiterii informatiilor asimilate, celorlalti colegi.

În cadrul acestei metode rolul profesorului este mult diminuat, el intervine semnificativ la începutul 
lectiei când împarte elevii în grupurile de lucru si traseaza sarcinile si la sfârsitul activitatii când va prezenta 
concluziile activitatii.

Exista mai multe variante ale metodei mozaic iar noi vom prezenta varianta standard a acestei metode 
care se realizeaza în cinci etape.

1. Pregatirea materialului de studiu
•	 Profesorul stabileste tema de studiu si o împarte în 4 sau 5 sub-teme. Optional, poate stabili pentru 

fiecare sub-tema, elementele principale pe care trebuie sa puna accentul elevul, atunci când studiaza materialul 
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în mod independent. Acestea pot fi formulate fie sub forma de întrebari, fie afirmativ, fie un text eliptic care va 
putea fi completat numai atunci când elevul studiaza materialul.

•	 - Realizeaza o fisa-expert în care trece cele 4 sau 5 sub-teme propuse si care va fi oferita fiecarui 
grup.

2. Organizarea colectivului în echipe de învatare de câte 4-5 elevi (în functie de numarul lor în clasa)
•	 Fiecare elev din echipa, primeste un numar de la 1 la 4-5 si are ca sarcina sa studieze în mod 

independent, sub-tema corespunzatoare numarului sau.
•	 El trebuie sa devina expert în problema data. De exemplu, elevii cu numarul 1 din toate echipele de 

învatare formate vor aprofunda sub-tema cu numarul 1. Cei cu numarul 2 vor studia sub-tema cu numarul 2, 
si asa mai departe.

•	 Faza independenta: fiecare elev studiaza sub-tema lui, citeste textul corespunzator. Acest studiu 
independent poate fi facut în clasa sau poate constitui o tema de casa, realizata înaintea organizarii mozaicului.

3. Constituirea grupului de experti
Dupa ce au parcurs faza de lucru independent, expertii cu acelati numar se reunesc, constituind grupe 

de experti pentru a dezbate problema împreuna. Astfel, elevii cu numarul 1, parasesc echipele de învatare 
initiale si se aduna la o masa pentru a aprofunda sub-tema cu numarul 1. La fel procedeaza si ceilalti elevi cu 
numerele 2, 3, 4 sau 5. Daca grupul de experti are mai mult de 6 membri, acesta se divizeaza în doua grupe 
mai mici.

– Faza discutiilor în grupul de experti: elevii prezinta un raport individual asupra a ceea ce au studiat 
independent. Au loc discutii pe baza datelor si a materialelor avute la dispozitie, se adauga elemente 
noi si se stabileste modalitatea în care noile cunostinte vor fi transmise si celorlati membrii din echipa 
initiala.

•	Fiecare elev este membru într-un grup de experti si face parte dintr-o echipa de învatare. Din 
punct de vedere al aranjamentului fizic, mesele de lucru ale grupurilor de experti trebuie plasate în 
diferite locuri ale salii de clasa, pentru a nu se deranja reciproc.

•	Scopul comun al fiecarui grup de experti este sa se instruiasca cât mai bine, având responsabilitatea 
propriei învatari si a predarii si învatarii colegilor din echipa initiala.

•	Reîntoarcerea în echipa initiala de învatare
– Faza raportului de echipa: expertii transmit cunostintele asimilate, retinând la

rândul lor cunostintele pe care le transmit colegii lor, experti în alte sub-teme. Modalitatea de transmitere 
trebuie sa fie scurta, concisa, atractiva, putând fi însotita de suporturi audio-vizuale, diverse materiale.

•	 - Specialistii într-o sub-tema pot demonstra o idee, citi un raport, folosi computerul, pot ilustra 
ideile cu ajutorul diagramelor, desenelor, fotografiilor. Membrii sunt stimulati sa discute, sa puna întrebari 
si sa-si noteze, fiecare realizându-si propriul plan de idei.

4. Evaluarea
Faza demonstratiei: grupele prezinta rezultatele întregii clase. În acest moment elevii sunt gata 

sa demonstreze ce au învatat. Profesorul poate pune întrebari, poate cere un raport sau un eseu ori poate 
da spre rezolvare fiecarui elev o fisa de evaluare. Daca se recurge la evaluarea orala, atunci fiecarui elev 
i se va adresa o întrebare la care trebuie sa raspunda fara ajutorul echipei.

Ca toate celelalte metode de învatare prin cooperare si aceasta presupune urmatoarele avantaje:
– stimularea încrederii în sine a elevilor;
– dezvoltarea abilitatilor de comunicare argumentativa si de relationare în cadrul grupului;
– dezvoltarea gândirii logice, critice si independente;
– dezvoltarea raspunderii individuale si de grup;
– optimizarea învatarii prin predarea achizitiilor altcuiva.
„Trebuie sa remarcam calitatea metodei grupurilor interdependente de a anihila manifestarea efectului 

Ringelmann. Lenea sociala, cum se mai numeste acest efect, apare cu deosebire atunci când individul îsi 
imagineaza ca propria contributie la sarcina de grup nu poate fi stabilita cu precizie. Interdependenta dintre 
membri si individualizarea aportului fac din metoda Jigsaw un remediu sigur împotriva acestui efect”.
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3. Metoda cubului
Metoda cubului presupune explorarea unui subiect, a unei situatii din mai multe perspective, permitând 

abordarea complexa si integratoare a unei teme.
Sunt recomandate urmatoarele etape:
1. Realizarea unui cub pe ale carui fete sunt scrise cuvintele: descrie, compara, analizeaza, asociaza, 

aplica, argumenteaza.
2. Anuntarea temei, subiectului pus în discutie.
3. Împartirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva cerintei de pe una din 

fetele cubului.
1. Descrie: culorile, formele, marimile, etc.
2. Compara: ce este asemanator? Ce este diferit?
3. Analizeaza: spune din ce este facut, din ce se compune.
4. Asociaza: la ce te îndeamna sa te gândesti?
5. Aplica: ce poti face cu aceasta? La ce poate fi folosita?
6. Argumenteaza: pro sau contra si enumera o serie de motive care vin în sprijinul afirmatiei tale.
7. Redactarea finala si împartasirea ei celorlalte grupe.
8. Afisarea formei finale pe tabla sau pe peretii clasei. 

4. Turul galeriei
Turul galeriei este o metoda interactiva de învatare bazata pe colaborarea între elevi, care sunt pusi 

în ipostaza de a gasi solutii de rezolvare a unor probleme. Aceasta metoda presupune evaluarea interactiva si 
profund formativa a produselor realizate de grupuri de elevi.

Astfel, turul galeriei consta în urmatoarele:
1. Elevii, în grupuri de trei sau patru, rezolva o problema (o sarcina de învatare) susceptibila de a avea 

mai multe solutii (mai multe perspective de abordare).
2. Produsele muncii grupului se materializeaza într-o schema, diagrama, inventar de idei etc. notate pe 

o hârtie (un poster).
3. Posterele se expun pe peretii clasei, transformati într-o veritabila galerie.
4. La semnalul profesorului, grupurile trec pe rând, pe la fiecare poster pentru a examina solutiile 

propuse de colegi. Comentariile si observatiile vizitatorilor sunt scrise pe posterul analizat.
5. Dupa ce se încheie turul galeriei (grupurile revin la pozitia initiala, înainte de plecare) fiecare echipa 

îsi reexamineaza produsul muncii lor comparativ cu ale celorlalti si discuta observatiile si comentariile notate 
de colegi pe propriul poster.

Turul galeriei se foloseste cu succes împreuna cu metoda cubului asa cum se poate vedea si în exemplul 
3 prezentat anterior.

5. Ciorchinele
Desi este o varianta mai simpla a brainstorming-ului, ciorchinele este o metoda care presupune 

identificarea unor conexiuni logice între idei, poate fi folosita cu succes atât la începutul unei lectii pentru 
reactualizarea cunostintelor predate anterior, cât si în cazul lectiilor de sinteza, de recapitulare, de sistematizare 
a cunostintelor.

Ciorchinele este o tehnica de cautare a cailor de acces spre propriile cunostinte evidentiind modul de a 
întelege o anumita tema, un anumit continut.

Ciorchinele reprezinta o tehnica eficienta de predare si  învatare care încurajeaza elevii sa gândeasca 
liber si deschis.

Metoda ciorchinelui functioneaza dupa urmatoarele etape:
1. Se scrie un cuvânt / tema (care urmeaza a fi cercetat) în mijlocul tablei sau a unei foi de hârtie.
2. Elevii vor fi solicitati sa-si noteze toate ideile, sintagmele sau cunostintele pe care le au în minte în 

legatura cu tema respectiva, în jurul cuvântului din centru, tragându-se linii între acestea si cuvântul initial.
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3. În timp ce le vin în minte idei noi si le noteaza prin cuvintele respective, elevii vor trage linii între 
toate ideile care par a fi conectate.

4. Activitatea se opreste când se epuizeaza toate ideile sau când s-a atins limita de timp acordata.
Exista câteva reguli ce trebuie respectate în utilizarea tehnicii ciorchinelui:
1. Scrieti tot ce va trece prin minte referitor la tema / problema pusa în discutie.
2. Nu judecati / evaluati ideile produse, ci doar notatiile.
3. Nu va opriti pâna nu epuizati toate ideile care va vin în minte sau pâna nu expira timpul alocat; daca 

ideile refuza sa vina insistati si zaboviti asupra temei pâna ce vor aparea unele idei.
4. Lasati sa apara cât mai multe si mai variate conexiuni între idei; nu limitati nici numarul ideilor, nici 

fluxul legaturilor dintre acestea.
Avantajele acestei tehnici de învatare sunt:
– În etapa de reflectie vom utiliza “ciorchinele revizuit” în care elevii vor fi ghidati prin intermediul 

unor întrebari, în gruparea informatiilor în functie de anumite criterii.
– Prin aceasta metoda se fixeaza mai bine ideile si se structureaza infomatiile facilizându-se retinerea 

si întelegerea acestora.
– Adesea poate rezulta un “ciorchine” cu mai multi “sateliti” ale inconstientului. 
       
6. Tot o metoda asociativa este si sinectica inovata de W. Gordon. Acesta era convins de valoarea 

psihanalizei si deci de rolul hotarator al inconstientului. Cum, dupa aceasta doctrina, «sinele» se exprima prin 
metafore, in centrul atentiei se afla stradania de a gasi metafore cu problema prezentata. Si aici, din grup fac 
parte 6-8 persoane de diferite profesii. Mai intai se face «srainul familiar» adica se clarifica bine dificultatiile 
problemei. Apoi se transforma «familiarul in ceva strain», adica se cauta metafore, comparatii, personificari. 
De pilda, daca se studiaza inbunatatirea unui carburator, cineva isi imagineaza ca este «un plaman cand rar si 
profund, cand superfecial si repede» ; altcineva invoca «balena care, dupa o inspiratie puternica, nu mai respira 
multa vreme» etc. Dupa ce se formuleaza circa 20 de analogii-metafore, aceleasi persoane studiaza impreuna 
cu specialistii solutionarea optima a problemei, sugerata de una sau alta din metafore. Acesta e partea cea mai 
dificila si dureaza mai multe ore. Exista si alte metode in care nu se recurge la asociatii libere, dar se stimuleaza 
creativitatea prin grup. 

       
7. Metoda 6-3-5. Este vorba de impartirea unui adunari in grupuri de 6 persoane, in care fiecare propune 

trei idei intr-un timp maxim 5 minute. Primul grup discuta problema si, pe o fisa, sint trecute trei idei, fiecare 
fiind capul unei coloane ce se va completa de catre celelalte grupuri. Dupa 5 minute, fisa este trecuta unui alt 
grup care adauga alte trei idei in coloane, sub celelalte s.a.m.d. pana ce fiecare fisa trece pe la toate grupurile. 
Conducatorul strange foile, le citeste in fata tuturor si se discuta pentru a se hotari care din propuneri sa fie 
insusita.

  
8. Philips 6-6. Este tot o metoda menita sa consulte un numar mare de persoane. Aceasta multime 

se grupeaza in cate 6 persoane, urmand a discuta problema timp de 6 minute. Mai intai, animatorul explica 
metoda si avantajul ei, apoi expune problema. Se urmareste ca grupurile sa fie cat mai eterogene. Fiecare 
isi alege un coordonator si se discuta timp de 6 minute. La urma, fiecare grup isi anunta parerea. Urmeza o 
discutie generala - dupa care se trage concluzia. In felul acesta, intr-un timp scurt, se consulta opinia multora: 
4-5 minute organizarea, 6 minute discutia in colectiv, 2 minute raporteaza rezultatul fiecare; daca sint 10 grupe 
= 20 minute. Deci avem circa 30 minute. Discutia finala poate dura 30 de minute, deci in circa o ora se pot 
rezuma parerile a 60 de pesoane. Cand e vorba de o problema complexa, se pot organiza grupuri de 4 membri, 
avand la dispozitie 15 minute.

9. Discutia panel. Termenul panel inseamna in engleza „jurati”. Si in acest caz e vorba de participarea 
unor colectivitati mai mari. Discutia propriu-zisa se desfasoara intr-un grup restrans („juratii”), e format din 
persoane competente in domeniul respectiv. Ceilalti pot fi zeci de persoane- asculta in tacere ceea ce se discuta. 
Acestia pot interveni prin biletele transmise „juratilor’’. Uneori biletelele sunt de hartie colorata: cele albasre 
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contin intrebari, cele albe-sugestii, cele rosii- pareri personale. Mesajele sunt primite din unul din membrii 
participanti la dezbatere, care introduce in discutie continutul unui biletel atunci cand se iveste un moment 
prielnic (i se spune „injectorul de mesaje”). Discutia e condusa de un „animator”. La urma, persoanele din 
sala pot interveni si in mod direct, prin viu grai. In incheiere, animatorul face o sinteza si trage concluzii.  
Discutiile panel sunt organizate aprope zilnic de posturile de televiziune. Auditorul (zeci de mii de persoane) 
urmareste discutia acasa si poate interveni prin telefon. Ceea ce lipseste discutiilor televizate sunt sunt sintezele 
si concluziile animatorului, totul ramane in aer si cetatenii nu stiu ce sa creada! De altfel, nu sunt discutii 
urmarind creatia, ci numai informatia.
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