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Subcomponenta 1.1.

Sub-componenta 1.1 – Dezvoltare profesionalå
pentru cadrele didactice din mediul rural pe
baza activitåÆii proprii desfåçurate în çcoalå

Prezentare generalå: Aceastå sub-componentå se adreseazå tuturor cadrelor didactice, calificate çi necalificate, din
mediul rural, care vor beneficia de un program complex de dezvoltare profesionalå pe baza propriei activitåÆi
desfåçurate în çcoalå. Acest program va fi realizat prin intermediul unui centru de resurse mobile utilizat de cåtre doi
mentori care vor petrece câte douå såptåmâni în fiecare comunå din judeÆ discutând cu cadrele didactice çi oferind cursuri de
formare pe baza unui curriculum format din 10 module. Profesorii vor primi credite de formare pentru activitatea lor. De
asemenea, vor fi dotate aproximativ 1000 de centre fixe de resurse, destinate formårii continue a cadrelor didactice din
mediul rural, precum çi elevilor çi comunitåÆilor.

Obiectivul sub-componentei 1.1.
Obiectivul acestei sub-componente este obÆinerea de schimbåri conceptuale çi practice în procesul didactic,
de predare-învåÆare în toate çcolile din mediul rural.

Grupul Æintå
Grupul Æintå este constituit din toate cadrele didactice, toate çcolile çi toate comunitåÆile din mediul
rural. Cadrele didactice vor avea un acces mai bun la metode, materiale çi oportunitåÆi de formare printr-un
program de dezvoltare profesionalå oferit la nivelul fiecårei çcoli.

Elementele çi dinamica procesului de dezvoltare profesionalå
Çcolile din fiecare comunå vor fi grupate într-un cluster, programul de dezvoltare profesionalå fiind oferit
tuturor cadrelor didactice din cadrul clusterului, inclusiv cadrelor didactice necalificate sau care nu au o calificare
corespunzåtoare, de cåtre doi mentori, ajutaÆi de formatori de specialitate, acolo unde este nevoie. Mentorii se
vor deplasa în fiecare çcoalå çi, împreunå cu formatorii de specialitate, vor realiza activitåÆile de mentorat çi
formare prevåzute de programul de dezvoltare profesionalå. ActivitåÆile de formare profesionalå se vor desfåçura,
de obicei, în çcoala de centru sau, dupå caz, în oricare dintre çcolile din comunå, pe o perioadå de 10-14 zile, iar cele
de mentorat în fiecare çcoalå în care predau cadrele didactice din cluster. Curriculumul activitåÆilor de formare
cuprinde urmåtoarele module:
■ Predarea interactivå centratå pe elev
■ Evaluarea continuå la claså.
■ Så ne cunoaçtem elevii
■ Adaptarea curriculum-ului la contextul rural
■ Predarea simultanå
■ Recuperarea råmânerii în urmå la lecturå (pentru învåÆåmântul primar)
■ Recuperarea råmânerii în urmå la matematicå (pentru învåÆåmântul gimnazial)
■ Limba românå ca a doua limbå
■ Utilizarea calculatorului în procesul de predare-învåÆare
■ Management educaÆional
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Pentru implementarea programului de dezvoltare profesionalå, la nivelul fiecårui judeÆ, proiectul va asigura
Centre Mobile de Resurse (CMR), dotate cu toate mijloacele necesare unui proces eficient de formare çi mentorat.,
care vor fi utilizate de mentori. CMR le vor permite mentorilor så viziteze çcolile çi så realizeze formarea çi activitatea
de mentorat. Dezvoltarea profesionalå pe baza propriei activitåÆi desfåçurate în çcoalå va stimula cadrele didactice în
direcÆia inovaÆiei çi va constitui un sprijin direct pentru ceea ce încearcå så realizeze la claså. Aceastå activitate se va
reflecta în rezultate mai bune la învåÆåturå çi examene pentru elevii din mediul rural.
De asemenea, proiectul va asigura dotarea unor Centre Fixe de Resurse în toate çcolile în care a avut loc
procesul de comasare çi care au fost dotate cu autobuze (1000 Centre de Resurse care vor fi dotate cu calculatoare,
imprimante, televizoare, video, video-proiectoare, radio-casetofoane, faxuri, telefoane). La aceste centre vor avea
acces atât cadrele didactice, cât çi elevii.
Abordarea dezvoltårii profesionale va pune accentul pe activitatea de îndrumare a cadrelor didactice, care vor
cåuta în mod activ soluÆii la probleme. Acest lucru le va întåri sentimentul de posesori ai unor noi metode de predare
çi le va perfecÆiona aptitudinile profesionale. Activitatea se va concentra asupra nevoilor de formare, aça cum sunt
acestea percepute de cadrele didactice çi va folosi lucrul în echipe çi discuÆiile între profesori, ori de câte ori este
cazul. De asemenea, pentru parcurgerea modulelor de formare, profesorii vor primi credite pe care le vor utiliza
pentru îndeplinirea cerinÆelor de dezvoltare profesionalå stabilite prin documentele MEC.
Prezenta lucrare face parte din seria de zece module, care se vor utiliza în procesul de mentorat al cadrelor
didactice de toate specialitåÆile din cadrul Componentei 1, Proiectul pentru învåÆåmântul rural

ÎmbunåtåÆirea activitåÆilor de predare-învåÆare
în çcolile din mediul rural
Subcomponenta 1.1.:
Dezvoltare profesionalå pe baza activitåÆii proprii desfåçuratå
în çcoalå pentru cadrele didactice din mediul rural
Lucrarea se foloseçte în procesul de mentorat al cadrelor didactice çi are în vedere susÆinerea îmbunåtåÆirii
calitåÆii procesului de predare-învåÆare-evaluare în çcolile din mediul rural.
Principiile metodologice utilizate sunt cele ale:
■ flexibilitåÆii
■ învåÆårii active
■ individualizårii procesului de dezvoltare profesionalå
Premise:
1. Se pleacå de la premisa cå fiecare elev poate învåÆa, iar sarcina cadrelor didactice este de a identifica
experienÆele de învåÆare care motiveazå elevii çi care contribuie la creçterea randamentului çcolar.
2. Cadrele didactice vor participa la programul de mentorat în çcolile în care îçi desfåçoarå activitatea sau în
centrele din vecinåtate.
3. Mentorii sunt abilitaÆi så lucreze pe un model de dezvoltare profesionalå individualizatå, la nivel de scoalå
çi/sau comunå.
4. Modulele se bazeazå pe instruire interactivå çi diferenÆiatå, astfel încât pe lângå obiectivele curriculare
promoveazå gândirea criticå, învåÆarea activå çi stilurile individuale de învåÆare.
Cele 10 module sunt împårÆite în douå categorii:
A: Module generale: Predarea interactivå centratå pe elev, Evaluarea continuå la claså, Så ne cunoaçtem
elevii, Adaptarea curriculum-ului la contextul local.
B: Module specifice: Predarea simultanå, Limba romanå ca a doua limbå, Utilizarea calculatorului in
predare-învatare, Management educaÆional, Recuperarea ramânerii în urmå la matematicå (pentru
învåÆåmântul gimnazial), Recuperarea råmânerii în urmå la lecturå (pentru învåÆåmântul primar).
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Structura modulelor
În fiecare modul veÆi gåsi o parte de:
(i) Teorie: în care se explicå fapte çi principii într-un fel care poate så fie uçor de asimilat çi de accesat pentru
activarea memoriei;
(ii) AbsorbÆie, discuÆie çi orientare în planificare: prin care se pune la dispoziÆia cadrelor didactice un numår de
întrebåri de ghidaj care så favorizeze reflecÆia çi discuÆiile asupra a ceea ce s-a realizat çi experimentat la claså;
(iii) Planificare individualå çi aplicaÆii la claså: DirecÆii orientative asupra modului în care temele propuse se pot
integra în activitatea de la claså a cadrelor didactice de diferite discipline.
Studiul acestora se face dupå nevoile individuale ale cadrelor didactice, identificate cu sprijinului mentorului.
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Argument

Predarea interactivå centratå pe elev este unul dintre cele patru module de bazå pregåtite pentru
subcomponenta 1.1 din cadrul Proiectului pentru InvåÆåmântul Rural.
Elaborat din perspectiva noilor abordåri didactice, modulul îçi propune mai puÆin un demers descriptiv al
„predårii interactive“ cât unul „experimental“, centrat pe experienÆa çi achiziÆiile cadrelor didactice.
Aça se face cå sunteÆi invitaÆi dintru început så (re)descoperiÆi metodologia interactivå într-o perspectivå bazatå
pe acÆiune çi gândire criticå.
Inventarul metodologic interactiv prezentat în capitolul 3 – partea centralå çi cea mai întinså a modulului – este mai
întâi experimentat pe parcursul capitolelor 1 çi 2. Altfel spus, înainte de prezentarea cutårei sau cutårei abordåri
interactive inovatoare sunteÆi provocaÆi s-o folosiÆi din perspectiva celui care învaÆå, fie în cadrul unei sarcini de lucru în
grup, fie prin teme de lucru individuale. Dincolo de experimentarea procedurii este realizat çi un context de învåÆare
activå a unui aspect teoretic. Altfel spus, veÆi învåÆa despre învåÆare activå printr-un demers activ.
Modulul vå oferå douå decupaje ale metodologiei interactive:
■ unul neutru din punctul de vedere al unui domeniu de studiu (aplicabil în orice disciplinå în funcÆie de
intenÆiile cadrului didactic çi de nevoile elevului – v. 3.1)
■ altul orientat de specificul unei discipline/ arii curriculare, çtiut fiind cå didactica tradiÆionalå se „sparge“ în
zilele noastre în „didactici speciale“, specifice domeniului. Acestea îçi propun învåÆarea conceptelor çi
operårilor specifice domeniului exterior çcolii aça cum sunt ele folosite de cåtre expert.
Pe aceeaçi direcÆie a învåÆårii interactive – în termeni de conÆinut çi metodå – în capitolele 4 çi 5 sunteÆi
invitaÆi så revizitaÆi inventarul metodologic din perspectiva consolidårii çi aprofundårii, în viziunea complexå a
strategiilor de predare-învåÆare.
In concluzie, modulul vå propune un demers de învåÆare despre învåÆare, în cheie modernå, spiralatå, în care
acela care învaÆå îçi construieçte propria învåÆare!
In urma pilotårii proiectului, participanÆii au solicitat mai multe exemple pentru diversele discipline çcolare.
Astfel, in corpusul lucrårii, veÆi gåsi exemplificåri pentru majoritatea disciplinelor çcolare (limba çi literatura românå,
limbi stråine, matematicå, çtiinÆe integrate, biologie, istorie, abordåri integrate ale obiectelor de studiu din
învåÆåmântul primar). Pentru completarea listei au fost adåugate în anexe sugestii pentru fizicå, chimie, geografie,
educaÆie tehnologicå, arte, educaÆie fizicå. Pentru a profita din plin de experienÆele de învåÆare pe care acest modul
vi le oferå este de dorit totusi så parcurgeÆi toate capitolele çi så meditaÆi asupra tuturor exemplelor, aplecându-vå
asupra tuturor sarcinilor de lucru. O predare cu adevårat „interactivå, centratå pe elev“ nu se poate realiza în izolarea
unei singure discipline çcolare! CitiÆi, reflectaÆi, experimentaÆi çi veÆi vedea!
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1. In loc de introducere: (RE)descoperirea
copilului çi çcoala (INTER)activå1

La Æintå!
În miezul discuÆiilor despre legitimitatea schimbårilor în educaÆie s-au ciocnit sumedenie de idei, s-a despicat
firul în patru, s-a inventat roata din nou, s-au jucat retorici çi forme fårå fond, çi s-a uitat, cel mai adesea, esenÆa
problemei, respectiv beneficiarul oricarei schimbåri din çcoalå.
La începutul secolului XX, un grup important de pedagogi, psihologi, medici çi dascåli acuzå cu vehemenÆå
instituÆia çcolarå pentru lipsa ei de adecvare la nevoile copiilor çi la cerinÆele pieÆei muncii. Scoala, considerau ei,
deformeazå copilul în loc sa-l formeze, îi închide orizontul în loc så i-l deschidå, îl obligå la nemiçcare, lipså de
reacÆie çi deci, nu-l pregåteçte pentru viaÆå.

Temå de discuÆie:
Ce pårere aveÆi despre incriminårile de mai sus? Se pot aplica çcolii de azi? De ce? Este nevoie ca çcoala så pregåteascå
pentru viaÆå? Care sunt, dupå opinia dumneavoastrå, rolurile çcolii? FaceÆi o listå a achiziÆiilor necesare în viaÆå çi pe care
çcoala le oferå/ ar trebui så le ofere elevilor.

Temå de reflecÆie:
Cât la sutå din ceea ce predaÆi dumneavostrå este util pentru viaÆa socio-profesionalå çi personalå a viitorului
absolvent? FaceÆi o listå a achiziÆiilor cu adevårat utile pe care le predaÆi.

Perspectiva
tradiÆionalå

Tabelul2 de mai jos prezintå relaÆia necesarå între caracteristicile formårii elevului în çcoalå çi o anumitå
configuraÆie a locului de muncå. ReflectaÆi asupra informaÆiilor sintetice pe care acest tabel le oferå.

1

2

La çcoalå

La locul de muncå

Profesorul expert transmite cunoçtinÆe elevilor pasivi

Muncitorii îçi asumå pasiv locul desemnat într-o organizaÆie ierarhicå, unde sunt riguros supervizaÆi

Accentul este pus pe fapte çi pe obÆinerea
råspunsului corect

Accentul este pus pe råspunsuri limitate la probleme
limitate çi pe îndeplinirea unei sarcini prescrise

Ceea ce este învåÆat este lipsit de context
semnificativ

Accentul este pus pe sarcina specificå independent de
contextul organizaÆional çi de strategia companiei

Descoperirea copilului este titlul unei cårÆi de Maria Montessori, promotor al noilor idei despre educaÆie din
prima jumåtate a sec. XX çi iniÆiator al unui sistem alternativ. Titlul se referå la o perspectivå educaÆionalå
centratå pe elev. Copilul este descoperit, revelat ca fiind altceva decât un adult în miniaturå – el are caracteristici
specifice, individualitate, ritm propriu, interese çi nevoi de luat în seamå, çi, dincolo de orice demagogie,
reprezintå viitorul societåÆii.
Scoala activå este unul din numele date miçcårii inovatoare promovate în educaÆie în prima jumåtate a sec.XX,
çi se referå la nevoia de a schimba çcoala pe temeiul activizårii elevilor.
Tabelul este preluat si tradus din Hidden Challenges to Education Systems in Transition Economies, World
Bank, 1999, p.12.
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La çcoalå

La locul de muncå

Sub supravegherea profesorului, elevii îçi
asumå responsabilitatea propriei învåÆåri, dezvoltându-çi pe parcursul acestui proces competenÆe metacognitive çi autoevaluative (competenÆe de educaÆie permanentå)

Muncitorii îçi asumå responsabilitatea pentru identificarea çi rezolvarea problemelor çi pentru adaptarea
la schimbare prin învåÆare

Accentul este pus pe modalitåÆi alternative
pentru încadrarea diferitelor aspecte çi rezolvarea de probleme

Muncitorii se confruntå cu probleme non-rutiniere
care trebuie analizate çi rezolvate

Sunt introduse idei, principii, fapte care sunt
folosite çi înÆelese într-un context semnificativ

Muncitorii iau decizii care solicitå înÆelegerea contextului mai amplu al propriei lor activititåÆi çi al prioritåÆilor companiei

Teme de discuÆie în grup:
1. Pornind de la tabelul de mai sus, analizaÆi caracteristicile çcolii tradiÆionale. Sunt ele în consonanÆå cu acelea ale
locului de muncå tradiÆional? StabiliÆi relaÆii între informaÆiile oferite pe cele douå coloane de pe banda gri.
2. ComparaÆi acum cele douå seturi de caracteristici din perspectiva modernå.
3. FaceÆi comparaÆii în cruce: caracteristicile çcolii moderne cu acelea ale locului de muncå tradiÆional çi caracteristicile
çcolii tradiÆionale cu acelea ale locului de muncå modern. Ce concluzii trageÆi?
4. Au çanse elevii care învaÆå la çcoala tradiÆionalå så facå faÆå cerinÆelor unui loc de muncå modern? Existå o
configurare modernå a locurilor de muncå în comunitatea d-vs? Când este eficientå o fermå? Dar o iniÆiativå de
turism rural?
5. De ce credeÆi cå vi s-au pus toate aceste întrebåri în loc så vi se ofere opiniile experÆilor care au sistematizat tabelul?
GåsiÆi un coleg care vå împårtåçeçte opinia referitor la aceastå ultimå întrebare.
Inainte de a trece la secvenÆa urmåtoare completaÆi individual primele douå coloane ale tabelului de mai jos,
gândindu-vå la aspectele legate de çcoala modernå:
Çtiu

Vreau så çtiu

Am învåÆat

In prima coloanå notaÆi faptele, elementele pe care le cunoaçteÆi deja referitor la perspectiva modernå în
educaÆie (abordarea centratå pe elev, activizarea elevilor, noul rol al çcolii etc.). In a doua coloanå notaÆi acele
aspecte, detalii pe care aÆi dori så le aflaÆi referitor la aceastå chestiune. Nu scrieÆi nimic în ultima coloanå.
PuteÆi compara conÆinuturile celor douå coloane din tabelul dvs çi al unui coleg.

De ce vorbim despre „învåÆarea activå“?
Cercetåri efectuate în ultimii ani3 aratå cå pasivitatea din claså (înÆeleaså ca rezultat al predårii tradiÆionale, în
care profesorul Æine o prelegere, eventual face o demonstraÆie, iar elevii îl urmåresc) nu produce învåÆare decât în
foarte micå måsurå. Iatå câteva rezultate ale acestor studii:
■ Elevii sunt atenÆi numai 40% din timpul afectat prelegerii. (Pollio, 1984)
■ Elevii reÆin 70% din conÆinuturile prezentate în primele 10% çi numai 20% din cele prezentate în ultimele
10 minute ale prelegerii. (McKeachie, 1986)
■ Elevii care au urmat un curs introductiv de psihologie bazat pe prelegere au demonstrat ca çtiu numai 8%
mai mult decât elevii din clasa de control care NU au fåcut cursul deloc!!! (Rickard et al., 1988)
4
■ Un studiu mai recent vizând implicaÆiile predårii centrate pe discursul magistral (Johnson, Johnson, Smith,
1991) relevå cå:
❍ atenÆia elevilor descreçte cu fiecare minut care trece pe parcursul prelegerii
3

Cercetårile menÆionate sunt prezentate sintetic de Mel Silberman, Active Learning. 101 Strategies to Teach Any
Subject, Allyn &Bacon, 1996, pp. 6-10.
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❍
❍
❍
❍

prelegerea se potriveçte numai celor care învaÆå eficient prin canal auditiv
prelegerea promoveazå învåÆarea de nivel inferior a informaÆiilor factuale
prelegerea presupune cå toÆi elevii au nevoie de aceleaçi informaÆii în acelaçi ritm
elevilor nu le place så fie supuçi unei prelegeri

Temå de discuÆie:
Ce pårere aveÆi despre cercetårile de mai sus? Sunt ele valide? Se pot aplica aceste concluzii çcolii româneçti? De ce? AÆi
observat lipsa atenÆiei elevilor? Dacå da, aÆi gåsit soluÆii pentru ameliorarea situaÆiei? ImpårtåçiÆi colegilor acest gen de
experienÆe.
In speÆå, este insuficient pentru învåÆare dacå, în timpul orei, elevii ascultå (explicaÆiile profesorului) çi,
eventual, våd (o demonstraÆie fåcutå de profesor). Cauza acestui fenomen Æine de însuçi funcÆionarea creierului.
■ Creierul nu funcÆioneazå ca un video sau un casetofon. Creierul nu este un simplu receptor de informaÆie.

Creierul proceseazå informaÆia!
■

Creierul funcÆioneazå asemeni unui computer (mai bine zis, computerul a fost modelat dupå modul de
funcÆionare al creierului!):
❍ Pentru ca un computer så înceapå så funcÆioneze trebuie så apåsåm butonul „pornire“. Când învåÆarea
este „pasivå“, butonul „pornire“ al creierului nostru nu este activat!
❍ Un computer are nevoie de un soft adecvat pentru a interpreta datele introduse. çi creierul nostru are
nevoie så „lege“ ceea ce este predat de ceea ce deja cunoaçte çi de modul såu propriu de operare. Când
învåÆarea este „pasivå“, creierul nu face aceste legåturi.
❍ Un computer nu reÆine informaÆia procesatå decât dacå acÆionåm butonul „salvare“. Creierul nostru
trebuie så testeze informaÆia sau så o explice altcuiva pentru a o stoca.

Când învåÆarea este „pasivå“, creierul nu „salveazå“ ceea ce a fost prezentat!
Teme de lucru în grup:
1. TestaÆi cu ajutorul calculatorului validitatea informaÆiilor de mai sus.
2. GåsiÆi o altå analogie/ comparaÆie/ metaforå sau redaÆi printr-o schemå/ desen modul activ de operare a creierului.
3. De ce credeÆi cå tema de mai sus v-a fost datå astfel încât så alegeÆi modul de rezolvare?
Ce se întâmplå de fapt când profesorii îçi inundå elevii cu propriile lor gânduri, oricât de profunde çi bine organizate
ar fi acestea? Ce se întâmplå când profesorul recurge prea des la explicaÆiile çi demonstraÆiile de tipul „hai-sa-Æi-aråt-cum“?
„Turnarea“ faptelor çi conceptelor gata „mestecate“ çi performarea cu måiestrie a procedurilor de cåtre profesor
interfereazå cu învåÆarea. Fårå îndoialå, prezentarea poate face o impresie imediatå asupra creierului, dar, în absenÆa
unei memorii de excepÆie, elevii nu pot reÆine prea mult pentru perioada urmåtoare. Un profesor, oricât de strålucit
orator ar fi, nu se poate substitui creierelor elevilor çi deci nu poate face activitatea care se desfåçoarå individual în mintea
fiecåruia. Elevii înçiçi trebuie så organizeze ceea ce au auzit çi våzut într-un tot ordonat çi plin de semnificaÆii. Dacå elevilor
nu li se oferå ocazia discuÆiei, a investigaÆiei, a acÆiunii çi eventual a predårii, învåÆarea nu are loc.
Un raport recent5, care sintetizeazå o serie de cercetåri din mai multe domenii, trage urmåtoarele concluzii
referitor la modul în care se produce învåÆarea:
■ InvaÆarea presupune înÆelegerea, iar aceasta înseamnå mai mult decât cunoaçterea faptelor.
Aceastå afirmaÆie este evidenÆiatå de comportamentele experÆilor, indiferent de domeniul de cunoaçtere în
care activeazå. Ei sunt de fapt experÆi prin aceea cå demonstreazå:
❍ o bazå solidå de cunoçtinÆe procedurale (adicå moduri de operare cu informaÆiile)
❍ înÆelegerea faptelor, fenomenelor într-un cadru conceptual
❍ organizarea cunoçtinÆelor astfel încât acestea så fie uçor accesate çi aplicate
■ Elevii construiesc cunoaçterea çi înÆelegerea pe baza a ceea ce deja cunosc çi/sau cred. Ceea ce
presupune cå este esenÆialå aflarea bagajului de reprezentåri pe care elevii le posedå, cåci invariabil,
indiferent de natura lor, acesta le va influenÆa învåÆarea çcolarå. De multe ori aceste elemente (de

4
5

InÆelegem prin discurs magistral o prelegere de tip tradiÆional în care profesorul livreazå conÆinuturi standard
care urmeazå så fie asimilate de elevii – pasivi çi ascultåtori!
Bransford et al., How People Learn, National Research Council, 1999
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„pre-cunoaçtere“, cåpåtate în contexte informale) sunt idei rezonabile çi adecvate în diferite situaÆii limitate.
Dar ele pot fi çi aplicate impropriu în circumstanÆe în care nu pot funcÆiona ca atare.
Elevii formuleazå noile cunoçtinÆe prin modificarea çi rafinarea conceptelor lor curente çi prin
adåugarea de noi concepte la ceea ce cunosc deja. Elevii îçi modificå de fapt ideile când acestea sunt
nesatisfåcåtoare pentru explicare, descriere, operare la modul general. Dacå profesorul le predå, ca atare,
un adevår de nezdruncinat, mai mult ca sigur cå preconcepÆiile despre care am vorbit anterior nu se vor
modifica. Dacå înså elevii au posibilitatea så descopere ei înçiçi alternative plauzibile çi evident folositoare
atunci încep så-çi rafineze achiziÆiile anterioare çi så adauge unele noi.
InvåÆarea este mediatå de mediul social în care elevii interacÆioneazå unii cu alÆii. Elevii beneficiazå
de oportunitåÆile de a-çi împårtåçi çi confrunta ideile cu alÆii. In acest proces ideile individuale se
reconstruiesc çi înÆelegerea se adânceçte.
InvåÆarea eficientå necesitå preluarea de cåtre elevi a controlului asupra propriei învåÆåri. Elevii de
succes çtiu când au nevoie de informaÆii suplimentare çi când au înÆeles ceva. Ei sunt metacognitivi, adicå
sunt conçtienÆi çi capabili de monitorizarea ideilor, gândurilor çi cunoçtinÆelor lor.
Transferul, respectiv capacitatea de a aplica cunoçtinÆe în situaÆii noi este afectat de gradul în care
elevii învaÆå-pentru-înÆelegere (çi învaÆå-cu- înÆelegere!)

■

■

■

■

Teme de reflecÆie individualå:
1.
2.
3.

Dacå pentru a concretiza învåÆarea pasivå a elevilor au fost folosite verbele A AUZI çi A VEDEA, ce verbe aÆi
folosi pentru a caracteriza învåÆarea activå? Altfel spus, ce fac elevii când învaÆå activ?
ReveniÆi la råspunsul pe care l-aÆi dat la ex. 5/ p.2. PuteÆi reformula acum acel råspuns?
CredeÆi cå eficienÆa demersului activ se poate aplica çi în educaÆia adulÆilor? ArgumentaÆi.

De ce vorbim de învåÆare interactivå?
Fårå îndoialå, este adevårat cå acela care învaÆå trebuie så-çi construiascå cunoaçterea prin intermediul propriei
înÆelegeri çi cå nimeni nu poate face acest lucru în locul såu. Dar nu este mai puÆin adevårat cå aceastå construcÆie
personalå este favorizatå de interacÆiunea cu alÆii, care, la rândul lor, învaÆå. Altfel spus, dacå elevii îçi construiesc
cunoaçterea proprie, nu înseamnå înså cå fac acest lucru singuri, în izolare. Så nu uitåm cå omul este fundamental social. Promovarea învåÆårii active presupune çi încurajarea parteneriatelor în învåÆare. In fapt, adevårata învåÆare, aceea
care permite transferul achiziÆiilor în contexte noi este nu doar simplu activå, individual activå ci INTERACTIVÅ!
Aspectul social al învåÆårii a fost reliefat de Jerome Bruner6 încå din anii 60. El avanseazå conceptul de reciprocitate definit ca „o nevoie umanå profundå de a da o replicå altcuiva çi de a lucra împreunå cu alÆii pentru atingerea
unui obiectiv“. Reciprocitatea este un stimulent al învåÆårii: „Când acÆiunea comunå este necesarå, când reciprocitatea este activatå în cadrul unui grup în vederea obÆinerii unui rezultat, atunci par så existe procese care stimuleazå
învåÆarea individualå çi care conduc pe fiecare la o competenÆå cerutå de constituirea grupului.“ (Bruner, 1966)
Nu numai cercetarea, dar çi experienÆele cadrelor didactice cu metodele colaborative evidenÆiazå efectul
benefic al interacÆiunii elevilor7. Gruparea çi sarcinile în care membrii grupului depind unul de celålalt pentru
realizarea rezultatului urmårit aratå cå:
– elevii se implicå mai mult în învåÆare decât în abordårile frontale sau individuale
– elevii odatå implicaÆi îçi manifestå dorinÆa de a împårtåçi celorlalÆi ceea ce experimenteazå, iar aceasta
conduce la noi conexiuni în sprijinul înÆelegerii
– elevii acced la înÆelegerea profundå atunci când au oportunitåÆi de a explica çi chiar preda celorlalÆi colegi
ceea ce au învåÆat.

Teme de discuÆie:
1. In abordarea acestei secÆiuni, v-aÆi simÆit mai comfortabil, „mai în siguranÆå“: când aÆi lucrat individual sau în grup?
DiscutaÆi cu alÆi colegi çi aflaÆi çi opiniile lor.
2. ImpårtåçiÆi colegilor experienÆe didactice în care aÆi grupat elevii pentru realizarea unei sarcini.
3. MulÆi profesori evitå activitåÆile de grup pe motiv cå sunt indisciplinate, „gålågioase“. Dumneavoastrå ce pårere aveÆi?
4. Cum puteÆi grupa elevii?
6
7

Bruner, J., Toward a Theory of Instruction, Harvard University Press, 1966
apud Siberman, M. Active Learning. 101 Strategies to Teach Any Subject, Allyn &Bacon, 1996
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Iatå câteva modalitåÆi pentru a forma rapid grupuri:

cårÆi de joc
Dacå doriÆi så formaÆi grupuri de 4 membri, folosirea cårÆilor de joc este foarte utilå. VeÆi folosi atâtea grupuiri
de cårÆi câte grupuri vreÆi så formaÆi. Dacå urmeazå så lucraÆi cu 7 grupe de exemplu, amestecaÆi açii, popii, valeÆii,
damele, decarii, nouarii, optarii. Elevii urmeazå så tragå fiecare cåte o carte çi så se grupeze apoi la masa/ locul de
lucru marcat(å) în prealabil cu una din cele çapte cårÆi. Se vor forma astfel: grupul decarilor, popilor, valeÆilor etc.

cartoane cu numere
HotårâÆi numårul de grupuri çi numårul de membri al fiecåruia. ScrieÆi numerele corespunzåtoare numårului
de grupe pe tot atâtea cartoane câÆi membri doriÆi så fie în fiecare grup. AmestecaÆi cartoanele numerotate çi cereÆi
elevilor så tragå câte unul. Vor afla astfel numårul grupului din care fac parte. De exemplu doriÆi så formaÆi 6 grupuri
de câte 5 membri. FaceÆi 30 de cartoane, câte 5 din fiecare din numerele de la 1 la 6. PlasaÆi câte un numår de la 1 la
6 pe cele 6 mese/ zone de lucru unde elevii se vor regrupa în funcÆie de cartonul tras.

cartonaçe cu diferite simboluri
ProcedaÆi ca mai sus. In locul numerelor puteÆi folosi culori, imagini cu flori/ animale, forme geometrice etc.
DoriÆi så formaÆi 5 grupuri de câte 6 membri de exemplu. Iatå cîteva sugestii:
■ ColoraÆi câte 6 cartoane din fiecare dintre culorile roçu, albastru, verde, galben, violet
■ DesenaÆi câte 6 imagini din fiecare dintre florile urmåtoare: lalea, ghiocel, trandafir, garoafå, margaretå
■ DecupaÆi câte 6 bucåÆi din fiecare dintre formele urmåtoare: cerc, påtrat, dreptunghi, paralelogram, trapez.

puzzle
ProcuraÆi jocuri puzzle pentru copii mici (4-6 piese). FolosiÆi câte un puzzle pentru fiecare grup. AmestecaÆi
piesele çi låsaÆi elevii så recompunå imaginile. PuteÆi confecÆiona chiar dumneavoastrå puzzle-uri de grupare, prin
tåierea unor imagini în tot atâtea bucåÆi câÆi membri doriÆi så existe în fiecare grup. AmestecaÆi fragmentele de
imagine çi cereÆi copiilor så recompunå pozele. Se constituie astfel grupele. La elevi mai mari se poate realiza un
„puzzle“ çi din fragmentarea unei propoziÆii cheie/ definiÆii/ proverb etc. TåiaÆi sintagma în tot atâtea fragmente câÆi
membri doriÆi så se regåseascå într-un grup.

„serii“ specifice
Pornind de la specificul unei discipline puteÆi constitui grupele în funcÆie de categorii de concepte, relaÆii,
fenomene etc. Pentru constituirea a 5 grupe:
■ la limba maternå se pot folosi de exemplu personaje literare (de roman, de teatru, masculine, feminine, copii)
■ la chimie se pot grupa: metale, nemetale, såruri, baze, acizi
■ la o limbå stråinå se pot grupa: animale, obiecte de vestimentaÆie, hrana, obiecte de mobilier, obiecte
çcolare

aniversarea
PuteÆi grupa elevii în funcÆie de lunile în care s-au nåscut. Aceastå distribuÆie este inegalå çi trebuie luatå decizia
a modului de grupare a lunilor în funcÆie de numårul copiilor (de exemplu – un grup al celor nåscuÆi în ianuarie çi
februarie, un grup al celor nåscuÆi în martie etc.)

materiale de lucru
PuteÆi grupa elevii în funcÆie de materialele pe care le distribuiÆi. Acestea pot avea marcaje de papetårie de tipul:
■ fiçe de lucru prinse cu clame de diferite culori
■ fiçe de lucru pe hârtii/ cartoane de diferite culori
■ etichete cu diferite simboluri etc.
In acest mod, elevii se grupeazå odatå cu distribuirea materialelor de lucru în funcÆie de marcajele pe care
acestea le conÆin.
Este de remarcat faptul cå toate ideile de mai sus se aplicå la gruparea aleatorie a elevilor. In funcÆie
de nevoile elevilor çi de obiectivele avute în vedere, gruparea se poate face çi dupå criterii de diferenÆiere
(stil de învåÆare, tip de inteligenÆå etc.)
Pentru gruparea optimå a elevilor este deosebit de util un mobilier modular. Aranjarea meselor se va face în
funcÆie de nevoile de interacÆiune anticipate de profesor çi, evident de spaÆiul avut la dispoziÆie.
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Iatå câteva scheme de aranjare a clasei:

Fig. 1

Fig.2

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 3

Fig. 6

Fig. 7

Teme de reflecÆie individualå:
■
■
■

ComparaÆi fig. 1 çi 6, fig. 4 çi 5, fig. 2 çi 3. Care credeÆi cå sunt factorii care conduc la aceste fine diferenÆe.
ProiectaÆi sarcini de lucru în care så grupaÆi elevii çi mobilierul. PuteÆi folosi una dintre schemele de
organizare a spaÆiului de lucru din figurile alåturate sau alt mod de aranjare care vi se pare potrivit.
PuteÆi grupa elevii dacå mobilierul este fix?

Când nu existå posibilitatea de a grupa elevii altfel decât în perechi (datoritå mobilierului fix de exemplu), se
pot totuçi derula „activitåÆi interactive“. Cei doi pot lucra împreunå pentru:
■ discutarea unui text/ a unei imagini/ a unei sarcini de lucru/ a unei întrebåri adresate de cadrul didactic
■ formularea de întrebåri (de adresat profesorului/ învåÆåtorului/ colegilor) referitoare la: o temå de lucru în
claså, testarea reacÆiilor la un text/ imagine/ document sonor etc.
■ realizarea unui dialog
■ evaluarea çi sau corectarea temei fiecåruia (interevaluarea)
■ rezumarea unei lecÆii la final de orå
■ avansarea unor concluzii
■ compararea notiÆelor
■ studierea unui caz, realizarea unui experiment/ unei cercetåri

Teme de reflecÆie individualå:
1. Ce avantaje vedeÆi la lucrul în grupuri de 2 elevi?
2. FormulaÆi o sarcinå de lucru realizabilå în perechi.
3. în lipsa mobilierului modular elevii se pot grupa câte 4 – cei din banca din faÆå întorcându-se spre banca din spatele
lor. Care dintre activitåÆile enumerate pentru lucrul în perechi (v. supra) pot fi eficiente în grupuri de 4?
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ATENæIE – pentru o activitate eficientå în grup, elevii trebuie så se poziÆioneze astfel încât så se poatå vedea unii pe
alÆii. Privitul în ochi faciliteazå comunicarea!

Ce face profesorul când învåÆarea elevilor este activå?
Teme de discuÆie în grup:
1.
2.
3.
4.

Dacå elevii sunt mereu activi, dascålul ce mai face?
In era computerului çi a abordårii centrate pe elev mai sunt necesari învåÆåtorii çi/ sau profesorii?
Ce calitåÆi are un dascål bun? Care sunt tråsåturile unui profesor cu experienÆå?
In chenarul de mai jos sunt mai multe ipostaze ale dascålului. AlegeÆi fiecare câte una. MotivaÆi alegerea faÆå de colegii
de grup.

DASCÅL MODEL – Profesorul oferå elevului reperele necesare pentru a atinge Æintele propuse. Elevul accepta
provocarea çi porneste în cålåtorie alåturi de învåÆåtor.
DASCÅL PRIETEN – Profesorul este un prieten la care elevul poate apela atunci când are nevoie. Profesorul
sprijinå, ascultå çi ajutå elevul.
DASCÅL CÅLÅUZÅ – In cålåtoria cunoaçterii, profesorul cunoaçte reperele çi-i prezintå elevului alternativele çi
soluÆiile optime pentru atingerea unei Æinte. RelaÆia se bazeazå pe respect reciproc. InvåÆåtorul nu dicteazå
råspunsuri, ci oferå direcÆii pentru ajungerea la destinaÆie.
DASCÅL MAGICIAN – Pregåtirea temeinicå a profesorului îi oferå aceasta postura prin care îl indrumå pe elev
så foloseascå obiectele çi instrumentele pentru învåÆare.
DASCÅL CONSILIER – Profesorul e cel de la care elevii açteaptå sfatul cel bun.
DASCÅL MAESTRU – Profesorul oferå imaginea standardelor de cunoaçtere çi acÆiune, îl açteaptå pe elev så
obÆinå cunoçtinte, abilitåÆi, competenÆe.
DASCÅL SUSæINÅTOR – Profesorul este alåturi de elevii såi, este sprijin pentru depåçirea dificultåÆilor
întâmpinate în învåÆare.
DASCÅL FACILITATOR – Profesorul nu oferå cunoaçtere ci face posibil accesul copilului la cunoaçtere.8
In çcoala tradiÆionalå, profesorul deÆine controlul absolut asupra cunoaçterii çi prin aceasta asupra evenimentelor
clasei, apårând astfel çi o legåturå evidentå între disciplina strictå çi adevårul univoc al magistrului, care Æine clasa în
mânå! In çcoala centratå pe elev, profesorul capata la prima vedere o „oarecare paloare“, este evanescent, cåci, nu-i
aça, doar elevul este miezul problemei! Chestiunea este cå pentru a avea cu adevårat elevul în centrul demersului,
cadrul didactic exercitå roluri cu mult mai nuanÆate decât înainte. Elevul nu deÆine automat locul din centru. çi chiar
dacå, prin prisma eficacitåÆii didactice, modul natural de funcÆionare a creierului conduce la abordarea centratå pe
elev, succesul la claså depinde de competenÆele profesorului de a crea oportunitåÆile optime de învåÆare pentru fiecare
elev. Astfel, în funcÆie de context, profesorul acÆioneazå mereu, dar adecvat çi adaptat nevoilor grupului.
Cercetåtorii au izolat urmatoarele comportamente fundamentale ale cadrului didactic in activitatea
instructiv-educativa cu clasa de elevi9:
■ planificå activitåÆile cu caracter instructiv çi educativ, determinå sarcinile çi obiectivele pe variate niveluri, îçi
structureazå conÆinuturile esenÆiale çi alcåtuieçte orarul clasei, etc;
■ organizeazå activitåÆile clasei, fixeazå programul muncii instructiv-educative, structurile çi formele de organizare.
Cousinet a atribuit educatorului sarcina de a constitui çi determina climatul çi mediul pedagogic;
■ comunicå informaÆiile çtiinÆifice, seturile axiologice sub forma mesajelor, stabileçte canalele de comunicare çi
repertoriile comune. Activitatea educativå implicå de altfel çi un dialog perpetuu cu elevii ilustrat prin arta formulårii
întrebårilor, dar çi prin libertatea acordatå elevilor în structurarea råspunsurilor. Dialogul elev-profesor necesitå un
climat educaÆional stabil, deschis çi constructiv;
8
9

apud Popenici, Stefan – Pedagogie alternativå, Polirom, 2001 (text adaptat de Vera Elek)
text adaptat dupå Iucu, RomiÆå, Managementul çi gestiunea clasei de elevi, material prezentat la Scolile de varå
CEDU 2000+, 2001
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conduce activitatea desfåçuratå în claså direcÆionând procesul asimilårii, dar çi al formårii elevilor prin apelul la
normativitatea educationalå. Durkheim defineçte conduita psiho-pedagogica a educatorului prin intermediul
noÆiunii de „dirijare“ care faciliteazå elaborarea sentimentelor çi ideilor comune;
coordoneazå în globalitatea lor activitåÆile instructiv-educative ale clasei, urmårind în permanenÆå realizarea unei
sincronizåri între obiectivele individuale cu acelea comune ale clasei, evitând suprapunerile ori risipa çi contribuind
la întårirea solidaritåÆii grupului;
indrumå elevii pe drumul cunoaçterii prin interventii punctuale adaptate situaÆiilor respective, prin sfaturi çi
recomandåri care så susÆinå comportamentele çi reacÆiile elevilor;
motiveazå activitatea elevilor prin formule de intåriri pozitive çi negative; utilizeazå aprecierile verbale çi reacÆiile
nonverbale în sprijinul consolidårii comportamentelor pozitive; orienteazå valoric prin serii de intervenÆii cu caracter
umanist tendinÆele negative identificate în conduitele elevilor; încurajeazå çi manifestå solidaritate cu unele
momente sufleteÆti ale clasei;
consiliazå elevii în activitåÆile çcolare, dar çi în cele extrascolare, prin ajutorare, prin sfaturi, prin orientarea
culturalå çi axiologicå a acestora. Un aport deosebit îl are intervenÆia educatorului în orientarea çcolarå çi
profesionalå, dar çi în cazurile de patologie çcolarå;
controleazå elevii în scopul cunoaçterii stadiului în care se aflå activitatea de realizare a obiectivelor precum çi nivelul de performanÆå al acestora. Controlul nu are decât un rol reglator çi de ajustare a activitåÆii çi atitudinii elevilor;
evalueazå måsura în care scopurile çi obiectivele dintr-o etapå au fost atinse prin instrumente de evaluare
sumativå, prin prelucråri statistice ale datelor recoltate çi prin elaborarea sintezei aprecierilor finale. JudecåÆile
valorice pe care le va emite vor constitui o bazå temeinicå a procesului de caracterizare a elevilor.

■

■

■
■

■

■
■

Temå individualå
ImpårÆiÆi o foaie în jumåtate. In stânga notaÆi un pasaj sau o imagine din textul de mai sus care v-a impresionat (pentru
cå v-a amintit o experienÆå personalå de exemplu), pentru cå sunteÆi în dezacord cu autorul în respectiva privinÆå sau
pentru cå vi se pare relevant. In dreapta explicaÆi de ce l-aÆi notat, formulaÆi eventual o întrebare pe care s-o adresaÆi
mentorului în legåturå cu fragmentul respective.
De fapt, profesorul penduleazå între diferite roluri asumate. In schema10 de mai jos este aråtat un registru variat
de asemenea roluri. Gradul de activizare al elevilor cât çi multitudinea interacÆiunilor din claså creçte de la
stânga la dreapta.

Teme individuale:
■
■
■
■

■

10

Ce maniere de a grupa elevii aÆi mai folosit pe parcursul carierei didactice? Ce alte maniere de grupare aÆi experimentat pe parcursul cursurilor de formare (iniÆialå sau continuå)? ImpårtåçiÆi experienÆele pe care le-aÆi avut.
ReveniÆi la tabelul în care aÆi completat primele douå coloane. Ca urmare a experienÆelor de învåÆare prilejuite de
aceastå secvenÆå, completaÆi ultima coloanå („Am învåÆat“).
SchiÆaÆi un plan de acÆiune pentru a determina elevii så fie activi la ora dvs.
ReflectaÆi asupra urmåtoarei afirmaÆii: Profesorul cu experienÆå este un profesor „mai învåÆat“ prin aceea cå pe
parcursul activitåÆilor cu elevii çi-a aprofundat achiziÆiile de specialitate çi metodice. Altfel spus, a învåÆat cu ajutorul
elevilor pe care i-a învåÆat!
In nu mai mult de 5 minute scrieÆi despre o achiziÆie dobânditå pe parcursul acestui capitol çi formulaÆi o
întrebare adresatå autorilor sau mentorului!

schemå adaptatå dupå Ghid metodologic pentru aplicarea programelor din aria curricularå Limbå çi comunicare,
MEC-CNC, Ed. Aramis, 2002, p. 113.
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2. Anticiparea interactivå

Avem o programå çcolarå – ce facem cu ea?
Actualele programe çcolare au fost dezvoltate în spiritul noii paradigme educative centrate pe cel care învaÆå.

Teme de discuÆie în grup:
LuaÆi programe çcolare çi identificaÆi elementele care plaseazå elevul în centrul propriei formåri. Ce sunt obiectivele de
referinÆå? De ce sunt formulate ele din perspectiva „capabilitåÆilor“ elevului? De ce sunt obiectivele de referinÆå elemente
obligatorii ale programei? Dar activitåÆile de învåÆare ce sunt? Care este relaÆia dintre obiectivele de referinÆå çi
activitåÆile de învåÆare? De ce sunt activitåÆile de învåÆare cu titlu de „exemple“ în programå? Ce alte activitåÆi de învåÆare
aÆi construit în vederea atingerii diverselor obiective de referinÆå pe parcursul anilor de aplicare a programei? ActivitåÆile
de învåÆare pe care le derulaÆi cu elevii în claså sunt inventate pe loc sau le pregåtiÆi din timp?
Noile documente curriculare se deosebesc fundamental de vechile programe analitice nu numai din perspectiva filosofiei educaÆiei sau a politicilor, dar çi a demersurilor practice pe care profesorul/ învåÆåtorul trebuie så le
adopte. Så consideråm urmåtorul tabel comparativ:
Programa analiticå

Curriculum çcolar

Prin listarea capitolelor materiei, prescrie
informaÆiile pe care profesorul/ învåÆåtorul
le prezintå çi elevul le „învaÆå“.

Prezintå o listå de competenÆe pe care elevul trebuie så le
dobândeascå çi o listå de conÆinuturi ca bazå de operare pentru
formarea competenÆelor

Prescrie ordinea çi alocarea temporalå a informaÆiilor de predat

Laså la latitudinea profesorului/ învåÆåtorului, ordinea çi ritmul
parcurgerii materiei din perspectiva racordårii la grupul de elevi

Implicå programarea instruirii

Face necesarå proiectarea instruirii

In trecut, pregåtirea pentru activitatea la claså era perceputå ca o formalitate – programa dådea ordinea çi
ritmul de parcurgere a materiei, manualul unic relua în capitolele sale aceastå ordine çi oferea exemple pentru
asimilarea materiei. Planificårile erau dictate de birocraÆie çi indiferent de rubricaÆia cerutå de inspector se reduceau
la prevederile standard ale programei analitice. Evident cå dincolo de aceastå birocraÆie consumatoare de timp,
dascålii serioçi çi-au anticipat orele din perspectiva proiectårii moderne, centrate pe nevoile elevilor.
Aståzi, proiectarea didacticå este înså o necesitate.
■

OrganizaÆi o dezbatere pe aceastå temå: Proiectarea didacticå este aståzi o necesitate. Pentru regulile dezbaterii
v. secÆiunea 3.2.

Temå de reflecÆie individualå:
SunteÆi invitaÆi så citiÆi activ çi pragmatic, textul urmåtor, de la p. 19-21 (adaptat din Partea a II-a a Ghidurilor metodologice de aplicare a programelor çcolare, MEC-CNC, 2001-2002). In timpul lecturii, faceÆi marcaje pe text, astfel:
■
■
■
■

cunoçtinÆele confirmate de text, prin semnul v
cunoçtinÆele infirmate / contrazise de text, prin semnul –
cunoçtinÆele noi, neîntâlnite pânå în momentul lecturii, prin semnul +
cunoçtinÆele incerte, confuze, care meritå så fie cercetate, prin semnul?

19

Predarea interactivå centratå pe elev
Dupå lecturå, informaÆiile se trec într-un tabel, astfel:
v

-

+

?

DiscutaÆi apoi cu membrii grupului sintezele obÆinute.
Întrucât programele çcolare centrate pe obiective nu mai asociazå conÆinuturilor în mod univoc o alocare temporalå çi o
anumitå succesiune, prescrise fårå drept de apel, rolul profesorului/învåÆåtorului în conceperea çi organizarea activitåÆii în
claså devine mult mai important. Responsabilitatea sa faÆå de abilitåÆile create elevilor sporeçte de asemenea.
În aceste condiÆii este necesar ca profesorul/învåÆåtorul så aibå o imagine de ansamblu bine conturatå asupra întregului
curriculum alocat unui an de studiu. Consideråm cå identificarea unor teme majore çi organizarea conÆinuturilor în jurul
acestora oferå o astfel de imagine într-o manierå mult mai clarå decât enumerarea unei succesiuni de lecÆii. De aici, opÆiunea
pentru organizarea procesului de învåÆåmânt în unitåÆi de învåÆare.
O unitate de învåÆare reprezintå o structurå didacticå deschiså çi flexibilå, care are urmåtoarele caracteristici:
■ determinå formarea la elevi a unui comportament specific, generat prin integrarea unor obiective de referinÆå;
■ este unitarå din punct de vedere tematic;
■ se desfåçoarå în mod sistematic çi continuu pe o perioadå de timp;
■ subordoneazå lecÆia ca element operaÆional;
■ se finalizeazå prin evaluare.
Proiectarea demersului didactic este acea activitate desfåçuratå de învåÆåtor/profesor care constå în anticiparea
etapelor çi a acÆiunilor concrete de realizare a predårii. Proiectarea demersului didactic presupune:
■ lectura avizatå a programei
■ planificarea calendaristicå
■ proiectarea secvenÆialå (a unitåÆilor de învåÆare sau a lecÆiilor).

Lectura programei
În contextul noului curriculum, conceptul central al proiectårii didactice este demersul didactic personalizat, iar
instrumentul acestuia este unitatea de învåÆare. Demersul didactic personalizat exprimå dreptul profesorului – ca çi al
autorului de manual – de a lua decizii asupra modalitåÆilor pe care le considerå optime în creçterea calitåÆii procesului de
învåÆåmânt, respectiv, råspunderea personalå pentru a asigura elevilor un parcurs çcolar individualizat, în funcÆie de condiÆii
çi cerinÆe concrete. Noul Curriculum naÆional accentueazå faptul cå documentele de proiectare didacticå sunt documente
administrative care asociazå într-un mod personalizat elementele programei – obiective de referinÆå, conÆinuturi, activitåÆi de
învåÆare – cu alocarea de resurse (de timp çi materiale) consideratå optimå de cåtre profesor pe parcursul unui an çcolar.
În acest sens, programa çcolarå – element central în realizarea proiectårii didactice – nu este privitå ca „tabla de
materii“ a manualului sau ca un element de îngrådire pentru profesor. Ea reprezintå un document reglator în sensul cå
stabileçte obiective, adicå Æintele ce urmeazå a fi atinse prin intermediul activitåÆii didactice. Programa se citeçte „pe
orizontalå“, în succesiunea urmåtoare:

În programa çcolarå, fiecårui obiectiv cadru îi sunt asociate obiective de referinÆå. Atingerea obiectivelor de referinÆå se
realizeazå cu ajutorul conÆinuturilor, care se regåsesc în ultima parte a programei. ÎnvåÆåtorul/profesorul poate opta pentru
folosirea activitåÆilor de învåÆare recomandate prin programå sau poate propune alte activitåÆi adecvate condiÆiilor concrete
din claså (exemplele din programå au caracter orientativ, de sugestii, çi nu implicå obligativitatea utilizårii numai a acestora în
procesul didactic).

Planificarea calendaristicå orientativå
În contextul noului curriculum, planificarea calendaristicå este un document administrativ care asociazå într-un mod
personalizat elemente ale programei (obiective de referinÆå çi conÆinuturi) cu alocarea de timp consideratå optimå de cåtre
învåÆåtor/profesor pe parcursul unui an çcolar.
În elaborarea planificårilor, recomandåm parcurgerea urmåtoarelor etape:
1. Realizarea asocierilor dintre obiectivele de referinÆå çi conÆinuturi
2. ÎmpårÆirea în unitåÆi de învåÆare
3. Stabilirea succesiunii de parcurgere a unitåÆilor de învåÆare
4. Alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare unitate de învåÆare, în concordanÆå cu obiectivele de referinÆå
çi conÆinuturile vizate.

20

Anticiparea interactivå
Planificårile pot fi întocmite pornind de la urmåtoarea rubricaÆie:
Çcoala …………..
Disciplina …………….

Profesor: ………………………
Clasa/ Nr. ore pe såpt./Anul

Planificarea calendaristicå orientativå
Unitatea de
învåÆare

Obiective de
referinÆå

ConÆinuturi

Numår ore
alocate

Såptåmâna

ObservaÆii

În acest tabel:
■ UnitåÆile de învåÆare se indicå prin titluri (teme) stabilite de cåtre profesor;
■ în rubrica Obiective de referinÆå se trec numerele obiectivelor de referinÆå din programa çcolarå;
■ ConÆinuturile selectate sunt cele extrase din lista de conÆinuturi a programei.
■ Numårul de ore alocate se stabileçte de cåtre învåÆåtor/profesor în funcÆie de experienÆa acestuia çi de nivelul de
achiziÆii ale elevilor clasei.
Întregul cuprins al planificårii are valoare orientativå, eventualele modificåri determinate de aplicarea efectivå la claså
putând fi consemnate în rubrica ObservaÆii.
O planificare anualå11 corect întocmitå trebuie så acopere integral programa çcolarå la nivel de obiective de referinÆå
çi conÆinuturi.

Proiectarea unei unitåÆi de învåÆare
Elementul generator al planificårii calendaristice este unitatea de învåÆare. Prin urmare propunem mai jos proiectarea
la nivelul acestora ca urmåtoare etapå a organizårii demersului didactic.
Proiectul unei unitåÆi de învåÆare poate fi întocmit pornind de la urmåtoarea rubricaÆie:
Çcoala ………..
Disciplina ………….

Clasa/ Nr. ore såpt. …………………
Såptåmâna/Anul ………………….

Unitatea de învåÆare ............................
Nr. ore alocate …….
ConÆinuturi
(detalieri)

Obiective de
referinÆå

ActivitåÆi de
învåÆare

Resurse

Evaluare

Pentru acest tabel:
■ în rubrica referitoare la ConÆinuturi apar inclusiv detalieri de conÆinut necesare în explicitarea anumitor parcursuri,
respectiv în cuplarea lor la baza proprie de cunoaçtere a elevilor;
■ în rubrica Obiective de referinÆå se trec numerele obiectivelor de referinÆå din programa çcolarå;
■ ActivitåÆile de învåÆare pot fi cele din programa çcolarå, completate, modificate sau chiar înlocuite de altele, pe
care învåÆåtorul/profesorul le considerå adecvate pentru atingerea obiectivelor propuse;
■ rubrica Resurse cuprinde specificåri de timp, de loc, forme de organizare a clasei etc.;
■ în rubrica Evaluare se menÆioneazå instrumentele aplicate la claså.
Totodatå, finalul fiecårei unitåÆi de învåÆare presupune evaluare sumativå.

11

În interiorul planificårii anuale se poate face o demarcaÆie între semestre. Practic separarea între primul çi cel de
al doilea semestru este vizibilå prin numårul såptåmânii.
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Avantajele proiectårii bazate pe unitåÆi de învåÆare12
Temå de reflecÆie personalå:
Este convingåtoare proiectarea bazatå pe unitåÆi de învåÆare în contextul noului curriculum, al centrårii pe elev çi al
experienÆei dumneavoastrå?
FaÆå de proiectarea didacticå centratå tradiÆional pe lecÆie, conceptul de unitate de învåÆare are urmåtoarele avantaje:
■ implicå profesorul în ANTICIPÅRI DIDACTICE PE TERMEN MEDIU ÇI LUNG, cu rågaz pe ritmurile de
învåÆare diferite ale elevilor;
■ oferå PERSPECTIVE LECæIILOR, printr-o relaÆie neliniarå între ele – raportându-le la secvenÆele unei strategii
de învåÆare/predare – limitând reducerea lor la colecÆii de metode aleatorii, în succesiuni liniare.
■ creeazå pentru elevi un MEDIU DE ÎNVÅæARE COERENT, în care açteptårile lor devin mai clare PE TERMEN
MEDIU ÇI LUNG;
■ permite organizarea unitåÆilor de învåÆare în jurul unor operaÆii nucleu, proceduri specifice de cercetare ale
domeniului exterior13 sau pur çi simplu ca realizare de proiecte
Din aceastå perspectivå, elevii se bucurå de beneficiile integrårii tematice a conÆinuturilor învåÆårii cf. D. Lapp
çi J. Flood:
■ elevii våd relaÆiile dintre idei çi concepte, în timp ce planificå çi experimenteazå o cercetare de tip tematic;
■ devin evidente relaÆiile dintre temele/subiectele predate la çcoalå çi cele din afara çcolii;
■ procesele de comunicare devin autentice, dacå elevii sunt implicaÆi în activitåÆi tematice de învåÆare;
■ elevii sunt încurajaÆi så schimbe idei;
■ ascultându-se unul pe altul, baza personalå de idei se extinde;
■ respectul çi cooperarea între ei sunt extinse de-a lungul interacÆiunii;
■ elevii devin mai responsabili çi mai angajaÆi în propriile activitåÆi de învåÆare;
■ profesorul îçi asumå rolul de facilitator, mai degrabå decât de surså de informaÆii;
■ se dezvoltå un „sens al comunitåÆii“ în timpul creårii proiectelor cooperative;
■ se înregistreazå o emergenÆå naturalå a grupurilor de cooperare;
■ evaluarea este continuå çi relaÆionatå cu eforturile de învåÆare.

Temå de reflecÆie individualå:
ConsideraÆi reale aceste avantaje? Dupå citirea rezultatelor cercetårii Lapp& Flood, listate mai sus, sunteÆi convinçi de
relevanÆa proiectårii pe unitåÆi de învåÆare în scopul facilitårii unei învåÆåri eficiente la elevi?
In ce sens citirea unui text de autoritate çtiinÆificå vå poate modifica pårerile, atitudinile, experienÆele? Altfel spus un punct
de vedere argumentat çtiinÆific este în måsurå så vå modifice o reprezentare didacticå sau viziunea asupra activitåÆii la claså?
Dar elevii în ce situaÆie se aflå? Dacå le oferiÆi dumneavoastrå propriul punct de vedere (care coincide cu cel acceptat
çtiinÆific!) despre o temå/ fenomen etc., îl vor accepta ca atare çi aplica ulterior?
Din perspectiva profesorului, proiectul de lecÆie – conceput ca document separat – este recunoscut ca o formalitate
consumatoare de timp çi energie. Proiectul unei unitåÆi de învåÆare conÆine suficiente elemente pentru a oferi o
imagine asupra fiecårei ore. Ca urmare, în tabelul care sintetizeazå proiectarea unitåÆii de învåÆare se pot delimita prin
linii orizontale (punctate) spaÆiile corespunzåtoare unei ore de curs. Astfel, pentru fiecare lecÆie, proiectul unitåÆii de
învåÆare oferå date referitoare la elementele de conÆinut çi obiectivele de referinÆå vizate la care se raporteazå anumite
activitåÆi de învåÆare; totodatå sunt indicate resurse materiale, forme de organizare a clasei etc., pentru fiecare
activitate precum çi instrumente de evaluare necesare la nivelul lecÆiei (orei).
❒ LecÆia este înÆeleaså ca o componentå operaÆionalå (Cum?) pe termen scurt a unitåÆii de învåÆare. Dacå
unitatea de învåÆare oferå înÆelegerea procesului din perspectivå strategicå, lecÆia oferå înÆelegerea
procesului din perspectivå operativå. Proiectul unitåÆii de învåÆare trebuie så ofere o derivare simplå a
lecÆiilor componente. Ca urmare, trecerea de la unitatea de învåÆare – o entitate supraordonatå – la o lecÆie
12
13

text adaptat dupå Leahu, I., et al. Ghid metodologic pentru proiectarea activitåÆilor la çtiinÆe ale naturii, cls. a V-a –
a VI-a, MEC-CNC, Aramis, 2002.
v. metode de cercetare specifice domeniilor/ ariilor curriculare.
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componentå trebuie så permitå o „replicare“ în acelaçi timp funcÆionalå (De ce?), structuralå (Cu ce?) çi operaÆionalå (Cum?) a unitåÆii de învåÆare, la o scarå temporalå mai micå çi într-un mod subordonat. Acest mod
de tratare orientatå cåtre scopuri precise caracterizeazå organizarea atât a unitåÆii de învåÆare cât çi a lecÆiei.

Sugestii pentru proiectare14
InterogaÆii utile. Proiectarea didacticå presupune o succesiune de operaÆii având ca Æintå obiectivele de
referinÆå. In acest context este utilå o abordare interogativå, dupå modelul investigatorului perfect! In schema de
mai jos aveÆi întrebårile çi råspunsurile generice pentru proiectare.

Mai specific, întrebårile se structureazå astfel:
De ce
voi
face?

r
r
r
r
r
r

De ce este valoroaså pentru elevi aceastå temå?
Cum se leagå ea de experienÆa lor personalå çi de interesele lor?
Ce vor fi capabili så facå elevii în timp scurt, prin învåÆarea temei?
Ce le va permite ea elevilor så facå sau så înÆeleagå în viitor?
Ce ocazii de reflecÆie le oferå elevilor aceastå temå?
Cum îi va pregåti ea pe elevi, pentru a afla mai mult çi a înÆelege mai bine aceastå disciplinå?

Ce voi
face?

r
r
r
r
r

Ce cunoçtinÆe cuprind conÆinuturile selectate?
Care dintre ele au legåturå cu obiectivele de referinÆå stabilite?
Care dintre ele sunt necesare çi suficiente pentru scopul stabilit?
Ce cunoçtinÆe vor fi explorate de elevi çi care transmise de mine?
Ce aspecte ale temei invitå pe elevi la continuarea investigaÆiilor sau la un alt tip de acÆiune, dupå
predarea lecÆiei?

Cu ce
voi
face?

r
r
r
r
r

Cum se leagå tema de ceea ce am predat sau voi preda mai departe?
Cum se açazå tema pe deprinderile pe care elevii çi le-au format deja?
Ce trebuie så çtie çi så poatå face elevii, pentru a învåÆa aceastå lecÆie?
Ce alte unitåÆi de conÆinut ar mai fi potrivite så completeze tema?
Cum poate fi examinatå tema la nivelul ariei curriculare?

Cum voi
face?

r

Cât s-a
realizat?

r
r

Cum poate fi folositå tema pentru a dezvolta abilitåÆile de comunicare, analizå çi investigaÆie care
så poatå fi folosite pentru alte teme?
r Cum poate fi ales sau aranjat conÆinutul temei, pentru a stimula o gamå largå de råspunsuri personale?
r Care sunt câteva dintre problemele importante interpretabile sau care pot invita elevii la
exprimarea punctului de vedere propriu?

r
r
r
r
r

14

Ce dovezi vor exista cå elevii au învåÆat ceva din conÆinutul lecÆiei?
Ce procese de gândire, strategii de învåÆare çi procese de grup ne açteptåm så observåm la elevi?
De unde çtim cå elevii le folosesc?
Ce pot realiza elevii, pentru a demonstra cå au atins obiectivele?
Care este specificul grupului de elevi pentru care proiectez evaluarea?
Pentru ce tipuri de evaluare optez, în ce scop çi când?
Cum voi proceda, astfel încât evaluarea så fie valide?
Cum voi folosi datele, pentru a asigura progresul fiecårui elev?

Texte preluate din Leahu, I., Ghid metodologic de proiectare a activitåÆii didactice la çtiinÆe ale naturii, Cls. a
V-a – a VI-a, MEC-CNC, Aramis, 2002
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Identificarea temei unitåÆii de învåÆare
Tema unitåÆii de învåÆare – enunÆatå prin titlu (formulare conciså) sau scop (formulare mai amplå) – are rolul så
exprime:
■ proiecÆii pe termen mediu çi lung asupra activitåÆilor desfåçurate în claså;
■ scopul çi valoarea învåÆårii care va urma, dincolo de „problemele“ care vor fi rezolvate;
15
■ ancore cognitive în mintea çi experienÆa copilului.
Temele au calitåÆile obiectivelor de transfer çi de exprimare (creativitate) evocate de cåtre E. Eisner (în De
Landsheere, V. çi De Landsheere, G., 1979, p. 223), çi anume:
■ „nu descriu ce trebuie så înveÆe elevii, ci situaÆia educativå în care trebuie så lucreze elevii: probleme de rezolvat,
sarcini de îndeplinit, produse de obÆinut, prin care elevii sunt invitaÆi så exploreze, så reflecteze etc.“;
■ oferå elevilor ocazia „de a-çi dezvolta cunoçtinÆele çi deprinderile, dar mai ales de a le imprima un semn personal“;
■ „prin ele, învåÆarea nu va urmåri råspunsuri omogene, ci diversitatea lor“;
■ în evaluare, „pretind examinarea atentå a produselor, pentru a observa originalitatea çi semnificaÆia lor“;
■ sunt „judecåÆi de valoare care ne spun cum så cålåtorim“.
Stabilirea temelor pentru unitåÆile de învåÆare are scopul så identifice çi så stimuleze:
■ unificåri tematice, sub diverse obiective de referinÆå ale programei;
■ integråri tematice, în cadrul mai multor arii curriculare;
■ personalizarea predårii çi a învåÆårii;
■ abordåri ale conÆinuturilor sub profiluri intelectuale multiple çi contexte de învåÆare specifice;
■ teme pentru proiectele elevilor.

Stabilirea conÆinuturilor
Prin elemente de conÆinut înÆelegem componentele unor structuri diverse de conÆinut, obÆinute prin prelucrare
didacticå – în sens larg, ceea ce învaÆå elevii: concepte, metode çi procedee, capacitåÆi, deprinderi, priceperi,
atitudini, valori proprii sau çtiinÆifice, etc.
În scopul identificårii elementelor de conÆinut ale unitåÆii de învåÆare, profesorul poate interveni:
■ asupra conÆinuturilor programei, prin regruparea lor sub diverse unitåÆi tematice;
■ asupra conÆinuturilor din manuale, prin adaptare, înlocuire, omitere, adåugare – utilizând alte materiale-suport.

Teme de reflecÆie individualå.
RealizaÆi o planificare calendaristicå în spiritul achiziÆiilor dobândite în acest capitol. RealizaÆi proiectarea unei unitåÆi de
învåÆare în spiritul achiziÆiilor dobândite în acest capitol. ConsultaÆi-vå cu mentorul çi/ sau colegii pe parcursul elaborårii
documentelor.

15

Organizatori cognitivi: „eçafodaj ideatic sau idei-ancorå utile sarcinii de învåÆare (…), la un nivel mai înalt de
generalitate, cuprindere çi abstractizare decât sarcina însåçi“ (D.P. Ausubel çi F.G. Robinson).
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3. Inventar metodologic interactiv
Teme de reflecÆie individualå:
Care sunt metodele dumneavoastrå preferate? Profesorul are nevoie de Metodå sau de metode?
AÆi observat în capitolul anterior cå „metoda“ nu apare ca o intrare specialå în rubricaÆia proiectului de
învåÆare, deçi se accentueazå necesitatea råspunsului la întrebarea CUM?. Acest råspuns este dat în termeni de
„activitåÆi de învåÆare“. Intr-o abordare modernå, profesorul/ învåÆåtorul se preocupå de crearea de ocazii de
învåÆare pentru elevii såi. In acest context, metodele pe care le va folosi sunt mijloacele prin care sunt configurate
activitåÆile de învåÆare ale elevilor. In absenÆa unui inventar metodologic interiorizat (adicå bine învåÆat, mobil, în
situaÆie de a fi aplicat çi transferat în situaÆii noi), activitåÆile elevilor nu pot fi anticipate interactiv, çi, cu atât mai
puÆin declançate pe parcursul orelor.

3.1 Metodologia: de la tradiÆie la inovaÆie
Prelegerea – o perspectivå modernå
Prelegerea este fårå îndoialå cea mai frecventå alegere într-o abordare didacticå tradiÆionalå. In acest sens este
tipicå imaginea profesorului la catedrå (sau la tablå) care vorbeçte elevilor care stau cuminÆi în bancå çi ascultå sau
scriu dupå dictare. Am våzut cå aceastå abordare este foarte puÆin eficientå pentru învåÆare (v. cercetårile
menÆionate în cap. 1).
Cu puÆinå „sare çi piper“ prelegerea poate fi recondiÆionatå înså, çi introduså într-un demers didactic modern,
centrat pe achiziÆiile elevului. Din aceastå perspectivå, dascålul trebuie så se preocupe de:
■ stimularea interesului elevilor prin:
❍ intrarea în prelegere prin intermediul unei poante, poveçti, imagini captivante çi în deplinå relaÆie cu
ceea ce urmeazå så fie predat prin intermediul prelegerii
❍ prezentarea unei probleme/ unui studiu de caz pe care se focalizeazå prezentarea
❍ lansarea unei întrebåri incitante (astfel încât elevii så fie atenÆi la prelegere pentru a afla råspunsul)
■ aprofundarea înÆelegerii elevilor prin:
❍ folosirea de exemple çi analogii pe parcursul prezentårii (pe cât posibil cu trimiteri la viaÆa realå)
❍ dublarea verbalului cu alte coduri – oferirea de imagini, grafice çi alte materiale ilustrative; folosirea
limbajului corporal
■ implicarea elevilor pe parcursul prelegerii prin întreruperea prelegerii:
❍ pentru a incita elevii la a oferi exemple, analogii, experienÆe personale
❍ pentru a da råspunsuri la diferite întrebåri
❍ pentru a efectua o sarcinå scurtå care clarificå diverse poziÆii enunÆate
■ evitarea unui punct final la final!
❍ încheierea prelegerii prin intermediul unei probleme/ aplicaÆii care urmeazå så fie rezolvate de elevi
❍ solicitarea elevilor pentru a rezuma cele prezentate sau pentru a concluziona

Temå de reflecÆie individualå:
Dacå sunteÆi partizan al prelegerii, faceÆi un plan al urmåtoarei lecÆii în care så ÆineÆi seama de reperele furnizate
mai sus, în vederea eficientizårii învåÆårii elevilor.
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Brainstorming16
Brainstorming-ul (sau asaltul de idei) reprezintå formularea a cât mai multor idei – oricât de fanteziste ar putea
pårea acestea – ca råspuns la o situaÆie enunÆatå, dupå principiul cantitatea genereazå calitatea. Conform acestui
principiu, pentru a ajunge la idei viabile çi inedite este necesarå o productivitate creativå cât mai mare.
O asemenea activitate presupune o serie de avantaje:
■ implicarea activå a tuturor participanÆilor
■ dezvoltarea capacitåÆii de a tråi anumite situaÆii, de a le analiza, de a lua decizii privind alegerea soluÆiei optime
■ exprimarea personalitåÆii
■ eliberarea de prejudecåÆi
■ exersarea creativitåÆii çi a unor atitudini deschise la nivelul grupului
■ dezvoltarea relaÆiilor interpersonale, prin valorizarea ideilor fiecåruia (çi, în consecinÆå, prin înÆelegerea
calitåÆilor celor din jur)
■ realizarea unei ambianÆe pline de prospeÆime çi de emulaÆie
Pentru derularea optimå a unui brainstorming se pot parcurge urmåtoarele etape:
■ Alegerea temei çi a sarcinii de lucru
■ Solicitarea exprimårii într-un mod cât mai rapid, în fraze scurte çi concrete, fårå cenzurå, a tuturor ideilor –
chiar tråznite, neobiçnuite, absurd, fanteziste, aça cum vin ele în minte legate de rezolvarea unei
situaÆii-problemå conturate. Se pot face asociaÆii în legåturå cu afirmaÆiile celorlalÆi, se pot prelua, completa
sau transforma ideile din grup, dar, sub nici un motiv, nu se vor admite referiri critice. Nimeni nu are
voie så facå observaÆii negative.
■ Inregistrarea tuturor ideilor în scris (pe tablå, flipchart)
■ AnunÆarea unei pauze pentru açezarea ideilor (de la 15 minute pânå la o zi)
■ Reluarea ideilor emise pe rând çi gruparea lor pe categorii, simboluri, cuvinte cheie, imagini care reprezintå
diferite criterii etc.
■ Analiza criticå, evaluarea, argumentarea, contraargumentarea ideilor emise anterior, la nivelul clasei sau al
unor grupuri mai mici
■ Selectarea ideilor originale sau a celor mai apropiate de soluÆii fezabile pentru problema supuså atenÆiei. In
aceastå etapå se discutå liber, spontan, riscurile çi contradicÆiile care apar.
■ Afiçarea ideilor rezultate în forme cât mai variate çi originale: cuvinte, propoziÆii, colaje, imagini, desene,
cântece, joc de rol etc.

Temå de lucru în grup:
ParticipaÆi la un brainstorming pentru a lista dezavantajele metodei!

Sfaturi practice
■
■
■
■
■

ÎncurajaÆi exprimarea ideilor
Nu permiteÆi intervenÆii inhibante
StimulaÆi explozia de idei
PuteÆi recurge la variante prescurtate amintindu-vå cå obiectivul fundamental constå în exprimarea liberå a
opiniilor prin eliberarea de orice prejudecåÆi
MotivaÆi învåÆarea elevilor începând o lecÆie nouå cu un brainstorming

Çtiu/vreau så çtiu/am învåÆat17
Cu grupuri mici sau cu întreaga claså, se trece în revistå ceea ce elevii çtiu deja despre o anumitå temå çi apoi se
formuleazå întrebåri la care se açteaptå gåsirea råspunsului în lecÆie.
Pentru a folosi aceastå metodå puteÆi parcurge urmåtoarele etape:
■ CereÆi-le la început elevilor så formeze perechi çi så facå o listå cu tot ce çtiu despre tema ce urmeazå a fi
discutatå. În acest timp, construiÆi pe tablå un tabel cu urmåtoarele coloane: Çtiu/Vreau så çtiu/Am învaÆåt
(Ogle, 1986), cum este cel de mai jos:

16
17

Adaptare dupå O. Påcurari (coord), InvåÆarea activå, Ghid pentru formatori, MEC-CNPP, 2001
Text preluat din O. Påcurari (coord) – Strategii didactice inovative, Ed. Sigma, 2003
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ÇTIU
CE CREDEM CÅ ÇTIM?

■
■

■
■

■
■

VREAU SÅ ÇTIU
CE VREM SÅ ÇTIM?

AM ÎNVÅæAT
CE AM ÎNVÅæAT?

CereÆi apoi câtorva perechi så spunå celorlalÆi ce au scris pe liste çi notaÆi lucrurile cu care toatå lumea este
de acord în coloana din stânga. Poate fi util så grupaÆi informaÆiile pe categorii.
În continuare ajutaÆi-i pe elevi så formuleze întrebåri despre lucrurile de care nu sunt siguri. Aceste întrebåri
pot apårea în urma dezacordului privind unele detalii sau pot fi produse de curiozitatea elevilor. NotaÆi
aceste întrebåri în coloana din mijloc.
CereÆi-le apoi elevilor så citeascå textul.
Dupå lectura textului, reveniÆi asupra întrebårilor pe care le-au formulat înainte de a citi textul çi pe care
le-au trecut în coloana „Vreau så çtiu“. VedeÆi la care întrebåri s-au gåsit råspunsuri în text çi treceÆi aceste
råspunsuri în coloana „Am învåÆat“. În continuare, întrebaÆi-i pe elevi ce alte informaÆii au gåsit în text, în
legåturå cu care nu au pus întrebåri la început çi treceÆi-le çi pe acestea în ultima coloanå.
ÎntoarceÆi-vå apoi la întrebårile care au råmas fårå råspuns çi discutaÆi cu elevii unde ar putea cåuta ei aceste
informaÆii.
În încheierea lecÆiei elevii revin la schema S/V/I çi decid ce au învaÆat din lecÆie. Unele dintre întrebårile lor
s-ar putea så råmânå fårå råspuns çi s-ar putea så aparå întrebåri noi. În acest caz întrebårile pot fi folosite ca
punct de plecare pentru investigaÆii ulterioare.

Temå de reflecÆie individualå:
AÆi experimentat aceastå metodå în cadrul unor sarcini de lucru din primul capitol. ApreciaÆi dacå v-a fost utilå.

Jurnalul cu dublå intrare18
„Jurnalul cu dublå intrare“ este o metodå prin care cititorii stabilesc o legåturå strânså între text çi propria lor curiozitate çi experienÆå. Acest jurnal este deosebit de util în situaÆii în care elevii au de citit texte mai lungi, în afara clasei.
Pentru a face un asemenea jurnal, elevii trebuie så împartå o paginå în douå, trågând pe mijloc o linie verticalå. În
partea stângå li se va cere så noteze un pasaj sau o imagine din text care i-a impresionat în mod deosebit pentru cå le-a
amintit de o experienÆå personalå, pentru cå i-a surprins, pentru cå nu sunt de acord cu autorul, sau pentru cå o considerå
relevantå pentru stilul sau tehnica autorului. În partea dreaptå li se va cere så comenteze acel pasaj: de ce l-au notat? La ce
i-a fåcut så se gândeascå? Ce întrebare au în legåturå cu acel fragment? Ce i-a fåcut så-l noteze? La ce i-a fåcut så se
gândeascå? De ce i-a intrigat? Pe måsura ce citesc, elevii se opresc din lecturå çi noteazå în jurnal. Unii profesori cer un
numår minim de fragmente comentate, în funcÆie de dimensiunile textului.
Dupå ce elevii au realizat lectura textului, jurnalul poate fi util în faza de reflecÆie, dacå profesorul revine la text,
cerându-le elevilor så spunå ce comentarii au fåcut în legåturå cu pasaje diverse. Çi profesorul ar trebui så fi fåcut
comentarii, pentru a atrage atenÆia asupra unor pårÆi din text pe care Æine neapårat så le discute cu elevii.

„SINELG“

19

„Sistemul interactiv de notare pentru eficientizarea lecturii çi gândirii“ (SINELG) este o modalitate de codificare a
textului care permite celui care învaÆå så citeascå çi så înÆeleagå în mod activ çi pragmatic un anumit conÆinut.
Ca metodå este tipicå pentru etapa de realizare a sensului (învåÆare, comprehensiune). CunoçtinÆele anterioare ale
elevilor evidenÆiate prin activitåÆi specifice de evocare se folosesc ca bazå de plecare pentru lectura / ascultarea textului.
SINELG presupune urmåtoarele etape:
■ În timpul lecturii elevii marcheazå în text (sau noteazå pe hârtie în timpul prelegerii):
❍ cunoçtinÆele confirmate de text
❍ cunoçtinÆele infirmate / contrazise de text –
❍ cunoçtinÆele noi, neîntâlnite pânå acum +
❍ cunoçtinÆele incerte, confuze, care meritå så fie cercetate?
■ Dupå lecturå, informaÆiile se trec într-un tabel:
v

18
19

–

+

?

Text preluat din O. Påcurari (coord) – Strategii didactice inovative, Ed. Sigma, 2003
Text preluat din O. Påcurari (coord) – Strategii didactice inovative, Ed. Sigma, 2003
27

Predarea interactivå centratå pe elev
InformaÆiile obÆinute individual se discutå în perechi / grupuri etc., apoi se comunicå de cåtre perechi /
grupuri profesorului care le centralizeazå într-un tabel similar la tablå.
CunoçtinÆele incerte pot råmâne ca temå de cercetare pentru lecÆiile urmåtoare.

■
■

Eseul de cinci minute20
Eseul este o modalitate eficientå de a încheia ora, pentru a-i ajuta pe elevi så-çi adune ideile legate de tema
lecÆiei çi pentru a-i da profesorului o idee mai clarå despre ceea ce s-a întâmplat, în plan intelectual, în acea orå.
Acest eseu le cere elevilor douå lucruri: så scrie un lucru pe care l-au învåÆat din lecÆia respectivå çi så formuleze o
întrebare pe care o mai au în legåtura cu aceasta.
Profesorul strânge eseurile de îndatå ce elevii le-au terminat de scris çi le foloseçte pentru a-çi planifica la
aceeaçi claså lecÆia urmåtoare.

Temå de discuÆie:
SchimbaÆi opinii cu alÆi colegi din çcoalå dupå ce experimentaÆi la claså metodele prezentate pânå în acest moment,.
EvidenÆiaÆi atât aspectele de succes ale aplicårii cât çi neajunsurile. Analiza insucceselor vå poate furniza soluÆia de ameliorare.

Ciorchinele

21

Ciorchinele este o metodå de brainstorming neliniarå care stimuleazå gåsirea conexiunilor dintre idei çi care
presupune urmåtoarele etape:
1. Se scrie un cuvânt / temå (care urmeazå a fi cercetat) în mijlocul tablei sau a foii de hârtie;
2. Se noteazå toate ideile, sintagmele sau cunoçtinÆele care vå vin în minte în legåturå cu tema respectivå în
jurul acestuia, trågându-se linii între acestea çi cuvântul iniÆial;
3. Pe måsurå ce se scriu cuvinte, idei noi, se trag linii între toate ideile care par a fi conectate;
4. Activitatea se opreçte când se epuizeazå toate ideile sau când s-a atins limita de timp acordatå;
Etapele pot fi precedate de brainstorming în grupuri mici sau în perechi. În acest fel se îmbogåÆesc çi se
sintetizeazå cunoçtinÆele. Rezultatele grupurilor se comunicå profesorului care le noteazå la tablå într-un ciorchine
fårå a le comenta sau judeca.
În etapa finalå a lecÆiei, ciorchinele poate fi reorganizat utilizându-se anumite concepte supraordonate gåsite
de elevi sau de profesor.

Turul galeriei22
Turul galeriei presupune evaluarea interactivå çi profund formativa a produselor realizate de grupuri de elevi.
1. În grupuri de trei sau patru, elevii lucreazå întâi la o problemå care se poate materializa într-un produs
(o diagramå, de exemplu), pe cât posibil pretându-se la abordåri variate.
2. Produsele sunt expuse pe pereÆii clasei.
3. La semnalul profesorului, grupurile se rotesc prin claså, pentru a examina çi a discuta fiecare produs.
Îçi iau notiÆe çi pot face comentarii pe hârtiile expuse.
4. Dupå turul galeriei, grupurile îçi reexamineazå propriile produse prin comparaÆie cu celelalte çi citesc
comentariile fåcute pe produsul lor.

Temå de reflecÆie:
Ce avantaje presupun Ciorchinele çi Turul Galeriei?

Cubul23
Metoda presupune explorarea unui subiect, a unei situaÆii din mai multe perspective, permiÆând abordarea
complexå çi integratoare a unei teme.
Sunt recomandate urmåtoarele etape:
■ Realizarea unui cub pe ale cårui feÆe sunt scrise cuvintele: descrie, comparå, analizeazå, asociazå, aplicå,
argumenteazå.
20
21
22
23

Text preluat din O. Påcurari (coord) – Strategii didactice inovative, Ed. Sigma, 2003
Text preluat din O. Påcurari (coord) – Strategii didactice inovative, Ed. Sigma, 2003
Text preluat din O. Påcurari (coord) – Strategii didactice inovative, Ed. Sigma, 2003
Text adaptat dupå O. Påcurari (coord), InvåÆarea activå, Ghid pentru formatori, MEC-CNPP, 2001
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■
■

■
■

AnunÆarea temei, subiectului pus în discuÆie
ImpårÆirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva cerinÆei de pe una dintre
feÆele cubului
❍ Descrie: culorile, formele, mårimile etc.
❍ Comparå: ce este asemånåtor? Ce este diferit?
❍ Analizeazå: spune din ce este fåcut, din ce se compune
❍ Asociazå: la ce te îndeamnå så te gândeçti?
❍ Aplicå: ce poÆi face cu aceasta? La ce poate fi folositå?
❍ Argumenteazå: pro sau contra çi enumerå o serie de motive care vin în sprijinul afirmaÆiei tale
Redactarea finalå çi împårtåçirea ei celorlalte grupe
Afiçarea formei finale pe tablå sau pe pereÆii clasei

Bulgårele de zåpadå24
Metoda presupune reducerea numårului de elemente, aspecte, faÆete ale unei probleme/situaÆii pentru
focalizarea asupra celor esenÆiale.
Se recomandå urmåtoarele etape:
■ ÎmpårÆirea grupului în echipe de 7-8 persoane
■ EnunÆarea tema
■ Notarea ideilor: Fiecare membru noteazå pe un post-it ideea sa çi o pune pe centrul mesei
■ Ierarhizarea ideilor: Fiecare membru citeçte toate ideile çi le ierarhizeazå (1-8). Se vor reÆine primele 2-3. Se
reuneçte apoi tot grupul cu cele 2 idei de la fiecare çi se repetå algoritmul. Astfel se vor reÆine doar
ideile/aspectele pe care tot grupul le considerå relevante.

Temå de reflecÆie:
RevedeÆi prezentarea metodei CUBUL çi notaÆi foarte sintetic, pentru uzul personal, câteva idei legate de:
■
■
■

utilizarea acestei tehnici,
avantajele pe care le oferå,
etapele de desfåçurare
FaceÆi acelaçi lucru çi pentru metoda BULGÅRELE de ZÅPADÅ.

Dacå ne uitåm cu atenÆie, observåm cå cele douå metode – CUBUL çi BULGÅRELE de ZÅPADÅ – sunt
complementare prin ceea ce propun spre realizare. CUBUL îi va ajuta pe elevi så priveascå tema din diferite
perspective, exercitând diferite proceduri, iar BULGÅRELE de ZÅPADÅ îi va ajuta så reducå numårul de elemente,
aspecte, faÆete ale unei probleme/situaÆii pentru focalizarea asupra celor esenÆiale, råmânând în consens.
Atribuirea perspectivei de lucru pentru fiecare grup în cadrul CUBULUI se poate face aleator (dupå împårÆirea
pe grupe – 6 – se rostogoleçte cubul çi fiecare grupå reÆine perspectiva care picå cu faÆa în sus) sau dupå preferinÆele
elevilor dintr-un grup; sau chiar profesorul poate atribui fiecårui grup câte o perspectivå. Modul de atribuire a
perspectivei råmâne la alegerea çi cumpånirea profesorului, în funcÆie de timpul pe care îl are la dispoziÆie, de cât de
bine cunoaçte colectivul de elevi, dinamica colectivului clasei, etc.
Prezentårile fiecårui grup din perspectiva care i-a revenit trebuie så fie våzute de ceilalÆi, discutate, completate
în urma discuÆiilor. Dacå ne-am opri aici, rezultatul ar fi prea stufos, oarecum ca un mozaic divers colorat. E nevoie
de o structurå, e necesar så se convinå asupra aspectelor care meritå a fi reÆinute. Cine poate så judece asta? Ar putea
så o facå profesorul, dar asta ar fi o imixtiune, ar putea chiar så parå elevilor ca exercitarea autoritåÆii fårå a participa
la lucru, sentiment nesånåtos çi descurajant. Dar utilizând BULGÅRELE de ZÅPADÅ, elevii pot så reanalizeze ceea ce
s-a produs çi så reÆinå ce este relevant. ReîmpårÆiÆi elevii în grupe mai mari, de 7-8. Fiecare va nota pe un post-it
aspectul, perspectiva, problema care i s-a pårut cea mai interesantå çi o plaseazå în centrul mesei. Din 8 propuneri se
reÆin 3; continuaÆi procedura pânå cånd întreaga claså a fost de acord cu 3 aspecte/probleme, etc.
Ceea ce se obÆine remarcabil prin utilizarea coroboratå a celor douå metode este implicarea tuturor elevilor cu
minimum de „conflicte“ çi apoi, finalizarea, construirea propriu-ziså tot cu participarea tuturor; odatå ce a fost de
acord çi a sprijinit, a „votat“ pentru o idee va trebui çi så o punå în operå. Chiar dacå nu este ideea lui, dar a gåsit-o
bunå, a aderat la ea, elevul va lucra cu cu mai multå seriozitate çi chiar plåcere.

24

Text realizat de Adriana Tepelea
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Mozaicul25
Mozaicul presupune învåÆarea prin cooperare la nivelul unui grup çi predarea achiziÆiilor dobândite de cåtre
fiecare membru al grupului unui alt grup.
Ca toate celelalte metode de învåÆare prin cooperare çi aceasta presupune urmåtoarele avantaje:
■ stimularea încrederii în sine a elevilor
■ dezvoltarea abilitåÆilor de comunicare argumentativå çi de relaÆionare în cadrul grupului
■ dezvoltarea gândirii logice, critice çi independente
■ dezvoltarea råspunderii individuale çi de grup
■ optimizarea învåÆårii prin predarea achiziÆiilor altcuiva
Mozaicul presupune urmåtoarele etape:
■ ImpårÆirea clasei în grupuri eterogene de 4 elevi, fiecare dintre aceçtia primind câte o fiçå de învåÆare
numerotatå de la 1 la 4. Fiçele cuprind pårÆi ale unei unitåÆi de cunoaçtere.
■ Prezentarea succintå a subiectului tratat
■ Explicarea sarcinii care constå în înÆelegerea întregii unitåÆi de cunoaçtere
■ Regruparea elevilor, în funcÆie de numårul fiçei primite, în grupuri de experÆi: toÆi elevii care au numårul 1
vor forma un grup, cei cu numårul 2 vor forma alt grup s.a.m.d. In cazul în care se lucreazå cu toatå clasa se
vor forma douå grupuri pentru fiecare numår.26
■ InvåÆarea prin cooperare a secÆiunii care a revenit grupului din unitatea de cunoaçtere desemnatå pentru
orå: elevii citesc, discutå, încearcå så înÆeleagå cât mai bine, hotåråsc modul în care pot preda cea ce au
înÆeles colegilor din grupul lor originar. Strategiile de predare çi materialele folosite råmân la latitudinea
grupului de experÆi. Este foarte important ca fiecare membru al grupului de experÆi så înÆeleagå cå el este
responsabil de predarea secÆiunii respective celorlalÆi membri ai grupului iniÆial.
■ Revenirea în grupul iniÆial çi predarea secÆiunii pregåtite celorlalÆi membri. Dacå sunt neclaritåÆi, se adreseazå întrebåri expertului. Dacå neclaritåÆile persistå se pot adresa întrebåri çi celorlalÆi membri din grupul
expert pentru secÆiunea respectivå. Dacå persistå dubiile, atunci problema trebuie cercetatå în continuare.
■ Trecerea în revistå a unitåÆii de cunoaçtere prin prezentare oralå cu toatå clasa/ cu toÆi participanÆii

AtenÆie
Este important så monitorizaÆi predarea pentru ca achiziÆiile så fie corect transmise.

DiscuÆia
DiscuÆia constå într-un schimb organizat de informaÆii çi de idei, de impresii çi de påreri, de critici çi de
propuneri în jurul unei teme sau chestiuni determinate în scopul examinårii çi clarificårii în comun a unor noÆiuni çi
idei, al consolidårii çi sistematizårii datelor çi conceptelor, al explorårii unor analogii, similitudini çi diferenÆe, al
soluÆionårii unor probleme care comportå alternative27.
DiscuÆia cu clasa este fundamentalå pentru învåÆarea interactivå. Din perspectiva unui participant, discuÆia
presupune avansarea unor idei çi receptarea unei multitudini de alte idei, unele în acord, altele în dezacord cu
pårerile proprii, dar tocmai aceastå varietate este aceea care provoacå gândirea la acÆiune.
Din aceastå perspectivå, discuÆia prezintå o serie de avantaje28:
■ Crearea unei atmosfere de deschidere
■ Facilitarea intercomunicåriii çi a acceptårii punctelor de vedere diferite
■ Conçtientizarea complexitåÆii situaÆiilor în aparenÆå simple
■ Optimizarea relaÆiilor profesor-elevi
■ Realizarea unui climat democratic la nivelul clasei
■ Exersarea abilitåÆilor de ascultare activå çi de respectare a regulilor de dialog

Teme de reflecÆie individualå
■
■

25
26
27
28

Pe parcursul acestui modul aÆi fost solicitaÆi de nenumårate ori så participaÆi la discuÆie pe diverse teme. Aceste
discuÆii împårtåçesc caracteristicile din definiÆiile de mai sus?
Care dintre avantajele enumerate mai sus sunt reale din perspectiva experimentårii discuÆiilor (la claså, cu elevii sau
în çcoalå, cu colegii)?

Adaptare dupå O. Påcurari (coord), InvåÆarea activå, Ghid pentru formatori, MEC-CNPP, 2001
Profesorul poate alege ca jumåtate din claså så participe la activitatea MOZAIC, celorlalÆi elevi revenindu-le o
altå sarcinå de lucru.
apud O. Påcurari (coord.), InvåÆarea activå, Ghid pentru formatori, MEC-CNPP, 2001
apud O. Påcurari (coord.), InvåÆarea activå, Ghid pentru formatori, MEC-CNPP, 2001
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Etape
■
■
■
■

Stabilirea regulilor discuÆiei29 çi reamintirea acestor reguli (cu ocazia fiecårei noi discuÆii sau pe parcursul
discuÆiei)
Dispunerea elevilor în cerc sau semicerc
Prezentarea subiectului discuÆiei cu claritate çi într-un mod care så încurajeze exprimarea ideilor
Moderarea discuÆiei, facilitând exprimarea punctelor de vedere

Intr-o discuÆie, rolul profesorului este de facilitare a fluxului coerent de idei al elevilor ceea ce presupune
încurajarea lor de a se exprima – adecvat çi la obiect.
Urmåtoarele acÆiuni30 sunt de naturå så faciliteze discuÆia:
1. Parafrazarea – astfel încât elevul så simtå ca a fost înÆeles iar colegilor såi så li se faciliteze înÆelegerea
printr-un rezumat esenÆializat a ceea ce a fost spus pe larg;
2. Verificarea înÆelegerii – prin adresarea unei întrebåri de clarificare astfel încât elevul så reformuleze ceea
ce a spus;
3. Complimentarea unui punct de vedere interesant sau pertinent;
4. Sugerarea unei noi perspective sau a unui contraexemplu pentru a contracara – fårå a critica înså – un
punct de vedere nerealist;
5. Energizarea discuÆiei – folosind o glumå sau solicitând în mod explicit luarea de poziÆii din partea celor tåcuÆi;
6. Medierea divergenÆelor prin reformularea punctelor de vedere opuse din perspectiva toleranÆei;
7. EvidenÆierea relaÆiilor dintre intervenÆiile diferiÆilor elevi – ceea ce va oferi coerenÆå Æi pertinenÆå temei de
discutat çi comentariilor elevilor, facilitând înÆelegerea conceptelor vehiculate;
8. Rezumarea ideilor principale.

Teme de discuÆie
■
■

Ce formule aÆi folosi pentru a interveni în discuÆie pe unul din aspectele formulate mai sus?
Ce motivaÆie ar avea rezumarea ideilor principale de cåtre profesor?

De maximå importanÆå pentru derularea unei discuÆii profitabile este maniera de a adresa întrebåri stimulative31 pentru elevi:
■ Întrebåri la care pot fi date mai multe råspunsuri, evitând întrebårile cu råspuns Da/ Nu
■ Întrebåri de genul „de ce credeÆi asta?“, „de ce credeÆi cå…?“ (pentru a aprofunda problema puså în discuÆie)
■ „Ce s-a întâmplat?“ (o astfel de întrebare îi ajutå pe elevi så-çi clarifice perspectiva asupra problemei în discuÆie)
■ „De ce s-a întâmplat aceasta?“ (se încurajeazå înÆelegerea cauzelor çi a efectelor, se deplaseazå accentul spre
cåutarea motivelor)
■ „Se putea întâmpla çi altfel? Cum?“ (se subliniazå ideea cå acÆiunile sunt de fapt rezultatul unei alegeri sau
sunt influenÆate de faptul cå nu s-a ales cea mai bunå alternativå)
■ „Ce ai fi fåcut tu într-o astfel de situaÆie? Ce crezi cå a simÆit persoana respectivå? Ce ai fi simÆit tu într-o astfel
de situaÆie?“ (elevii sunt antrenaÆi så exprime empatie)
■ „A fost corect? De ce“ (sunt întrebåri esenÆiale pentru stimularea dezvoltårii morale la elevi)

Temå de discuÆie:
■

Ce alte întrebåri stimulative aÆi mai folosi? ImpårtåçiÆi colegilor din experienÆa discuÆiilor purtate cu elevii.

Sfaturi practice:
■
■
■
■
■

29
30
31

AcordaÆi elevilor suficient timp de reflecÆie pentru a-çi organiza råspunsurile
Nu permiteÆi monopolizarea discuÆiei de cåtre anumiÆi elevi çi încurajaÆi elevii timizi så participe la discuÆie
FormulaÆi întrebåri care presupun analiza, sinteza çi evaluarea elementelor situaÆiei
AccentuaÆi în mod pozitiv partea de råspuns care este corectå
EvitaÆi comportamente de genul:
❍ acapararea discuÆiei pe baza convingerii cå profesorul are mai multe de spus pentru cå este adult çi
specialist!

Este de dorit så se facå acest lucru împreunå cu elevii, la începutul anului.
Adaptare dupå Silberman, Mel – Active Learning. 101 Strategies to Teach any Subject, Allyn and Bacon, 1996, p.25
apud O. Påcurari (coord.), InvåÆarea activå, Ghid pentru formatori, MEC-CNPP, 2001
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❍
❍
❍

criticarea unor puncte de vedere sau a unui elev
intervenÆia dupå fiecare elev
impunerea unui punct de vedere

Organizatorul grafic32
Organizatorul presupune esenÆializarea unui material informativ care urmeazå så fie exprimat sau scris, prin
schematizarea, sistematizarea çi vizualizarea ideilor.
Avantajele organizatorului:

ORGANIZATOR
GRAFIC

eliminarea
redundanþei
din informaþie

structurarea
informaþiei

reprezentarea vizualã a unor
noþiuni, fenomene, concepte
Organizatorul grafic poate fi structurat pe diferite domenii:
■ comparaÆia
■ descrierea
■ structurarea pe secvenÆe
■ relaÆia cauzå-efect
■ detectarea problemei çi gåsirea soluÆiei

Teme de lucru individual:
1. ProiectaÆi çi aplicaÆi cât mai multe dintre metodele prezentate în acest subcapitol. ObservaÆi comportamentele
elevilor. ReflectaÆi asupra felului în care se implicå în activitåÆi. CereÆi-le pårerea asupra utilitåÆii fiecårei metode
traduse prin activitatea specificå proiectatå de d-vs.
2. Care este metoda care are cel mai mare succes? De ce oare?
3. FaceÆi topul metodelor. ComparaÆi topul dumneavoastrå cu acela al altui coleg. Cum explicaÆi diferenÆele care apar?
4. Sunt unele dintre metodele prezentate aici superioare altora? ExplicaÆi.
5. ReveniÆi la proiectul de unitate de învåÆare realizat la finele capitolului anterior. PuteÆi ameliora acum secvenÆa
activitåÆilor de învåÆare?

32

Adaptare dupå O. Påcurari (coord), InvåÆarea activå, Ghid pentru formatori, MEC-CNPP, 2001
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3.2. De la domeniul exterior çcolii la didactica disciplinelor
Disciplinele çcolare reprezintå reducÆii din perspectiva utilitåÆii çi a logicii didactice a diverselor domenii
exterioare çcolii. In cadrul acestor domenii, experÆii opereazå cu anumite metode predilecte çi diverse concepte
specifice pentru a asigura funcÆionarea diferitelor segmente de cercetare/ creaÆie.
Un curent didactic recent vizeazå învåÆarea în cadrul unei discipline având ca reper competenÆele expertului
din domeniul exterior çcolii. Din perspectivå metodologicå, aceasta ar presupune instrumentarea elevilor cu
metodele favorizate de expertul domeniului pe parcursul activitåÆii sale. Perspectiva este nu numai interesantå, dar
çi foarte eficientå dacå este aplicatå.
In acest sens am structurat subcapitolele urmåtoare în jurul unei metode eficiente pentru câte un domeniu de
activitate, exterior çcolii. Fiecare subcapitol va avea un „focus“ çi un exemplu pornit din câte o disciplinå/ grup de
discipline. Metoda înså nu råmâne închistatå numai în disciplina respectivå. Aça cum o metodå specificå unui domeniu
poate foarte bine så fie folositå în viaÆa de fiecare zi pentru a face faÆå unei situaÆii concrete (evident, cu reducÆiile
necesare momentului çi poate çi cu o oarecare lipså de rigoare!), la fel de bine o metodå specificå unei discipline prin
asimilarea ei cu procedurile expertului poate så inspire çi alÆi practicieni, în funcÆie de un context dat.

ÎnvåÆarea bazatå pe probleme. FOCUS: matematica çi NU NUMAI!!!
Teme de reflecÆie în grup:
IncercaÆi så definiÆi urmåtorii termeni: „problemå“, „situaÆie-problemå“, „problematizare“, „rezolvare de probleme“.
Dacå sarcina vi se pare dificilå sau dimpotrivå prea uçoarå sau de dificultate medie, sunteÆi invitaÆi så citiÆi (pe roluri!)
textul de mai jos.
Intrebare la un examen de fizicå la Universitatea din Copenhaga33: Cum se poate måsura înålÆimea unei cladiri cu un
barometru?
Raspuns student (1): Se måsoarå lungimea barometrului, se leagå barometrul cu o sfoarå çi se coboarå de pe acoperiçul
clådirii; înålÆimea cladirii = lungimea barometrului + lungimea sforii.
Studentul a fost dat afarå de la examen çi a fåcut contestaÆie. Aceasta a fost acceptatå pentru cå a fost considerat cå
întrebarea nu impunea o anumitå soluÆie. Dar, de vreme ce råspunsul sau nu edifica examinatorul asupra cunoçtinÆelor de
fizicå dobândite la cursul respectiv, o nouå examinare are loc.
Råspuns student (2): Se aruncå barometrul de pe clådire çi se måsoarå timpul pânå la impactul cu solul. ÎnålÆimea
cladirii = (g x t2)/2
Examinatorul, nemulÆumit, solicitå o altå soluÆie.
Råspuns student (3): Dacå este o zi însoritå, se açeazå barometrul pe clådire çi se masoarå umbra de pe sol. Cunoscând
lungimea barometrului çi a umbrei, totul se reduce la o simplå problema de asemånare.
Examinatorul solicitå o altå soluÆie, çi atrage atenÆia studentului cå este ultima sa çanså.
Råspuns student (4): SoluÆia pe care o açteptaÆi de la mine bånuiesc cå este måsurarea presiunii la sol çi pe clådire –
presiune care variazå cu înålÆimea çi determinarea înålÆimii clådirii în funcÆie de variaÆia de presiune. Dar aceasta este o soluÆie
de-a dreptul plicticoaså, de aceea vå mai propun una:
[Raspuns student (5):] Se poate propune administratorului clådirii un târg avantajos: Imi puteÆi spune în schimbul
acestui frumos barometru care aste înålÆimea clådirii...?
(Studentul era Niels Bohr, devenit ani mai târziu laureat al premiului Nobel!)

Teme de discuÆie în grup:
■
■

V-aÆi confruntat vreodatå cu genul de problemå de mai sus? De fapt câte feluri de probleme discerneÆi în enunÆul de
mai sus?
Cu ce fel de probleme vå confruntaÆi în viaÆa de fiecare zi? Dar elevii ce probleme au? FaceÆi câte o listå (profesor – elevi)
cu problemele identificate.

ComparaÆi probleme ale lumii reale cu problemele dintr-o culegere de matematicå. Ce asemånåri çi ce deosebiri constataÆi?
O problemå este datå de/ definitå prin intermediul scopurilor34. Dacå cineva doreçte bani çi dacå are bani
puÆini, atunci, evident are o problemå. Dar dacå cineva nu doreçte bani, banii puÆini nu constituie o problemå. Dacå
33
34

Din „folclorul FW“ pe internet (glumå primitå pe email)
Hidetoshi Shibata, Problem Solving: Definition, Terminology, and Patterns, 1998, H.Shibata all reserved
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oamenii au scopuri diferite într-un anumit context, ei percep respectivul context în mod diferit. Unii pot detecta o
situaÆie problemå, dar alÆii nu. In consecinÆå, pentru a identifica o problemå este necesarå clarificarea diferenÆelor
între scopuri. In absenÆa unor scopuri clare, nu putem gândi problemele.
O situaÆie este doar o circumstanÆå. O situaÆie nu este nici bunå, nici rea çi deci trebuie så privim situaÆiile în cel
mai obiectiv mod cu putinÆå. O situaÆie este neutrå din punct de vedere al scopurilor. De regulå situaÆiile nu
constituie probleme. In absenÆa acestei obiectivitåÆi rezolvarea de probleme este îngustå prin confuzia dintre
problemå çi prejudecata celui care acÆioneazå pentru a rezolva problema.
Problema se referå la anumite segmente ale situaÆiei, care nu pot realiza anumite scopuri. Dacå scopul este
diferit, o situaÆie identicå poate conduce la o problemå sau nu.
SoluÆia este o acÆiune specificå pentru rezolvarea problemei, respectiv o actiune specificå pentru obÆinerea
unui rezultat. SoluÆia nu este un rezultat. Rezultatul este atins prin acÆiuni specifice. Cel care rezolvå o problemå
trebuie så spargå rezultatul açteptat în acÆiuni specifice pentru a-l obÆine.

Temå de discuÆie în grup:
■

SunteÆi de acord cu definiÆiile termenilor de mai sus? Contravin aceste definiÆii reprezentårilor pe care le aveaÆi?

InvåÆarea centratå pe probleme este o direcÆie relativ nouå în educaÆie, care vizeazå o contextualizare a
învåÆårii, incitând elevii la considerarea çi rezolvarea de probleme ale lumii reale. În acest context, direcÆiile de
rezolvare pot fi diferite çi pot chiar conduce la mai multe clase de soluÆii. Dupå pårerea lui Finkle çi Thorp35 este de
fapt vorba despre un sistem de dezvoltare a curriculumului çi de instruire care dezvoltå simultan atât strategiile de
rezolvare a problemelor, cât çi bazele cunoaçterii disciplinare, plasând elevii în rolul de descoperitori care se
confruntå cu o problemå insuficient structuratå, care oglindeçte probleme ale vieÆii cotidiene.
Alte surse se referå la învåÆarea centratå pe probleme (denumitå çi ca „problem-solving“, respectiv „rezolvare
de probleme“) ca la o metodå didacticå prin care învåÆarea este stimulatå de crearea de situaÆii provocatoare care
necesitå o soluÆie. Un subiect/ o temå este prezentat/å sub forma unei probleme de rezolvat de cåtre elev care are
mijloacele çi informaÆiile necesare la dispoziÆie. Profesorul acÆioneazå ca un ghid pentru elevul care cautå soluÆii çi se
abÆine så ofere un råspuns gata fabricat.36
Este de remarcat cå çi definiÆiile dar çi denumirile nu sunt stricte. Cu atât mai puÆin demersul ca atare nu are
prescriptivitate!
Etapele acestui demers din perspectiva unor practicieni37 sunt urmåtoarele:
■ Observare: PriviÆi problema. AÆi mai întâlnit o problemå similarå anterior? Dacå da, prin ce este
asemånåtoare? Dar diferitå? Care sunt datele/ faptele? Ce nu este dat în problemå?
■ Alegerea unei strategii: Cum aÆi rezolvat probleme similare în trecut? Ce strategii cunoaçteÆi? IncercaÆi o
strategie care pare så funcÆioneze. Dacå nu funcÆioneazå totuçi, vå poate conduce la una care så fie cu
adevårat adecvatå.
■ Rezolvare: folosiÆi strategia pentru a lucra la problemå
■ Reexaminare: RecitiÆi întrebarea/ enunÆul problemei. AÆi råspuns la problemå? Este dat råspunsul în
termeni adecvaÆi? Råspunsul pare rezonabil?
Dupå unii cercetåtori38, succesiunea sarcinilor în învåÆarea centratå pe probleme este:
1. determinarea de cåtre elevi a existenÆei sau non-existenÆei unei probleme
2. definirea problemei cu exactitate
3. identificarea informaÆiilor de care au nevoie pentru a înÆelege problema
4. identificarea resurselor de care au nevoie pentru a colecta informaÆia necesarå
5. generarea unor posibile soluÆii la problemå
6. prezentarea soluÆiilor (eventual prin susÆinerea unei variante)
Dintr-o perspectivå didacticå cognitivistå, putem privi aceastå abordare prin intermediul expertului-care-rezolvå-probleme. In domeniul exterior çcolii, expertul cu cea mai lungå tradiÆie în acest sens este
matematicianul (din acest motiv çi avem majoritatea dintre noi pårerea cå problemele sunt doar acele enunÆuri din
culegerile de „mate“, adevårate pedepse pentru indivizii mai puÆin matematici!!!). Rezolvarea de probleme råmâne
obiectivul fundamental al matematicii ca çtiinÆå (indiferent de domeniul matematic de care este vorba), çi atunci este
utilå o privire asupra demersurilor pe care le face matematicianul autentic în rezolvarea de probleme.

35
36
37
38

Finkle & Thorp, Problem-based Learning, 1995
apud Glossary of Educational Technology Terms, UNESCO, 1987
apud Mathcounts Program, http://mathcounts.org
Finkle & Thorp, Problem-based Learning, 1995
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Teme de discuÆie în grup:
Care dintre seturile de etape privind rezolvarea de probleme vi se pare mai adecvat demersului dumneavoastrå/
disciplinei dumneavoastrå.In tabelul urmåtor subliniaÆi antrenamentele care se pot face la disciplina dumneavoastrå/ la o
altå disciplinå decât matematica. ComparaÆi råspunsurile oferite de cåtre diferiÆi membri ai grupului. Ce concluzii trageÆi?
Etapele rezolvarii
unei probleme

Activitati vizand procesul
rezolvarii de probleme în
cadrul fiecarei etape

Tipuri de antrenamente specifice

1. Identificarea
situatiei-problema çi formularea problemei
2. Intelegerea
problemei

■
■

Citirea problemei çi
verificarea sensului;
Separarea a ceea se se
da de ceea ce se cere.

■
■
■
■
■
■
■

3. Organizarea
informatiei

■
■
■
■

Aprecierea coerentei
datelor;
Transpunerea în limbaj
propriu;
Transpunerea în
limbaj matematic;
Studiul gradelor de
libertate ale enuntului
problemei

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

4. Folosirea informatiei

■
■

Tatonari catre gasirea
solutiei;
Alegerea metodei;

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Recunoasterea termenilor, conceptelor;
Sortarea çi clasificarea;
Gasirea unei reguli intr-o succesiune de elemente;
Folosirea informatiilor dintr-o plansa, tabel, schema;
Folosirea informatiilor dintr-un desen, grafic, harta;
Alegerea alternativei intr-o situatie-problema ce permite mai multe iesiri (solutii);
Descrierea unei situatii-problema çi formularea problemei.
Intelegerea consistentei çi suficientei datelor;
Sortarea çi clasificarea;
Folosirea unei reguli pentru a determina elemente
intr-o succesiune;
Alegerea operatiei de calcul;
Folosirea deprinderilor de gandire logica;
Estimari legate de: ordinul de marime, suficienta informatiilor, redundanta, conditii de existenta si/sau unicitate a solutiei, posibilitatea desenului, etc.;
Transpunerea informatiilor într-o plançå, tabel, schemå
Transpunerea informatiilor intr-un desen, grafic, harta;
Construirea unui model;
Intelegerea definitiilor;
InÆelegerea convenÆiilor de notare
Folosirea instrumentelor.
Incercare-eroare;
Construirea de exemple çi contraexemple;
Formularea unei afirmatii çi verificarea ei în cazuri
particulare;
Formularea de generalizari çi predictii;
Remarcarea factorilor invariati;
Remarcarea unei reguli;
Ghicirea solutiei;
Ghicirea metodei;
Recurgerea la strategii si/sau notiuni deja cunoscute;
Discutarea strategiilor posibile;
Reducerea problemei la una cunoscuta;
Metoda mersului invers;
Rationament inductive;
Rationament deductive;
Rationament prin deducere la absurd;
Rationament prin eliminare;
Rationament probabilistic;
Rationament pe baza de proportionalitate;
Recunoasterea unei secvente;
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Etapele rezolvarii
unei probleme

Activitati vizand procesul
rezolvarii de probleme în
cadrul fiecarei etape

Tipuri de antrenamente specifice

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

Discutare;
Redactare;
Verificarea rezultatului;
Studiul posibilitatilor
pentru:
1. alte cazuri;
2. generalizari;
3. alte solutii.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Utilizarea instrumentelor;
Utilizarea algoritmilor;
Utilizarea unei secvente în acelasi context, în altul mai
simplu sau mai complex;
Folosirea unor proprietati;
Generarea, extinderea çi modificarea procedurilor;
Interpretarea informatiilor din tabele, grafice, diagrame,
desene
Evaluarea claritatii formularilor verbale sau scrise;
Evaluarea conciziei formularilor verbale sau scrise;
Evaluarea coerentei formularilor verbale sau scrise;
Estimarea corectitudinii rezultatelor;
Determinarea consistentei logice a rezultatelor;
Verificarea rezultatelor;
Evaluarea elegantei solutiilor;
Evaluarea calitatii intrebarilor aparute pe parcursul rezolvarii;
Considerarea unor extinderi ale problemei si/sau altor
probleme inrudite;
Identificarea unor noi zone de investigare în conexiune
cu problema data;
Prezentarea solutiei sub forma unui mic raport de
cercetare.

Sursa: Singer, M., Radu., N – Matematicå, cls. I. Ghid pentru învåÆåtori çi pårinÆi, Ed. Sigma, 1995

Un exemplu la matematicå39
Urmåtoarea situaÆie-problemå este prelucratå dupå subiectul dat la concursul Cangurul în anul 2002.
Problema poate fi valorificatå în organizarea unor unitåÆi de învåÆare, cum ar fi, de exemplu:
■ la clasa a V-a, Numere raÆionale
■ la clasa a VI-a, Rapoarte çi proporÆii
■ la clasa a VII-a, Elemente de organizare a datelor
■ la clasa a VIII-a, EcuaÆii çi inecuaÆii
Detaliem în cele ce urmeazå un exemplu pentru clasa a VI-a.

1. Identificarea situaÆiei-problemå çi formularea problemei
Ana, Liza çi Mati, elevi la Scoala nr.1, se decid så editeze o revistå care se va adresa colegilor çi profesorilor. Ei îçi pun
urmåtoarele probleme: cum pot folosi cât mai bine timpul de care dispun, cum pot repartiza mai bine sarcinile de lucru în
echipå, cum pot obÆine bani pentru finanÆarea revistei, cum pot optimiza costurile çi cheltuielile.

2. InÆelegerea problemei
Pentru realizarea revistei, copiii poartå urmåtoarea discuÆie:
Liza: Oare cât timp ne va råpi pregåtirea revistei? Eu cred cå pot dispune de 8 ore såptåmânal çi am nevoie de 4 ore
pentru fiecare paginå. În plus, må angajez så pregåtesc çi copertele.
Mati: Eu pot pregåti câte douå pagini pe såptåmânå.
Ana: Må angajez så pregåtesc 3 pagini såptåmânal. Cred cå alte opt pagini la fiecare numår vor fi pregåtite de colegii noçtri.
Mati: Revista noastrå va avea 24 de pagini, inclusiv coperÆile.
Liza: Eu voi pregåti o rubricå de modå de o jumåtate de paginå çi alta de curiozitåÆi culese din istorie, geografie,
biologie, de 1,75 pagini.
Ana: Eu voi pregåti în fiecare numår câte o treime de paginå de francezå çi o treime de paginå de englezå, 3,75 pagini
de literaturå çi o jumåtate de paginå de gramaticå.
39

Exemplu realizat de Mihaela Singer
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Mati: Eu propun o rubricå cu probleme de matematicå de 1,4 pagini çi alta de sport de o paginå.
Ana: Pentru a obÆine banii necesari revistei propun så pregåtim douå numere pe care så le prezentåm
profesorilor, colegilor çi pårinÆilor noçtri.
Producerea revistei depinde de råspunsurile la urmåtoarele întrebåri:
■ Câte pagini pot pregåti într-o såptåmânå Ana, Liza çi Mati?
■ De câte såptåmâni au nevoie copiii, socotind çi ajutorul dat de colegii lor, pentru a pregåti un numår de revistå?
■ Cât costå tipårirea unei reviste?
■ Cum obÆinem bani pentru a tipåri mai multe numere?

3. Organizarea informaÆiei
Câteva întrebåri jaloneazå aceastå etapå:
Sunt coerente datele?
Ce noÆiuni matematice sunt implicate?
Avem suficiente informaÆii? Satisfac ele într-o måsurå suficientå contextul problemei?

4. Folosirea informatiei
Cu datele pe care le avem se poate råspunde la o parte dintre problemele puse. Se observå cå avem nevoie de
date suplimentare pentru a acoperi ultimul set de întrebåri.

5. Finalizare çi dezvoltare
S-a constatat în etapa anterioarå cå este nevoie de suplimentarea datelor.
Dupå trei såptåmâni, cu ajutorul unor colegi, Ana, Liza çi Mati adunå materialele necesare pentru douå numere de
revistå. Ei discutå despre finanÆarea çi costurile revistei.
Ana: Tipografia ne va costa câte 1000 Euro pentru primele 500 de exemplare çi cu 25% mai puÆin pentru restul.
Mati: Am reuçit så adunåm banii pentru revistå din mai multe surse: câte 3% am pus noi trei din propriile economii,
11% reprezintå subvenÆii nerambursabile, jumåtate din bani reprezintå participårile colegilor noçtri çi lor le datoråm o
jumåtate din încasårile revistei, iar restul de 480 Euro reprezintå împrumuturi fårå dobândå.
Ana: Så presupunem cå 100 de reviste le împårÆim gratuit pentru colaboratori çi ca reclamå çi cå 10% dintre reviste nu
le vom putea vinde.
Mati: Så calculåm preÆul revistei presupunând cå vom obÆine din vânzare cu 10% mai mulÆi bani decât am cheltuit.
Într-o såptåmânå copiii tipåresc primul numår al revistei çi în urmåtoarele douå såptåmâni reuçesc så vândå toate
revistele, mai puÆin cele 100 împårÆite gratuit. Copiii înapoiazå împrumuturile çi plåtesc colegilor partea corespunzåtoare
investiÆiilor lor.
Urmåtoarele întrebåri pot cåpåta råspunsul din aceste noi date:
Ce procent din sumå reprezintå banii împrumutaÆi? CâÆi bani au adunat copiii pentru a investi în revistå? Câte reviste
tipåresc copiii din banii obÆinuÆi? Câte reviste presupun copiii cå vor vinde? CâÆi bani sperå copiii cå vor încasa? Cât a costat o
revistå? Cât au plåtit colegilor? Care este raportul dintre încasåri çi cheltuieli?
Tabelul care urmeazå asociazå tratarea acestei probleme în cadrul unitåÆii de învåÆare corespunzåtoare temei
Rapoarte çi proporÆii din programa çcolarå pentru clasa a VI-a.
SecvenÆe ale unitåÆii
de învåÆare

ConÆinuturi

Etapele rezolvarii
unei probleme

Activitati vizand procesul
rezolvarii de probleme în
cadrul fiecarei etape

familiarizare

Actualizarea cunoçtinÆelor din clasa a
V-a referitoare la
fracÆie, raport,
procent

1. Identificarea
situatiei-problema çi
formularea
problemei

■

2. Intelegerea
problemei

■

■
■

■

Identificarea scopurilor
Identificarea întrebårilor
Compararea contextului problematic cu altele întâlnite
anterior
Citirea problemei çi verificarea sensului;
Separarea a ceea se se da de
ceea ce se cere.
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SecvenÆe ale unitåÆii
de învåÆare

ConÆinuturi

Etapele rezolvarii
unei probleme

Activitati vizand procesul
rezolvarii de probleme în
cadrul fiecarei etape

structurare

ProporÆii

3. Organizarea
informatiei

■

Procente

■

Mårimi direct
proporÆionale

■

Mårimi invers
proporÆionale

aplicare

Elemente de organizare a datelor çi de
probabilitåÆi

■

4. Folosirea
informatiei

■

5. Finalizare çi
dezvoltare

■

■

■
■
■

Aprecierea coerentei
datelor;
Transpunerea în limbaj
propriu;
Transpunerea în limbaj
matematic;
Studiul gradelor de
libertate ale enuntului
problemei
Tatonari catre gasirea solutiei;
Alegerea metodei;
Discutare;
Redactare;
Verificarea rezultatului;
Studiul posibilitatilor
pentru:
– alte cazuri;
– generalizari;
– alte solutii.

Temå de reflecÆie individualå
ProiectaÆi o unitate de învåÆare pe bazå de rezolvare de problemå.

Sfaturi practice40
■

Este nevoie de timp pentru examinarea çi explorarea serioaså a unei probleme . De multe ori înÆelegerea
unei probleme presupune rezolvarea ei.
„Spargerea“ problemei în pårÆi mai mici va facilita rezolvarea. Este de preferat rezolvarea „pe bucåÆi“
Resursele pentru rezolvarea unei probleme sunt nenumårate.
Este întotdeauna loc pentru acÆiune, pentru a face ceva
O problemå este o provocare! O problemå nu trebuie våzutå ca o pedeapså. Dimpotrivå! Ea trebuie
perceputå ca o oportunitate de ameliorare sau ca un prilej de a demonstra cât de puternic eçti!
Formularea unei probleme determinå un registru de alegeri: întrebårile puse determinå råspunsurile cåpåtate
Prima abordare a unei probleme reflectå adeseori o soluÆie preconceputå çi poate duce uçor la blocaj.
Un registru amplu de alegeri (idei, soluÆii posibile) permite alegerea celei mai bune variante. Nu existå
alegere dacå discutåm în termeni de 1 la 1.
Acceptarea este fundamentalå în rezolvarea unei probleme. O soluÆie excepÆionalå din punct de vedere
tehnic, dar care este stupidå sociologic vorbind nu este de fapt o soluÆie.
Negarea unei probleme semnificå perpetuarea acesteia
Trebuie rezolvatå o problemå care existå realmente! NU doar simptomele unei probleme, NU o problemå
la care existå deja soluÆia, NU o problemå despre care cineva crede cå existå!
Creativitatea este construirea a ceva nou din ceva mai vechi, prin efort çi imaginaÆie. (v. anecdota de la
începutul acestei secÆiuni).

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

InvestigaÆia. FOCUS: StiinÆele naturii çi nu numai!
Temå de discuÆie:
■

40

Ce înseamnå investigaÆia pentru dvs? AflaÆi punctul de vedere al profesorilor de çtiinÆe. Diferå opinia profesorilor de
çtiinÆe de acelea ale celorlalte cadre didactice din grup?

apud Robert Harris, Problem Solving techniques, version January 5, 2002, http://www.virtualsalt.com
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InvestigaÆia este fundamentalå pentru cercetarea çtiinÆificå. Demersul çtiinÆific investigativ are înså similitudini
frapante cu procesul de învåÆare. La fel ca în çtiinÆe, investigaÆia ca demers didactic41:
■ se centreazå pe o întrebare/ problemå/ fenomen
■ începe cu ceea ce elevii çtiu, angajându-i în cåutarea råspunsurilor çi a explicaÆiilor (ceea ce presupune
colectarea çi analizarea informaÆiilor, avansarea de predicÆii, crearea, modificarea çi respingerea unor
explicaÆii)
■ continuå cu relaÆionarea rezultatelor cu cunoçtiinÆele din domeniu conducând la aprofundarea înÆelegerii çi
la asumarea de cåtre elevi a propriei învåÆåri
■ se finalizeazå cu folosirea noii perspective dobândite pentru a aborda noi probleme çi a testa çi dezvolta
explicaÆiile obÆinute pentru alte fenomene de interes.
In consecinÆå, prin intermediul acestui proces, elevii sunt puçi în situaÆia reorganizårii structurilor de gândire. în
acelaçi mod, oamenii de çtiinÆå îçi reorganizeazå reprezentårile asupra lumii în urma rezultatelor investigaÆiei.
Din aceastå perspectivå, investigaÆia pare så fie o metodå adecvatå didacticii disciplinelor çtiinÆifice, prin aceea
cå propune un demers care conduce la formarea de concepte, deprinderi çi atitudini specifice çtiinÆelor. Råmâne
oare investigaÆia un demers didactic valabil numai pentru învåÆarea çtiinÆelor?

Teme de discuÆie
■

■

ObservaÆi tabelul urmåtor. El esenÆializeazå douå demersuri investigative reale42. Datele celor douå investigaÆii au fost
organizate în funcÆie de o serie de etape (poziÆionate pe coloana 2). Pe acest temei, paralelismul celor douå demersuri
este izbitor.
AnalizaÆi informaÆiile oferite în fiecare dintre cele trei coloane ale tabelului de mai jos. DiscutaÆi pe marginea
corelaÆiilor posibile. Ce concluzii trageÆi?

Domeniul çtiinÆific, exterior çcolii

Etape ale investigaÆiei

Un geolog descoperå o pådure de cedri
uscaÆi pe coasta Pacificului

■

observare

La inceput de an çcolar, elevii observå cå
celor trei copaci din curtea çcolii nu le cad
frunzele în acelaçi ritm – unul çi-a pierdut
complet frunzele, un al doilea are multe
frunze galbene, ultimul este încå verde.

De ce s-au uscat cedrii?

■

De ce sunt copacii diferiÆi? Ei aråtau absolut la fel înainte de sosirea toamnei!

■

manifestarea curiozitåÆii
formularea întrebårilor
pornind de la cunoçtinÆe anterioare
avansarea ipotezelor

■

colectarea de probe

Copiii s-au împårÆit în grupe fiecare explorând una din ipotezele de mai sus.
Verificarea facturilor de cumpårare a
copacilor a evidenÆiat cå au aceeaçi vârstå
çi cå sunt identici ca soi. Observarea
umiditåÆii solului a aråtat cå pomul desfrunzit are rådåcinile mereu în apå, cel
cu frunze galbene le are adesea în apå,
cel cu frunze verzi nu le are niciodatå în
apå deçi solul în care se aflå este umed.

ToÆi copacii s-au uscat în aceeaçi perioadå?
Este de vinå activitatea vulcanicå (prezentå
în zonå)?

■

Cauza poate fi inundarea solului cu apa
såratå a oceanului?
La datarea cu Carbon 14, a rezultat cå
toÆi copacii au fost distruçi cu aprox.
300 ani în urmå. Analiza de sol a infirmat existenÆa unor depozite vulcanice.
In plus trunchiurile nu erau carbonizate
– probå cå pådurea nu fusese atinså de
lavå.

41

42

Domeniul didactic

Copiii avanseazå mai multe råspunsuri: fenomenul are legåturå cu soarele/ cu excesul de apå/ cu lipsa apei/ cu solul otråvit/ cu
vârsta copacilor/ cu insecte parazite/ cu
anotimpul.

Etapele investigaÆiei variazå dupå diferiÆi autori. Iatå mai jos paçii propuçi în National Standards for Science
Education, 1996: observare, formulare de întrebåri, examinarea surselor de informare, proiectarea investigaÆiei,
colectarea, analizarea çi interpretarea informaÆiilor, propunerea råspunsurilor çi a explicaÆiilor, comunicarea
rezultatelor.
Cele 2 demersuri investigative sunt prezentate pe larg in Inquiry and the National Science Education Standards:
A Guide for Teaching and Learning, Center for Science, Mathematics, and Engineering Education, The
National Academies Press, Washington 2000;
39

Predarea interactivå centratå pe elev

Domeniul çtiinÆific, exterior çcolii

Etape ale investigaÆiei

Domeniul didactic

In 1964, un cutremur din Alaska a provocat inundarea mai multor påduri de
pe coastå çi distrugerea lor din cauza
apei sårate. Pådurea de cedri uscaÆi se
afla într-o zonå de subducÆie similarå
celei din Alaska

■

folosirea cercetårilor
anterioare

Profesoara a oferit grupului care investiga influenÆa apei o broçurå despre
creçterea plantelor. Elevii au aflat cå
dacå rådåcinile sunt înconjurate de apå,
planta se îneacå în absenÆa aerului.

Analiza sedimentelor din pådurea de
cedri confirmå existenÆa unui strat de
nisip între douå straturi de sol argilos çi
bogat. In nisip au fost gåsite fosile provenind din ocean. Concluzia este cå a
avut loc un cutremur major chiar înainte
de sosirea pionierilor pe coasta de Vest

■

propunerea unei
explicaÆii posibile

Deci pomul desfrunzit era în situaÆie de
înec, cel cu frunze galbene era aproximativ înecat, iar cel cu frunze verzi era
în afara pericolului.

Publicarea rezultatelor investigaÆiei a
condus la noi norme de seismicitate în
construcÆii pentru statele din zona cercetatå în vederea asigurårii clådirilor în
caz de cutremur major.

■

Ingrijitorul uda curtea de 3 ori pe såptåmânå, dar solul fiind în pantå, apa era
reÆinutå în zona copacului desfrunzit.
impact asupra
comunitåÆii

Copiii au scris o scrisoare ingrijitorului
comunicându-i rezultatele investigaÆiei.
Acesta le-a mulÆumit çi a modificat procedurile de aspersare. La inceputul anului çcolar urmåtor, toÆi copacii erau încå
verzi.

Exemple de investigaÆie în aria curricularå Matematicå çi çtiinÆe ale naturii43
Exemplele prezintå fiecare câte o unitate de învåÆare construitå pe secvenÆele investigaÆiei çtiinÆifice44.
Unitatea de învåÆare bazatå pe investigaÆie este o succesiune de lecÆii focalizate pe o întrebare. Stabilirea
råspunsului la întrebare eçaloneazå lecÆiile pe etapele investigaÆiei:
(i) formularea întrebårii çi avansarea ipotezelor – evocare/ anticipare;
(ii) testarea ipotezelor alternative – explorare/ experimentare;
(iii) propunerea unei explicaÆii – reflecÆie/ explicare;
(iv) testarea explicaÆiei prin includerea altor cazuri particulare; raportarea rezultatelor – aplicare;
(v) impactul noilor cunoçtinÆe în diferite domenii – transfer.

„De ce sunt zile çi nopÆi pe Påmânt?“
Prima ilustrare trateazå tema: „Soarele – surså de schimbåri periodice în mediul înconjuråtor (luminå/
întuneric, zi/ noapte)“ din programa pentru clasa a III-a a disciplinei „ÇtiinÆe“.
Plecând de la investigarea unui concept – „alternanÆa zi-noapte pe Påmânt“ – activitåÆile propuse pot conduce
pe elevi la formarea capacitåÆii de a investiga (så desfåçoare experimente simple, pe baza unui plan de lucru, så
comunice în maniere diverse observaÆii çi comparaÆii asupra unor corpuri çi evenimente din mediul înconjuråtor çi
asupra experimentelor realizate, så respecte regulile de comunicare çi comportament negociate în desfåçurarea
activitåÆilor de grup- ca obiective de referinÆå).
În cursul lecÆiilor, elevii observå unele fenomene naturale produse de miçcarea diurnå a Soarelui çi construiesc
modele experimentale pentru a demonstra çi explica desfåçurarea lor. ÎnvåÆarea pleacå de la noÆiuni considerate
cunoscute de cåtre elevi (miçcarea umbrelor produse de Soare; Påmântul, Soarele çi Luna ca pårÆi ale Sistemului
Solar; globul geografic; periodicitåÆi determinate de alternanÆa zi-noapte), de la unele priceperi elementare
(utilizarea lanternei, a globului geografic), de la deprinderi de lucru în grup, în condiÆia respectårii unor reguli de
protecÆia muncii de cåtre elevi în timpul lucrului.

43
44

Exemplele sunt realizate de Iulian Leahu. Al doilea exemplu – de fizicå! – se regåseçte în Anexa la acest modul.
La baza construirii unitåÆilor de învåÆare stau secvenÆele cognitive ale unei metode didactice utilizate ca model
de învåÆare asociat unitåÆii de învåÆare. Dar nu orice metodå poate constitui un model de învåÆare asociat unitåÆii
de învåÆare. Unitatea de învåÆare fiind conceputå ca instrument al unei abordåri didactice centrate pe elev, ea se
asociazå cu modele de învåÆare centrate pe elev, precum: investigaÆia, realizarea de proiecte, problem-solving çi
altele. InvestigaÆiile – în funcÆie de obiectivele învåÆårii, de scopul evaluårii – pot fi complete (parcurg toate
etapele) sau incomplete, pot fi dirijate (focalizate pe obiective, pe înÆelegerea aspectelor unui concept
particular) sau nedirijate (elevii îçi construiesc propriile cunoçtinÆe, lecÆiile se desfåçoarå ca råspunsuri la
problemele elevilor).
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Scenariul investigaÆiei
(Scenariul unitåÆii de învåÆare modelate de etapele investigaÆiei)

Etapa I. Evocare/ Anticipare
„Ce çtiu sau cred eu despre asta?“
(Formularea întrebårii çi avansarea ipotezelor)
Precizåri metodice

■
■

■

■

45
46
47
48

Procesul cognitiv: ANTICIPARE-PLANIFICARE
Momentele:
(a) Observare;
(b) Manifestarea curiozitåÆii (evocarea
experienÆelor personale);
(c) Formularea întrebårilor (pe baza
cunoçtinÆelor anterioare);
(d) Selectarea întrebårii de investigat;
(e) Avansarea ipotezelor (preliminare)46;
(f) Evaluarea ipotezelor.
Scenariul lecÆiei:
Elevii:
(1) definesc conceptul (evocå alternanÆa
zi-noapte);
(2) cautå mijloace de explicare (întrebåri
despre cauze);
(3) fac o primå încercare de explicare
(reprezintå interacÆiuni Soare-Påmânt);
(4) fac a doua încercare de explicare
(avansarea unor ipoteze).
Rolul celui ce predå:
– înlesneçte formularea întrebårilor;
– comunicå prin întrebåri, în special,
divergente;
– nu acceptå råspunsuri scurte sau simple;
– se abÆine så dea råspunsuri.

Activitatea elevilor
(Sarcini de lucru, organizarea activitåÆii, comunicarea
rezultatelor)45
(1) Lucrând în perechi, elevii evocå în diverse feluri (oral,
în scris, prin desene, joc de rol, experimente etc.)
observaÆii, experienÆe çi întâmplåri personale privind
fenomene periodice naturale (drumul Soarelui pe cer,
miçcarea umbrelor produse de Soare, alternanÆa
zi-noapte, aspectul Soarelui în diferite momente ale
zilei, aspectul Lunii çi Påmântului luminate de Soare,
rolul Soarelui în producerea lor etc.);
(2) Lucrând în grupuri – cu lanterne, globuri geografice,
mingi diferite într-o salå semiobscurizatå – elevii
modeleazå interacÆiuni Soare-Påmânt-Lunå (Påmântul primeçte lumina de la Soare; Soarele produce
luminå çi umbrå pe Påmânt; Luna çi Påmântului se pot
umbri reciproc; Soarele, Påmântul çi Luna se rotesc în
jurul axelor proprii; axa Påmântului trece prin Polul
Nord çi Polul Sud etc.; Luna se roteçte în jurul Påmântului, Påmântul în jurul Soarelui etc.);
(3) Lucrând în perechi, elevii formuleazå întrebåri
despre fenomenele naturale produse de Soare. (De
ex.: De ce, când Soarele apune, apa mårii nu începe så
fiarbå? De ce este zi çi noapte pe Påmânt?47 Cum se
miçcå Soarele? Unde merge Soarele noaptea la culcare? Din ce este fåcut Soarele? Cum putem afla ora,
observând Soarele? Dar direcÆia în care mergem? Çi
altele.), prezintå clasei produsele realizate çi întrebårile formulate, apoi selecteazå întrebarea interesantå (care va ghida investigaÆia, så zicem: „De ce este
zi çi noapte pe Påmânt?“48);

Textele de sub simbolul (*) prezintå activitåÆi opÆionale.
Ipoteze preliminare: explicaÆii preliminare; ipoteze de lucru pentru fenomenul observat; råspunsuri posibile la
o întrebare, care pot fi testate çtiinÆific.
Întrebårile „De ce?“ se traduc prin întrebåri „Cum?“, cauzale.
Orice investigaÆie autenticå în claså porneçte, în primul rând, de la o întrebare al cårei råspuns nu este la
îndemâna elevilor çi, în al doilea rând, permite çi încurajeazå adoptarea de cåtre elevi a unei atitudini sceptice
asupra variantelor de råspuns avansate la întrebare. Pentru a declança o investigaÆie autenticå, trebuie cåutate
acele întrebåri pentru care elevii nu au råspunsul gata pregåtit în manual sau de cåtre cel ce predå.
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■

■

Întrebarea de investigat cere, în momentul
apariÆiei, o evaluare didacticå necesarå ajustårii
proiectului didactic, çi anume, dacå întrebarea
de investigat este convergentå:
– cu nevoile de învåÆare ale elevilor?
– cu tema în curs?
– cu structurile noÆionale propuse de
programå?
– cu obiective particulare?
– cu formarea abilitåÆii de a investiga?
Elevii evalueazå întrebarea de investigat pe
baza unor criterii precum:
– explicaÆie necunoscutå (interesantå);
– fapte sau opinii (natura çtiinÆificå);
– accesibilå/ legatå de temå (relevantå);
– cere activitåÆi variate (productivitate);
– oferå variate cauze posibile de analizat
(complexitate).

(4) Lucrând în perechi, elevii reexamineazå întrebarea
aleaså (pentru a o clarifica çi înÆelege mai bine: „Te-ai
gândit vreodatå la asta? Ai çi alte întrebåri? Tu cum ai
råspunde?“), formuleazå råspunsuri la întrebare (pe
baza a ceea ce çtiu sau consultând diferite surse) çi
prezintå clasei variantele de råspuns; apoi, * comparå întrebårile lor cu cele ale colegilor de claså, evalueazå care dintre råspunsurile lor sunt explicaÆii posibile
(testabile), care sunt simple descrieri sau enuÆuri de opinie,
comunicå punctele lor de vedere.

Etapa a II-a. Explorare/ Experimentare
„Cum se potriveçte aceastå informaÆie cu ceea ce çtiu sau cred eu despre ea?“
(Testarea ipotezelor alternative)
Precizåri metodice

■
■

■

Procesul cognitiv: ANALOGIA CU ANTICIPAREA
UNUI EFECT
Momentele:
(a) Reperarea sarcinii/ problemei;
(b) Analogie cu situaÆiile cunoscute;
(c) Proiectarea investigaÆiei;
(d) Documentare (examinarea a ceea ce se
cunoaçte deja);
(e) Colectarea probelor (preliminare);
(f) Formularea concluziei (preliminare).
Scenariul lecÆiei:
Elevii:
(1) repereazå o explicaÆie posibilå la întrebare
(pe care decid s-o verifice);
(2) cautå mijloace (cognitive çi materiale) care
vor permite verificarea;
(3) experimenteazå unul dintre aceste mijloace;
(4) constatå dacå este eficient sau nu;
(5) experimenteazå un nou mijloc (dacå
precedentul nu a fost eficient).
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Activitatea elevilor
(Sarcini de lucru, organizarea activitåÆii, comunicarea
rezultatelor)
(1) În funcÆie de råspunsul dat la întrebare sau de
preferinÆe, elevii alcåtuiesc grupuri de lucru pentru
verificarea ipotezelor/ variantelor de råspuns (de
ex., ca explicaÆii ale alternanÆei zi-noapte pe Påmânt,
elevii ar putea considera: a) rotaÆia Soarelui în jurul
axei proprii (precum oglinda unui far); rotaÆia Soarelui în jurul Påmântului (ceea ce se vede); b) rotaÆia
Påmântului în jurul axei sale; c) rotaÆia Påmântului
în jurul Soarelui etc.); * denumesc grupurile de lucru
proprii (folosind expresii sugerate de alegerile efectuate,
de caracteristicile grupului de lucru etc.);
(2) În grupurile de lucru alcåtuite, prin discuÆii între
ei, respectiv, cu învåÆåtorul, elevii:
– proiecteazå investigaÆia (detaliile problemei,
sarcini personale, procurarea materialelor,
planificarea etapelor etc.);
– expun ideile lor în faÆa clasei (pentru a rafina
proiectul propriu, a se documenta suplimentar,
a analiza dacå alte tehnici, procedee propuse în
claså nu ar fi mai eficiente etc.);

Inventar metodologic interactiv

Precizåri metodice

■

■

Rolul celui ce predå:
– înlesneçte constituirea echipelor de lucru
pentru verificarea ipotezelor;
– sprijinå reperarea sarcinii/ problemei în
cadrul grupului;
– încurajeazå elevii så interacÆioneze direct
unii cu alÆii;
– evitå så intervinå, så medieze, så judece
ceea ce spun elevii;
– se abÆine så dea definiÆii çi soluÆii;
– nu rezumå discuÆiile elevilor.
Argumentarea råspunsurilor/ explicaÆiilor posibile
poate avea durate diferite. Colectarea probelor poate
fi extinså în afara orelor de claså.

Activitatea elevilor
(Sarcini de lucru, organizarea activitåÆii, comunicarea
rezultatelor)
– colecteazå probe pentru argumentarea
råspunsului (pe baza conexiunilor/ analogiilor
cu experienÆele proprii, între informaÆii din
surse variate etc.);
(3) În grupurile de lucru alcåtuite, elevii modeleazå
experimental ipotezele avansate pentru explicarea
alternanÆei zi- noapte într-un anumit loc de pe
Påmânt (folosind lanterne, bile, mingi, globuri
geografice sau corpul propriu):
i. „Soarele se roteçte în jurul axei proprii“
(Lumineazå Påmântul ca un far?);
ii. „Påmântul se roteçte în jurul Soarelui“ (În timp
de un an!);
iii. „Soarele se roteçte în jurul Påmântului“
(globul menÆinut fix este luminat de lanterna
care se roteçte în jurul globului; locul este
însemnat pe glob cu o bulinå);
iv. „Påmântul se roteçte în jurul axei sale“
(lanterna este fixå çi lumineazå globul care se
roteçte în jurul axei proprii; locul este
însemnat pe glob cu o bulinå);
(4) În grupurile de lucru, elevii organizeazå datele în
moduri diverse (desene, tabele, scheme, scurte eseuri
etc.), formuleazå noi întrebåri, înainte de a efectua
alte investigaÆii, schimbå planul de lucru sau colecteazå alte date, dacå este necesar, reorganizeazå
grupele de lucru, dacå çi-au încheiat activitatea,
orientându-se cåtre grupurile ale cåror investigaÆii
sunt în curs de desfåçurare.

Etapa a III-a. ReflecÆie/ Explicare
„Cum sunt afectate convingerile mele de aceste idei?“
(Propunerea unei explicaÆii)
Precizåri metodice

■
■

Procesul cognitiv: INDUCæIA
Momentele:
(a) Sinteza datelor colectate;
(b) Idealizarea (simplificarea) observaÆiilor;
(c) Distingerea unor reguli/ paternuri în datele
colectate;
(d) Compararea explicaÆiilor alternative;
(e) Propunerea unei explicaÆii preliminare.

Activitatea elevilor
(Sarcini de lucru, organizarea activitåÆii, comunicarea
rezultatelor)
(1) În grupurile de lucru, prin discuÆii între ei, respectiv, cu învåÆåtorul, elevii sintetizeazå datele obÆinute, modeleazå rotaÆia proprie a Påmântului cu
ajutorul unui titirez, disting reguli/ paternuri în
datele colectate etc., apoi expun în faÆa clasei
informaÆiile colectate, produsele realizate (modele
experimentale, tabele, desene, copii dupå documente, postere etc.) çi concluziile obÆinute;
(2) În grupurile de lucru, prin discuÆii între ei, respectiv, cu învåÆåtorul, elevii analizeazå datele credibile (Ce date påstråm, ce date eliminåm?) çi evalueazå rezultatele proprii çi procedurile folosite (Ce
concluzii påstråm, ce concluzii eliminåm? Este acest
model potrivit pentru aceastå investigaÆie? Ce explicaÆii sunt susÆinute de probe? Este o explicaÆie
mai bunå decât alta?);
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Precizåri metodice

■

■

Scenariul lecÆiei:
Elevii:
(1) sintetizeazå probele colectate;
(2) elaboreazå o primå explicaÆie (o primå
regulå de producere a fenomenului);
(3) observå exemple çi contraexemple ale explicaÆiei (alternanÆa zi-noapte se explicå atât
prin rotirea Soarelui în jurul Påmântului,
cât çi prin rotirea Påmântului în jurul axei
proprii);
(4) a doua elaborare a regulii (ca ea så convinå
exemplelor çi så nu contravinå
contraexemplelor).
Rolul celui ce predå:
– invitå elevii så sintetizeze observaÆiile;
– sprijinå elevii så defineascå noÆiunile noi;
– introduce termenii noi.

Activitatea elevilor
(Sarcini de lucru, organizarea activitåÆii, comunicarea
rezultatelor)
(3) În grupurile de lucru, prin discuÆii între ei, respectiv, cu învåÆåtorul, elevii comparå explicaÆiile alternative (rotaÆia proprie terestrå çi revoluÆia Soarelui
în jurul Påmântului) çi cautå argumente pentru
fiecare. De ex., experimentezå cum, prinzându-se
în perechi de mâini çi rotindu-se unul în jurul altuia,
pot avea „controlul“ asupra miçcårii celuilalt, dacå
sunt mai grei (Elevii mai grei se rotesc în jurul celor
mai uçori sau invers? Corpurile mai grele se rotesc
în jurul celor mai uçoare sau invers? Are loc în
realitate revoluÆia Soarelui în jurul Påmântului?);
(4) Prin discuÆii în colectiv cu învåÆåtorul, elevii revizuiesc
cunoçtinÆele anterioare, în lumina noilor experienÆe çi
formuleazå explicaÆia: alternanÆa zi-noapte se produce datoritå rotaÆiei Påmântului în jurul axei proprii.

Etapa a IV-a. Aplicare
„Ce convingeri îmi då aceastå informaÆie?“
(Testarea explicaÆiei prin includerea altor cazuri particulare.
Raportarea rezultatelor.)
Precizåri metodice

■
■

■

Procesul cognitiv: DEDUCæIA
Momentele:
(a) Includerea altor cazuri particulare în
demonstrarea explicaÆiei;
(b) O privire scepticå asupra explicaÆiei (confruntarea cu noi probe, din surse diverse);
(c) Revizuirea çi consolidarea explicaÆiei, în
lumina noilor probe colectate: „Ce este çi
ce nu este acest lucru?“;
(d) Verificarea unor previziuni pe baza
explicaÆiei (interpolåri, extrapolåri);
(e) Comunicarea rezultatelor (un test final al
explicaÆiei).
Scenariul lecÆiei:
Elevii:
(1) observå o regulå/ o explicaÆie a conceptului sau produsului de realizat;
(2) creeazå exemple particulare care convin acestei acestei reguli çi expliciteazå caracteristici
ale exemplelor care sunt sau nu conforme
cu regula;
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Activitatea elevilor
(Sarcini de lucru, organizarea activitåÆii, comunicarea
rezultatelor)
(1) Lucrând în grupuri, elevii testeazå explicaÆia pe alte
cazuri particulare („Dacå asta pare så fie explicaÆia,
atunci trebuie mai bine aprofundatå!“). De ex.:
– unii investigheazå cu mijloace proprii întrebåri
care au apårut mai devreme: „De ce, în lume,
Anul Nou se sårbåtoreçte la ore diferite?“,
„Påmântul se roteçte complet în jurul axei
proprii în timp de o zi“ sau „De ce, când
Soarele apune, apa mårii nu începe så fiarbå?“
çi altele.;
– alÆii formuleazå întrebåri despre rezultatele
altor lucråri çtiinÆifice;
– alÆii evocå (prin desene, eseuri scurte)
experienÆele proprii, în lumina noilor
cunoçtinÆe, ca aplicaÆii ale rezultatelor obÆinute
(programul de activitate propriu în funcÆie de
poziÆia Soarelui pe cer sau într-o zi fårå soare);

Inventar metodologic interactiv

Precizåri metodice

■

■

Rolul celui ce predå:
– încurajeazå elevii så interacÆioneze direct
unii cu alÆii;
– intervine, mediazå, judecå ceea ce spun
elevii;
– înlesneçte formularea întrebårilor;
– comunicå prin întrebåri, în special,
divergente;
– se abÆine så dea råspunsuri imediate.
Pe måsurå ce diferite grupuri îçi prezintå
rapoartele în faÆa clasei, elevii învaÆå cå:
– unele probe colectate nu explicå observaÆiile
iniÆiale;
– altele ar putea susÆine parÆial obervaÆiile;
– existå explicaÆii alternative çi trebuie aleaså
cea adevåratå sau cea corectå.

Activitatea elevilor
(Sarcini de lucru, organizarea activitåÆii, comunicarea
rezultatelor)
– alÆii construiesc ceasuri care måsoarå durate
mai mici de o zi (ceas „cu umbre“ – dintr-un båÆ
înfipt în påmânt, notând orele pe diferite direcÆii
ale umbrelor, anticipând orele urmåtoare;
clepsidrå, observând curgerea nisipului într-o
clepsidrå – „Egiptenii foloseau clepsidra
noaptea. De ce? Ce puteau utiliza ziua?“),
definesc unitåÆi de måsurå pentru timp,
calculeazå durate çi altele.
(2) În grupurile de lucru, prin discuÆii între ei,
respectiv, cu învåÆåtorul, elevii:
– întocmesc un scurt raport (oral, scris) privind
rezultatele investigaÆiei proprii („Acum çtii de ce
Påmântul are zile çi nopÆi. Datoritå rotaÆiei în
jurul axei proprii, ca un titirez!“);
– prezintå produsele realizate çi rapoartele de lucru
în faÆa clasei çi modereazå discuÆiile între elevi.

Etapa a V-a. Transfer
„Ce anume pot face în alt fel, acum când deÆin aceastå informaÆie?“
(Impactul noilor cunoçtinÆe în diferite domenii)
Precizåri metodice

■

■

■

Procesul cognitiv: ANALOGIA CU ANTICIPAREA
UNUI MIJLOC
Momentele:
(a) Analogie cu situaÆiile cunoscute;
(b) Informarea publicului/ a celor ce decid cu
privire la rezultatele obÆinute;
(c) Impactul rezultatelor obÆinute (asupra
nevoilor proprii çi ale comunitåÆii – învåÆare, cunoaçtere, protecÆia mediului etc.).
Scenariul lecÆiei:
Elevii:
(1) imagineazå o primå încercare a produsului de
realizat (pe baza a ceea ce çtiu deja så facå);
(2) analizeazå reuçitele, comparând cu
încercårile altor elevi (prima reprezentare a
produsului de realizat);
(3) fac a doua încercare;
(4) observå çi analizeazå noile criterii de
evaluare îndeplinite (a doua reprezentare a
produsului de realizat).

Activitatea elevilor
(Sarcini de lucru, organizarea activitåÆii, comunicarea
rezultatelor)
(1) Lucrând în grupuri, prin discuÆii între ei, respectiv,
cu învåÆåtorul, elevii investigheazå consecinÆele
explicaÆiei gåsite:
– unii comparå argumentele proprii
(heliocentrice) cu alte concepÆii istorice despre
Sistemul Solar (geocentricå), cu alte credinÆe
(cårÆi de poveçti), cu informaÆii publicate în
ziare, reviste (cei care cålåtoresc cu avionul sunt
afectaÆi de fusele orare) etc.;
– unii construiesc machete, jucårii („busolå“ din
ceasul de mânå; ceas „din razele soarelui“ –
poziÆiile razelor pe pereÆii camerei de lucru,
asociate cu activitåÆi din programul propriu al
unei zile; ceas cu apå – dintr-o gåleatå gradatå
în ore, minute; ceas dintr-o lumânare cu
bolduri înfipte – „De ce boldurile trebuie înfipte
în lumânare la distanÆe egale? Ce fel de
lumânare este mai potrivitå pentru a måsura o
duratå mare?“; un ceas „floral“- „La ce ore se
deschid çi se închid anumite flori) çi altele;
– alÆii experimenteazå orientarea çi måsurarea
timpului cu ajutorul Soarelui etc.;
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Precizåri metodice

■

Rolul celui ce predå
– încurajeazå elevii så interacÆioneze direct
unii cu alÆii;
– intervine, mediazå, judecå ceea ce spun
elevii;
– înlesneçte formularea întrebårilor;
– comunicå prin întrebåri, în special,
divergente.

Activitatea elevilor
(Sarcini de lucru, organizarea activitåÆii, comunicarea
rezultatelor)
– alÆii înregistreazå observaÆii ale unor
fenomene naturale care depind de poziÆiile
Soarelui pe cer, de alternanÆa zi-noapte
(heliotropismul, periodicitåÆi ale activitåÆii çi
repausului unor plante çi animale, ritmuri
biologice zilnice ale activitåÆii unor organe
interne, orarul din timpul unei zile –
„Momentele zilei te ajutå så-Æi organizezi
timpul. Få o listå de activitåÆi pe care faci în
fiecare zi, pe ore“), fenomene care pot influenÆa
starea de sånåtate çi altele;
(2) Individual sau în grup, elevii:
– expun produsele realizate (plançe, desene,
machete etc.) în expoziÆii çcolare, întâlniri cu
responsabili ai administraÆiei locale çi
modereazå discuÆiile;
– informeazå factori de decizie cu privire la
måsuri necesare de protecÆie a mediului, a
propriei persoane (organizarea programului
unei zile de lucru, orele potrivite pentru plajå)
çi altele.

A doua ilustrare, pe care o gåsiÆi în Anexa acestui modul, trateazå temele: „Densitatea. Unitate de måsurå.
Referire la practicå. Exemple valorice pentru densitate. Calculul masei unui corp. Determinarea densitåÆii unui corp“
din programa de fizicå pentru clasa a VI-a.
Exemplul de mai sus v-a convins probabil de oportunitatea folosirii investigaÆiei la orele de çtiinÆe. Se poate
folosi totuçi investigaÆia çi la alte discipline decât acelea din aria curricularå Matematicå çi çtiinÆe ale naturii?
Så analizåm câteva definiÆii çi caracteristici ale investigaÆiei.
Conform unui glosar UNESCO49, investigaÆia reprezintå o abordare didacticå prin intermediul cåreia un grup
de elevi cautå explicaÆia unui fenomen sau proces; de obicei implicå reflecÆia asupra datelor empirice çi porneçte de
la o întrebare care nu are un unic råspuns simplu.
Promovatå de Neil Postman çi Charles Weingartner50, investigaÆia ca metodå didacticå se centreazå pe importanÆa angajårii elevilor în procesul cunoaçterii, în loc de a-i face så preia un produs final, livrat de cåtre profesor în
termeni de cunoçtinÆe statice. Prin urmare, acÆiunile profesorilor se modificå în context investigativ. Ei:
■ evitå så le spunå elevilor ceea ce ei „trebuie så çtie“
■ se adreseazå elevilor nu prin afirmaÆii ci prin interogaÆii, mai ales prin întrebåri divergente
■ nu acceptå råspunsuri scurte, simple la întrebåri
■ încurajeazå elevii så interacÆioneze direct unii cu alÆii çi evitå judecåÆile de valoare asupra a ceea ce se spune
pe parcursul acestor interacÆiuni
■ chiar dacå îçi planificå activitatea minuÆios, se comportå flexibil la ore permiÆând dezvoltåri în acord cu
interesele çi nevoile imediate ale elevilor
■ måsoarå succesul în funcÆie de achiziÆia unor comportamente investigative de cåtre elevi:
❍ încredere în forÆele proprii
❍ interes pentru explorare
❍ distincÆia dintre relevant çi nerelevant
❍ încredere în propria judecatå în detrimentul celei comune (împårtåçite de alÆii)
❍ flexibilitate în gândire
❍ evitarea råspunsului rapid
❍ lipsa spaimei de a greçi
❍ respectarea faptelor çi distincÆia dintre fapte çi opinie

49
50

Glossary of Educational Terms, UNESCO, 1987, p. 63
Teaching as a Subversive Activity, 1967
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ProiectaÆi o investigaÆie pe care så o aplicaÆi ulterior la claså.
FolosiÆi reperele de mai jos:
■ PorniÆi de la o întrebare (formulaÆi întrebåri incitante, deschizåtoare de drumuri)
■ SugeraÆi elevilor surse de informare
■ SprijiniÆi proiectarea investigaÆiei de cåtre elevi
■ UrmåriÆi modul în care sunt colectate çi interpretate datele. AcordaÆi ajutor când este cazul.
■ IncurajaÆi propunerea de råspunsuri çi explicaÆiile
■ LåsaÆi elevii så-çi foloseascå imaginaÆia pentru a gåsi forma de comunicare a rezultatelor

Studiul de caz. FOCUS: Aria curricularå Om çi societate çi nu numai!
Temå de discuÆie:
DefiniÆi studiul de caz. Ce atribute trebuie så aibå cazul pentru a se constitui studiul de caz?
In domenii exterioare çcolii, studiul de caz se referå la strângerea çi prezentarea de informaÆii detaliate despre
un individ/ grup mic sau grup ca întreg, incluzând adesea rapoarte sau mårturii ale subiecÆilor înçiçi. O formå de
cercetare descriptivå calitativå, studiul de caz aruncå o privire temeinicå asupra obiectului cercetårii çi trage concluzii
specifice doar pentru respectivul obiect çi numai în contextul studiat. Cercetåtorii nu cautå un adevår universal,
generalizabil çi nici în mod special relaÆii cauzå-efect tipice; în schimb este manifest interesul pentru explorarea
detaliilor çi descriere.
Studiile de caz examineazå interrelaÆiile dintre toate variabilele pentru a permite o cât mai completå înÆelegere
a unui eveniment sau a unei situaÆii. Acest lucru este posibil prin intermediul unei descrieri de profunzime:
■ a entitåÆii ce urmeazå så fie examinatå;
■ a circumstanÆelor în care se gåseçte çi în cadrul cårora entitatea evolueazå;
■ a caractersticilor indivizilor çi/ sau a comunitåÆii din care aceasta provine.
Spre deosebire de metodele cantitative de cercetare de tipul sondajului (care adreseazå întrebåri de tipul cine,
ce, unde, cât sau câÆi) sau al analizei de arhivå (care situeazå în timp çi într-un context istoric), studiul de caz este de
preferat atunci când se cautå råspunsuri la întrebårile de tip cum sau de ce.
Un cercetåtor va recurge de asemenea la studiul de caz atunci când are puÆin control asupra evenimentelor sau
când focalizarea este pe un context de viaÆå realå.
De cele mai multe ori, studiul de caz presupune o problemå care cautå o înÆelegere holisticå a unui eveniment
sau a unei situaÆii prin folosirea raÆionamentului inductiv (de la aspecte specifice la termeni mai generali).
Scopul unui studiu de caz este så ofere noi variabile çi întrebåri pentru progresul cercetårii.
Datå fiind multitudinea de posibile obiecte de cercetat dar çi a intenÆiilor cercetåtorilor, studiile de caz sunt
foarte diverse. Prezentåm mai jos o tipologie a studiilor de caz:
■ ilustrative (studii de caz descriptive care folosesc 1-2 exemple/ ocurenÆe ale unei entitåÆi având ca scop
familiarizarea cu ceea ce este nefamiliar)
■ exploratorii (studii de caz pilot, condensate pentru a identifica aspecte de cercetat çi a selecta instrumente
de måsurå înainte de demararea unei ample investigaÆii)
■ cumulative (studii de caz care combinå/ concateneazå rezultate/studii din mai multe spaÆii efectuate în
momente diferite, în ideea obÆinerii de generalizåri fårå a derula o nouå examinare çi economisând astfel o
serie de resurse)
■ critice (studii de caz care examineazå una sau mai multe locaÆii fie pentru a studia o situaÆie unicå (evident
fårå intenÆii de generalizare) fie pentru a pune în discuÆie un adevår generalizat sau afirmat ca universal)
Din punct de vedere metodologic, cercetarea are în vedere:
■ aspectele de studiat/ întrebårile la care se cautå un råspuns
■ informaÆiile relevante
■ informaÆiile care trebuie strânse
■ modul de analizå a datelor
Pentru a strânge date se folosesc:
■ observåri directe sau observåri ale participanÆilor
■ interviuri
■ protocoale
■ teste
■ analizå de surse(scrise, orale, artefacte)
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Predarea interactivå centratå pe elev
Datå fiind diversitatea extremå a studiilor de caz, nu existå o reÆetå universalå a cercetårii. Sunt recomandate
înså urmåtoarele componente de bazå pentru conducerea unui studiu de caz:
■ întrebårile
■ propoziÆiile de bazå
■ unitåÆile de analizå
■ legåtura logicå între datele culese çi propoziÆii
■ criteriile pentru interpretarea rezultatelor
Sunt de asemenea importante:
■ articularea perspectivei teoretice
■ determinarea scopurilor studiului
■ selectarea subiectului/subiecÆilor
■ selectarea metodei de culegere a informaÆiilor

Impactul didactic
Elevii implicaÆi în realizarea unui studiu de caz vor fi confruntaÆi cu:
■ alegerea entitåÆii de cercetat
■ colectarea datelor
■ analiza datelor
■ realizarea raportului de cercetare
■ discutarea validitåÆii çi legitimitåÆii studiului realizat
Prin parcurgerea acestor etape, elevii deruleazå cercetåri similare experÆilor din diversele domenii ale realitåÆii
extraçcolare. Fiind vorba de activitåÆi exploratorii, participarea la studiul de caz va furniza elevilor oportunitåÆi de
învåÆare eficientå, oferindu-le posibilitatea înÆelegerii conceptelor, fenomenelor, relaÆiilor etc. Dacå studiul de caz se
va raporta la un fapt din viaÆa realå activitatea va fi cu atât mai contextualizatå, motivantå çi eficace.

Un exemplu de proiectare a unui studiu de caz la istorie
In cercetårile exterioare çcolii, subdomenii ale istoriei sau domenii conexe ei (istoria mentalitåÆilor, antropologia, de exemplu) folosesc metoda studiului de caz ca pivot al cercetårii. Pe de altå parte, didactica istoriei
avanseazå studiul de caz ca o abordare predilectå.
Noul curriculum de istorie propune o serie de studii de caz, ca inovaÆie didacticå majorå în raport cu
programele analitice tradiÆionale. Recursul sistematic la studiile de caz conform programelor în uz prezintå un triplu
avantaj:
■ abiliteazå elevii cu proceduri de cercetare în domeniu, folosite de istorici
■ oferå posibilitåÆi de aprofundare a înÆelegerii faptelor, evenimentelor istorice
■ dezvoltå multiperspectiva, in sensul atitudinii de toleranÆå faÆå de diferite puncte de vedere çi al abilitåÆii de
a schimba planul de percepÆie.
Exemplul de mai jos este ales dintre studiile de caz recomandate la cls. a VIII-a în programa de istorie.
■
■
■
■
■
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Tema – 11. România între democraÆie çi autoritarism
Studiul de caz – Anul 1940
Obiective de referinÆå vizate – 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2, 5.3
Studiul de caz îçi propune så cerceteze cum au reacÆionat diverse categorii de indivizi la evenimentele
anului 1940
Metodologie: interviu cu båtrâni care au tråit la 1940, analizå de surse (documente scrise, hårÆi, fotografii
din manuale, enciclopedii, antologii de texte, diverse lucråri de referinÆå, CD – în acest sens existå un CD
foarte interesant care prezintå imagini din Bucureçtiul anilor 40, oferind o istorie non-verbalå, dar
percutant vizualå çi gråitoare a comportamentelor cotidiene din epocå!)

Inventar metodologic interactiv
■

CerinÆe pentru elevi:

Sarcini

OR vizate

Repere

DiscutaÆi cu colegul de bancå, încercând så råspundeÆi
la urmåtoarele întrebåri:

2.2. så identifice sursele de informaÆie care pot susÆine o
investigaÆie istoricå

Aspecte de studiat/ întrebåri la
care se cautå
råspuns

■

Pentru a avea o imagine cât mai clarå a evenimentelor anului 1940 ce surse veÆi consulta? Care
este primul material la care vå referiÆi? PuteÆi gåsi
martori ai evenimentelor? FaceÆi o listå a principalelor evenimente ale anului 1940)

Ce atitudini puteau avea diferitele categorii de
oameni? AdulÆii? Copiii? AdolescenÆii?

5.1. så se raporteze critic la
opiniile altora çi så-çi revizuiascå
propriile opinii în funcÆie de
context

FaceÆi planul unei cercetåri prin care så puteÆi descrie
cât mai detaliat impactul anului 1940. ConsemnaÆi:

3.3. så formuleze planul unei
investigaÆii istorice simple

InformaÆii
relevante

5.3. så-çi dezvolte încrederea faÆå
de capacitatea proprie de investigaÆie

Colectarea
datelor

■
■
■

sursele pe care le veÆi folosi
indivizii cu care veÆi vorbi (formulaÆi întrebårile pe
care le veÆi pune)51
etapele cercetårii

ColectaÆi surse scrise
ColectaÆi surse iconice
■
■

hårÆi de dinainte de 1940 çi de dupå 1940
diferite imagini de epocå (de verificat dacå sunt
disponibile fotografii de familie)

FaceÆi interviul cu persoanele vizate52

5.3.

SelectaÆi informaÆiile pe care le socotiÆi cele mai importante. RaportaÆi informaÆiile obÆinute la surså (autorul
documentului, participantul la interviu). Ce concluzii
trageÆi?

2.1 så foloseascå tehnici de
analizå a documentului scris çi a
celui iconic

ComparaÆi informaÆiile provenite din diferite surse.
DiscutaÆi despre diferenÆele apårute. Care este motivul
acestor diferenÆe?

3.1 så analizeze un eveniment,
personaj sau fapt istoric pornind
de la diferite surse de informaÆii

FaceÆi tabloul anului 1940, fie scriind un raport fie
realizând un desen sau o schemå. Indiferent de forma
aleaså, „tabloul“ trebuie så reflecte concluziile cercetårii întreprinse. Este recomandat så faceÆi o schiÆå
prealabilå

3.2. så realizeze tabloul unei
perioade istorice identificând
schimbårile intervenite

Realizarea
raportului

In ce måsurå rezultatul cercetårii este conform cu ideile
avansate la începutul studiului (cu predicÆiile iniÆiale)?

5.1. så se raporteze critic la
opiniile altora çi så-çi revizuiascå
propriile opinii în funcÆie de
context

Discutarea
validitåÆii
studiului

5.1

Deschiderea spre
o nouå cercetare

In ce måsurå acest rezultat este compatibil cu informaÆiile oferite în manuale?
CåutaÆi pe internet rezumate/ rapoarte/ studii pe
aceastå temå.

51

52

Analiza datelor

este de dorit ca profesorul så le ofere un ghid de interviu. In cazul nostru: vârsta în 1940, amintiri legate de caså,
jocuri, ocupaÆii ale pårinÆilor, discuÆii ale adulÆilor. In condiÆiile în care elevii nu au mai condus interviuri este de
preferat så le fie date întrebårile gata formulate çi så se facå exerciÆii de performare a lor.
Aceastå sarcinå va fi datå numai elevilor care au identificat båtrâni care au acceptat så fie intervievaÆi. Pentru a
veni în sprijinul unor elevi neiniÆiaÆi în tehnica interviului, profesorul poate propune asemenea persoane clasei
dupå ce a vorbit în prealabil cu subiecÆii
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Predarea interactivå centratå pe elev
In afara propunerilor cuprinse în programa de istorie, la aceeaçi disciplinå se mai pot realiza studii de caz în
cadrul unor opÆionale pe teme de: istoria çi tradiÆiile minoritåÆilor, istorie oralå, obiceiuri locale.

Teme de discuÆie în grup:
1. Ce alte discipline pot folosi studiul de caz. FaceÆi o listå de teme posibil de transformat în subiecte/ entitåÆi de studiat.
2. Sunt cazuri demne de studiat în viaÆa realå? De exemplu puteÆi descoperi „cazuri“ la TV (filme, documentare, emisiuni
muzicale), în presa scriså, în viaÆa comunitåÆii?
3. Sunt cazurile reale mai „palpitante“ pentru elevi? De ce?

Teme de reflecÆie individualå:
■
■
■

■

Ce avantaje prezintå studiul de caz din perspectiva formårii elevilor dumneavoastrå?
AlegeÆi un studiu de caz çi proiectaÆi activitatea cu elevii.
AplicaÆi proiectul didactic la claså. NotaÆi reacÆiile elevilor çi diverse aspecte care vi se par relevante. ReveniÆi asupra
proiectului çi faceÆi corecÆii în funcÆie de ceea ce observaÆi cå se întâmplå la claså. Ce învåÆåminte trageÆi? DiscutaÆi cu
un coleg çi/ sau cu mentorul.
ComparaÆi studiul de caz cu alte metode pe care le-aÆi folosit din perspectiva achiziÆiilor – cognitive çi atitudinale – ale
elevilor. PlasaÆi studiul de caz în topul metodelor folosite de dumneavoastrå.

Dezbaterea. FOCUS: Aria curricularå Limbå çi comunicare çi nu numai!
Teme de discuÆie!
■
■
■

Este vreo diferenÆå între discuÆie çi dezbatere? RealizaÆi un organizator grafic prin care så comparaÆi cei doi termeni.
Ce sunt dezbaterile televizate? Dezbateri, discuÆii sau dialog al surzilor? Existå experÆi ai dezbaterilor?
De ce discutå toatå lumea? Despre ce?

Acest subcapitol porneçte de la presupoziÆia cå filologul modern este un expert în ale mânuirii limbii într-o
varietate de contexte de comunicare. O altå presupoziÆie este aceea dupå care spectacolul jalnic al „discuÆiilor“ çi al
„dezbaterilor“ televizate îçi are originea într-o educare defectuoaså a competenÆelor de comunicare (în çcoala
tradiÆionalå la orele de limba çi literatura românå a primat studiul limbii, contând mult mai puÆin utilizarea ei, iar
celelalte materii au fost cu precådere preocupate de reproducerea unui discurs magistral, neacordând decât puÆinå
atenÆie – sau deloc! – aspectelor de producere în interacÆiune a unor discursuri originale). Din acest motiv
exemplul53 oferit aparÆine Limbii çi comunicårii, ca arie metodologicå pivot în aceastå direcÆie.
Metoda dezbaterii propune abordarea unei moÆiuni (o propoziÆie care reprezintå tema dezbaterii) din douå
perspective opuse. De aceea, în toate tipurile de dezbateri existå douå echipe: una dintre ele (echipa afirmatoare)
trebuie så susÆinå moÆiunea, iar cealaltå (echipa negatoare) s-o combatå. Acest tip de abordare pro — contra le
dezvoltå participanÆilor abilitatea de a analiza diverse probleme controversate din multiple perspective, îi stimuleazå
så emitå judecåÆi asupra unui fenomen sau fapt pe baza unor criterii obiective, så apere o poziÆie folosind argumente
susÆinute de dovezi çi nu de opinii.
Tehnicile dezbaterii dezvoltå:
■ gândirea criticå (examinarea propriei gândiri çi pe a celorlalÆi, cu scopul de a clarifica anumite cunoçtinÆe çi
de a înÆelege în profunzime un fenomen, o idee etc.; citirea atentå a documentaÆiei; ascultarea çi participarea activå; formularea de argumente pertinente pro sau contra relative la orice moÆiune);
■ toleranÆa faÆå de opiniile diferite sau adverse;
■ stilul de prezentare a unei argumentaÆii în faÆa unei audienÆe (abilitåÆi de exprimare oralå: corectitudine,
coerenÆå, concizie, folosirea adecvatå a mijloacelor verbale, nonverbale çi paraverbale);
■ capacitatea de persuasiune (vorbitorii trebuie så convingå prin claritatea, structura çi validitatea raÆionamentului prezentat);
■ abilitåÆile de lucru în echipå.

Temå de reflecÆie:
VirtuÆile formative ale dezbaterii enunÆate mai sus se pot aplica çi discuÆiei?
53

Exemplificarea este redactatå de Florentina Sâmihåian çi Alexandru Criçan
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Inventar metodologic interactiv

Dezbaterea de tip Karl Popper54
1. IniÆierea dezbaterii
❒ tema / moÆiunea este anunÆatå cu douå – patru såptåmâni înainte de data desfåçurårii dezbaterii în claså;
■
■
■
■

MoÆiunea este o propoziÆie care prezintå tema dezbaterii. Ea trebuie så îndeplineascå urmåtoarele condiÆii:
så fie echilibratå, oferind posibilitatea de argumentare atât echipei afirmatoare, cât çi celei negatoare;
så fie clarå;
så existe suficiente surse de documentare pentru a susÆine ambele poziÆii.

Exemple de moÆiuni: Sintaxa propoziÆiei çi a frazei este utilå în viaÆå (românå, cls. a VIII-a)/ Ecranizårile incitå la lectura
cårÆilor dupå care au fost fåcute filmele, (românå, cls. a IX-a)/ Enciclopediile pe CD stimuleazå gustul pentru lecturå (românå,
cls. a IX-a)

❒ recomandarea bibliografiei adecvate temei.
Sursele bibliografice, care vor oferi elevilor dovezile (mårturii, exemple, citate etc.) pe baza cårora îçi vor
alcåtui argumentarea, trebuie så fie: variate, relevante, reprezentative çi accesibile (så poatå fi gåsite în biblioteca
çcolii sau så poatå fi multiplicate dacå sunt oferite de profesor).

2. Pregåtirea dezbaterii
❒ documentarea, care presupune citirea activå a bibliografiei recomandate de cåtre toÆi elevii (efectuarea de adnotåri pe marginea textului, identificarea de întrebåri pe marginea materialelor citite, elaborarea de fiçe de idei);
❒ identificarea posibilitåÆilor de interpretare a moÆiunii prin analiza definiÆiilor çi a termenilor-cheie (clasificarea, analiza çi sistematizarea dovezilor în funcÆie de argumentele çi contraargumentele pentru care pot fi
valorificate).

3. Desfåçurarea dezbaterii
Prima orå
■ împårÆirea clasei în echipe de câte 3-5 elevi; fiecare echipå are sarcina de a construi douå sisteme de
argumentare: unul care så susÆinå moÆiunea çi altul care så o contrazicå;
■ echipele au la dispoziÆie 5 minute pentru informarea reciprocå privind dovezile çi informaÆiile culese de
fiecare membru al echipei;
■ profesorul stabileçte împreunå cu elevii, prin brainstorming, motivele pro (de exemplu: De ce este utilå
sintaxa propoziÆiei çi a frazei?) çi motivele contra (de exemplu: De ce nu este utilå sintaxa propoziÆiei çi a frazei?).
Aceste motive vor fi scrise pe tablå çi în caietele elevilor în formulåri sintetice (motive pro: nevoia de
exprimare clarå, coerentå, adecvatå, folosirea corectå a limbii în comunicarea cotidianå etc.; motive contra:
învåÆarea funcÆiilor sintactice ale pronumelui nu conduc automat la folosirea corectå a pronumelui etc.);
■ fiecare echipå construieçte sistemele de argumente atât pentru cazul afirmator, care susÆine moÆiunea, cât çi
pentru cazul negator, care combate moÆiunea. În aceastå secvenÆå profesorul are rolul de moderator,
îndrumând echipele, la solicitårile acestora;
■ la sfârçitul orei fiecare echipå trebuie så aibå construit atât cazul afirmator, cât çi cazul negator.
A doua orå
■ alegerea echipelor (2 minute): echipa afirmatoare çi echipa negatoare vor fi formate din câte 3 elevi
fiecare; echipele de arbitri / judecåtori, formate din câte 3-5 elevi fiecare, vor fi alcåtuite din restul
elevilor din claså. Echipele de arbitri au sarcina de a analiza çi a nota participarea la dezbatere a fiecårui
membru al celor douå echipe (în funcÆie de relevanÆa argumentelor prezentate çi de prestaÆia personalå –
exprimare clarå çi convingåtoare) çi de a decide echipa câçtigåtoare în funcÆie de totalul de puncte obÆinut.
Fiecare arbitru va judeca individual çi-çi va completa grila de apreciere, iar apoi vor negocia punctajul
propus de echipå. Fiça de arbitraj va cuprinde atât grila de notare a fiecårui vorbitor din cele douå echipe
pe baza unor criterii stabilite de profesor, cât çi o motivare personalå a modului de notare (de exemplu,
arbitrul s-a situat la început în favoarea moÆiunii, dar echipa negatoare l-a convins så-çi schimbe pårerea
prin calitatea argumentelor prezentate; arbitrul formuleazå impresii asupra prestaÆiilor vorbitorilor sau
sugestii care-i pot ajuta pe aceçtia så-çi îmbunåtåÆeascå viitoarele prezentåri). Profesorul îçi va asuma rolul
de moderator, având sarcina de a urmåri respectarea algoritmului de formulare a argumentelor de cåtre
fiecare vorbitor çi încadrarea în timpul alocat pentru discursurile individuale çi pentru pauzele de gândire.
54

Formatul acestei dezbateri a fost adaptat pentru a putea fi folositå mai uçor çi mai eficient în orele de curs, dupå
sugestiile din materialul prof. Adriana Schnell, Dezbaterea, metodå eficientå în procesul instructiv-educativ,
CEDU 2000+, Sinaia 18-22 apr. 2001.
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■

1.

2.

3.

Pentru prima dezbatere, alegerea echipelor poate fi fåcutå prin tragere la sorÆi. În continuare înså,
profesorul va avea grijå ca fiecare elev så fie, pe rând, participant direct la dezbatere sau arbitru, pentru cå
scopul acestor lecÆii este så-l punå pe fiecare elev atât în situaÆia de vorbitor, cât çi de arbitru;
desfåçurarea dezbaterii între cele douå echipe desemnate (25 de minute):
Etapele în construcÆia unui argument:
■ afirmaÆia: Noi susÆinem cå ………………………………………………..…………………;
■ explicaÆia: bazându-ne pe urmåtoarele argumente (1,2,3)…………………….......;
■ dovezile: În sprijinul argumentelor, prezentåm urmåtoarele dovezi……….……;
■ concluzia: Deci ………………………........…. (se reia ideea enunÆatå în afirmaÆie);
Etapele în construcÆia unui contraargument:
■ identificarea argumentului echipei oponente (de exemplu:; Echipa afirmatoare, la primul (al
doilea etc.) argument susÆine cå …… (enunÆå afirmaÆia respectivului argument). Noi,
negatorii, nu suntem de acord cu aceastå afirmaÆie deoarece consideråm cå…… (urmeazå
enunÆarea contraargumentului, cu aceleaçi etape ca çi la construcÆia argumentului: explicaÆia,
dovada çi concluzia);
Etapele în reconstrucÆia unui argument contraargumentat anterior:
■ reenunÆarea afirmaÆiei argumentului iniÆial;
■ reenunÆarea afirmaÆiei contraargumentului echipei oponente;
■ întårirea poziÆiei echipei cu noi explicaÆii çi noi dovezi.

Paçii dezbaterii
(a) una dintre echipe (fie cea afirmatoare, fie cea negatoare) va începe dezbaterea. O vom numi în continuare
echipa 1. Fiecare membru al echipei va vorbi pe rând. Primii vorbitori din fiecare echipå îçi vor prezenta
coechipierii çi vor enunÆa poziÆia pro sau contra pe care o vor argumenta în cadrul dezbaterii; dupå
enunÆarea poziÆiei, vorbitorul va prezenta sistemul de argumente al echipei (argumentul numårul 1,
argumentul numårul 2 etc., fiecare susÆinute de explicaÆii çi dovezi); în acest timp, echipa adverså, pe care
o vom numi în continuare echipa 2, ascultå çi noteazå argumentele prezentate de vorbitor. Membrii
echipei se gândesc la posibilele cåi de contraargumentare;
(b) lucru în echipå pentru echipa 2 — timp de gândire pentru pregåtirea contraargumentelor;
(c) discursul primului vorbitor din echipa 2: contraargumenteazå fiecare argument al celeilalte echipe,
valorificând dovezile proprii;
(d) lucru în echipå pentru echipa 1 — timp de lucru pentru pregåtirea reconstrucÆiei;
(e) discursul celui de-al doilea vorbitor al echipei 1: reconstruieçte argumentul contraargumentat, aducând
noi dovezi çi noi explicaÆii; în acest timp echipa 2 ascultå çi noteazå argumentele prezentate de vorbitorul
primei echipe çi se gândeçte la posibilele cåi de contraargumentare;
(f) lucru în echipå pentru echipa 2 — timp de gândire pentru pregåtirea contraargumentårii reconstrucÆiei;
(g) discursul celui de-al doilea vorbitor din echipa 2: contraargumenteazå reconstrucÆia (noile explicaÆii,
raÆionamente çi dovezi aduse de echipa adverså);
(h) dezbaterea se desfåçoarå similar pânå când ajunge la ultimul vorbitor al echipei 1;
(i) discursul ultimului vorbitor al echipei 1: analizeazå çi trage o concluzie privitoare la punctul de vedere al
echipei sale; echipa adverså ascultå çi noteazå argumentele prezentate çi se gândeçte la modalitåÆi de a
trage o concluzie a dezbaterii din punctul de vedere al propriei echipe;
(j) lucru în echipå pentru echipa 2 — timp de gândire pentru pregåtirea analizei dezbaterii din punctul de
vedere al celei de a doua echipe;
(k) discursul ultimului vorbitor din echipa 2: analizeazå çi trage o concluzie privitoare la punctul de vedere al
echipei sale;
Profesorul va aloca un timp (maximum 3 minute) pentru discursul fiecårui vorbitor çi pentru pauzele de
gândire (1 minut) în funcÆie de numårul de membri din fiecare echipå, astfel încât så se încadreze în cele 25 de
minute destinate dezbaterii propriu-zise. Profesorul sau un elev va cronometra fiecare intervenÆie çi activitatea în
echipe, astfel încât elevii så nu poatå depåçi timpul dedicat fiecårei secvenÆe.
4.
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Analiza / evaluarea dezbaterii
(a) arbitrii pot pune întrebåri echipelor, în scopul de a-i ajuta så-çi clarifice unele aspecte importante ale
dezbaterii (5 minute);
(b) timp de gândire pentru analiza dezbaterii, concluzii çi acordarea deciziei în favoarea uneia sau alteia
dintre cele douå echipe (5 minute);
(c) discursuri de justificare a deciziei (8 minute): echipele de arbitri pot så aleagå un vorbitor care så
prezinte concluziile çi decizia echipei, într-un discurs de maximum 2 minute;
(d) feed back-ul profesorului.

Inventar metodologic interactiv
Grilå de evaluare pentru dezbatere 55
Criterii

Foarte bine

Bine

Slab

Urmåreçte atent intervenÆiile colegilor
Ia cuvântul la momentul potrivit
Aduce argumente pertinente
Aduce contraargumente pertinente
Respectå ideile çi pårerile celorlalÆi, chiar
dacå nu coincid cu ale lui
EnunÆuri pentru autoevaluarea dezbaterii
■ La aceastå dezbatere rolul meu a fost………………………………....
■ Am intervenit cu urmåtoarele argumente çi/ sau contraargumente ......
■ IntervenÆiile mele au ajutat/n-au ajutat la dezvoltarea temei dezbaterii
■ Urmeazå så……………………………………………………………
■ Aç aprecia intervenÆia mea cu nota……………

Temå de reflecÆie
■
■
■
■

IdentificaÆi posibile teme de dezbatere (moÆiuni)
PlanificaÆi o dezbatere folosind paçii de mai sus. Nu este necesar så respectaÆi întocmai timpul çi conÆinuturile fiecårei
etape.
AdaptaÆi grila de evaluare la obiectivele de referinÆå pe care le vizaÆi.
AplicaÆi planul. NotaÆi reacÆiile elevilor. GåsiÆi soluÆii de ameliorare.

Proiectul. FOCUS: Temele integrate çi nu numai!!!
Teme de discuÆie:
■
■

AÆi participat la activitåÆi de proiect? Ce proiecte aÆi realizat? AÆi iniÆiat proiecte cu elevii? DefiniÆi proiectul.
RealizaÆi un ciorchine care så sintetizeze elementele componente ale proiectului. Paragrafele de mai jos56 care
încearcå så dea un raspuns cât mai adecvat întrebårii „Ce este un proiect?“, vå pot ajuta în configurarea ciorchinelui.

O creaÆie personalizatå
Proiectul este activitatea cel mai pregnant centratå pe elevi. Este un produs al imaginaÆiei acestora, menit så
permitå folosirea liberå a cunoçtinÆelor însuçite, într-un context nou çi relevant.
Proiectul este o activitate personalizatå, elevii putând decide nu numai asupra conÆinutului såu, dar çi asupra
formei de prezentare.

O temå abordatå diferit
Proiectul porneçte întotdeauna de la o temå studiatå în claså. Având o structurå foarte flexibilå, activitatea de
proiect poate fi adaptatå oricårui nivel de vârstå dar çi de studiu (de la începåtori la avansaÆi).
De exemplu, un proiect la limba englezå, pe tema: „Familia“, poate include:
■ o paginå de prezentare a familie, fotografii cu explicaÆii;
■ arborele genealogic çi câteva date despre cei din generaÆiile anterioare;
■ scrierea unei povestiri despre viaÆa pårinÆilor sau bunicilor;
■ compararea concepÆiei despre familie în diferite Æåri;
■ sondaj de opinie asupra familiei ideale sau conflictului între generaÆii;
■ scrierea unui scenariu pentru o pieså pornind de la un conflict de familie.
55
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Grila çi enunÆurile pentru autoevaluare sunt preluate din Ghidul metodologic pentru aplicarea programelor din
Aria curricularå Limbå çi comunicare, liceu, MEC-CNC, Ed. Aramis, 2002
Paragrafele care oferå råspunsuri la întrebarea Ce este un proiect? au fost preluate din Ghidul metodologic
pentru aplicarea programelor de limba englezå, primar – gimnaziu, MEC-CNC, Ed. Aramis, 2001.
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Predarea interactivå centratå pe elev

Un produs finit
Proiectul este ceva, nu este despre ceva. Produsul finit rezultat în urma activitåÆii de proiect creeazå elevului sentimentul utilitåÆii a ceea ce produce, direcÆioneazå efortul acestuia cåtre cineva (publicul-Æintå cåruia i se adreseazå).
Iatå câteva exemple de produse realizate în urma derulårii unor proiecte:
■ broçuri;
■ pliante;
■ postere;
■ pagini de revistå sau ziar;
■ carte;
■ sondaje de opinie (însoÆite de comentarii);
■ ghiduri;
■ mici piese de teatru, dramatizåri;
■ obiecte însoÆite de instrucÆiuni de folosire; reclame;
■ studii de caz etc.
Adaptabilitatea unei astfel de activitåÆi se referå nu numai la vârsta çi nivelul elevilor, dar çi la interesele lor,
precum çi la resursele materiale, de spaÆiu çi de timp.

O activitate crosscurricularå
Proiectul încurajeazå cel mai bine abordarea integratå a învåÆårii. Elevilor li se creeazå ocazia de a folosi
cunoçtinÆe çi tehnici de lucru dobândite la mai multe discipline.
Fiind o activitate centratå pe elev, îi då acestuia posibilitatea de a asambla într-o viziune personalå cunoçtinÆele
pe care le are, råspunzând astfel unei întrebåri esenÆiale: „Ce pot face cu ceea ce am învåÆat la çcoalå?“.

Care sunt etapele realizårii unui proiect?
In Ghidul metodologic pentru aplicarea programelor de limba englezå, primar – gimnaziu57, care oferå un
capitol special destinat activitåÆilor de proiect, sunt propuse urmåtoarele etape în configurarea unui „proiect de
proiect“ çi aplicarea sa la claså:
1) Stimularea
2) Stabilirea obiectivelor
3) ÎmpårÆirea sarcinilor
4) Cercetare / creaÆie / investigaÆie
5) Procesarea materialului (individual sau în grup)
6) Realizarea formei finale

7) Prezentarea proiectului

8) Feed-back

Sub coordonarea profesorului elevii discutå idei legate de o temå, dupå/
înainte de parcurgerea unei unitåÆi de învåÆare
Grupurile de lucru discutå, negociazå asupra conÆinutului, formei çi modalitåÆii de prezentare a proiectului
Fiecare membru al grupului îçi asumå o sarcinå de lucru (profesorul
monitorizeazå ca ele så fie egale ca dificultate)
Studiu individual al unor surse bibliografice, scrierea de articole, povestiri;
intervievarea unor persoane.
Este momentul în care profesorul poate semnala erorile de conÆinut,
organizare a textului sau acurateÆe a limbajului
DiscuÆii în grup privind unitatea de concepÆie
Design
Editare
Membrii grupului decid asupra modului de prezentare, rolurilor, materialelor folosite
Profesorul monitorizeazå çi evalueazå
De la profesor
De la colegi (aprecieri, întrebåri, schimb de idei etc.)
Autoevaluare

Teme de discuÆie:
ConsideraÆi cå aceste etape sunt adecvate pentru derularea proiectelor la claså? Cum le consideraÆi? Repere sau paçi
obligatoriu de parcurs? Cum realizaÆi managementul proiectului? (managementul timpului, al resurselor, al clasei).
AduceÆi exemple din activitatea dvs.

57

Ghidul metodologic pentru aplicarea programelor de limba englezå, primar – gimnaziu, MEC-CNC, Ed.
Aramis, 2001
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Exemple de proiecte integrate – învåÆåmânt primar58
1. Planul proiectului „Personaje dragi, din cårÆi la fel de dragi“59
Clasa a IV-a (l. românå, ed. civicå, ed.plasticå, abil. practice, ed.muzicalå)
Durata – ultimele 4 såptåmâni ale anului çcolar
Obiective de referinÆå vizate:
– l. românå- 1.5; 1.6; 2.1; 2.5; 2.7;
– educaÆie civicå- 3.2
– ed. plasticå- 1.1
– abil. practice- 1.2; 3.1; 4.1;
– ed. muzicalå- 3.4
Etape:
■ stabilirea unor criterii de apreciere a proiectului (I) – 1 orå (prima såpt.)
■ lecturi din cele mai îndrågite opere literare scrise pentru copii; selectarea fragmentelor care pot fi
dramatizate; împårÆirea pe grupuri; împårÆirea rolurilor çi a sarcinilor în grup (II) – 5 ore (prima såptåmânå
a proiectului)
■ vizionarea unui spectacol de teatru pentru copii (live sau pe casetå video; ideal ar fi ca acesta så aibå la bazå
o operå literarå studiatå)(III) -1,5 ore (la sfârçitul primei såptåmâni)
■ dramatizarea fragmentelor literare selectate (IV) – 8 ore (såpt. II çi III)
■ realizarea invitaÆiilor çi afiçelor pentru serbare- (V) – 3 ore (såptåmâna a III-a)
■ prezentarea proiectului în cadrul serbårii de sfârçit de an çcolar (VI)– 2 ore (ultima såptåmânå)
CerinÆe pentru elevi:
I. Am hotårât împreunå ca, la sfârçitul ultimei unitåÆi tematice din acest an çcolar – Copilårie- çcoalå, joacå...
fantezie, så realizåm o serbare, prin dramatizarea fragmentelor literare, care vå sunt foarte dragi.
Pentru a aprecia dacå vom reuçi så punem în scenå ceea ce ne propunem, trebuie så stabilim niçte criterii, în
funcÆie de care vom discuta la sfârçitul proiectului. Care ar trebui så fie acestea?
II.

a) RealizaÆi o listå cu autorii çi titlurile operelor literare studiate în ultima perioadå (I. L. Caragiale- D-l
Goe..., Un pedagog de çcoalå nouå, Bubico; Anton Pann- Negustorul çi nerodul; O. Pancu-Iaçi – Nu numai la
çcoalå; Mircea Sântimbreanu – Un båiat citit, Un çmecher la lecÆie, O poveste plicticoaså, Portretul colegei de
bancå; Petre Dulfu – Påcalå çi Tândalå).
b) RecitiÆi fragmentele literare care v-au impresionat cel mai mult.
c) SelectaÆi „piesa“ în care doriÆi så jucaÆi çi personajul pe care doriÆi så-l interpretaÆi (gândiÆi-vå så
argumentaÆi alegerea fåcutå). Poate fi vorba despre un monolog, un dialog între douå persoane sau un
dialog între mai multe persoane.
d) FormaÆi grupurile necesare, în urma conversaÆiilor cu colegii.
e) Vom citi împreunå textele alese, vom discuta çi vom negocia, pentru a fixa grupurile finale çi pentru a
face distribuÆia potrivitå în fiecare grup; trebuie så demonstraÆi cå vå cunoaçteÆi bine colegii çi cå veÆi Æine
seama de posibilitåÆile çi dorinÆa fiecåruia de a interpreta personajul ales.

III. a) În timp ce vizionaÆi piesa de teatru, så observaÆi:
– modul în care actorii reuçesc „så intre în pielea personajelor“ pe care le interpreteazå; dacå redau
calitåÆile sau defectele sugerate de autor;
– cât de „adevårat“ pare totul, dacå legåtura dintre personaje te duce cu gândul la viaÆa realå sau totul
pare fals;
– ritmul în care se desfåçoarå spectacolul (o reprezentaÆie lentå plictiseçte);
– legåtura dintre text çi costume;
– decorul;
– alte elemente care ajutå la transmiterea emoÆiei artistice (fondul muzical).
b) La sfârçitul piesei, comentaÆi cu colegii mesajul çi aspectele observate; evidenÆiaÆi lucrurile ce vå vor fi
utile în montarea propriului spectacol.
IV. CerinÆe pentru grupuri:
a) AdaptaÆi textul ales (replicile foarte lungi vor fi aduse la esenÆå, pentru a fi mai uçor memorate). În
funcÆie de mesajul pe care doriÆi så-l transmiteÆi, puteÆi modifica çi intervenÆiile anumitor personaje,
påstrând înså coerenÆa çi frumuseÆea textului.
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Exemple realizate de Daniela Stoicescu
Proiectul se deruleazå în cadrul uniuåÆii de învåÆare pe tema: Copilårie- çcoalå, joacå...fantezie
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b) TranscrieÆi pe coli (pentru fiecare membru al grupului) textul modificat, astfel încât så puteÆi urmåri
derularea întregului fragment; marcaÆi ceea ce aveÆi personal de memorat. PuteÆi folosi scrisul de mânå
sau vå puteÆi ajuta de un PC.
c) CitiÆi pe roluri, de mai multe ori, folosind intonaÆia potrivitå.
d) MemoraÆi replicile în ordinea acestora (se lucreazå individual/în grup, atunci când este posibil- în
claså sau acaså).
e) RepetaÆi în grup, în spaÆiul în care se va desfåçura serbarea. ÎnsoÆiÆi replicile de miçcarea scenicå çi
gesturile adecvate.
f) LuaÆi hotårâri asupra decorului în care se va monta piesa, asupra costumelor çi eventual asupra
fondului muzical.
g) ConfecÆionaÆi (cu ajutorul familiei sau cu colegii, în grup) costumul necesar.
h) RealizaÆi în claså, în timpul orelor de educaÆie plasticå çi abilitåÆi practice, decorul necesar, lucrând
individual sau în echipå.
V.

CerinÆe pentru elevi:
a) Dintr-o coalå de desen, realizaÆi partea exterioarå a invitaÆiei-program pentru serbare; puteÆi folosi
orice instrument de lucru doriÆi (creioane colorate, pixuri colorate, carioca, acuarele, tempera, cårbune,
foarfecå çi lipici etc.) precum çi orice tehnicå deprinså în cadrul disciplinelor educaÆie plasticå çi abilitåÆi
practice.
Dupå ce criterii ar trebui så vå ghidaÆi în rezolvarea acestei sarcini?
– legåtura cu conÆinutul serbårii
– originalitatea subiectului ales çi a tehnicilor folosite
– armonia culorilor/materialelor
– acurateÆea lucrårii
b) În interior veÆi scrie într-o formulare originalå, atractivå (lucruri care se stabilesc de comun acord, prin
dezbatere):
– data
– locul desfåçurårii
– ora de începere
– ordinea desfåçurårii/ timpul orientativ, prevåzut pentru fiecare pieså
c) VeÆi înmâna invitaÆiile familiei voastre. RealizaÆi mai multe invitaÆii, dacå doriÆi så-i aveÆi alåturi pe
bunici, prieteni, colegi de la alte clase etc. PuteÆi face schimb de invitaÆii între voi.
d) Fiecare grup va realiza pe o coalå mare (A 0) un afiç, folosind instrumente de lucru çi tehnici variate.
Lucrårile obÆinute vor fi expuse la intrårile din çcoalå, pe exteriorul uçii clasei, la panoul cu çtiri destinate
pårinÆilor etc. Se va Æine seamå de aceleaçi criterii prezentate la punctul a.

VI. Se prezintå proiectul în public, în ultima såptåmânå a semestrului al II-lea. În timpul serbårii, pe perioada
pauzelor necesare schimbårii decorurilor, se va asigura un fond muzical adecvat.
Dupå serbare, va fi primit feed-back:
– de la public;
– de la învåÆåtor;
– autoevaluare;
– de la colegi.

2. Planul proiectului „O, brad frumos!“60
Clasa a II-a (l.românå, cunoaçterea mediului, ed. muzicalå, ed.plasticå, abil. practice)
Durata – ultimele 3 såptåmâni ale primului semestru
Obiective de referinÆå vizate:
■ l. românå- 1.1; 1.4; 2.5; 3.4; 3.5
■ cunoaçterea mediului- 1.2; 1.3; 3.1
■ educaÆie muzicalå- 1.3; 1.4; 2.1;
■ educaÆie plasticå- 1.1; 3.2
■ abilitåÆi practice- 1.2; 2.2; 3.2; 4.1
Etape:
■ stabilirea unor criterii de apreciere a proiectului (I) – 1 orå (prima såptåmânå)
■ excursie la pepinierå, în pådure sau în oricare altå zonå unde poate fi observat bradul (II)- (prima
såptåmânå, activitate desfåçuratå în afara clasei)
60

Proiectul se desfåçoarå în cadrul temei Sårbåtori de iarnå
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■

■
■

■
■
■

stabilirea asemånårilor çi deosebirilor dintre brad çi alÆi arbori- din familia coniferelor sau din familia
foioaselor; observarea modificårilor ce au loc în viaÆa arborilor, în funcÆie de succesiunea anotimpurilor;
acÆiuni concrete de protejare a pådurii (III)- (prima såptåmânå)
lecturi reprezentative privind legenda bradului/ semnificaÆia acestuia la români dar çi la alte popoare (IV) –
2,3 ore (a doua såptåmânå a proiectului, act. desfåçuratå în claså)
întâlnire cu unul dintre båtrânii satului/ comunei/oraçului; conversaÆii despre obiceiurile locale care însoÆesc
momentul împodobirii bradului (V)- 1,2 ore (a doua såptåmânå a proiectului, activitate desfåçuratå în claså
sau în afara clasei)
învåÆarea dupå auz a cântecului „O, brad frumos!“ (VI)- 1 orå (a doua såpt.)
realizarea podoabelor pentru brad (VII)- 4 ore (în a doua çi a treia såptåmânå)
împodobirea bradului çcolii (VIII)- în ultima såptåmânå a proiectului, înaintea serbårii de Cråciun, activitate
desfåçuratå în çcoalå.

Teme de reflecÆie:
Urmårind exemplele anterioare, formulaÆi cerinÆe cât mai clare pentru elevi, în fiecare etapå a proiectului „O, brad frumos!“
ElaboraÆi planul unui proiect, pornind de la urmåtoarele repere:
■
■
■
■
■
■

Clasa?
Unitatea de învåÆare pe tema?
Durata?
Obiective de referinÆå vizate?
Etape?
Organizarea clasei?

Proiectul – perspectiva unei direcÆii de cercetare cognitiviste61
Howard Gardner (promotorul teoriei inteligenÆelor multiple62) motiveazå introducerea proiectelor în felul
urmåtor: „In cursul vieÆii çcolare, elevii americani sunt supuçi la sute dacå nu mii de teste. Ei îçi dezvoltå deprinderi
de înalt nivel în „exersarea“ testelor, dar acestea vor deveni inutile de îndatå ce çcoala este absolvitå. Prin contrast,
dacå examinåm viaÆa din afara çcolii, proiectele (individuale çi de grup) sunt modalitatea de lucru cea mai frecventå“
(Gardner, 1993, 114). Deci, de vreme ce în viaÆa profesionalå nu se opereazå cu teste, ci cu proiecte, este necesarå
iniÆierea çi dezvoltarea unor „deprinderi de proiect“ încå de la începutul formårii intelectuale în çcoalå. Cf. Gardner,
fiecare elev ar trebui så elaboreze un proiect personal în raport cu tema în curs, care va fi prezentat în final çi eventual
filmat. In timp rezultå un set (eventual video) care reprezintå de fapt un model cognitiv al dezvoltårii elevului de-a
lungul evoluÆiei în çcoalå.
In acest context, proiectele elevilor vor fi evaluate pe cinci dimensiuni:
1) profilul individual (ceea ce evidenÆiazå proiectul în domeniul capacitåÆilor cognitive ale elevului);
2) operarea cu fapte, concepte, deprinderi (profesorul poate cere elevilor så-çi elaboreze proiectul pe
baza cunoçtinÆelor çi înÆelegerii dobândite în çcoalå, elevul având ocazia astfel så-çi selecteze acele fapte,
concepte, deprinderi pe care doreçte så le includå în proiect);
3) calitatea muncii (sunt examinate în mod obiçnuit inovaÆia çi imaginaÆia, judecata çi tehnica esteticå,
execuÆia çi realizarea, dezvoltarea unui proiect pentru a pune în luminå un anumit concept);
4) comunicarea (proiectele oferå elevilor ocazii de comunicare cu un public mai larg: cu profesorii, cu alÆi
adulÆi çi colegi într-un efort de colaborare çi, nu în ultimul rând, cu ei înçiçi);
5) reflecÆia (capacitatea de a se distanÆa faÆå de propria lucrare, de a avea permanent în vedere obiectivele
propuse, de a evalua progresul fåcut çi de a face rectificårile necesare). Elevul ajunge cu timpul så
interiorizeze aceste practici astfel încât ajunge la performanÆa de a-çi aprecia singur munca. In plus, când
elevul continuå så creeze într-un anumit gen, se familiarizeazå cu criteriile acestuia çi învaÆå progresiv så
gândeascå în acel domeniu.
Evaluatorul este interesat çi de alte douå aspecte: måsura în care proiectul relevå profilul cognitiv al elevului
(punctele tari, limitårile, idiosincraziile) çi, respectiv, måsura în care proiectele implicå cooperarea cu alÆi elevi,
profesori, experÆi din exterior, precum çi folosirea judicioaså a diferitelor resurse (bibliotecå, bazå de date).
In lumina experimentelor de câÆiva ani, concluzia lui Gardner este cå proiectele pot servi foarte bine mai multor
scopuri: ele angajeazå elevii pe o perioadå de timp semnificativå, determinându-i så conceapå schiÆe, så le
revizuiascå çi så reflecteze asupra lor; pe baza lor se dezvoltå relaÆii interpersonale, cooperare; oferå o ucenicie
61
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Text preluat din Ligia Sarivan, Teoria inteligenÆelor multiple – noi paçi spre practicå, in InvåÆåmântul primar
3-4/ 1999
v. detalii asupra acestei teorii in Modulul 3
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pentru tipul de muncå ce va fi desfåçuratå dupå încheierea çcolii; permite elevilor så-çi descopere „punctele forte“ çi
så le punå în valoare: mobilizeazå un sentiment al implicårii, generând o puternicå motivaÆie interioarå; çi, probabil,
lucrul cel mai important, constituie un cadru propice pentru a demonstra înÆelegerea dobânditå în parcurgerea
curriculum-ului çcolar obiçnuit.

Temå de reflecÆie:
■

FolosiÆi Jurnalul cu dublå intrare sau SINELG pentru lectura activå a textului de mai sus

Câteva concluzii çi recomandåri63
Proiectul constituie o activitate de învåÆare çi o modalitate de evaluare complexe, profund motivante
pentru elevi. El contextualizeazå învåÆarea, îi då sens, prin aceea cå el se finalizeazå prin ceva concret care
orienteazå achiziÆiile elevilor, aparent fårå efort. Altfel spus, nu ezitaÆi så propuneÆi proiecte elevilor!
Este de preferat ca proiectul så vizeze mai multe obiective de referinÆå ale programei. Se multiplicå astfel
çansele de combinare çi recombinare a achiziÆiilor cu elementele de noutate, în consecinÆå de structurare a
deprinderilor çi a cunoçtinÆelor. Altfel spus, consideraÆi proiectul un aspect al ludicului serios, care concurå
substanÆial la formarea de achiziÆii.
Este important ca de la bun început så fie stabilite criteriile de evaluare ale proiectului.
Este important ca pentru fiecare etapå a proiectului så se formuleze cerinÆe clare.
Etapele proiectului trebuie så cuprindå o diversitate de activitåÆi care så „Æinteascå“ obiectivele de referinÆå/
competenÆele specifice selectate pentru proiect.
Durata proiectului trebuie så fie suficient de mare pentru a permite realizarea unui „produs“ de calitate,
prin revizuiri succesive çi permanentå raportare la criteriile de evaluare stabilite. In paralel cu achiziÆiile
specifice unui domeniu, elevii vor începe astfel så interiorizeze regulile calitåÆii. Din aceeaçi perspectivå,
este necesarå stabilirea de termene clare pentru fiecare etapå.
In timpul activitåÆii de proiect derulate în claså, profesorul va fi moderator (detensionând eventualele
divergenÆe apårute în grup) sau facilitator (sprijinind grupurile/ elevii aflate/ aflaÆi în dificultate). Profesorul
va interveni astfel dacå observå interpretåri eronate, blocaje, distanÆarea faÆå de sarcina de lucru.
Profesorul va implica elevii în luarea deciziilor referitoare la proiect.
Nu existå o reÆetå a organizårii çi evaluårii activitåÆilor de proiect! Date fiind: varietatea temelor posibile,
obiectivelor care pot fi vizate, inventivitatea profesorului, dar mai ales råspunsurile creative ale elevilor, nu
poate exista un standard al proiectului, fapt recunoscut çi de lucrårile de specialitate, dar çi de practicienii –
fani ai acestuia! Altfel spus, oricine este binevenit så inoveze domeniul prin concretul situaÆiei la care se
raporteazå.

■

■

■
■
■
■

■

■
■

Temå de lucru în grup:
ParticipaÆi la un brainstorming pentru a lista teme de proiect utile çcolii çi/ sau comunitåÆii.
DecideÆi asupra unor teme pe care le-aÆi putea transforma în proiecte realizabile de cåtre elevii çcolii. ConfiguraÆi planul
proiectului.
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Textul este preluat din Ghidul metodologic de aplicare a programelor de limba çi literatura românå, primar –
gimnaziu, MEC-CNC, ed. Aramis, 2001. In secventa referitoare la proiect gåsiÆi çi un exemplu de proiect pentru
cls. a VIII-a la limba românå intitulat Un muzeu într-o carte (care combinå excursia literarå çi lucrul la proiect).
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4. CombinaÆii interactive64
In discursul didactic actual, termenul de „strategii de predare-învåÆare“ este tot mai frecvent folosit, el tinzând
så substituie referinÆele mai vechi din inventarul metodologic.
Avem oare de-a face cu o formå fårå fond? Cu un cuvânt „mana“? Sau este didactica azi confruntatå cu o
realitate nouå, care are nevoie de un termen nou pentru a putea fi denumitå?
Strategia, ca termen preluat din limbajul militar, este în mod fundamental legatå de luarea deciziilor. Or,
acesta este çi motivul pentru care discursul didactic pune azi un asemenea accent pe strategie.
Pânå mai ieri, profesorul nu era pus în faÆa unui registru de opÆiuni. Un plan fix de învåÆåmânt, o programå
analiticå, un manual unic, un examen testând cantitatea de informaÆie reproduså de elev låsau puÆin spaÆiu decizional
cadrului didactic. In paradigma tradiÆionalå bazatå pe discursul magistral s-a reprodus o informaÆie culturalå standard,
uniformå çi rigidå, care a satisfåcut, în linii mari, nevoile de educaÆie ale trecutului. In aceste condiÆii, çcoala s-a achitat,
în general, de rolul informativ desemnat, çi, în cazul dascålilor devotaÆi, çi de un rol formativ.
Societatea contemporanå impune çcolii asumarea unui rol performativ65. De aici obligaÆia pentru contextualizare, pentru adecvare çi pentru flexibilitate. OpÆiunea pentru paradigma centratå pe elev (pe performanÆele
acestuia) a determinat çi opÆiunea pentru o vastå libertate metodologicå a profesorului. In condiÆiile unui curriculum
modern (plan cadru, curriculum disciplinar flexibil, manuale alternative, evaluare de proces bazatå pe calitatea
competenÆelor achiziÆionate de elev), profesorul este obligat så ia decizii.
Implementarea curiculumului românesc actual nu poate avea loc în absenÆa adoptårii unui demers strategic de
cåtre profesor. Iar acesta nu trebuie asumat doar de dragul aplicårii unui document reglator. Societatea cunoaçterii
sau societatea bazatå pe învåÆare pe care experÆii o întrevåd la orizont, dar çi înaintând cu paçi repezi spre
obiectivare, este una în care absolventul trebuie så iaså permanent din tipare sau rutini metodologice pentru a se
adapta mereu schimbårii inerente. Or, în aceste condiÆii, este clar cå formarea lui nu mai poate fi fåcutå prin simpla
reproducere a unui discurs magistral, la adåpost de libertatea çi responsabilitatea asumårii deciziilor complexe de
cåtre cadrul didactic.

Temå de discuÆie
Este preferabil ca profesorul/ învåÆåtorul så ia decizii sau så aplice ad literam discursul magistral?
Ce definiÆie aÆi da strategiei didactice? Dupå dvs, ce elemente componente ar include strategia didacticå?
Strategia didacticå este definitå în termeni de planificare, organizare çi dirijare a activitåÆii de predare-învåÆare,
ca instrument extrem de complex de realizare a obiectivelor educaÆionale. Strategia de predare-învåÆare este
puternic corelatå cu ideea de luare a deciziilor.
În literatura româneascå de specialitate, strategia didacticå este prezentatå ca rezultat al unei combinaÆii
specifice dintre metode, mijloace de învåÆåmânt çi forme de organizare a elevilor. Aceastå combinaÆie specificå este
determinatå de multiple influenÆe din partea factorilor de proces çi sistem de învåÆåmânt precum çi de variate
interdependenÆe care se manifestå între aceçtia.
Printre parametrii care definesc o strategie didacticå se numårå:
■ modurile de structurare a conÆinuturilor, a sarcinilor de învåÆare
■ modurile de organizare a grupurilor de elevi
■ managementul timpului
■ tipurile çi formele de evaluare
Toate fiind introduse din perspectiva unor teorii psihologice çi sociologice despre dezvoltarea copilului!
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Text adaptat dupå Ligia Sarivan, Nicoleta Bercu, Simona Velea – Strategii de predare-învåÆare în cadrul
proiectårii didactice in Laura CåpiÆå (coord.) – Proiectarea demersului didactic, proiect de cercetare, ISE, 2002
Cf. Lyotard, La Condition post-moderne, NRF, 1979
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Elementele componente ale strategiei pot fi de exemplu structurate astfel:
Resurse procedurale:
■ metode
■ managementul clasei
■ managementul timpului
■ tip de învåÆare/ tip de evaluare (feedback)
■ resurse materiale (caracteristicile spaÆiului çcolar çi dotare)
Resurse umane
■ relaÆia profesor-elev
■ caracteristici ale elevului/ grupului
■ experienÆa de învåÆare
■ ritmul de învåÆare
■ atitudinea faÆå de învåÆare
■ motivaÆia pentru învåÆare
■ stilul de învåÆare
■ trebuinÆe, aspiraÆii, interese
■ particularitåÆile psihologice çi de vârstå
■ mårimea grupului
■ gradul de omogenitate a colectivitåÆii çcolare
■ profilul de inteligenÆå/ aptitudinea faÆå de disciplinå
■ caracteristici ale profesorului – AUTOCUNOAÇTERE
■ stil de predare
■ background: valori, atitudini, aspiraÆii, convingeri (personale, profesionale – ref. la cadrul normativ)
■ competenÆa psihopedagogicå çi metodicå
■ competenÆa în specialitate
In momentul în care profesorul îçi proiecteazå demersul strategic, elementele componente sunt
regrupate, combinate çi transpuse în acÆiuni, pe baza stabilirii unor prioritåÆi prin prisma caracteristicilor
profesorului çi ale elevilor.

Un exemplu de strategie bazatå pe proiect
Oferim în cele ce urmeazå o exemplificare care presupune un demers strategic centrat pe elaborarea de
proiecte de cåtre elevi. Exemplul se referå la o clasa a VII-a, intensiv englezå, care studiazå dupå manualul English
Scrapbook.
Care este avantajul acestei abordåri? In primul rând se realizeazå o contextualizare a învåÆårii, care capatå
valenÆe pragmatice prin orientarea spre un produs finit palpabil.
De ce vorbim despre strategie în acest caz çi nu pur çi simplu despre aplicarea metodei proiectului? In primul
rând datoritå faptului cå profesorul ia decizii în legåturå cu o serie de elemente conexe metodei care sunt tot atâtea
componente ale strategiei.
Prima decizie pe care o ia profesorul în acest exemplu concret este abordarea personalizatå a reperelor de
„project work“ pe care le propune manualul. English Scrapnook este structurat pe 10 unitåÆi, fiecare compuså din 5
lecÆii. Primele trei lecÆii vizeazå achiziÆii de comunicare, cea de-a patra este dedicatå realizårii unui proiect, cea de-a
cincea vizeazå elemente de civilizaÆie britanicå çi americanå în contextul temei unitåÆii respective. Aceastå structurå
este prelucratå din perspectivå strategicå în exemplul pe care îl oferim.
Manulul oferå açadar o lecÆie de proiect ca sintezå çi ocazie de transfer çi integrare a achiziÆiilor
dobândite. Respectarea ad literam a sarcinilor din manual ca secvenÆå prescriptivå a activitåÆilor de învåÆare
transformå înså aceastå lecÆie de proiect într-o investigaÆie care se concretizeazå într-un produs la finalul
lecÆiei. Altfel spus proiectul nu este decât rapida punere în practicå a câtorva achiziÆii de comunicare, este
adevårat dintr-o perspectivå care presupune originalitatea çi creativitatea elevilor. Sunt mari çanse ca elevii så
fie foarte motivaÆi de sarcinile date çi så se obÆinå produse deosebite. Ceea ce lipseçte înså proiectului în
aceastå abordare este dimensiunea de proces, faza de elaborare progresivå, care fårå îndoialå nu se poate
limita la o singurå lecÆie (aceasta poate constitui finalizarea proiectului/ a produsului rezultat). Confruntat cu
acest risc al minimalizårii potenÆialului proiectului, autorul acestei strategii îçi propune elaborarea câte unui
proiect pe parcursul întregii unitåÆi.
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In momentul elaborårii planificårii calendaristice, profesorul a elaborat urmåtoarea schemå strategicå66:
■ elevii vor lucra individual (acasa) çi în grup (în claså) la realizarea unui proiect pe parcursul fiecårei unitåÆi
de învåÆare, finalizând çi prezentând câte un produs în ultima orå a unitåÆii
■ produsul vizat de proiect va fi complex solicitând mai multe coduri de simbolizare (pentru a permite astfel
fiecåruia så se afirme în funcÆie de punctele sale tari)
■ în majoritate sarcinile vor fi date în funcÆie de profilul de inteligenÆå çi stilul de învåÆare al elevilor
■ sarcinile vor viza OR ale programei precum çi dezvoltarea unor abilitåÆi de proiect (avansarea de criterii de
evaluare, urmårirea unui obiectiv, revizuirea çi finisarea (sub)produselor)
■ sarcinile vor viza çi descoperirea de regularitåÆi ale limbii, inserându-se astfel printre activitåÆile cu caracter
comunicativ-funcÆional propuse de manual
■ primele sarcini de proiect vor fi date în prima orå a fiecårei unitåÆi
■ vor fi preluate çi/ sau adaptate din manual temele çi sarcinile de proiect cele mai interesante
67
■ se va face un târg de idei de proiecte
la începutul anului/ semestrului 2 (daca funcÆioneazå pe primul
semestru) çi se vor selecta çi teme agreate de elevi
■ criteriile de evaluare vor fi avansate de, discutate cu çi stabilite împreunå cu elevii.
Aceastå schemå se pliazå pe structurarea strategiei din perspectiva elementelor componente ale acestora.
In tabelul urmåtor, rândurile marcate cu negru sunt cele în care elementul component Æine de cunoaçterea
tacitå a profesorului çi nu este activat în mod special în momentul structurårii strategiei68; rândurile marcate cu gri
sunt acele elemente componente la care profesorul acordå prioritate în momentul structurårii strategiei; spaÆiile
goale corespund acelor elemente care nu influenÆeazå direct structurarea nici din perspectiva ordinii de prioritate
nici din aceea a cunoaçterii tacite implicate69.
Orientarea çi suportul strategiei:
obiective, conÆinuturi

OR çi conÆinuturi ale programei

Resurse procedurale:
metode, procedee

Proiect, discuÆie, brainstorming, cubul, bulgårele de zåpadå

managementul clasei

Individual çi în grup

managementul timpului

3-4 såptåmâni

tip de învåÆare/ tip de evaluare (feedback)

învåÆare prin descoperire, evaluare de proces

resurse materiale (caracteristicile spaÆiului çcolar çi
dotare)

Coli de flipchart, post-it, decupaje din reviste vechi, markere,
culori, foarfece, lipici, resturi textile, materiale din naturå;
mobilier modular

Resurse umane
relaÆia profesor-elev

colaborare

caracteristici ale elevului/ grupului

Grupul provine din medii educate, fårå probleme majore
în familie

experienÆa de învåÆare

Claså de intensiv, constituitå pe baza testårii, bune competenÆe de comunicare

ritmul de învåÆare

66
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68

69

Este vorba de nivelul macroproiectårii. Ulterior profesorul particularizeaza schema pentru fiecare proiect în
parte.
Este vorba de o listå de teme propuse de elevi, negociatå pentru selectarea unui numår de 1-2 proiecte din afara
tematicii manualului. Aceste proiecte vor fi mai motivante pentru elevi întrucât exprimå interesele lor de
cunoaçtere.
Aceste elemente componente ale strategiei se manifestå ca factor de autoreglare, practic automatizat, când
strategia este structuratå. Ele constituie obiectivårile concrete ale unor componente ale strategiei, foarte bine
cunoscute de profesor, interiorizate.
Aceste elemente componente ale strategiei, neactivate în momentul structurårii pot deveni manifeste în
urmåtoarele contexte:
– în momentul trecerii la microproiectare (restructurarea strategiei macro pentru fiecare caz concret de proiect)
– în faza de implementare dacå apar disfuncÆii
– în faza de feedback
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atitudinea faÆå de învåÆare
motivaÆia pentru învåÆare

O majoritate foarte motivatå

stilul de învåÆare

5 vizuali, 3 auditivi, 2 kinestezici, restul greu de determinat, probabil mixt

trebuinÆe, aspiraÆii, interese

CorespondenÆå cu elevi anglofoni, vizite în Æåri stråine,
realizare pagini web

particularitåÆile psihologice çi de vârstå
mårimea grupului

25

gradul de omogenitate a colectivitåÆii çcolare
profilul de inteligenÆå/ aptitudinea faÆå de disciplinå

Puncte tari: lingvistic – 8, logico-matematic – 6, interpersonal – 6, vizual – 5, muzical – 4, kinestezic –3, intrapersonal – 2, naturalist – 2

caracteristici ale profesorului: stil de predare,
background: valori, atitudini, aspiraÆii, convingeri
(personale, profesionale – ref. la cadrul normativ),
competenÆa psihopedagogicå çi metodicå, competenÆa în specialitate

Profesorul valorizeazå paradigma centratå pe elev, modelul comunicativ-funcÆional în didactica limbii engleze,
teoria inteligenÆelor multiple, învåÆarea prin cooperare,
evaluarea cu caracter stimulativ

Dimensiunea reglatoare
autoevaluarea prof., reflexivitate, feed-back

Revizuirea schemei strategice, revizuirea proiectului de
proiect, reierarhizare de acÆivitåÆi

Un exemplu de strategie bazatå pe portofoliu70
Pentru comparaÆie oferim o altå abordare strategicå, la aceeaçi claså, tot limba englezå, de aceastå datå bazatå
pe portofoliu, prin esenÆå o combinaÆie de produse ale învåÆårii
Portofoliul este un instrument de evaluare complementarå care regrupeazå rezultate ale învåÆårii pe o
perioadå îndelungatå. „Portofoliul oglindeçte atât evoluÆia elevilor, cât çi performanÆele principale çi opÆiunile
acestora.“71 el reprezintå „cartea de vizitå a elevului urmårindu-i progresul de la un semestru la altul, de la un an
çcolar la altul çi chiar de la un ciclu de învåÆåmânt la altul. /.../ Prin complexitatea çi bogåÆia informaÆiei pe care o
furnizeazå, sintetizând activitatea elevului de-a lungul timpului /.../ portofoliul poate constitui parte integrantå a
unei evaluåri sumative sau a unei examinåri.“72 Portofoliul se poate raporta la o materie, la un curs opÆional, dar çi la
întreaga activitate în çcoalå. Din aceastå perspectivå, portofoliul poate concura testul grilå pe temeiul standardizårii,
dar çi al transparenÆei çi mai ales al utilitåÆii a ceea ce se evalueazå.

Repere de construire
a)

b)

Ce conÆine açadar un portofoliu? „o însumare de instrumente de evaluare, sub raport cantitativ çi
calitativ“73. La modul practic, portofoliul este o colecÆie de probe date de elev, înregistråri ale observårilor
sistematice ale comportamentului såu, proiecte, fiçe de autoevaluare, alte produse finale sau intermediare
realizate de elev. Interesantå din perspectiva unei evaluåri de proces este parcurgerea portofoliului care
ne prezintå astfel vectorul de progres al învåÆårii.
Ce trebuie så facem pentru a facilita elevilor construirea portofoliului?

In proiectarea portofoliului la nivelul unui obiect de studiu, profesorul trebuie så:
■ defineascå tema
■ selecteze obiectivele/ competenÆele çi conÆinuturile esenÆiale pe care se bazeazå sarcinile de rezolvat pentru
portofoliu
■ enunÆe tipurile de piese care vor fi incluse în portofoliu
■ stabileasca perioada de construire a portofoliului
■ stabileascå criteriile de evaluare (pentru fiecare produs çi/ sau pentru portofoliul ca întreg)
70
71
72
73

Adaptat dupå Sarivan, L., Portofoliul – un instrument valoros pentru formarea capacitåÆilor metacognitive in
Revista Centrului NaÆional de Formare, nr. 7-8/ 2003
SNEE, Ghid de evaluare la limba çi literatura românå, Aramis, Bucureçti, 2001, p. 84
SNEE, Ghid de evaluare la limba çi literatura românå, Aramis, Bucureçti, 2001, p. 13
SNEE, Ghid de evaluare la limba çi literatura românå, Aramis, Bucureçti, 2001, p. 84
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In realizarea portofoliului elevii urmeazå så:
■ elaboreze produsele
■ selecteze produsele pe care le va include în portofoliu inclusiv selecÆii din însemnåri care aduc exemplificåri,
schiÆe iniÆiale, planificåri, revizuiri
■ completeze enunÆuri de autoevaluare, reflectând asupra modului de rezolvare a sarcinii, originalitåÆii
abordårii, a intereselor sale, a punctelor sale tari çi slabe, alegerii produselor çi a paçilor pe care urmeazå
sa-i facå în continuare
■ prezinte portofoliul
c) Cum evaluåm un portofoliu?
Una din posibilitåÆi este ponderarea rezultatelor evaluårii pentru diferitele piese de portofoliu (teste, proiecte,
eseuri etc.) ceea ce presupune enunÆarea de criterii clare pentru fiecare categorie în parte. O altå posibilitate este
evaluarea portofoliului ca întreg. Redåm mai jos o posibilå rubricaÆie74 pentru aceastå opÆiune:
Exemplar

Bun

Acceptabil

Mai e de lucru

InÆelegerea materiei
Dezvoltarea capacitåÆilor esenÆiale
Demonstrarea progresului
Profunzimea autoevaluårii
PerseverenÆå/ dedicare
Folosirea învåÆårii în moduri unice
Calitatea produselor
Comentarii

Utilitatea portofoliului
Dacå strategiile active determinå elevul så fie actantul principal al activitåÆii de predare-învåÆare, prin
intermediul portofoliului el devin actantul evaluårii. Prin urmare îçi conçtientizeazå propriul progres, îçi descoperå çi
foloseçte punctele tari, îçi descoperå çi amelioreazå punctele slabe. Pe scurt, elevul îçi dezvoltå metacogniÆia cu toate
avantajele pe care aceasta le presupune (pe termen scurt – motivaÆie pentru învåÆare, pe termen lung – abilitåçi de
educaÆie permanentå).
Pe de altå parte, portofoliul faciliteazå un dialog normal çi eficient între profesor, elev çi pårinte despre
activitatea la claså çi mai ales despre posibile soluÆii de ameliorare a acesteia.
Nu în ultimul rând, portofoliul face posibilå o evaluare lipsitå de stres, a cårei funcÆie de feed back devine cu
adevårat operantå çi în care procesul învåÆårii devine vizibil çi evaluabil. Din perspectiva grilei, acest proces este o
mare necunoscutå. Simplul produs pe care testul grilå îl cuantificå nu ne spune nimic despre progresul învåÆårii.
Grila ierarhizeazå elevii în funcÆie de standard pe baza unui produs final. Portofoliul, în schimb, då måsura evoluÆiei
achiziÆiei çi satisfacerii standardului pe parcursul construirii învåÆårii. Iatå de ce un portofoliu standardizat naÆional ar
fi çi un instrument serios de evaluare.

PORTOFOLIU – exemplu de proiectare çi evaluare
Clasa: a VII-a intensiv englezå
Tema: ViaÆa cotidianå în spaÆiul anglo-saxon
Durata: semestrul al II-lea
Obeictive de referinÆå vizate: Sunt vizate toate obiectivele de referinÆå ale programei având OR 5.1 (så
demonstreze interes pentru cunoaçterea unor aspecte semnificative în organizarea vieÆii cotidiene din spaÆiul
anglo-saxon) ca obiectiv central
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RubricaÆie propuså de prof. Edmond Mauzer, formator naÆional, pentru suportul de curs al Programului de
formare a cadrelor didactice pe probleme de didactica disciplinelor, realizat de Ministerul EducaÆiei çi CNC între
2000-2002 în cadrul programului de reformå cofinanÆat de Guvernul Romîniei çi Banca Mondialå.
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ConÆinuturi tematice abordate75:
■ prietenie (pen friends), gusturi çi preferinÆe
■ acÆiuni pentru protejarea mediului
■ obiective culturale çi turistice din spaÆiul anglo-saxon
■ diversitatea spaÆiului anglo-saxon
■ mâncåruri çi activitåÆi specifice sårbåtorilor tradiÆionale
■ radio çi televiziune în Marea Britanie
■ personaje îndrågite din cårÆi çi filme
Piese pentru portofoliu
■ LISTE – obiective culturale çi turistice din Marea Britanie, mâncåruri specifice britanice, activitåÆi specifice
sårbåtorilor tradiÆionale, activitåÆi specifice ale tinerilor din Marea Britanie, emisiuni radio-TV în Marea
Britanie, personaje de carte/ film/ benzi desenate îndrågite de copii din Marea Britanie. (Aceste liste verificå
nivelul achiziÆiilor dobândite în domeniile definite de OR 1.1, 1.3, 1.4, 3.2, 3.3, 3.4)
■ SCRISORI (OR 4.3)
■ o scrisoare în care relateazå unui penfriend despre activitåÆile derulate în cadrul unei sårbåtori tradiÆionale
(OR 4.1)
■ douå scrisori de råspuns la mesaje de la penfriends pe teme de viaÆå cotidianå (OR 4.2)
■ ESEU STRUCTURAT (OR 4.4.) – o scurtå povestire a unui eveniment din viaÆa tinerilor (întâmplare tråitå,
imaginatå, repovestitå dupå o scrisoare de la un penfriend)
■ PROBE SCRISE
■ douå teste de confirmare a înÆelegerii de instrucÆiuni simple (OR 1.1) – de exemplu, cum se ajunge la un
obiectiv turistic, cum se preparå Christmas cake etc.
■ douå teste de înÆelegere a sensului global a unui mesaj în limbå standard rostit cu vitezå normalå (OR 1.2) çi
douå teste de desprindere a informaÆiilor specifice – de exemplu fragmente de emisiuni BBC pentru tineri
sau exemple selectate de pe casetele cu exerciÆii care însoÆesc manualele în uz
■ douå teste pentru sesizarea atitudinii vorbitorului (OR 1.4)
■ 3 FIÇE DE AUTOEVALUARE
■ 3 ESEURI EVALUATIVE DIN PARTEA PROFESORULUI (În mod obligatoriu vor fi trecute çi aprecieri asupra
dezvoltårii capacitåÆii de exprimare oralå)
Elevii îçi vor selecta produsele pe care le considerå cele mai relevante, în funcÆie de aceastå tipologie çi de criteriile
de evaluare care le-au fost fåcute cunoscute.
Exemple de enunÆuri pentru fiçele de autoevaluare ale elevului:
Am învåÆat ...
Am fost surprins de faptul cå ...
Am folosit comparaÆia dintre .... çi .... pentru cå .....
Cel mai uçor a fost så ......
Cel mai mult mi-a plåcut så ...... pentru cå .....
Am întâmpinat urmåtoarele dificultåÆi ....
Consider cå activitatea mea în perioada .... a fost ....
Imi propun så .....

75

ConÆinuturile reiau o parte din temele studiate pe primul semestru. Acestea vor fi abordate de aceastå datå prin
lentila vieÆii cotidiene în spaÆiul anglo-saxon.
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CombinaÆii interactive
Criterii de evaluare a portofoliului ca întreg
Se va folosi scala 1-3
Criteriu

în micå
måsurå

în måsurå
moderatå

în mare
måsurå

Elevul sistematizeazå factologia prin liste tematice
Elevul identificå, în mesaje scrise sau orale, evenimente, fapte,
acÆiuni, alte aspecte de viaÆå cotidianå anglo-saxonå
Elevul redacteazå texte coerente pe temele date
Elevul face progrese în dezvoltarea competenÆelor de comunicare
Elevul face progrese în demersul metacognitiv înregistrat în fiçele
de autoevaluare
Elevul face progrese în demersul autoevaluativ înregistrat în fiçele
de autoevaluare
Sugestie de notare
Totalul de puncte obÆinut conform criteriilor de mai sus se împarte la 3 çi se adunå la 4. Astfel nota maximå se
obÆine din 3 la toate criteriile, adicå total 18, împårÆit la 3 çi adunat cu 4, respectiv 10.
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5. InteracÆiune de la A la Z

Temå de discuÆie:
Fårå îndoialå aÆi auzit måcar de una din variantele proverbului Rådåcinile învåÆåturii sunt amare, dar fructele ei sunt dulci.
Ce semnificaÆii are proverbul? ImpårtåçiÆi colegilor viziunea proprie despre „rådåcinile“ çi „fructele“ învåÆåturii. CredeÆi cå
printre altele, dascålul trebuie så facå învåÆåtura plåcutå elevilor?
Proverbul amintit mai sus aduce în discuÆie „gustul“ pe care procesul de învåÆare îl poate avea. Dacå extindem
metafora çi privim învåÆatura ca pe un „ospåÆ“? In speÆå un ospåÆ este mereu plåcut prin varietatea çi bogåÆia
bucatelor oferite. Participantul la ospåÆ alege ce så serveascå (nimeni nu-i bagå ceva pe gât!). Dacå bucåtarul a gåtit
echilibrat, va fi hranå pentru toate gusturile, va fi un meniu sånåtos de la aperitiv çi pânå la desert, iar la final nimeni
nu va avea indigestie.
Pentru a fi eficientå învåÆarea trebuie så fie în mod constant interactivå. Açadar, ce aperitive çi deserturi se pot
servi?

Cum începe „o orå activå“?
Sunt profesori care intrå brusc în materia de predat, astfel încât mulÆi elevi nu recepteazå noutatea de la bun
început din dificultåÆi de adaptare rapidå. Fårå a oferi reÆete infailibile, prezentåm în cele ce urmeazå câteva
modalitåÆi de a deschide apetitul elevilor, respectiv de a le stârni interesul sau curiozitatea, de a deschide canalele de
comunicare, de a le oferi posibilitatea så se implice de la bun început.

I. Schimbul activ de experienÆe
Este o procedurå care poate conduce la mai multe rezulatate – o evaluare iniÆialå, angajarea imediatå în orå,
interacÆiunea elevilor. Schimbul nu trebuie så dureze mai mult de 5-7 minute.
■ OferiÆi stimulente pentru începerea schimbului de idei, care så solicite replici concise. PuteÆi folosi una
dintre sugestiile de mai jos:
❍ DefiniÆia unui cuvânt care va fi unul din conceptele cheie ale orei
❍ Intrebåri despre evenimente/ procese/ acÆiuni la care ar fi putut fi martori çi care sunt centrale pentru
orå.
❍ Identificarea/ localizarea în timp çi spaÆiu a unor personaje/ personalitåÆi care urmeazå så aparå sau au
legåturå cu lecÆia
❍ PropoziÆii incomplete care se referå la idei importante care vor fi discutate pe parcursul orei.
❍ Opinii despre subiectul orei
■ CereÆi fiecårui elev så gåseascå un råspuns cât mai adecvat
■ SolicitaÆi colegii de bancå så-çi confrunte opiniile
■ InvitaÆi fiecare pereche de colegi de bancå så împårtåçeascå råspunsul cu perechea cea mai apropiatå
■ CereÆi fiecårui grup så vå raporteze soluÆia.
■ FolosiÆi imediat informaÆia pentru urmåtoarea activitate

Temå de reflecÆie:
ConstruiÆi cerinÆe specifice unei ore la alegerea dumneavoastrå pornind de la sugestiile de la 1.
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II. Schimb în trei
Prin intermediul acestei proceduri elevii au posibilitatea så schimbe opinii cu mai mulÆi colegi despre un
concept/ fenomen/ proces care va fi reluat pe larg în orå.
1. ConstruiÆi câteva întrebåri care au legåturå cu principalele aspecte ale orei (Exemplu pentru românå, cls. a
V-a: Ce vå place în basme? ce nu vå place? Cu cine seamånå Harap Alb? De ce sunt basmele povestite
copiilor?)
2. ImpårÆiÆi elevii în grupe de 3 çi poziÆionaÆi grupurile din claså astfel încât fiecare grup så aibå în apropiere
un alt grup în stânga çi în dreapta (grupurile ar trebui dispuse în perimetrul unui cerc sau al unui påtrat)
3. DaÆi fiecårui grup o aceeaçi întrebare de „încålzire“ (trebuie så fie cea mai simplå de pe listå – v. primele
douå întrebåri din exemplul de la 1.). Fiecare membru trebuie så ofere un råspuns rapid çi scurt.
4. CereÆi elevilor så numere de la 0 la 2. Elevii cu numårul 1 se vor deplasa spre dreapta la primul grup; elevii
cu numårul 2 se vor deplasa tot spre dreapta dar la al doilea grup; elevii 0 vor råmâne pe loc. In noua
componenÆå grupurile vor primi o aceeaçi întrebare, ceva mai dificilå decât prima. Fiecare membru
trebuie så ofere un råspuns rapid çi scurt.
5. In funcÆie de timpul avut, puteÆi face o a doua rotaÆie cu o întrebare mai complicatå.
6. In timpul discuÆiilor de grup, treceÆi pe lângå elevi çi observaÆi. NotaÆi-vå câteva råspunsuri pe care så le
speculaÆi ulterior în lecÆie.

Temå de reflecÆie:
ConstruiÆi întrebåri gradate, pentru o orå la alegerea dumneavostrå folosindu-vå de exemplul de la 1.

III. Început amuzant
Este o manierå de a începe fåcând haz de necaz! Marele avantaj este cå atmosfera se destinde. Dar elevii îçi pun
çi mintea la contribuÆie pentru a fi creativi cu umor!
1. explicaÆi elevilor cå vor începe cu un exerciÆiu amuzant înainte de a trece la treaba serioaså.
2. impårÆiÆi elevii în grupuri de 4-6 çi cereÆi-le så faca haz de unul din aspectele tratate la disciplina respectivå
(un exemplu pentru matematicå, cls. a VI-a, Care sunt modalitåÆile cele mai dezastruoase pentru
construirea unei figuri geometrice?)
3. invitaÆi elevii så prezinte rezultatele
4. intrebaÆi elevii ce au învåÆat de pe urma exerciÆiului çi folosiÆi råspunsurile pentru a trece la „trebile
serioase“
5. puteÆi concura elevii cu o creaÆie personalå plinå de umor

Teme de reflecÆie:
■
■
■

ConstruiÆi o întrebare specificå unei ore la alegerea dumneavoastrå pornind de la exemplul sugerat la 2.
PregåtiÆi un exemplu umoristic cf. explicaÆiei de la 5.
Care dintre elementele Inventarului interactiv (v. cap. 3) are potenÆial de „aperitiv interactiv“. AdaptaÆi procedura la
nevoile çi ideile dumneavoastrå.
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Cum se face o încheiere interactivå?
Sunt profesori care doresc cu orice preÆ så „acopere“ materia. Drept pentru care predau intens pânå la pauzå
sau çi pe parcursul acesteia! Dacå ne gândim la faptul cå „acoperirea“ are çi conotaÆii negative (în sensul ascunderii,
blocårii descoperirii), atunci aceastå abordare este cel puÆin suspectå din perspectiva învåÆårii eficiente, interactive.
Pentru ca retenÆia, înÆelegerea profundå så aibå loc, elevii trebuie så aibå posibilitatea så încheie ei înçiçi o secvenÆå
de instruire. De altminteri, dacå revenim la metafora cu care am început acest capitol, este legitimå o altå întrebare
de „descoperire“: putem accepta un ospåÆ reuçit fårå un desert pe måsurå?

Revizitarea conceptelor
1.
2.
3.

La sfârçitul unei unitåÆi de învåÆare oferiÆi o listå de concepte/ subiecte/ aspecte tratate pe parcurs. ExplicaÆi
elevilor cå doriÆi så vedeÆi ce îçi amintesc çi ce au uitat.
PuneÆi întrebåri de tipul: La ce se referå X? De ce este important X? Ce importanÆå are X pentru tine?
FaceÆi comentarii umoristice referitor la ceea ce elevii au uitat, dând vina pe dascålul care nu i-a dåscålit
suficient

Temå de reflecÆie:
ParticularizaÆi întrebårile de la 2. astfel încât så fie specifice pentru o unitate de învåÆare la alegerea dumneavoastrå

Întrebare – Råspuns
1.

2.
3.
4.

La sfârçitul unitåÆii de învåÆare daÆi douå fiçe fiecårui elev. Fiçele vor avea urmåtoarea structurå:
A. Am o întrebare despre …………………………….
B. Pot råspunde la o întrebare despre ………………….
Dupå ce elevii au completat individual cele douå fiçe, formaÆi grupe çi cereÆi så aleagå cea mai interesantå
fiçå A çi cea mai interesantå Fiçå B.
CereÆi fiecårui grup så adreseze întrebarea de pe Fiça A selectatå. CereÆi unui elev din alt grup så råspundå.
Dacå acesta nu poate da råspunsul este solicitat un altul.
CereÆi fiecårui grup så raporteze întrebarea çi råspunsul de pe Fiça B selectatå

Autoevaluare
CereÆi elevilor så completeze enunÆuri de autoevaluare de tipul
Mi-a plåcut så …………………………… (activitate derulatå)
Mi s-a pårut plicticos så …………………….
Cel mai uçor a fost så …………………………..
Cel mai dificil a fost så …………………………….
Imi propun så ………………………………………….
Recomand profesorului meu ………………………………..

Teme de reflecÆie:
RevizitaÆi Inventarul interactiv. Care dintre procedurile prezentate pot fi folosite sau adaptate ca „desert“ interactiv?
RevizitaÆi proiectele fåcute la sfârsitul capitolului 2. Le puteÆi ameliora din perspectiva achiziÆiilor din acest moment?
Ce fel de informaÆii utile profesorului oferå aceste maniere de încheire interactivå?
De ce acest capitol nu a discutat çi „felurile principale“ ale ospåÆului?
CompletaÆi enunÆurile de autoevaluare de mai sus din perspectiva experiençelor dumneavoastrå de învåÆare. Ce
recomandaÆi autorilor/ mentorului?
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În loc de concluzii

În loc de concluzii

Lucrarea de faÆå s-a dorit a fi un ghid, în nici un caz un reÆetar, care så vå faciliteze dobândirea de noi achiziÆii
didactice, schimbul de experienÆe, adâncirea sensurilor. In fapt, modulul este ca o scarå care vå ajutå så ajungeÆi în
vârful dorit. Autorul sperå cå vå aflaÆi în postura personajului din aceastå imagine. Intrebarea este, ce faceÆi cu scara
dupå ce aÆi ajuns în vârf?
Dacå este så dåm crezare lui Wittgenstein, cea mai logicå întreprindere este renunÆarea la ea. Dacå aveÆi alte
soluÆii sunteÆi rugaÆi så le transcrieÆi pe pagina urmåtoare. Dacå nu aveÆi alte soluÆii, explicaÆi – tot pe pagina
urmåtoare – de ce este logic så renunÆaÆi acum la „scarå“.
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Pagina cititorului-scriitor-interactiv
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Anexa

1 – exemplu de investigaÆie la fizicå
„De ce buçteanul nu s-a scufundat, fiind totuçi mai greu ca pietricica?“
Plecând de la investigarea unui concept, „plutirea corpurilor“, în termeni de „densitate“, activitåÆile pot
conduce pe elevi la „formarea capacitåÆii de a investiga“, respectiv, la „înÆelegerea conceptului de investigaÆie
çtiinÆificå“ (elevii så devinå capabili så observe fenomene, så culeagå çi så înregistreze observaÆii referitoare la
acestea, så realizeze aplicaÆii experimentale pe baza urmåririi instrucÆiunilor, så argumenteze rolul unor tehnologii în
diferite ramuri de activitate – ca obiective de referinÆå).
În cursul lecÆiilor, elevii observå comportamentul unor corpuri açezate pe suprafaÆa apei dintr-un vas (plutesc
deasupra, plutesc în interior, se scufundå), modificând pe rând parametrii maså, volum çi natura materialului, ca så
ajungå la înÆelegerea condiÆiei de plutire, plecând de la noÆiuni çi priceperi considerate însuçite (maså, volum,
etaloane çi unitåÆi de måsurå pentru acestea, utilizarea balanÆei çi a cilindrului gradat, lucrul în grup, cu respectarea
unor reguli de protecÆia muncii în timpul lucrului).

Scenariul investigaÆiei
(Scenariul unitåÆii de învåÆare modelate de etapele investigaÆiei)

Etapa I. Evocare/ Anticipare
„Ce çtiu sau cred eu despre asta?“
(F ormularea întrebårii çi avansarea ipotezelor)
Precizåri metodice

■
■

76
77

Procesul cognitiv: ANTICIPARE-PLANIFICARE
Momentele:
(g) Observare;
(h) Manifestarea curiozitåÆii (evocarea
experienÆelor personale);
(i) Formularea întrebårilor (pe baza
cunoçtinÆelor anterioare);
(j) Selectarea întrebårii de investigat;
(k) Avansarea ipotezelor (preliminare)76;
(l) Evaluarea ipotezelor.

Activitatea elevilor
(Sarcini de lucru, organizarea activitåÆii, comunicarea
rezultatelor)
(5) Lucrând în perechi, elevii evocå în diverse feluri
(oral, în scris, prin desene, joc de rol, experimente
etc.) observaÆii, experienÆe çi întâmplåri personale
privind „plutirea corpurilor“. De ex., în „Jurnalul de
observaÆii çtiinÆifice“ al clasei, Georgiana scrie:
„Mergând pe malul unui lac, am zårit un buçtean
plutind. Buçteanul era açezat orizontal, era foarte
mare çi totuçi nu se scufunda. Am luat o pietricicå
micå de jos çi am aruncat-o în lac. Aceasta s-a
scufundat imediat. Am råmas uimitå, cåci eu çtiam
cå pietricica era mult mai uçoarå ca buçteanul. De
ce buçteanul nu s-a scufundat, fiind totuçi mai greu
ca pietricica?“77;

Ipoteze preliminare: explicaÆii preliminare; ipoteze de lucru pentru fenomenul observat; råspunsuri posibile la
o întrebare, care pot fi testate çtiinÆific.
Orice investigaÆie autenticå în claså porneçte, în primul rând, de la o întrebare al cårei råspuns nu este la
îndemâna elevilor çi, în al doilea rând, permite çi încurajeazå adoptarea de cåtre elevi a unei atitudini sceptice
asupra variantelor de råspuns avansate la întrebare. Pentru a declança o investigaÆie autenticå, trebuie cåutate
acele întrebåri pentru care elevii nu au råspunsul gata pregåtit în manual sau de cåtre cel ce predå.
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Precizåri metodice

■

■

■

■

Scenariul lecÆiei: TEHNOLOGIC.
Elevii:
(1) definesc conceptul (plutirea corpurilor);
(2) cautå mijloace de explicare (evocå fenomenul);
(3) fac o primå încercare de explicare
(întrebåri despre cauze);
(4) fac a doua încercare de explicare
(avansarea legåturii între maså, volum çi
condiÆia de plutire).
Rolul celui ce predå:
– înlesneçte formularea întrebårilor;
– comunicå prin întrebåri, în special,
divergente;
– nu acceptå råspunsuri scurte sau simple;
– se abÆine så dea råspunsuri.
Întrebarea de investigat cere, în momentul apariÆiei, o evaluare didacticå necesarå ajustårii
proiectului didactic, çi anume, dacå întrebarea de
investigat este convergentå:
– cu nevoile de învåÆare ale elevilor?
– cu tema în curs?
– cu structurile noÆionale propuse de programå?
– cu obiective particulare?
– cu formarea priceperii de a investiga?

Activitatea elevilor
(Sarcini de lucru, organizarea activitåÆii, comunicarea
rezultatelor)
(6) Lucrând în perechi, elevii
– examineazå întrebarea Georgianei, pentru a o
clarifica çi înÆelege mai bine (întrebårile „De
ce?“ se traduc prin întrebåri „Cum?“, cauzale);
– * evalueazå întrebarea pe baza unor criterii
precum: explicaÆia este necunoscutå (interesantå)?;
exprimå fapte sau opinii (natura çtiinÆificå)?; este
accesibilå/ legatå de temå (relevantå)?; cere
activitåÆi variate (productivitate)?; oferå variate
cauze posibile de analizat (complexitate)? Etc.;
– formuleazå råspunsuri, pe baza a ceea ce çtiu,
consultând diferite surse: „probabil cå lemnul
respectiv nu era destul de greu“; „probabil cå
piatra nu era destul de mare“; „dacå am
micçora lemnul cât piatra, lemnul s-ar
scufunda?“; „lemnul are o scorburå/ goluri în
interior, dar piatra nu are“ çi altele.
(7) Lucrând în perechi, elevii prezintå clasei produsele
realizate, variantele de råspuns, comparå råspunsurile lor cu cele ale colegilor de claså, evaluând
explicaÆiile (testabile, simple descrieri, enuÆuri de
opinie) çi comunicå în claså punctele lor de vedere.

Etapa a II-a. Explorare/ Experimentare
„Cum se potriveçte aceastå informaÆie cu ceea ce çtiu sau cred eu despre ea?“
(Testarea ipotezelor alternative)
Precizåri metodice

Activitatea elevilor
(Sarcini de lucru, organizarea activitåÆii, comunicarea
rezultatelor)

Procesul cognitiv: ANALOGIA CU ANTICIPAREA
UNUI EFECT
■ Momentele:
(g) Reperarea sarcinii/ problemei;
(h) Analogie cu situaÆiile cunoscute;
(i) Proiectarea investigaÆiei;
(j) Documentare (examinarea a ceea ce se
cunoaçte deja);
(k) Colectarea probelor (preliminare);
(l) Formularea concluziei (preliminare).
Scenariul lecÆiei: EXPERIMENTAL.
Elevii:
(6) repereazå o explicaÆie posibilå la
întrebare (pe care decid s-o verifice);
(7) cautå mijloace (cognitive çi materiale)
care vor permite verificarea;
(8) experimenteazå unul dintre aceste
mijloace;
(9) constatå dacå este eficient sau nu;
(10) experimenteazå un nou mijloc (dacå
precedentul nu a fost eficient).

(5) În funcÆie de råspunsul dat sau de preferinÆe, elevii
alcåtuiesc grupuri de lucru pentru verificarea ipotezelor/ variantelor de råspuns; * denumesc grupurile de lucru proprii (folosind expresii sugerate de alegerile efectuate, de caracteristicile grupului de lucru etc.);
(6) În grupurile de lucru alcåtuite, prin discuÆii între ei,
respectiv, cu profesorul, elevii proiecteazå investigaÆiile (detaliile problemei, conexiuni/ analogii cu
experienÆele proprii, sarcini personale, procurarea
materialelor, reglarea instrumentelor de måsurå,
planificarea etapelor etc.), colecteazå probe pentru
verificarea råspunsului, formuleazå observaÆii preliminare, de ex.:
i. o bucatå de lemn care pluteçte pe apå se scufundå
diferit, în funcÆie de masa corpurilor açezate pe ea
(cazul plutei);
ii. independent de volum, pietrele se scufundå complet în apå, iar lemnul pluteçte;
iii. barca de plastilinå dezlocuieçte un volum mai
mare de apå decât bila de plastilinå;
iv. * o cantitate de apå pluteçte în echilibru în interiorul
altei cantitåÆi de apå;
v. * o bilå de plastilinå se scufundå în apå, dar o barcå
de plastilinå pluteçte etc.

■
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Precizåri metodice

■

■

Rolul celui ce predå:
– înlesneçte constituirea echipelor de lucru
pentru verificarea ipotezelor;
– sprijinå reperarea sarcinii/ problemei în
cadrul grupului;
– încurajeazå elevii så interacÆioneze direct
unii cu alÆii;
– evitå så intervinå, så medieze, så judece
ceea ce spun elevii;
– se abÆine så dea definiÆii çi soluÆii;
– nu rezumå discuÆiile elevilor.
Argumentarea råspunsurilor/ explicaÆiilor posibile
poate avea durate diferite. Colectarea probelor poate
fi extinså în afara orelor de claså.

Activitatea elevilor
(Sarcini de lucru, organizarea activitåÆii, comunicarea
rezultatelor)
(7) Pe grupuri de lucru, elevii organizeazå datele în
moduri diverse, expun concluziile în faÆa clasei çi
rafineazå investigaÆiile, formulând noi întrebåri/
ipoteze, documentându-se suplimentar, analizând
dacå alte procedee nu ar fi mai eficiente, colectând
alte date etc. Elevii comparå:
i. la acelaçi volum, masele unor corpuri din materiale diferite care se scufundå în apå (bile de
plastic, plastilinå, oÆel) cu masele celor care plutesc;
ii. la aceeaçi maså, volumele unor corpuri din materiale diferite care se scufundå în apå cu volumele
celor care plutesc etc.;
iii. masele corpurilor care se scufundå în apå cu
masele apei pe care o dezlocuiesc;
iv. masele corpurilor care plutesc pe apå masele apei
pe care o dezlocuiesc când sunt scufundate complet;
v. rapoartele dintre masele corpurilor çi volumul
considerat.
(8) Dacå çi-au încheiat activitatea, elevii reorganizeazå grupele de lucru, orientându-se cåtre grupurile ale cåror investigaÆii sunt în curs de desfåçurare.

Etapa a III-a. ReflecÆie/ Explicare
„Cum sunt afectate convingerile mele de aceste idei?“
(Propunerea unei explicaÆii)
Precizåri metodice

■
■

■

■

Procesul cognitiv: INDUCæIA
Momentele:
(f) Sinteza datelor colectate;
(g) Idealizarea (simplificarea) observaÆiilor;
(h) Distingerea unor reguli/ paternuri în datele
colectate;
(i) Compararea explicaÆiilor alternative;
(j) Propunerea unei explicaÆii preliminare.
Scenariul lecÆiei: INDUCTIV.
Elevii:
(5) sintetizeazå probele colectate;
(6) elaboreazå o primå explicaÆie (o primå
regulå de producere a fenomenului);
(7) observå exemple çi contraexemple ale
explicaÆiei;
(8) a doua elaborare a regulii (ca ea så
convinå exemplelor çi så nu contravinå
contraexemplelor).
Rolul celui ce predå:
– invitå elevii så sintetizeze observaÆiile;
– sprijinå elevii så defineascå noÆiunile noi;
– introduce termenii noi.
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Activitatea elevilor
(Sarcini de lucru, organizarea activitåÆii, comunicarea
rezultatelor)
(5) În grupurile de lucru, prin discuÆii între ei, respectiv, cu profesorul, elevii sintetizeazå datele obÆinute, expun în faÆa clasei informaÆiile colectate,
produsele realizate (modele experimentale, tabele,
desene, copii dupå documente, postere etc.), disting reguli/ paternuri în datele colectate çi explicaÆii preliminare. De ex.:
– corpurile observate se deosebesc prin gradul de
„concentrare“ a masei în acelaçi volum, respectiv,
prin gradul de „împråçtiere“ în spaÆiu, la aceeaçi
maså;
– corpurile cu masa mai mare decât a unui volum
egal de apå se scufundå în apå;
– corpurile cu masa mai micå decât a unui volum
egal de apå plutesc pe apå;
– corpurile cu masa egalå cu a unui volum egal de
apå plutesc în interiorul apei din vas etc.;
– pentru corpuri din acelaçi material, raportul
dintre maså çi volum este constant etc.;
(6) Prin discuÆii cu profesorul, elevii denumesc densitate raportul dintre masa çi volumul unui corp
fårå goluri çi reformuleazå observaÆiile anterioare:
corpurile cu densitate mai micå decât a apei plutesc
pe apå; cele cu densitate mai mare, se scufundå; iar
cu aceeaçi densitate plutesc în interiorul lichidului.

Anexa

Etapa a IV-a. Aplicare
„Ce convingeri îmi då aceastå informaÆie?“
(T estarea explicaÆiei prin includerea altor cazuri particulare.
Raportarea rezultatelor.)
Precizåri metodice

■
■

■

■

Activitatea elevilor
(Sarcini de lucru, organizarea activitåÆii, comunicarea
rezultatelor)

Procesul cognitiv: DEDUCæIA
Momentele:
(f) Includerea altor cazuri particulare în
demonstrarea explicaÆiei;
(g) O privire scepticå asupra explicaÆiei (confruntarea cu noi probe, din surse diverse);
(h) Revizuirea çi consolidarea explicaÆiei, în
lumina noilor probe colectate (ce este çi ce
nu este un lucru);
(i) Verificarea unor previziuni pe baza
explicaÆiei (interpolåri, extrapolåri);
(j) Comunicarea rezultatelor (un test final al
explicaÆiei).

(3) În grupurile de lucru, prin discuÆii între ei, respectiv, cu profesorul, elevii analizeazå datele credibile (Ce date påstråm, ce date eliminåm?), evalueazå rezultatele proprii çi procedurile folosite (Ce
concluzii påstråm, ce concluzii eliminåm? Este acest
model potrivit pentru aceastå investigaÆie? Ce explicaÆii sunt susÆinute de probe? Este o explicaÆie
mai bunå decât alta?);
(4) Lucrând în grupuri, elevii testeazå explicaÆia pe
alte cazuri particulare („Dacå asta pare så fie explicaÆia, atunci trebuie mai bine aprofundatå!“), realizând previziuni (interpolåri, extrapolåri) de felul:
– unii måsoarå masele çi volumele unor corpuri,
prevåd substanÆele din care sunt alcåtuite,
lichidele pe care plutesc etc;

Scenariul lecÆiei: DEDUCTIV.
Elevii:
(3) observå o regulå/ o explicaÆie a
conceptului sau produsului de realizat;
(4) creeazå exemple particulare care convin
acestei reguli çi expliciteazå caracteristici
ale exemplelor care sunt sau nu conforme
cu regula;
Rolul celui ce predå:
– încurajeazå elevii så interacÆioneze direct
unii cu alÆii;
– intervine, mediazå, judecå ceea ce spun elevii;
– înlesneçte formularea întrebårilor;
–-comunicå prin întrebåri, în special,
divergente;
– se abÆine så dea råspunsuri.

– alÆii determinå experimental masa maximå pe
care o poate transporta o plutå de lemn dintre
corpurile utilizate;
– unii explicå fenomene naturale, precum plutirea
gheÆii pe apå, ascensiunea curenÆilor calzi în
atmosferå etc.;
(5) În grupurile de lucru, prin discuÆii între ei, respectiv, cu profesorul, elevii:
– întocmesc un scurt raport (oral, scris) privind
rezultatele investigaÆiei proprii („Acum çtii care
pot fi corpurile care plutesc pe apå: cele care au
densitatea mai micå decât a apei!“);
– prezintå produsele realizate çi rapoartele de
lucru în faÆa clasei;
– * analizeazå noÆiuni specifice investigaÆiei
(explicaÆii alternative, probe ce nu explicå
observaÆiile iniÆiale, probe ce susÆin parÆial
obervaÆiile, explicaÆii adevårate, explicaÆii corecte).
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Etapa a V-a. Transfer
„Ce anume pot face în alt fel, acum când deÆin aceastå informaÆie?“
(I mpactul noilor cunoçtinÆe în diferite domenii)
Precizåri metodice

■
■

■

■

Procesul cognitiv: ANALOGIA CU ANTICIPAREA
UNUI MIJLOC
Momentele:
(d) Informarea publicului (a unor factori de
decizie, cu privire la rezultatele obÆinute);
(e) Analogie cu situaÆiile cunoscute;
(f) Impactul rezultatelor obÆinute (asupra
nevoilor proprii çi ale comunitåÆii – învåÆare, cunoaçtere, protecÆia mediului etc.).
Scenariul lecÆiei: EMPIRIC.
Elevul:
(5) imagineazå o primå încercare a produsului
pe care trebuie så-l realizeze, pentru a vedea
ce anume çtie deja så facå în acest scop,
(6) observå çi analizeazå reuçitele acestei
prime încercåri, fåcând comparaÆii cu
primele încercåri ale altor elevi; el
elaboreazå astfel o primå listå a criteriilor
de evaluare a produsului – prima
reprezentare a produsului de realizat;
(7) face a doua încercare;
(8) observå çi analizeazå noile criterii de
evaluare pe care le-a îndeplinit – a doua
reprezentare a produsului de realizat;
Rolul celui ce predå
– încurajeazå elevii så interacÆioneze direct
unii cu alÆii;
– intervine, mediazå, judecå ceea ce spun elevii;
– înlesneçte formularea întrebårilor;
– comunicå prin întrebåri, în special, divergente;
– se abÆine så dea råspunsuri.
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Activitatea elevilor
(Sarcini de lucru, organizarea activitåÆii, comunicarea
rezultatelor)
(2) Lucrând în grupuri, prin discuÆii între ei, respectiv,
cu învåÆåtorul, elevii investigheazå consecinÆe ale
explicaÆiei gåsite:
– unii evocå (prin desene, eseuri scurte, construcÆii) în lumina noilor cunoçtinÆe, experienÆe
proprii, observaÆii ale unor fenomene naturale
(formarea gheÆii, anomalia apei, posibilitatea ca
apa så nu îngheÆe la fundul lacului çi altele);
– alÆii evocå diverse credinÆe, consultând cårÆi de
poveçti/ legende (Påmântul care pluteçte pe un
ocean uriaç) etc.;
– unii determinå densitåÆile laptelui, a unor soluÆii
de sare în apå, densitatea corpului uman etc.
(pentru a argumenta calitatea laptelui, modificarea liniei de plutire a vapoarelor, temperatura
de îngheÆ a apei mårii, dificultatea scufundårii în
lacuri sårate);
– unii construiesc machete, jucårii (scafandru,
plutå, submarin dintr-o seringå, aerostat dintr-un
balon cu aer cald, densimetru dintr-o eprubetå
menÆinutå vertical în apå etc.);
– alÆii estimeazå parametrii unei plute (material,
volum) care så transporte grupul de elevi pe un
râu çi altele;
(3) Individual sau în grup, elevii:
– expun produsele realizate (plançe, desene,
machete etc.) în expoziÆii çcolare, la întâlniri cu
responsabili ai administraÆiei locale;
– informeazå factori de decizie cu privire la calitatea unor produse, måsuri necesare de protecÆie
a mediului, a propriei persoane çi altele.

Anexa

2. Sugestii de aplicare a metodologiei interactive la CHIMIE
In arsenalul procedurilor folosite de un chimist se aflå, fårå îndoialå, experimentul. Si, fårå îndoialå, profesorii
de chimie apeleazå adesea la experiment în procesul de predare – învåÆare – evaluare. Pentru ca experimentul så fie
cu adevårat benefic pentru elev, acesta trebuie så declançeze învåÆarea activå çi så nu råmânå doar în simpla
demonstraÆie a profesorului atotçtiutor çi puternic, unicul capabil så mânuiascå ustensilele de laborator çi
substanÆele. Dupå cum aÆi remarcat în primul capitol al modulului aceastå abordare este puÆin eficientå. Iatå câteva
sugestii pentru a facilita învåÆarea interactivå a elevilor:
■ FaceÆi apel la „chimia din bucåtårie“: reacÆiile care au loc aici sunt pe departe mai palpitante decât orice
realizaÆi în laborator. ImpårtåçiÆi, de exemplu, cu elevii reÆeta de plåcintå a bunicii în care se pune un „praf
de copt stins cu o lingurå de oÆet“. PuneÆi copiii så descopere ce substanÆe sunt implicate în aceastå reacÆie çi
ce se întâmplå de fapt acolo, în ceaçca cu praful de copt stins cu oÆet. CereÆi-le din când în când så
experimenteze diverse „reÆete“ în care sunt implicate noÆiuni/ experimente de chimie, acestea din urmå mai
mult sau mai puÆin standard!
■ FaceÆi apel la „chimia din gospodårie“. De exemplu, „Ce reprezintå stingerea varului?“. CereÆi elevilor „så
povesteascå“ ceea ce au våzut çi så dea explicaÆii. RevedeÆi paçii investigaÆiei çi facilitaÆi înÆelegerea
fenomenului de cåtre elevi fårå a le da explicaÆiile de-a gata.
■ DaÆi grupurilor de elevi proiecte care includ experimente derulate în gospodårie sau în afara clasei. AlegeÆi
teme de lucru care sunt la îndemâna copiilor çi nu îi pun în pericol. Dacå este cazul atrågeÆi-le atenÆia la
eventualele pericole la care se expun când mânuiesc diverse substanÆe.

3. Sugestii de aplicare a metodologiei interactive la GEOGRAFIE
Geografia este o disciplinå çcolarå extrem de interesantå prin aceea cå poate opera eficient atât cu proceduri
specifice ariei curriculare Om çi societate, dar çi cu acelea çtiinÆifice. Iatå câteva exemple! Så pornim de la OR 5.1/ cls.
a VII-a – så sesizeze dimensiunile globale ale fenomenelor de degradare a mediului.
Se poate realiza un studiu de caz prin intervievarea locuitorilor satului/ comunei referitor la felul în care aceçtia
afecteazå mediul (construirea unor anexe sau a casei/ depozitarea diverselor deçeuri/ ocupaÆii mai noi sau mai vechi
etc.). RevedeÆi capitolul referitor la studiul de caz çi proiectaÆi ghidul de interviu çi alte cerinÆe pentru elevi.
Se poate realiza o investigaÆie focalizatå pe: de exemplu, balta, pârâul, groapa de gunoi, plopii de lângå çcoalå
etc.! Va fi cu atât mai interesant daca veÆi colabora cu profesorul de biologie çi/ sau de chimie pentru a realiza o
investigaÆie complexå care „så prindå“ mai multe noÆiuni implicate de cercetarea zonei respective. RevedeÆi etapele
investigaÆiei çi exemplele din capitolul 3 çi din Anexa (1) pentru idei de proiectare.
Dacå luåm în calcul acelaçi obiectiv 5.1., se poate declança învåÆare interactivå çi dacå folosiÆi brainstorming
(gåsirea de soluÆii pentru protejarea unei zone degradate), discuÆia (cum abordåm protejarea mediului în familie/ cu
vecinii), mozaic/ SINELG (texte care relateazå despre degradarea mediului) etc. RevedeÆi 3.1. pentru mai multe
detalii referitor la organizarea acestor activitåÆi.

4. Sugestii pentru EDUCAæIE TEHNOLOGICÅ
In funcÆie de natura modulului puteÆi apela la diferite proceduri folosite de altfel çi în domeniile exterioare
çcolii: în sfera servicilor se foloseçte cu succes studiul de caz, în domeniul tehnic proiectul, iar o cercetare în domeniul
„resurse“ va face apel la investigaÆie. Totusi cea mai la îndemânå strategie de adoptat pare a fi proiectul care concurå
atât la realizarea unui produs cât çi la prestarea unui serviciu. Iatå câteva exemple pe care le puteÆi realiza cu elevii:
organizarea unei mese festive la çcoalå (de la buget çi lansarea invitaÆiilor pânå la servirea mesei), un costum de
carnaval/ pentru o serbare a çcolii, decoruri pentru dramatizåri (presupune o bunå colaborare cu profesorul de
românå sau limbi stråine!), realizarea unei expoziÆii cu vânzare (decoraÆiuni de Cråciun, mårÆiçoare, cadouri,
suveniruri, obiecte de uz casnic etc.). RevedeÆi exemplele referitoare la proiect oferite la cap. 3.2 çi 4 pentru idei de
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proiectare a activitåÆilor cu elevii. Este important så proiectaÆi toate etapele implicate (care în cazul exemplelor de
mai sus sunt chiar numeroase!)

5. Sugestii de aplicare a metodologiei interactive la ARTE
Portofoliul este foarte folosit aståzi în promovarea imaginii atistului. De fapt metoda de evaluare complementarå çi strategia de care am vorbit în cap. 4 sunt „împrumutate“ din chiar acest segment de realitate. In
consecinÆå puteÆi realiza portofolii cu elevii care så cuprindå atât schiÆe çi realizåri artistice cât çi piese rezultate din
activitåÆi de receptare a mesajului artistic. RevedeÆi cap. 4 pentru un exemplu de piese corelate cu OR în construirea
unui portofoliu individual.
Pentru interacÆiunea eficientå în claså revedeÆi inventarul metodologic de la 3.1 care vå poate da idei utile de
organizare a activitåÆilor.
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