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Introducere 

 

Modulul „Strategii didactice în viziune transdisciplinară“ a fost elaborat în cadrul 

proiectului „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activităţi de 

mentorat“, finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul 

Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. 

Scopul proiectului este de a asigura accesul la un învăţământ de calitate pentru 

elevii din mediul rural, prin îmbunătăţirea şi profesionalizarea formării continue a cadrelor 

didactice din învăţământul obligatoriu, care primesc, prin intermediul proiectului, un sprijin 

semnificativ în dezvoltarea carierei prin activităţi de mentorat. 

Proiectul urmăreşte: 

 îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, abilitarea acestora de a construi o ofertă 

educaţională modernă şi diversificată, centrată pe nevoile de dezvoltare ale elevilor 

şi pe nevoile specifice comunităţii locale, care să corespundă standardelor naţionale 

de calitate; 

 furnizarea pentru cele 6000 de cadre didactice şi cele 300 de şcoli cuprinse în 

proiect de resurse de predare-învăţare în vederea îmbunătăţirii etosului şi a culturii 

instituţionale (elaborarea unor strategii proprii de dezvoltare instituţională prin 

aplicarea principiilor de asigurare a calităţii în educaţie);  

 promovarea de către beneficiarii direcţi ai proiectului (cadre didactice) a unui proces 

de învăţare centrat pe valorile democraţiei, nediscriminării, diversităţii şi respectului 

pentru valorile celuilalt, pe nevoile elevilor, cu caracteristicile lor individuale, pe 

implicarea activă în viaţa comunităţii;  

 structurarea unor competenţe profesionale ale cadrelor didactice care să permită 

formarea la elevi a unor capacităţi de învăţare de-a lungul întregii vieţi, precum şi de 

integrare socială armonioasă, inclusiv sporirea şanselor de a urma parcursuri de 

învăţare ulterioare care să le faciliteze găsirea unui loc de muncă într-o piaţă a 

muncii modernă, flexibilă şi incluzivă; 

  stimularea şi sprijinirea personalului şcolilor să practice un management de succes 

al propriei cariere didactice şi, astfel, să contribuie la transformarea instituţiei şcolare 

într-o „organizaţie care învaţă” şi se dezvoltă permanent.  
 

Obiectivul specific al proiectului este să provoace schimbări conceptuale şi practice în 
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procesul educativ care se desfăşoară în scolile din mediul rural, prin formarea şi 

profesionalizarea unui corp de formatori-mentori în judeţele incluse în proiect şi prin 

dezvoltarea unui program de formare continuă a cadrelor didactice în conformitate cu 

cerinţele educaţionale actuale, centrat pe metode noi, interactive, de predare-învăţare, 

utilizarea unor mijloace eficiente de cunoaştere a elevilor şi de construire a climatului şcolii, 

instrumente de stimulare a interesului părinţilor şi al comunităţii pentru educaţie. Cadrele 

didactice incluse în proiect au astfel şansa de a beneficia de un program de formare 

acreditat, integrat, flexibil şi adaptat nevoilor proprii de dezvoltare, livrat în şcoala în 

care activează. Parcurgerea programului va implica dobândirea de credite profesionale 

transferabile şi deschiderea de noi oportunităţi pentru avansare în carieră. 

Seria de 8 module de formare elaborate în cadrul proiectului constituie atât bază de 

curs, cât şi resurse valoroase pe care cadrele didactice le pot utiliza în procesul de predare – 

învăţare - evaluare şi cuprinde următoarele titluri: 

1.Strategii didactice în perspectivă transdisciplinară 

2.Evaluarea formativă în contextul învăţării  

3.Stiluri de predare, stiluri de învăţare  

4.Comunicare educaţională  

5.Consiliere educaţională 

6. Calitatea în educaţie  

7. Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice  

8. Management instituţional şi management de proiect 

 

 În elaborarea modulelor s-au avut în vedere: 

 actualitatea temelor în raport cu tendinţele contemporane ale politicilor educaţionale 

europene/ mondiale; 

 adecvarea la categoriile de competenţe considerate prioritare în unităţile şcolare în 

urma unei analizei de nevoi realizate în cadrul proiectului; 

 selectarea unor conţinuturi care să se adreseze tuturor categoriilor de cadre 
didactice; 

 includerea elementelor de utilizare a TIC în cadrul fiecăruia dintre ele; 

 asigurarea unui echilibru optim între abordările teoretice, temele de reflecţie şi 
exerciţiile aplicative 
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Modulul “Strategii didactice în perspectivă transdisciplinară “are drept scop 

formarea participanţilor pentru stabilirea de strategii didactice interdisciplinare, 

pluridisciplinare şi transdisciplinare în scopul dezvoltării competenţelor cheie, generale şi 

specifice ale disciplinelor de studiu, iar competenţele specifice pe care le dezvoltă sunt: 

 
 utilizarea corectă a terminologiei de specialitate; 

 stabilirea rezultatelor învăţării prin raportare la competenţele cheie, generale ale 

ariei curricuculare şi specifice ale disciplinei; 

 stabilirea strategiilor didactice în perspectivă interdisciplinară, pluridisciplinară şi 

transdiciplinară prin raportare la rezultatele aşteptate. 

În contextul actual în care în politicile curriculare sunt centrate pe dezvoltarea de 

competenţe şi stabilirea unor planuri individuale de învăţare la elevi, adecvarea strategiilor 

alese de cadrele didactice pentru realizarea rezultatelor aşteptate ale învăţării devine extrem 

de importantă. Abordarea transdisciplinară a situaţiilor de învăţare, complexă, globală, 

integratoare a disciplinelor, permite realizarea unor situaţiilor de învăţare noi, pentru 

dezvoltarea competenţelor generale vizate de ariile curriculare şi a celor cheie, cu 

proiectarea rezultatelor învăţării în viaţa reală în care elevii îşi vor desfăşura activitatea ca 

adulţi. 

Ca primă etapă, modulul aduce clarificări conceptuale privind abordările mono, pluri, inter şi 

transdisciplinare, cu prezentări teoretice succinte (necesare clarificărilor), cu exemple concrete de 

astfel de abordări. Pe de altă parte, încercarea de a realiza dezvoltarea competenţelor cheie prin 

abordări exclusiv monodisciplinare are puţine şanse de reuşită, nici una dintre materiile de studiu 

neoferind oportunităţi de dezvoltare a tuturor acestor competenţe.  

Luând în considerare faptul că elevii dobândesc diverse competenţe şi în cadru informal 

sau non-formal ce pot fi valorizate, că în fiecare unitate de învăţământ se poate dezvolta un 

curriculum la decizia şcolii ce permite şi abordări transdiciplinare, contextul în care se 

desfăşoară activitatea cadrelor didactice devine unul extrem de complex, iar activităţile de 

proiectare şi planificare curriculară şi cele de evaluare, în strânsă interdependenţă, trebuie 

să fie realizate în echipă, pe secvenţe, atât la nivelul ariilor curriculare, cât şi la nivelul 

întregului colectiv.  

O gamă variată de aplicaţii,  invitaţii la reflecţie şi exerciţii creative susţine reperele 

teoretice incluse în modul şi oferă cursanţilor posibilitatea de a transpune tematica specifică 

referitoare la transdisciplinaritate în contextul real al comunităţilor educaţionale din care fac 

parte.  
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1. STRATEGII DIDACTICE ÎN ABORDAREA INTER, PLURI ŞI 

TRANSDISCIPLINARĂ 

 

1.1. Repere teoretice şi delimitări conceptuale  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pentru că ne aflăm astăzi în plină revoluţie a inteligenţei, trebuie să înţelegem că 

transdisciplinaritatea ne descoperă dimensiunea poetică a existenţei, traversând, aşa cum 

am spus, toate disciplinele, dincolo de ele. A nu se confunda, însă, cu pluridisciplinaritatea şi 

interdisciplinaritatea” (Basarab Nicolescu). 

Un citat din Basarab Nicolescu? Dar cine este acest domn şi care este legătura sa cu 

transdisciplinaritatea? Iată o primă provocare pentru participanţii la acest modul: pentru cei 

care ştiu cine este, să afle mai multe despre domnia sa şi despre legătura cu 

transdiciplinaritatea, pentru ceilalţi.....să afle cât mai multe despre o personalitate fascinantă 

şi un domeniu în care are contribuţii remarcabile. Cum? O simplă căutare pe Internet ! (vă 

exersaţi competenţele TIC şi aflaţi lucruri extrem de interesante. 

 

 

 

 

 

Pregătirea şi motivarea copiilor şi a tinerilor pentru continuarea învăţării pentru o lume 

în schimbare, formarea personalitaţii şi dezvoltarea creativităţii, sensibilităţii şi a talentului, 

selectarea informaţiei şi folosirea ei în scopuri utile, reprezintă principalele coordonate ale 

politicii educaţionale ale şcolii româneşti.  

Orientându-se după principiile învăţământului european, învăţământul românesc se 

  Provocare 

      Repere teoretice 
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raportează însă la tradiţiile şcolii autohtone, oferindu-i unitate în diversitate. 

       Învăţământul, în evoluţia sa trebuie corelat cu obiectivul de aliniere a politicilor 

educaţionale proprii la cele europene şi mondiale, prin reforma învăţământului obligatoriu. 

       În acest sens, principalele finalităţi ale politicii noastre educationale subscriu celor 

europene şi vizează: 

1 egalitatea reală a şanselor; 

2 asigurarea educaţiei de bază pentru toţi; 

3 promovarea concomitentă a stabilităţii şi a schimbării sociale; 

4 pregătirea copiilor pentru viaţa adultă şi activă, pentru timpul liber, pentru familie şi 

societate; 

5 pregătirea şi motivarea copiilor pentru continuitatea învăţării într-o lume în 

schimbare. 

Sistemul de învăţământ românesc nu este încă, în totalitate pregătit să răspundă nici 

noilor exigenţe impuse de lumea în care trăim şi nici schimbărilor de esenţă pe care le aduce 

noul secol pe întregul mapamond. Conservatorismul, depersonalizarea, elitismul si 

inegalitatea de şanse, segregarea şcolii de persoană, familie, comunitate şi societate sunt 

doar câteva dintre tarele care trebuie depăşite. 

În aceste condiţii, ce ar trebui să ştii şi cum să faci astfel încât să fii un bun dascăl la 

catedră? Cum să predai astfel încât să ajungi la mintea şi la sufletul copilului? 

Răspunsul este pe cât de simplu, pe atât de complex: comutând accentul de pe 

latura informativă a procesului educativ spre cea formativă, atât de deficitară până nu demult 

şi focalizându-ne pe aspectele cognitive ale elevului, urmărind pregătirea lui secvenţială şi 

integrată pe discipline şcolare, armonizând cunoştinţele şi latura cognitivă a persoanei cu 

cea afectivă, atitudinală si comportamentală. În felul acesta vom reuşi să tratăm elevul ca pe 

o persoană reală, implicată activ în propriul său proces de formare şi dezvoltare. 

 

Învăţământul românesc trebuie să aibă ca scop nu doar absolvenţi bine informaţi, ci 

formarea de persoane cu resurse adaptative la solicitările sociale si psihologice ale vieţii, cu 

un sistem axiologic ferm conturat.  

 

În fapt, scopul ultim al educaţiei este pregătirea pentru viaţă a elevului. În acest 

sens, este vitală conceperea şcolii ca o instituţie socială cu funcţii multiple, aptă să răspundă 

eficient nevoilor psihologice şi sociale ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa 
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de bine, pentru diminuarea şi prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei, pentru 

formarea unor cetăţeni responsabili ai societăţii civile. 

În orice sistem de educaţie, învăţarea ar trebui să se spijine pe următorii piloni aflaţi 

în interacţiune directă: „a învăţa să ştii”,”a învăţa să faci”, „a învăţa să faci împreună”, „a 

învăţa să fii” (J. Delors) şi „a învăţa să te transformi pe tine însuţi şi să schimbi 

societatea”(Shaffer). 

Tradițional, în sistemul românesc de învățământ, predomină abordarea 

monidisciplinară, cu unele influențe pluridisciplinare și chiar transdisciplinare în cazul unor 

discipline la decizia școlii. Organizarea informației este unilaterală, corectă, riguroasă, dar nu 

pune accent pe elementele transferabile. 

 Ca aceste lucruri să fie posibile, profesorii trebuie să deţină cunoştinţe pedagogice, 

cunoştinţe specifice disciplinei pe care o predau, cunoştinţe de metodica disciplinei şi nu în 

ultimul rând, talent şi vocaţie pentru profesiunea de dascăl. 

  Pentru o mai bună înţelegere a celor de mai sus, vă propunem să ne reamintim 

împreună câteva noţiuni esenţiale din cadrul pedagogiei generale. 

 Desfăşurarea procesului de învăţământ se realizează prin derularea unor demersuri 

specifice către finalităţile instructiv-educative propuse. În activitatea didactică aceste 

demersuri poartă denumirea de metode de învăţământ (metha – către, spre, odos – cale, 

drum).  

 Metodologia didactică se constituie într-un capitol al didacticii care studiază natura, 

funcţiile şi modul de folosire a metodelor specifice procesului instructiv educativ. 

 Strategia didactică semnifică modalităţi de abordare a predării, învăţării şi evaluării 

printr-o combinaţie optimă a metodelor, mijloacelor şi tehnicilor de instruire, precum şi a 

formelor de organizare, prin care să se poată înfăptui obiectivele, finalităţile stabilite la 

parametri superiori de performanţă. 

 Metodele sunt instrumente de lucru atât ale profesorului, cât şi ale elevilor. Ele au o 

sferă de cuprindere a tuturor componentelor procesului didactic, cu implicaţii atât asupra 

predării, cât şi a învăţării şi evaluării.  

 Orice metodă include în structura sa un număr de operaţii ordonate într-o anumită 

succesiune logică. Aceste operaţii, care apar ca tehnici mai limitate de acţiune, ca simple 

detalii sau componente ale unei metode, sunt numite frecvent procedee. În ultimă instanţă, o 

metodă apare ca un ansamblu organizat de procedee, care se pot succeda sau relua în 

funcţie de o situaţie nouă.  

Literatura de specialitate relevă mai multe tipuri de cooperare, întrepătrundere a 
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disciplinelor, a metodelor, precum şi a abordărilor, ceea ce se traduce prin mai multe niveluri 

de integrare curriculară. Să ne stabilim definițiile de lucru din acest modul: 

1 Monodisciplinaritatea – discipline separate, independente, considerate izolate. 

Accentuează importanţa fiecărei discipline, văzută, fiecare dintre ele, ca un întreg. Nu există 

elemente de integrare decât la nivel intradisciplinar. Exemplu: armonizarea unor fragmente 

din cadrul aceleiaşi discipline cu scopul asigurării înţelegerii unor fenomene complexe. 

 

2 Pluridisciplinaritatea / multidisciplinaritatea – formă superioară a interdisciplinarităţii, 

constă în suprapunerea unor elemente ale diverselor discipline, care colaborează. O temă 

aparţinând unui anumit domeniu este analizată din perspectiva mai multor discipline, care 

însă îşi păstrează structura şi independenţa conceptuală. Exemplu: electroliza - aspecte 

relevante din punct de vedere al fizicii, chimiei şi tehnologiei. 

3 Interdisciplinaritatea – cooperare între discipline înrudite, este o formă mai puţin 

dezvoltată a comunicării, integrării unor discipline, care presupune intersectarea unor arii 

curriculare. Interdisciplinaritatea este centrată pe formarea de competenţe transversale, cu o 

durabilitate mai mare în timp. Exemplu: Balena Albă - Moby Dick – tema poate fi studiată prin 

prisma mai multor discipline, fără ca acestea să îşi piardă independenţa: literatură, geografie, 

biologie(capodopera literară „Moby Dick” a scriitorului american Herman Melville. 

4 Trandisciplinaritatea – întrepătrunderea mai multor discipline, sub forma integrării 

curriculare,  cu posibilitatea constituirii, în timp, a unei discipline noi sau a unui nou domeniu 

al cunoaşterii, prin ceea ce se numeşte fuziune – faza cea mai radicală a integrării. 

Abordarea integrată, specifică transdisciplinarităţii este centrată pe lumea reală, pe 

aspectele relevante ale vieţii cotidiene, prezentate aşa cum afectează şi influenţează ele 

viaţa noastră. Exemplu: Ce înseamnă să fii informat?, „ Ştii cum se fac legile UE?” 

 

De ce transdisciplinaritate? Pentru că: 

 Tehnologia progresează. Ştiinţa impulsionează dezvoltarea sa. Zilnic apar meserii noi. La 

unele dintre ele nici nu ne gândim deocamdată. Mulţi dintre copiii aflaţi acum pe băncile şcolii 

vor îmbrăţişa aceste meserii. Poate nu le vor putea învăţa în şcoală pentru că nu se vor fi 

inventat încă. Totuşi, ei le vor deprinde cumva... 

 Abilităţile şi deprinderile de manipulare a informaţiei sunt absolut necesare pentru a 

supravieţui.  

 Competiţia economică şi industrială reclamă ridicarea nivelului de şcolarizare al tuturor 

categoriilor sociale.  
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 Cunoştinţele dobândite prin învăţare devin o adevărată bogăţie şi sursă de putere. 

 Găsirea unui loc de muncă în ziua de azi presupune că solicitantul: 

 este capabil să gândească critic şi strategic pentru a-şi rezolva problemele;  

 poate învăţa într-un mediu aflat într-o continuă schimbare;  

 îşi poate construi cunoaşterea pe surse numeroase, din mai multe perspective;  

 este capabil să colaboreze la nivel local şi regional.  

 

Transdisciplinaritatea este necesară pentru că paradigmele învăţământului 

tradiţional primesc noi interpretări. Prin urmare: 

 Învăţarea nu mai este rezultatul exclusiv al demersurilor profesorului.  

 Învăţarea este un  proces cognitiv complex şi o activitate socială intra şi interpersonală. 

 Distribuţia învăţării diferă de la un individ la altul în spaţiu şi timp. 

 Momentul prielnic achiziţionării anumitor cunoştinţe nu mai poate fi prezis şi/ sau impus; 

cel mult, activitatea (lecţia), poate fi localizată în spaţiu şi timp în sala de clasă.  

 

În mileniul III, tratarea diferenţiată a elevilor şi abordarea integrată a cunoaşterii devin 

obligatorii. Transdisciplinaritatea permite “învăţarea în societatea cunoaşterii” şi asigură: 

 formarea la elevi a competenţelor transferabile; 

 dezvoltarea competenţelor de comunicare, intercunoaştere, autocunoaştere, 

asumarea rolurilor în echipă, formarea comportamentului prosocial; 

 evaluarea formativă. 

Transdisciplinaritatea permite: 

 crearea de modele mentale bazate pe transfer şi integralizare şi care determină 

succesul în viaţa personală şi socială a educabilului.  

 dezvoltarea competenţei de a învăţa să înveţi; 

 lectura personalizată a programei şcolare şi elaborarea hărţilor conceptuale 

(cognitive). 

Care sunt avantajele acestui tip de abordare a învăţării? 

 Abordarea transdiciplinară a învăţării are o serie de avantaje, dintre care menţionăm: 

 permite stabilirea unei relaţii biunivoce de învăţare între cei doi parteneri educabil – 

educator; 

 se trece la tipul de învăţare conceptuală aprofundată şi utilă, pe tot parcursul anului 

şcolar; 
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 angajarea elevilor în procesul de învăţare prin probleme provocatoare, semnificative, 

adaptate nivelului lor cognitiv (şi zonei proximei dezvoltări); 

 achiziţia şi aplicarea cunoştinţelor se realizează în situaţii noi şi complexe, pentru a 

favoriza transferul şi generarea de noi cunoştinţe; 

 procesul de învăţare se centrează pe investigaţie colaborativă, învăţare integrată, 

identificare şi rezolvare de probleme; 

 oferă elevilor cadrul formal adecvat pentru organizarea cunoştinţelor oferind un cadru 

adecvat de transfer al cunoștințelor din viața de zi cu zi în practica școlară, de la o 

disciplină la alta, pe verticală și orizontală; 

 se corelează cu evaluarea continuă, formativă; 

Cine poate preda pentru ca elevii noştri să deprindă învăţarea pentru societatea 

cunoaşterii?Sunt profesorii pregătiţi pentru această abordare integrată şi transdisciplinară a 

cunoaşterii?  

 

Răspunsul este simplu: vor putea face acest lucru cu uşurinţă, profesorii de diverse 

specialităţi, care se simt confortabil dincolo de barierele disciplinei pentru care s-au pregătit 

şi au exersat toţi anii anteriori.  

Prin modulul de faţă, noi le venim în ajutor atât experţilor, cât şi începătorilor, cu 

noţiuni de bază şi exemple din domeniul teoriei instruirii. 

 

Ce sunt disciplinele? 

În Dicţionarul educaţiei coordonat de R. Legendre (1993, p.379) se precizează că 

originea termenului de disciplină este una latină, de la verbul discere ( a învăţa) şi derivatul 

său discipulus (cel care învaţă).  

K.W. Hoskin (1993, p.297) susţine că originea termenului vine de la latinescul 

disciplina, care avea două înţelesuri: reguli şi norme, în contextul comportamentelor sau 

disciplină, ca domeniu al cunoaşterii. O altă abordare presupune că sensul actual ar proveni 

de la discipulina – disci – învăţătura şi puer -  copil. 

Ne-am obișnuit, din momentul formări noastre inițiale, cu această abordare, cu 

suprapuneri eventual de conținut și nu de abordări comune, formative , interdisiplinare. 

Orientarea educaţiei spre formarea de competenţe personale, cognitive, profesionale 

şi sociale presupune abordarea transdisciplinară a unor teme de interes general, culese din 

viaţa reală. Abordarea transdisciplinară a conţinuturilor este una superioară, ajută la crearea 
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de modele bazate pe transfer şi integralizare, în sprijinul fiecărei discipline, și în sprijinul unei 

valorizări superioare a fiecărei disscipline și a mediului de învățare. 

 

               Aplicaţie  

1. Raportaţi-vă la materia pe care o predaţi. Daţi exemple de lecţii/secvenţe de învăţare pe 

care le-aţi abordat: 

Monodisciplinar: 

 

 

Pluridisciplinar: 

 

 

Interdisciplinar: 

 

 

Transdisciplinar: 

 

 

 

Revedeţi, dacă este cazul, definiţiile de lucru de la reperele teoretice! 
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   Reflecţie  

Ce teme din aria curriculară specifică specializării dvs. credeţi că ar putea fi abordate integrat 

multi, pluri, inter, transdisciplinar? 

Cum credeţi că ar putea fi abordate la nivelul şcolii competenţeţe cheie de comunicare în 

limba română/maternă şi de a învăţa să înveţi? 

Este nevoie de un plan? Cine credeţi că ar trebui să-l elaboreze? 

 

Evaluarea activităţilor transdisciplinare este preponderent formativă ( a se vedea 

pentru detalii modulul cu titlul Evaluarea formativă în contextul învăţării, elaborat în cadrul 

aceluiaşi program de formare). 

Dacă doriţi să realizaţi şi o evaluare sumativă, notarea proiectelor pe care elevii le-au 

avut de realizat vă permite să faceţi acest lucru, elevii putând primi o notă generală pe 

întregul proiect sau note pe diverse secvenţe la diversele discipline implicate în proiectul 

transdisciplinar. 

Pentru a putea realiza o notare sumativă cât mai riguroasă, trebuie să le formulaţi 

instrucţiuni pentru realizarea şi prezentarea proiectului cât mai precise, distribuirea sarcinilor 

de lucru între membrii grupului (dacă este vorba de un proiect de grup) să fie cât mai 

concretă. Elevii îşi pot distribui sarcinile de lucru între ei, dar sarcinile asumate de fiecare 

trebuie să vă fie comunicate.  

Să vedem împreună câteva teme care se pretează la abordare transcurriculară. 

O temă de mare actualitate este cea referitoare la energie şi poate fi abordată la toate 

ciclurile de învăţământ (evident, cu selectarea conţinuturilor şi adaptarea strategiilor didactice 

la vârsta elevilor). Titluri posibile: 

• Energia şi implicaţiile ei în dezvoltarea durabilă 

• Ce rămâne după energia fosilă? 
• Cum putem trăi mai sigur, mai independent fără energia tradițională 

 
 

De ce o astfel de temă? 

Reunită sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite, Comisia Mondială pentru Mediu şi 

Dezvoltare a definit în 1987 dezvoltarea durabilă ca fiind „o dezvoltare care satisface 



 
 

15 

 

necesităţile prezentului fără a compromite necesităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface 

propriile nevoi şi aspiraţii”. Printre cele opt elemente cheie identificate de către această 

comisie, resursele energetice ocupă la nivelul Uniunii Europene o poziţie extrem de 

importantă. 

Energia se poate aborda dintr-o perspectivă globală: nevoile energetice tot mai mari 

ale omenirii şi distribuţia inegală pe glob a rezervelor naturale de combustibili fosili (petrol, 

cărbune, gaze naturale), sursă majoră de conflicte globale şi regionale.  

Elevii au în curriculum-ul naţional teme crosscuriculare (obligatorii sau extinderi) 

despre forme de energie (mecanică, termică, chimică, nucleară etc), transformarea ei, 

poluare, consecinţe ale activităţii umane asupra mediului înconjurător la ştiinţe, fizică, chimie 

şi biologie. Profesorii de fizică, chimie, biologie, geografie şi educaţie tehnologică pot 

colabora în alegerea subiectelor ce le vor trata la extinderi astfel încât să vizeze, la discipline 

diferite teme legate de dezvoltarea durabilă.  

Preocupările la nivelul Uniunii Europene în domeniul energiei și al dezvoltării durabile 

sunt susținute, consecvente și bine focalizate pentru obținerea de rezultate. Prima agenție 

înființată a Comisiei Europene este Agenția pentru energie. De ce ne interesează în context 

transdisciplinar? Pentru că sunt promovate idei de dezvoltare durabilă, dar și pentru că prin 

programul Inteligent Energy Europe (vezi site-ul oficial http://ec.europa.eu/energy/intelligent/) 

sunt promovate idei de proiecte cu subiecte de energie/dezvoltare durabilă la care școlile 

sunt parteneri eligibili. Amploarea unor astfel de proiecte vine în sprijinul ideii de 

transdisciplinaritate, energia fiind o temă extrem de amplă și complexă, ce nu poate fi 

subsumata unei singure discipline. Nu întâmplător programul de numește Energie Inteligentă 

pentru Europa, și, de asemenea, faptul că școlile europene de diferite grade sunt eligibile 

pentru aceste proiecte. O abordare monodisciplinară nu ar asigura șansele de reușită ale 

unui astfel de proiect. Aceste proiecte se pretează foarte bine pentru abordare 

transdisciplinară în mediul rural, posibilitățile de implementare fiind accesibile și multiple. 

În general, sursele de energie sunt clasificate în neregenerabile (combustibilii fosili, 

energia geotermală, cea provenită din reacţii nucleare de fisiune) şi surse regenerabile 

(surse hidroenergetice a apelor curgătoare, energie solară, eoliană, a valurilor mărilor şi 

oceanelor, a mareelor, energie provenită din biomasa, cea provenită lemnul pădurilor etc.). 

Din viaţa de zi cu zi elevii ştiu că Soarele dă lumină şi căldură, fiind o sursă constantă 

de energie considerată regenerabilă. În mod primar această energie poate fi utilizată la 

încălzirea interiorului clădirilor, prin dotarea lor cu ferestre mari, cu o anume orientare spre 

Soare.  
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Elevii, inclusiv cei de gimnaziu pot avea idei simple ce pot fi valorizate la nivelul 

comunității și se pot înscrie în proiecte internaționale și competiții internaționale între școli 

vizând economisirea de energie. În ultimii ani se pune accentul pe energia  vântului (eoliană) 

ca sursă regenerabilă de energie. Mori de vânt speciale, fixate pe sol se pun în mişcare şi 

pot antrena în mişcare turbine care să producă electricitate. Utilizarea energiei eoliene 

pentru producere de energie electrică, ca sursă regenerabilă şi fără emisie de noxe, este 

într-o continuă creştere pe plan mondial, energia produsă în acest mod crescând de 16 ori în 

ultimii zece ani. 

Ambele tipuri de energie, atât cea solară, cât şi cea eoliană, au problemă comună: 

produc electricitate (ce nu poate fi stocată în cantităţi mari) şi nu înlocuitori pentru carburanţii 

utilizaţi în autovehicule (deşi toate firmele mari producătoare de autovehicule şi-au 

intensificat cercetările pentru producerea de autovehicule cu propulsie electrică, deocamdată 

rezultatele sunt limitate de costurile mari de producţie şi de autonomia limitată în deplasare 

până la reîncărcarea acumulatorilor). 

            Aplicaţie  

În realizarea acestei aplicaţii pot colabora toate cadrele didactice din şcoală, profesorii de 

fizică, chimie şi tehnologii ar putea asigura coordonarea, dar tema poate fi abordată de către 

toţi. 

Activităţi propuse 

Obiective: 

 - sensibilizarea elevilor asupra problemelor de mediu pe care le cauzează producerea şi 

consumul de energie (sensibilizare ce este mult mai eficientă în abordare transdiciplinară!) 

 -  prezentarea unor termeni specifici domeniului 

  - identificarea unor relaţii de determinare între dezvoltarea durabilă şi creşterea riscului 

de afectare a mediului prin utilizarea resurselor convenţionale de energie 

 Activităţi: 

- elevilor li s-ar putea solicita să identifice la nivel de consum zilnic care sunt sursele de 

energie de care este nevoie (energie electrică pentru iluminat şi consumul aparatelor 

electrocasnice, energie pentru încălzirea locuinţelor şi a spaţiilor publice, benzină sau alt 

combustibil pentru autoturisme sau alte tipuri de vehicule etc.) fie prin brainstorming, fie 

printr-o activitate pe grupe. 

- ideile lor ar putea fi valorizate în proiecte internaționale cu finanțare europeană vizând 



 
 

17 

 

economisirea de energie  

- din nou elevii ar putea să stabilească (pe grupe sau prin brainstorming ) care sunt limitările 

producerii de energie electrică eoliană (vânt variabil în intensitate într-o manieră ce nu poate 

fi prevăzută, în regiunile fără vânturi puternice nu poate fi folosită, morile de vânt instalate pe 

suprafeţe mari pentru producerea pe scară largă a electricităţii strică peisajul, se produce 

zgomot, ucide păsările călătoare dacă morile sunt plasate pe rutele lor de zbor). 

- elevii pot estima consumul energetic pe o lună a nivelul şcolii sau al propriei locuinţe şi pot 

estima şi costurile 

- identificarea unor firme din România care produc şi comercializează panouri solare. 

O idee de proiect pentru elevi ar putea fi: Energia solară pentru noi (sau orice alt titlu doriţi d-

voastră sau elevii) Elevii ar putea căuta pe Internet caracteristicele tehnice ale panourilor 

solare, pot estima necesarul de astfel de panouri (un exerciţiu complex, în care trebuie să ia 

în considerare şi factori meteorologici legaţi de perioadele însorite în localitatea de domiciliu, 

şi randamentul instalaţiei etc); pot compara preţurile practicate, stabili un dosar de sarcini şi 

etapele privind achiziţionarea panourilor, pot estima în cât timp se amortizează costurile, pot 

stabili avantaje şi dezavantaje în utilizarea panourilor solare. Ar putea fi interesaţi de modul 

de construcţie al panourilor, de principiile care stau la baza producerii lor, de metodele 

tehnologice de producere, de mecanismele de piaţă în comercializare etc.  

Încurajaţi elevii să aibă idei de economisire şi de ce nu, de producere de energie 

alternativă! Poate unul din ei chiar găseşte nişte soluţii! 

 

 

   Reflecţie  

Care este relaţia între dezvoltarea surselor energetice regenerabile şi celelate elemente 

cheie ale dezvoltării durabile identificate de către Comisia Mondială pentru Mediu şi 

Dezvoltare? 

Cum pot forma la elevi deprinderi de comportament responsabil în raport cu statutul de 

consumator de produse industriale şi energetice cu impact asupra mediului? 
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Dacă doriţi să aflaţi mai multe lucruri despre transdisciplinaritate, vă recomandăm să răsfoiţi 

cărţile: 

Ionescu, M., „Instrucţie şi educaţie”, ed. IV, Editura Erikon, Cluj-Napoca  

Petrescu, P., Pop, V. :Transdisciplinaritatea – o nouă abordare a situaţiilor de învăţare, 

Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 2007 

Ciolan, L. - Dincolo de discipline – ghid pentru învăţarea integrată/cross-curriculară, Ed. 

Humanitas Educational, Bucureşti, 2003 

Problematica evaluării competenţelor este abordată în modulul Evaluarea formativă în 

contextul învăţării care face parte din acceaşi serie elaborată în cadrul proiectului. 

 

 

Exerciţiu creativ 

Pornind de la o nevoie concretă pe care aţi identificat-o la clasă, la disciplina 

dumneavoastră, propuneţi o lecţie pe care aţi dori să o implementaţi, în scopul predării 

transdisciplinare. Care ar fi tema aleasă şi care ar fi disciplina/disciplinele cu care aţi 

colabora pentru reuşita acestei lecţii? Dacă aveți o idee de proiect ce se înscrie în tematica 

propusă de programul Inteligent Energy Europe colaborați cu elevii și propuneți-o pentru un 

proiect!   

 

 

 

                 

           Extindere       
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1.2. Învăţarea centrată pe elev 

 

 

 

 

 

 

Ştiaţi că: 

 Elevii care petrec mai mult timp în sarcini de învăţare şi acoperă, în acelaşi timp, un 

conţinut mai extensiv, obţin performanţe academice mai ridicate? 

 Procesul învăţării devine mai eficient în clasele în care profesorul predă în mod direct 

un conţinut bine structurat? 

 Mediul educativ propice şi care susţine eficient activitatea de învăţare prezintă 

câteva caracteristici: poziţia centrală a profesorului; scopuri clar definite; suficient timp pentru 

învăţarea; oferirea de sarcini clare de lucru elevilor; monitorizarea atentă a performanţelor; 

feedback imediat; atmosferă caldă, democraţie şi cooperare între profesor şi elev?  

Profesorii experţi satisfac oare toate aceste criterii în activităţile de predare activ-

participativă?  

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

  Provocare 
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Abordarea integrată a curriculumului presupune stabilirea unei relaţii biunivoce de 

învăţare între cei doi parteneri educabil – educator şi care se materializează în:  

1. estimarea timpului necesar parcurgerii temei,  

2. alegerea metodelor active de învăţare în concordanţă cu specificul temei, 

particularităţile elevilor,  

3. identificarea resurselor utilizabile , 

4.  documentarea prealabilă în legătură de specificul temei,  

5. cooperarea profesor - elev pe tot parcursul derulării temei,  

6. esenţializarea concluziilor şi stabilirea relevanţei temei pentru viaţa reală. 

 

Studiile de specialitate evidenţiază faptul că referitor la practicile de predare asistăm 

la conturarea a două paradigme distincte:  

- una care susţine rolul central al profesorului în procesul de învăţare, pe de o 

parte; 

- şi alta care consideră că elevul are un rol central şi activ în învăţare, pe de 

altă parte.  

Abordarea clasică a predării, în cadrul căreia profesorul este nu doar deţinătorul 

suprem de cunoştinţe, ci şi cel care organizează, conduce şi evaluează actul de învăţare 

este numită, în teoria instruirii, învăţare centrată pe profesor. Ca metode propriu-zise de 

predare-învăţare, uzitate de către dascăli amintim: expunerea, explicaţia,  chestionarea, 

învăţarea independentă şi temele pentru acasă1. Un profesor desăvârşit devine un maestru 

al cunoştinţelor şi al tehnicilor de predare-învăţare, la care acesta face apel în faţa clasei de 

elevi, astfel încât, cunoştinţele ce trebuie transmise elevilor prind viaţă prin intermediul 

vocaţiei lui. Aceştia sunt profesorii experţi. Ei ştiu cum să combine aceste tehnici de predare 

                                            
1 Mih, C., Metodica predării psihologiei, Suport de curs, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţe ale Educaţiei, Cluj, 2010 

 

      Repere teoretice 
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reuşind cu succes să implice elevii în propriul lor act de învăţare.  

Abordarea predării centrate pe elev implică tipuri diferite de activităţi instructive în 

clasă. Constructivismul supralicitează rolul diferenţelor individuale în învăţare: nivelul 

dezvoltării cognitive, stilul de învăţare, diferenţele etnice, culturale, statut socio-economic, 

precum şi: motivaţia, experienţa şi baza de cunoştinţe, abilităţile de relaţionare 

interpersonală etc.    

Predarea centrată pe elev aşează elevul în centrul actului de predare-învăţare, fapt 

ce permite dascălului focusarea atenţiei pe realizarea parteneriatului profesor-elev în 

procesul învăţării. În această situaţie munca profesorului devine mult mai solicitantă. El nu 

este doar un transmiţător de cunoştinţe, el ghidează discuţiile, şi coordonează discuţiile, este 

un facilitator, un mediator, un monitor, un evaluator. 

-  Predarea centrată pe elev permite crearea unui mediu de învăţare complex în locul 

unuia artificial întâlnit în cazul metodelor de instrucţie tradiţionale. Predarea centrată pe elev 

presupune să-i oferim elevului spre rezolvare probleme din viaţa reală2 şi să-l conectăm la 

lumea în care trăim, pregătindu-l, în felul acesta, pentru viitor. 

 Predarea-învăţarea centrată pe elev implică interacţiuni cu ceilalţi elevi, inclusiv 

instrucţie de grup, în cadrul cărora elevii procesează, discută,  învaţă şi demultiplică 

cunoştinţele învăţate în cadrul grupului. Învăţarea devine astfel o activitate mediată şi 

facilitată social. 

 Predarea-învăţarea centrată pe elev uşurează transferul şi generalizarea în învăţare 

prin rolul profesorului de a oferi informaţii utile şi realiste, care pot fi transpuse în viaţa de zi 

cu zi. 

 Nu există reţete prestabilite de către experţi în domeniu când anume un profesor să 

uziteze anumite tehnici de predare şi când altele. Fiecare din cele două abordări are beneficii 

specifice, dar nici una nu poate fi considerată superioară celeilalte. Fiecare în sine devine 

eficientă  în raport cu tema lecţiei, cu etapele lecţiei, cu conţinutul care trebuie predat, cu 

nivelul clasei, chiar şi cu stilul de predare al cadrului didactic şi cu personalitatea acestuia 

etc. 

Predarea interactivă, cum mai este numită în studiile de specialitate un presupune 

mai puţină muncă din partea profesorului, ci dimpotrivă, responsabilitate mărită: 

supraveghere atentă a interacţiunilor din cadrul fiecărui grup, pregătirea sarcinilor de lucru pe 

grupe, monitorizarea, intervenţia şi explicaţia, evaluarea. Dacă un vom organiza bine acest 

                                            
2 Idem 
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tip de predare-învăţare vom fi singurii răspunzători, iar elevii  noştri nu vor învăţa nimic în 

urma acestui tip de interacţiuni. Prin urmare, învăţarea centrată pe elev implică o sumedenie 

de cerinţe şi responsabilităţi din partea profesorului.  

Ţările dezvoltate ale lumii au acordat acestui tip de învăţare o atenţie deosebită. 

Astfel, în Statele Unite ale Americii, Bordul Naţional pentru Educaţie şi Asociaţia Psihologilor 

Americani au desemnat un grup de specialişti care să identifice principiile psihologice care 

trebuie să ghideze intervenţiile educaţionale în şcoală. Aceştia au întocmit o listă de 14 

principii3 care argumentează psihologic învăţarea centrată pe elev, grupate astfel:   

A) factori cognitivi şi metacognitivi;  

B) factori afectivi şi motivaţionali;  

C) factori sociali şi de dezvoltare;  

D) factori de diferenţă individuală.  

 

Setul acesta de principii se aplică şi vizează toate persoanele implicate în sistemul 

educaţional: elevi, profesori, părinţi, manageri, membrii comunităţii extinse etc. 

 Învăţarea centrată pe elev, numită şi învăţare/predare activ-participativă se distinge 

prin următoarele caracteristici:  

1. transformă elevul din obiect în subiect al învăţării; 

2. îl face pe elev coparticipant la propria sa educaţie; 

3. angajează toate forţele psihice ale cunoaşterii; 

4. asigură elevului posibilitatea de a se manifesta ca individ, dar şi ca membru în 

echipă; 

5. dezvoltă gândirea critică; 

6. dezvoltă motivaţia intrinsecă pentru învăţare; 

7. se pretează pentru autoevaluare, cu profund caracter formativ 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
3 Ibidem 
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1.3.Metode utilizate în predarea-învăţarea transdisciplinară 

 

      Metodele sunt instrumente de lucru atât ale profesorului, cât şi ale elevilor. Ele au o 

sferă de cuprindere a tuturor componentelor procesului didactic, cu implicaţii atât asupra 

predării, cât şi a învăţării şi evaluării.  

  Orice metodă include în structura sa un număr de operaţii ordonate într-o anumită 

succesiune logică. Aceste operaţii, care apar ca tehnici mai limitate de acţiune, ca simple 

detalii sau componente ale unei metode, sunt numite frecvent procedee. În ultimă 

instanţă, o metodă apare ca un ansamblu organizat de procedee, care se pot succeda 

sau relua în funcţie de o situaţie nouă.  

Metoda didactică este un plan de acţiune conceput pentru iniţierea şi derularea 

situaţiilor de învăţare. Alegerea metodei de instruire se face în funcţie de două categorii de 

factori: 

1. obiectivi (natura finalitatilor; logica internă a ştiinţei; mecanismele învăţării etc.) 

2. subiectivi (contextul uman şi didactic în care se aplică metoda; personalitatea 

profesorului; psihologia elevului /a clasei), stilurile de învatare ale elevilor etc. 

 

În cele ce urmează, ne vom ocupa cu analiza şi descrierea acestor metode care vor fi 

tratate din perspectiva celor două paradigme:  

 paradigma centrării actului de predare pe profesor şi  

 din perspectiva centrării actului de predare-învăţare pe elev. 

Aşadar, din perspectiva paradigmei centrării pe profesor, vom analiza acele metode 

mai puţin tratate în manuale sau module de specialitate, dar care sunt utilizate în predarea-

învăţarea transdisciplinară. 

 

Expunerea şi explicaţia    

Avantajele unei expuneri eficiente face auditoriul receptiv şi interesat de subiectul 

expunerii. Acesta este şi motivul pentru care expunerea nu trebuie să fie prea lungă astfel 

încât să plictisească auditoriul. Un profesor expert va presăra pe parcursul expunerii sale 

exerciţii şi sarcini de învăţare care să dezvolte interesul elevilor şi va avea un discurs clar, 

atrăgător şi convingător. 

Dezavantajele acestei metode: atenţie de scurtă durată, pasivitate şi neimplicare din 

partea elevilor, moleşeală intelectuală, lene, etc. 

Orice expunere pentru a fi eficientă trebuie să ţină seama de următoarele reguli:  
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- Prezentarea unui scurt rezumat al informaţiilor care urmează să fie predate.  

- Predarea cunoştinţelor în mod detaliat, recurgând la scheme, imagini,  

reprezentări grafice, sonore, etc. 

- Recapitularea,  pe scurt, a informaţiilor predate şi realizarea legăturii dintre 

acestea şi sistemul de cunoştinţe deja deţinute de elevi.  

- Aplicarea cunoştinţelor prin exerciţiu, prin învăţare individuală monitorizată în 

clasă, precum şi prin sarcini ce trebuie rezolvate acasă.   

 

Chestionarea 

Această metodă este prezentată ca o expunere combinată cu dialog şi permite 

procesările de adâncime şi dezvoltarea motivaţiei şi a interesului elevilor pentru dialogul 

iniţiat de profesor. Chestionarea are ca scop sondarea şi extinderea bazei de cunoştinţe ale 

elevilor.  Aceasta poate deveni o metodă agresivă pentru elevii timizi sau care manifestă un 

stil de învăţare predominant vizual4.  

 

Profesorul eficient dezvoltă şi diversifică metodele de predare pentru a satisface nevoile 

speciale ale elevilor. Recurgerea exclusivă la una sau alta din metodele de predare limitează 

învăţarea!  

 

IMPORTANT DE REŢINUT! 

Astăzi, tot mai mulţi psihologi din domeniul educaţiei consideră că este mai important 

cum gândim decât ce gândim.  

Abilitatea omului de a formula întrebări bune referitoare la o anumită bază de 

cunoştinţe şi de căuta răspunsuri la acestea reprezintă caracteristica forte a 

comportamentului inteligent. (Sternberg, Spear-Swerlling, 1996)5.   

 

Psihologii nu ne pot spune (încă!) modul în care memorăm, dar cred că procesul de 

memorare implică trecerea informaţiei din memoria de scurtă durată în cea de lungă durată. 

Memoria de scurtă durată înmagazinează ceea ce gândim în momentul în care 

primim o informaţie prin căile senzoriale cunoscute (auz, văz, gust etc). După înmagazinarea 

                                            
4 Ibidem 
5 Sternberg, Robert J.; Spear-Swerling, Louise, (1996). Teaching for thinking, Psychology in the 
classroom: A series on applied educational psychology. Washington, DC, US: American Psychological 
Association, x, 163 pp. 
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şi procesarea informaţiei timp de câteva secunde, memoria de scurtă durată are tendinţa de 

a o şterge. Aşa de exemplu, dacă un profesor citeşte cu voce tare câteva titluri de cărţi şi 

autorii lor contemporani (nu foarte cunoscuţi), unul după altul, elevii ar putea, eventual, să şi-l 

amintească pe primul sau ultimul, dar probabil le-ar uita pe celelalte.  

Conţinutul memoriei de scurtă durată este pe termen scurt şi este înlocuit cu uşurinţă 

de o informaţie nouă. Dacă elevului i se dă o informaţie nouă prea repede, el nu va avea 

timp să o proceseze corect în memoria de scurtă durată şi informaţia nu va fi reţinută. Acest 

aspect poate fi evidenţiat prin expresia des folosită de către profesori în şcoală, expresie 

referitoare la elevii care nu sunt atenţi la lecţie:  “îi intră pe o ureche şi îi iese pe cealaltă”.  

Expresia aceasta are acoperire în activitatea didactică cotidiană prin aceea că memoria de 

scurtă durată a unora dintre elevi nu a fost activată. 

Dacă discutăm despre memorie nu trebuie să uităm fenomenul de uitare, care nu 

este altceva decât tehnica structurată a creierului de a nu se aglomera cu informaţie şi 

cunoştinţe inutile. Scopul general, asupra căruia profesorul trebuie să insiste, este ca elevul 

să reţină informaţia utilă.  

Problema este că elevii reţin doar idei care se repetă sau se revine asupra lor cu 

regularitate. Prin urmare, uitarea şi memorarea nu sunt sub controlul conştient direct, ci se 

fac automat. 

Ca urmarea a acestui mecanism elevii îşi vor aminti, de regulă, doar idei care au fost 

repetate frecvent sau despre care au auzit de curând. 

Experienţele avansate de psihologie asupra memoriei de scurtă şi lungă durată induc 

câteva sfaturi pentru cadrele didactice: 

1. Nu predaţi lucruri noi prea repede, vorbiţi clar, cu rimt mai lent, cu pauze după un 

enunţ important pentru a lăsa elevilor “timp de înmagazinare”! 

2. Este nevoie de activităţi care să ajute elevii să proceseze informaţiile noi, prin 

activităţi ce să le determine să-şi dezvolte un sistem personal de structurare a ideilor 

noi! 

3. Informaţia stocată în memoria de lungă durată trebuie repetată şi utilizată frecvent, 

altfel nu va fi reţinută de către elevi! 

 

Activităţile independente/temele pentru acasă 

Activităţile independente permit elevilor să aplice şi să exerseze ceea ce au învăţat la 

oră, dar la un nivel de dificultate din ce în ce mai profund.  

Pentru ca aceste activităţi să fie eficiente, trebuie să ne asigurăm că elevii au înţeles 
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clar sarcina pe care o au de rezolvat şi instrucţiunile oferite de profesor. De regulă, profesorii 

ar trebui să rezolve la tablă o sarcină similară cu cea inclusă în munca independentă 

explicând clar, care sunt aşteptările sale ori ce presupune rezolvarea respectivei sarcini de 

lucru. Acest fapt este imperios necesar pentru ca elevii să ştie la ce să se aştepte de la 

profesor.  

De ce facem această precizare? Deoarece, se întâmplă adesea, în clasele noastre, 

ca profesorii care predau lecţia de zi să nu facă un exerciţiu demonstrativ şi explicit la tablă, 

pentru ca elevii să înţeleagă modul de abordare şi legătura dintre cunoştinţele predare şi 

rezolvarea în sine, precum şi modul de evaluare, dar data viitoare, la evaluarea lecţiei, aceşti 

profesori au pretenţii foarte mari din partea elevilor. 

Cât de multe teme trebuiesc date elevilor? Iată o întrebare care preocupă nu doar 

experţii în educaţie, ci şi profesorii, elevii şi părinţii. 

Studiile realizate pe această temă nu evidenţiază nici o relaţie semnificativă între 

cantitatea de teme date spre rezolvare şi învăţarea şcolară. Se pare că temele îmbunătăţesc 

performanţele şcolare ale elevilor noştri până la un punct, dincolo de care această relaţie nu 

se mai menţine. În relaţia discutată, ceea ce contează este nu cât de multe teme dăm spre 

rezolvare elevilor noştri, ci dacă aceste teme sunt adecvate, provocatoare şi relevante pentru 

performanţa aşteptată de la elevii noştri.  

 

 

Ştiaţi că: 

 Temele mărunte şi frecvente au impact mai puternic decât cele consistente, dar cu 

frecvenţă rară?  

 Temele eficiente susţin învăţarea din clasă, dau sentimentul succesului imediat, 

creează o percepţie corectă asupra relaţiei efort investit performanţă obţinută, toate 

acestea cu condiţia să fie evaluate corect şi returnate imediat? 

 Temele nu trebuie să reprezinte o colecţie de exerciţii identice cu cele rezolvate în 

clasă? 

  Temele eficiente provoacă elevii să opereze cu conceptele învăţate în clasă, dar 

într-un context nou? 
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 Din perspectiva paradigmei centrării pe elev (abordarea constructivistă în predare) 

putem vorbi de următoarele metode de predare transdisciplinară: 

 

Procedeul Philips 6 – 6 presupune împărţirea clasei în grupe de 6 persoane care lucrează 

împreună 6 minute. 

 Etape: 

1. constituirea grupelor şi desemnarea conducătorului 

2. anunţarea temei şi dezbaterea ei în grupuri de 6 elevi 

3. prezentarea de către fiecare conducător a concluziilor grupului 

4. discutarea în plen a temei, prin dezbaterea concluziilor 

5. formularea soluţiei optime, motivarea excluderii celorlalte variante. 

Avantaje: 

1. dă posibilitate elevilor să se exprime, să participe 

2. implică toţi membrii clasei în identificarea soluţiei optime 

3. favorizează exersarea negocierii, precum şi a altor forme de comunicare 

Această metodă poate fi folosită cu succes pentru abordare transdisciplinară la geografie-

istorie-etnografie-economie: 

 

               Aplicaţie  

Raportaţi-vă la materia pe care o predaţi. Daţi exemple de lecţii/secvenţe de învăţare pe care 

aţi abordat această metodă. 

 

 

Aplicaţi metoda într-o lecţie/secvenţă de învăţare cu caracter transdisciplinar. Notaţi pe scurt 

răspunsurile la următoarele întrebări: 

1.Aţi identificat unele dezavantaje la aplicarea metodei? Enumeraţi pe scurt 

2.Care au fost reacţiile elevilor?  
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Metoda bulgărelui de zăpadă – activitate independentă, împletită cu cea în echipă 

Etape:  

1. expunerea problemei 

2. elevii lucrează individual timp de 5 minute 

3. elevii se reunesc în echipe pentru a discuta / argumenta puncte de vedere 

4. posibilele soluţii se dezbat în plenul clasei 

5. prin consens se alege soluţia optimă şi se formulează concluzii 

Avantaje: 

1. motivează elevii să participe, să îşi expună părerile 

2. stimulează încrederea în sine 

3. stimulează motivaţia pentru învăţare 

Exemplu:  Poluarea aerului.  

Aerul curat este esenţial pentru sănătatea omului. Aerul poluat este cauza a numeroase 

tipuri de alergii şi probleme respiratorii, cum este astmul bronşic. Anual, în Europa aerul 

poluat contribuie la decesul prematur  a aproximativ 370 000 de oameni şi reduce speranţa 

de viaţă, cu circa 8 luni, pentru fiecare dintre noi. Care sunt cauzele poluării aerului? Cum te 

poţi implica şi tu în soluţionarea poluării? 

 

               Aplicaţie  

Raportaţi-vă la materia pe care o predaţi. Daţi exemple de lecţii/secvenţe de învăţare pe care 

aţi abordat metoda bulgărului de zăpadă. 

 

 

Aplicaţi metoda într-o lecţie/secvenţă de învăţare cu caracter transdisciplinar. Notaţi pe scurt 

răspunsurile la următoarele întrebări: 

1.Aţi identificat unele dezavantaje la aplicarea metodei? Enumeraţi pe scurt 

2.Care au fost reacţiile elevilor?  
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Metoda dramatizării – se bazează pe utilizarea mijloacelor şi procedeelor artei dramatice. 

Elevii sunt puşi să interpreteze roluri ale unor personaje autentice sau din viaţa reală: 

implicat, apărător – suţinător, acuzator. Elevii încearcă să exprime stările, trăirile, 

sentimentele personajelor interpretate. Se comentează mai puţin jocul de rol şi mai ales se 

comentează sentimentele trăite de elev când a jucat rolul respectiv. 

Avantaje: 

1. stimulează receptarea corectă a mesajelor 

2. stimulează sensibilizarea elevilor faţă de conţinutul mesajului 

3. formează competenţe transferabile 

4. ajută elevul să discearnă între teorie şi practică, între cognitiv şi acţional la nivelul 

competenţelor. 

Se foloseşte cu succes la orele de limba şi literatura română. 

 

               Aplicaţie  

Raportaţi-vă la materia pe care o predaţi. Daţi exemple de lecţii/secvenţe de învăţare pe care 

aţi abordat metoda dramatizării. 

 

 

Aplicaţi metoda într-o lecţie/secvenţă de învăţare cu caracter transdisciplinar. Notaţi pe scurt 

răspunsurile la următoarele întrebări: 

1.Aţi identificat unele dezavantaje la aplicarea metodei? Enumeraţi pe scurt 

2.Care au fost reacţiile elevilor?  

 

 Învăţarea prin cooperare – Elevii, grupaţi în echipe de lucru, primesc o întrebare la care 

trebuie să dea răspunsul corect, complex. Se foloseşte un set de întrebări ajutătoare. După 

expirarea timpului de dezbateri în grup, li se cere elevilor să prezinte în plen rezultatele 

discuţiilor din grup. 

Etape:  

1. enunţarea temei 

2. constituirea grupurilor de lucru 

3. elaborarea şi distribuirea întrebărilor ajutătoare 
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4. desfăşurarea activităţii 

5. prezentarea răspunsurilor în plen 

6. comentarii, completări, explicaţii clarificatoare 

Avantaje: 

1. stimulează lucrul în echipă: asumare de roluri, cooperare, ascultare activă, 

negociere 

2. este bine primit de către elevii al căror stil de învăţare predominant este stilul 

auditiv 

3. se educă/dezvoltă spiritul de cooperare, acordare de sprijin, altruismul 

Exemple: Ce ştim despre balena albastră? 

      Care sunt sursele de poluare în epoca modernă? 

      Tradiţie şi tradiţionalism – care este deosebirea? 

 

               Aplicaţie  

Raportaţi-vă la materia pe care o predaţi. Daţi exemple de lecţii/secvenţe de învăţare pe care 

aţi abordat metoda învăţării prin cooperare. 

 

 

Aplicaţi metoda într-o lecţie/secvenţă de învăţare cu caracter transdisciplinar. Notaţi pe scurt 

răspunsurile la următoarele întrebări: 

1.Aţi identificat unele dezavantaje la aplicarea metodei? Enumeraţi pe scurt 

2.Care au fost reacţiile elevilor?  

 

Dezbaterea –prezentarea de argumente pro şi contra în legătură cu o idee. Elevii se vor 

împărţi în grupul pro şi grupul contra. În unele școli a fost preluată această idee din sistemul 

de educație american și dezvoltată la cercurile de dezbateri.  

Avantaje:  

1. dezvoltă capacitatea de comunicare, argumentare.  

2. se crează cadrul securizat pentru exprimarea de opinii 

3. permite etalarea cunoştinţelor – motivare, recunoaştere, respect faţă de propria 

persoană 
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Exemplu: Aduceţi argumente pro şi contra pentru un stil de viaţă sănătos 

     Să îmi deschid afacerea personală? – argumente pro şi contra. 

     Discriminare vs egalitate de şanse 

                 Desegregarea este un drept sau o obligaţie?  

               Aplicaţie  

Raportaţi-vă la materia pe care o predaţi. Daţi exemple de lecţii/secvenţe de învăţare pe care 

aţi abordat dezbaterea, ca metodă. 

 

 

Aplicaţi metoda într-o lecţie/secvenţă de învăţare cu caracter transdisciplinar. Notaţi pe scurt 

răspunsurile la următoarele întrebări: 

1.Aţi identificat unele dezavantaje la aplicarea metodei? Enumeraţi pe scurt 

2.Care au fost reacţiile elevilor?  

Jocul de rol – participanţii ocupă poziţii diferite faţă de poziţia lor din viaţa reală sub aspectul 

personalităţii, motivaţiei, rolului sau mediului din care provine. Această metodă le permite 

elevilor să ia act de alte perspective asupra realităţii unei situaţii. 

Avantaje: 

 - permite exprimarea complexă, cunoştinţe – comportamente - atitudini 

Exemple: interviul de angajare, comunicarea interpersonală 

               Aplicaţie  

Raportaţi-vă la materia pe care o predaţi. Daţi exemple de lecţii/secvenţe de învăţare pe care 

aţi abordat jocul de rol, ca metodă. 

 

 

Aplicaţi metoda într-o lecţie/secvenţă de învăţare cu caracter transdisciplinar. Notaţi pe scurt 

răspunsurile la următoarele întrebări: 

1.Aţi identificat unele dezavantaje la aplicarea metodei? Enumeraţi pe scurt 

2.Care au fost reacţiile elevilor?  

 



 
 

32 

 

Brainstorming – se foloseşte pentru rezolvarea de probleme. Se emit mai multe idei, într-o 

atmosferă stimulativă; se promovează ideea că orice persoană poate da soluţii pentru 

rezolvarea unor probleme. Cu cât numărul de propuneri este mai mare, cu atât şansa de 

abordare cu şanse mari de soluţionare a unei probleme, este mai mare. 

Avantaje: 

1. promovează participarea activă, directă 

2. asigură asumarea responsabilităţii de participant activ 

3. dezvoltă ascultarea activă – ca tip de comunicare 

 

               Aplicaţie  

Raportaţi-vă la materia pe care o predaţi. Daţi exemple de lecţii/secvenţe de învăţare pe care 

aţi abordat brainstormingul, ca metodă. 

 

 

Aplicaţi metoda într-o lecţie/secvenţă de învăţare cu caracter transdisciplinar. Notaţi pe scurt 

răspunsurile la următoarele întrebări: 

1.Aţi identificat unele dezavantaje la aplicarea metodei? Enumeraţi pe scurt 

2.Care au fost reacţiile elevilor?  

 

 

Metoda proiectului – se foloseşte pentru soluţionarea / îmbunătăţirea unei situaţii reale. Se 

prezintă strategiile de remediere, resursele necesare – umane, de timp, materiale, 

informaţionale 

Avantaje: 

 formează/dezvoltă competenţele specifice muncii în echipă 

 promovează beneficiile muncii în echipă 

 permite exprimarea creativităţii, personalităţii membrilor 

 formează deprinderi de planificare şi monitorizare a activităţilor planificate 

 Etape: 

 identificarea problemei şi a rezultatului final dorit 

  stabilirea modalităţilor de realizare. 
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Exemplu de lecţie transdisciplinară care foloseşte ca metodă activ-participativă 

metoda proiectului:  

Grădina de lângă casa bunicilor 

Nevoia identificată: spaţiul de lângă casa bunicilor este neamenajat 

Obiectiv educaţional: dezvoltarea abilităţilor de schimbare a ambientului de lângă casa 

bunicilor, în vederea creşterii calităţii vieţii  

Tip de serviciu pentru comunitate: amenajarea unei grădini în spatele casei bunicilor 

Descriere: se proiectează, se realizează şi se întreţine o grădină / elevii în colaborare cu 

profesorii şi specialişti /elevii împreună cu familia sa, cu bunicii, realizează proiectul grădinii, 

cercetează ce soiuri de plante pot creşte în zonă,  amenajează grădina, face observaţii 

zilnice asupra creşterii plantelor etc.Activităţile din proiect pot fi incluse în curricula diferitelor 

discipline ( biologie, educaţie plastică,  tehnologii, matematică etc.). 

 

               Aplicaţie  

Raportaţi-vă la materia pe care o predaţi. Daţi exemple de lecţii/secvenţe de învăţare pe care 

aţi abordat această metodă. 

 

 

Aplicaţi metoda într-o lecţie/secvenţă de învăţare cu caracter transdisciplinar. Notaţi pe scurt 

răspunsurile la următoarele întrebări: 

1.Aţi identificat unele dezavantaje la aplicarea metodei? Enumeraţi pe scurt 

2.Care au fost reacţiile elevilor?  

 

 

Studiul de caz – se analizează în grup scenarii reale pe diverse teme. Se discută, se aleg 

soluţii, sunt evidenţiate aspectele relevante, precum şi implicaţiile acestora asupra situaţiei 

analizate. Se poate lucra frontal, cu grupuri mici de elevi, în perechi. 

Exemplu: 

- Se pot alege subiecte din mass media, bazte pe cazuri reale 

- Elevii pot propune subiecte din viața cotidiană 

-  
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               Aplicaţie  

Raportaţi-vă la materia pe care o predaţi. Daţi exemple de lecţii/secvenţe de învăţare pe care 

aţi abordat această metodă. 

 

 

Aplicaţi metoda într-o lecţie/secvenţă de învăţare cu caracter transdisciplinar. Notaţi pe scurt 

răspunsurile la următoarele întrebări: 

1.Aţi identificat unele dezavantaje la aplicarea metodei? Enumeraţi pe scurt 

2.Care au fost reacţiile elevilor?  

Imageria mentală – solicită elevii să îşi imagineze anumite situaţii, focalizându-şi atenţia pe 

dorinţele şi aspiraţiile proprii. 

Avantaje: 

- dezvoltă creativitatea 

- permite exprimarea/cunoaşterea aspiraţiilor elevului 

- context de autoevaluare pentru profesor 

Exemple: 

         Cum va fi şcoala mea peste 10 ani? 

         Totul despre prietenul meu 

         Vreau să devin.... 

          Familia mea 

 

               Aplicaţie  

Raportaţi-vă la materia pe care o predaţi. Daţi exemple de lecţii/secvenţe de învăţare pe care 

aţi abordat această metodă. 

 

 

Aplicaţi metoda într-o lecţie/secvenţă de învăţare cu caracter transdisciplinar. Notaţi pe scurt 

răspunsurile la următoarele întrebări: 

1.Aţi identificat unele dezavantaje la aplicarea metodei? Enumeraţi pe scurt 

2.Care au fost reacţiile elevilor?  
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               Aplicaţie  

1.Pregătiţi împreună cu colegi de diferite discipline o lecţie cu caracter transdisciplinar 

urmărind paşii de mai sus. Desfăşuraţi lecţia (eventual asistat de unul din colegii cu care aţi 

pregătit-o). 

2.ă propunem următoarea succesiune de etape în abordarea transdisciplinară: 

- Stabiliţi competenţele pe care vă propuneţi să le dezvoltaţi la elevi, în concordanţă cu 

documentele de planificare curriculară, într-o anumită etapă a educaţiei Propuneţi elevilor 

o listă deschisă de teme de interes general care ar putea fi abordate pentru formarea 

competenţelor enunţate; 

- Negociaţi cu elevii şi luaţi decizia referitoare la tema ce va fi abordată. 

- Stabiliţi, împreună cu elevii metodologia ce va fi urmată: număr de secvenţe ce vor fi 

parcurse, timpul alocat fiecăreia, spaţiul de desfăşurare, tipul de produs ce va fi 

prezentat, modalitatea de finalizare, modalitatea de valorificare formativă a activităţii, 

reguli de bază. 

- Decideţi împreună cu elevii asupra organizării grupurilor de lucru (dacă este cazul!), dar, 

nu uitaţi! organizarea în interiorul grupului de lucru (asumarea rolurilor, calendar, resurse 

etc.) aparţine elevilor. Profesorul monitorizează progresul grupurilor de lucru, acordă 

asistenţă, consiliere, menţine atmosfera pozitivă din cadrul grupurilor de lucru, stimulează 

creativitatea elevilor, precum şi interesul acestora pentru inovativitate. 

- Activitatea se desfăşoară. 

- Planificaţi finalizarea activităţii / succesiunii de activităţi: gradul de atingere a obiectivelor, 

valorizarea potenţialului creator al elevilor, formularea de aprecieri cu scop formativ, 

sublinierea relevanţei pentru viaţă a activităţii/produselor/efectelor activităţii. 

- Valorificaţi rezultatele activităţii/succesiunii de activităţi: motivarea elevilor, 

conştientizarea comunităţii locale, a familiilor elevilor, dezvoltarea competenţelor 

transferabile. 

3.În baza etapelor pe care vi le-am propus, mai sus, vă rugăm să redactaţi proiectul unei 

lecţii transdisciplinare, rugând unul sau doi colegi de la altă/alte disciplină(e) să colaboreze 

cu dumneavoastră, în acest sens. 
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   Reflecţie  

Alegeţi minim trei dintre metodele de mai sus pe care le veţi utiliza în activitate. Cum vă 

gândiţi să le adaptaţi astfel încât să se potrivească mai bine disciplinei pe care o predaţi şi 

colectivului de elevi ?  

Reflectaţi şi apoi, realizaţi, în scris, diferenţa între instruirea tradiţională şi cea în care se 

folosesc metode activ – participativă. 

 

  Reflecţie  

Partea întâi 

I. Raportaţi-vă la lecţia desfăşurată şi identificaţi: 

1.Care au fost deosebirile faţă de abordarea monodisciplinară din anii trecuţi? 

2.Proiectarea lecţiei în echipă v-a ajutat? 

3.Veţi repeta experienţa? 

 

Cum veţi încuraja colegii să aibă abordări similare? 

Partea a doua 

1.Analizaţi comparativ care este rolul profesorului când foloseşte metode tradiţionale de 

predare-învăţare-evaluare, respectiv metode activ-participative. 

2.Reflectaţi asupra metodelor de predare-învăţare-evaluare cu impact pozitiv asupra 

creativităţii educabililor. 

3.Discutaţi cu colegii de comisie metodică despre metodele de predare-învăţare-evaluare 

care promovează un mediu incluziv. 

Ce credeţi? Metodele tradiţionale dezvoltă la elev competenţe durabile pentru viaţă? Dar 

cele activ-participative? Cum explicaţi? 

 

Integrarea prin diferenţiere-paradigmă rezultată din însăşi diversitatea speciei umane, care 

are aceleaşi drepturi şi este guvernată de aceleaşi norme. Care dintre metodele de mai sus 

permit exersarea rolurilor preferate, evidenţierea punctelor tari ale elevului? 
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Să ne raportăm acum la competenţa cheie de exprimare corectă în limba maternă, 

combinate cu competenţele generale şi specifice de la limba şi literatura română. 

Să luăm un fragment din romanul „Fiecare femeie este un roman” de Alexandre 

Jardin (Editura Humanitas, Bucureşti 2009) pag 81-82 ( este important atât din punct de 

vedere al unei abordări  eficiente și inedite a predării cât și din punct de vedere al evaluării 

formative): „În ultima clasă din şcoala primară, soarta m-a adus în faţa unei învăţătoare puţin 

obişnuite cu metodele de predare clasice…..În numai un an, doamna Folichet a pus la punct 

ortografia mea comică, fără a cere mai multă muncă. Ea a fost cea care mi-a insuflat un 

delicios respect pentru mine însumi…După primele săptămâni, în care ne-a măsurat 

amploarea lacunelor, ne-a ţinut următorul discurs: 

-De acum înainte, veţi da de două ori aceeaşi dictare. Prima dată am să vă cer să 

faceţi cât mai multe greşeli cu putinţă de ortografie, de conjugare şi de gramatică. A doua 

oară să faceţi cât mai puţine. 

Împotriva oricăror aşteptări, încercând să fac multe greşeli am învăţat să fac mai 

puţine. .. Metoda contradictărilor le-a venit de hac lipsurilor mele. Ca să comiţi greşeli, 

trebuie să-ţi pui întrebări asupra regulii, deci să o stăpâneşti şi să dovedeşti, oarecum, o 

vigilenţă gramaticală…” 

               Aplicaţie  

Aplicaţi metoda la clasă, indiferent de disciplina pe care o predaţi. Textul pe care îl dictaţi îl 

puteţi alege la tema lecţiei sau a capitolului la care vă aflaţi în momentul respectiv. Nu 

trebuie să fie din manual. 

 

  Reflecţie  

Credeţi că elevii şi-ar putea îmbunătăţi exprimarea scrisă prin această metodă? 

Credeţi că exprimarea corectă în limba maternă este responsabilitatea doar a profesorului de 

limba română/maternă? 

Cum aţi putea acţiona pentru a îmbunătăţi exprimarea orală şi în scris a elevilor la disciplina 

d-voastră? 
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Dacă doriţi să aflaţi mai multe lucruri despre transdisciplinaritate, vă recomandăm să răsfoiţi 

cărţile: 

Ionescu, M., „Instrucţie şi educaţie”, ed. IV, Editura Erikon, Cluj-Napoca  

Petrescu, P., Pop, V. :Transdisciplinaritatea – o nouă abordare a situaţiilor de învăţare, 

Editura Didactică și Pedagogică, București 2007 

 
Succes! 
 

Exerciţiu creativ 

Pornind de la o nevoie concretă pe care aţi identificat-o la clasă, la disciplina 

dumneavoastră, propuneţi o lecţie prin intermediul căreia să îmbunătăţiţi modalitatea de 

comunicare transdisciplinară cu elevii dumneavoastră. Încercaţi să descrieţi cât mai concret 

această intervenţie. 

Puteți să fiți mai ambițios și sa propuneți o temă de proiect! 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

                 

           Extindere       
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1.4. Abordarea transdisciplinară – o necesitate?! 

 

 

 

 

 

Este supărător faptul că în presa scrisă şi audio-vizuală apar frecvent greşeli 

ştiinţifice. Aceste greşeli sunt sancţionate prompt în rubrici permenente ale unor publicaţii 

sau pe forumuri on-line. Dr. Ben Goldacre are din 2003 în prestigioasa publicaţie britanică 

The Guardian  o rubrică permanentă în care sancţionează astfel de greşeli.  

Vorbind de transdisciplinaritate, vă propunem un site interactiv, 

http://www.badscience.net/, prin intermediul căruia puteţi trimite observaţiile d-voastră şi ale 

elevilor dumneavoastră referitoare la greşelile observate în media românească.  

În felul acesta vom fi mai atenţi cum vorbim şi cum scriem, atât la nivelul presei 

scrise, cât şi a audio-vizualului. 

Stimulaţi elevii să depisteze greşelile ştiinţifice din mass-media şi să stabilească ei 

metode pentru a face publice greşelile depistate (articole la revista şcolii, contribuţii la site-

urile specializate, unde îşi pot exersa şi competenţele de exprimare în limbi străine etc.), totul 

plecând de la ideea că pot să sesizeze greşeli dacă cunosc exprimările corecte. 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea competenţelor de comunicare ale elevilor noştri nu este sarcina 

exclusivă a ariei curriculare „Limba şi comunicare”. Celelalte arii curriculare au sarcina să 

dezvolte competenţele respective specifice ariei şi în contextul programelor şcolare în 

vigoare. 

Un site deosebit de interesant (http://www.wiskit.com/marilyn.html ) este cel conectat 

cu rubrica permanentă din ziarul american Parade Magazin, a cărui personaj este Marilyn 

vos Savant (inspirat nume!) căreia i se pot adresa întrebări şi primi răspunsuri (inclusiv de 

fizică). 

 

      Repere teoretice 

  Provocare 
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Dezvoltarea competenţelor vizate de programă se bazează la ştiinţe, în general, şi la 

fizică în special pe cunoştinţele anterioare ale elevilor şi pe conexiunile pe care aceştia le pot 

face cu viaţa cotidiană. 

Acest „bagaj” de cunoştinţe şi experienţe poate conţine însă şi componente ce ne pot 

îngreuna foarte tare demersul, constituind un factor de bruiaj extrem de puternic: concepţii 

greşite, exprimări eronate, idei preconcepute, mituri şi legende preluate fără discernământ, în 

special de la părinţi şi anturaj etc.  

În cercetarea din domeniul ştiinţelor educaţiei şi implicit în literatura de specialitate 

există preocupări privind concepţiile greşite pe care le au elevii la ştiinţe şi implicaţiile lor în 

procesul de predare-învăţare. 

Încă din 1940, într-un articol publicat în prestigioasa revistă Science Education , C.H. 

Hancock 6 defineşte concepţiile greşite ca fiind :”..orice părere nefondată ce nu include 

elemente de frică, noroc, credinţă sau intervenţie supranaturală”. El consideră că aceste 

concepţii greşite apar din lipsă de raţionament (sau de mecanisme insuficient dezvoltate 

şi/sau de informaţii).  

Cercetătorii şi profesorii de ştiinţe interesaţi în dezvoltarea conceptuală au utilizat o 

veritate de termeni pentru a descrie situaţii în care ideile elevilor diferă de cele utilizate corect 

pentru a descrie anumite concepte ştiinţifice. 

De exemplu, K. Fisher 7 (deşi se referă la concepţii greşite în biologie şi la fizică) 

consideră că, în general, concepţiile greşite pe care o persoană le are pot proveni din 

asociaţii de cuvinte, confuzii, lipsă de informaţii, preluare fără discernământ şi analiză a unor 

formulări ce circulă deja în anturaj, având câteva caracteristici comune: 

• sunt diferite de concepţiile specialiştilor în domeniu 

• unele tind spre generalizare (sunt împărtăşite de un număr mare de indivizi foarte 

diverşi) 

• multe concepţii greşite sunt extrem de rezistente la schimbare (cel puţin prin 

metodele de predare „clasice”) 

• unele au precedent istoric ( cum ar fi de exemplu pe care îl pot furniza de la fizică: 

sensul real şi sensul convenţional al curentului electric) 

• concepţiile greşite îşi au câteodată sursa într-un sistem alternativ de convingeri 

 

                                            
6 Hancock, Cyril H. – An evaluation of Certain Popular Science Misconceptions- Science Education 24 -1940 
7 Fisher, K- AMmisconception in Biology- Journal of Research in Science Teaching 22 -1985 
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Un însemnat număr de cercetători (Black& Lucas 1993, Driver, Guesne & Tiberghien 

1985, Leach, Millar&Scott 1996 etc) au constat că elevii au anumite idei despre ştiinţă/fizică 

înainte de a începe instruirea formală.  

J.C. Hopp8 luând în considerare teoria învăţării cognitive şi complexitatea procesului 

de la clasă, prezintă sugestii viabile profesorilor pentru a structura lecţiile de fizică/ştiinţe 

astfel încât concepţiile greşite ale elevilor să fie înlăturate: 

• nu ne putem aştepta ca elevii să identifice şi să selecteze „problemele cheie” fără 

ajutor specific din partea profesorilor 

• nu ne putem aştepta ca elevii să-şi concentreze atenţia asupra acestor aspecte cheie 

în cursul procesului de învăţare fără o intervenţie deliberată din partea profesorilor 

• modelele de schimbare conceptuală preconizate implică dezvoltarea capacităţii 

elevilor de a reface legăturile între cunoştinţele anterioare şi noile cunoştinţe şi 

informaţii achiziţionate 

• explicaţiile referitoare la legăturile dintre noile informaţii şi cunoştinţe şi vechile 

concepţii trebui făcute utilizând metode cât mai variate (vizuale, verbale sau sub 

formă de diagrame), adecvate nivelului de vârstă al elevilor şi capacităţii lor de 

înţelegere 

• când se introduc noi concepte şi definiţii este indicat să li se furnizeze elevilor 

suficiente exemple potrivite  

• procesul trebuie să fie sistematic, cu reveniri periodice, profesorul furnizând elevilor 

categoria de informaţii şi exemple ce să-i ajute să-şi revizuiască concepţiile greşite 

 

Să trecem în revistă câteva exemple de concepţii/formulări greşite întâlnite frecvent la 

elevii noştri. 

O să începem cu două exemple de utilizare greşită a unităţilor de măsură: 

  „Obiectivul căutat se găseşte la 10 minute distanţă” ( sau multe, multe alte formulări 

echivalente) 

Se utilizează incorect unitatea de măsură (minutele, orele etc. sunt unităţi de măsură 

pentru timp, nu pentru distanţă!). Pentru corectitudine ar trebui adăugată viteza (eventual în 

formularea „mers la pas”), direcţia şi sensul! Din constatările personale, una din (puţinele!!) 

formule pe care elevii, deveniţi adulţi, şi le mai amintesc din fizică este legea de mişcare a 

mişcării rectilinii uniforme.  

                                            
8 Hopp, John C. – „Cognitive Learning Theory and Classroom Complexity” –Science Education 3 - 1985 
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Tot aici amintim cât de supărătoare şi confuze pot fi indicaţiile pe care le primim de la 

trecători când încercăm să găsim o anumită adresă într-un oraş nou sau într-o parte 

necunoscută chiar din oraşul în care locuim!  

Fără a fi explicit o sarcină care să revină profesorilor de fizică, am putea să ne 

asumăm dezvoltarea de competenţe eficiente de comunicare a unor astfel de indicaţii (ocazii 

pot fi găsite, eventual la lecţiile despre mişcare):  

 Ar trebui să începem cu exerciţii de estimare corectă a distanţelor (la studiile 

internaționale elevii români au avut dificultăți reale în rezolvarea problemelor ce 

implicau estimări) Utilizarea corectă a multiplilor şi submultiplilor metrului şi a relaţiilor 

de transformare reciprocă ar fi următorul pas (extrem de important în viaţa cotidiană) 

 Citirea corectă a unei hărţi ţinând cont de scara la care a fost trasată şi deducerea pe 

baza acesteia a distanţelor reale 

 Exprimarea corectă a vitezelor (inclusiv operarea corectă cu relaţii de transformare 

din m/s în km/h) 

 Furnizarea unor „repere” despre unele viteze medii uzuale: 

 

Procesul Viteza medie uzuală (m/s) 

Mers normal  1,4 

Alergare (fond) 2,8 

Alergare (sprint) 10 

 

Ca exerciţiu simplu putem să calculăm cu elevii viteza medie a diferitelor tipuri de 

trenuri utilizând „Mersul trenurilor” (un bun prilej de a deprinde elevii să –l utilizeze!). 

 

 „Greutatea ideală a unei femei cu înălţimea de 1, 64m este de 54 kg” 

Confuzia între greutate (care este o forţă!) şi masă este extrem de frecventă mai ales 

în exprimarea greutăţii corporale. Dacă citiţi diversele articole despre curele de slăbire (on-

line sau în presa scrisă, în special cele ce vizează populaţia feminină ca grup ţintă) o să 

observaţi că în ceea ce priveşte masa şi greutatea corporală confuzia persistă, deşi în unele 

articole se menţionează corect „masa musculară” sau „masa osoasă”).  

 

Să vedem şi câteva formulări greşite pe care elevii şi le însuşesc mai ales din familie: 

„Să punem termometrul ca să luăm temperatura” 
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De fapt nu luăm şi nu punem nimic! Formularea corectă este „sa măsurăm 

temperatura”. 

 

„Presiunea atmosferică a crescut, deci o să plouă” 

Prezenţa vaporilor de apă în atmosferă indică faptul că s-ar putea sa plouă. Atenţie 

însă, masa moleculară a apei este mai mică decât masa moleculară a aerului, deci în 

atmosfera încărcată cu vapori de apă există şi molecule mai uşoare decât aerul uscat, deci 

presiunea atmosferică scade! 

„Apa mărilor şi oceanelor este albastră datorită reflexiilor datorită reflectării cerului pe 

suprafaţă” 

De fapt, apa are culoarea albastru deschis datorită compoziţiei sale chimice, la care 

se adaugă culoare albastră datorită împrăştierii de către suprafaţă a culorii albastre a 

spectrului luminii naturale. Dacă apa ar fi albastră datorită reflectării cerului pe suprafaţă, ea 

ar trebui să fie albă în zilele noroase când pe suprafaţă s-ar reflecta norii. De fapt apa pură 

are, analizând frecvenţa spectrului, culoarea albastru turcoaz. 

„Ai temperatură, cred că eşti bolnav/bolnavă”! 

Exprimarea corectă ar fi că temperatura este mai ridicată decât cea normală, pentru 

că ar fi trist, extrem de trist „să nu avem temperatură”! 

Un număr recent (Anul VI nr.267) al săptămânalului de cultură Dilema veche  are un 

titlu generic extreme de sugestiv: „Mai puneţi mâna pe-o carte? E criză!” Numărul este 

interesant şi prezintă, în casetele de la tema Democraţia cititului, rezultatele celui mai recent 

Barometru cultural, realizat la finele anului 2006 de către Centrul de studii şi cercetări în 

domeniul culturii (detalii pe http://www.culturanet.ro/barometru-2006.html ). Cifrele 

prezentate arată că interesul românilor pentru lectură a scăzut alarmant, doar 45% din 

populaţia urbană şi mai puţin de 20% din cea rurală au citit măcar o carte pe an. Conform 

acestui barometru peste 60% dintre elevi nu citesc nici o carte înafara manualelor şcolare!  

Situaţia este în 2009 şi mai îngrijorătoare, Uniunea Editorilor din România arătând la 

o recentă dezbatere că vânzările de carte în ianuarie şi februarie au scăzut cu aproape 30% 

şi că au fost nevoiţi să-şi diminueze planurile editorial cu 25-40%. 

Greu, foarte greu, în aceste condiţii să trezim interesul elevilor pentru lectură. Cu 

bugetele multor familii mult diminuate, cu biblioteci şcolare cu număr limitat de volume, este 

greu să cerem elevilor să citească, chiar dacă lectura indicată de noi (cu tematică extrem de 

interesantă şi atractivă) are caracter obligatoriu.  

Din fericire există o soluţie: au apărut bibliotecile on-line, unde se pot accesa gratuit 
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(în limba română sau în limbi de circulaţie) un număr impresionant de cărţi.  

Prima iniţiativă îi aparţine programatorului american Michael Hart, care a inventat 

conceptul de cărţi digitale (eBooks) încă din 1971 Iniţiativa s-a materializat în 1995 (cu 

ocazia sărbătoriri a 100 de ani de existenţă a bibliotecilor publice americane) prin Proiectul 

Gutenberg, domeniul fiind înregistrat în 1997. Primul document digital realizat a fost 

Declaraţia de independenţă a Statelor Unite ale Americii. 

În prezent, site-ul care găzduieşte biblioteca virtuală construită în cadrul proiectului 

(mai ales cu ajutorul voluntarilor din întreaga lume) conţine peste 28 000 de cărţi şi peste 

100 000 de titluri (cea mai mare parte în limba engleză, dar şi în alte limbi, printre care şi 

româna). Pentru că se adaugă zilnic noi cărţi în această bibliotecă virtuală, deocamdată nu 

mi se pare foarte bine organizată, căutarea se face după autor şi titlul publicaţiei (uşor de 

accesat când ştii exact ce cauţi), deşi cărţile sunt grupate după tematică (găsiţi gruparea la 

secţiunea Categories – litera B Bookshelf) şi este mai greu de găsit o carte interesantă dacă 

se cunoaşte exact autorul şi titlul. 

La sfârşitul lunii martie pe locul întâi la cele mai căutate titluri se găseau volumul I 

dintr-o excelentă carte de ştiinţă The Outline of Science de J.A. Thomson (pe locul întâi!) şi 

General Science de B.M. Clark (în primele 20).  

România figura între ţările cu sub 50 de publicaţii, dar am găsit una singură de 

medicină. Lansăm invitaţia, tuturor celor care sunt autori de culegeri de probleme sau de 

cărţi cu conţinut ştiinţific sau de popularizare şi care deţin drepturile de autor să le trimită 

pentru a fi incluse în această bibliotecă. 

Cei care doresc să facă acest lucru îi invităm să consulte site-ul 

(http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page ) şi să afle condiţiile şi modalităţile de postare. 

Sunt convinsă că se găsesc cititori vorbitori de limba română interesaţi răspândiţi în toată 

lumea! 

Un proiect extrem de interesant este cel al Comisiei Europene care vizează 

realizarea unei biblioteci multimedia ce să conţină moştenirea culturală europeană.  

Ideea a apărut în 2005 când şase şefi de state şi de guverne (Franţa, Polonia, Italia, 

Germania, Spania şi Ungaria) au adresat o scrisoare deschisă Preşedinţiei Consiliului şi 

Comisiei Europene propunând crearea unui centru virtual ce să faciliteze accesul la 

resursele culturale şi ştiinţifice păstrate în muzeele şi centrele specializate din întreg spaţiul 

European. Ca urmare în 30 septembrie 2005 Comisia Europeană şi-a făcut publică strategia 

de realizare în documentul “2010: comunicarea în biblioteci digitale”. Prototipul portalului a 

fost realizat pe durata a aproape doi ani în intervalul iulie 2007 – noiembrie 2008. În 20 
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noiembrie 2008 s-a făcut lansarea oficială de către Viviane Reding, comisarul european 

pentru societatea informatică şi media, în prezenţa preşedintelui Comisiei Europene José 

Manuel Barroso.  

Interesul stârnit a fost atât de mare, încât în primele ore s-au înregistrat mai mult de 

10 milioane de accesări pe oră, ceea ce a condus la blocarea serverelor! (acum portalul 

funcţionează normal!). 

Portalul, numit atât de poetic, Europeana (http://www.europeana.eu/portal/ )se 

doreşte a fi un mediu pentru inspiraţie şi idei, punând la dispoziţia utilizatorilor peste 4 

milioane de itemi digitali din moştenirea culturală europeană aflaţi în muzee, galerii de artă, 

arhive, biblioteci, colecţii audio-vizuale.  

Pot fi găsite în acest portal: 

 Imagini – picturi, desene, hărţi, fotografii şi imagini ale unor obiecte de muzeu  

 Texte – cărţi, ziare, scrisori, jurnale şi documente de arhivă  

 Sunete – muzică, discursuri, emisiuni radio  

 Înregistrări video – filme, jurnale de ştiri cinematografice şi TV 

Acest portal, extrem de bine organizat şi cu o bogăţie informaţională excepţională 

este o invitaţie la lectură şi la descoperirea valorilor moştenirii culturale europene. 

Nu ezitaţi să-l utilizaţi şi recomandaţi-l şi elevilor, chiar dacă utilizarea eficientă este 

condiţionată de cunoaşterea de nivel B1-B2 (în conformitate cu Common EU Framework of 

Reference for Languages) a unei limbi de circulaţie.  

Condiţionarea utilizării acestui adevărat tezaur de cunoaşterea limbilor străine ar 

putea motiva elevii în învăţarea lor în timpul şcolii, facilitându-le accesul la surse de 

informare multiple pe parcursul dezvoltării lor profesionale şi personale (în special pentru cei 

care vor urma învăţământul superior, indiferent dacă optează pentru cel umanist, ştiinţific sau 

tehnic). 

Pentru elevii de liceu de la clase bilingve puteţi să daţi, în colaborare cu profesorii de 

limbi străine, elevilor să întocmească referate pe un subiect dat (cum ar fi, de exemplu, legile 

dinamicii, cu extindere la viaţa şi opera lui Newton) utilizând toate tipurile de informaţii din 

acest portal (imagini, text, sunete, înregistrări video). Experienţa ar putea fi extrem de 

interesantă pentru elevi şi aţi evita să vă prezinte referate luate „de-a gata” de pe Internet 

(unele dintre cele care se găsesc sunt chiar bune). Scopul nu e să vă prezinte un astfel de 
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referat, ci să-l punem pe elev în situaţia de a descoperi singur informaţii interesante, de a 

lectura diverse documente şi de a realiza selecţia adecvată. Experienţa ar putea fi 

interesantă şi ca prilej de exersare a lecturii în limbi străine, pentru că deşi există opţiunea de 

a selecta limba română pe prima pagină din portal, dacă se dă căutare după cuvinte în limba 

română s-ar putea să nu fie găsit nici un fişier. Căutarea după „legile dinamicii” nu dă nici un 

rezultat pentru limba română, dar dă un număr foarte mare de rezultate (text, imagini, video 

şi audio înregistrări). 

Există şi biblioteci virtuale în limba română în care se pot găsi în special capodopere 

ale literaturii universale, iar descărcarea fişierelor pentru lectură este gratuită. 

Un site foarte bine organizat CartiAZ.ro (în limba română) îl găsiţi la adresa 

http://www.cartiaz.ro/index.php?option=cat&id=16&pag=10 .  

Chiar dacă (deocamdată) oferta de carte ştiinţifică este redusă şi foarte specializată 

pe toate site-urile în limba română, aici se găsesc la secţiunea Opere fundamentale (într-o 

ofertă extrem de variată de opere clasice, considerate capodopere ale literaturii universale) 

câteva romane a doi mari scriitori de romane SF, Isaac Asimov şi Arthur C. Clarke (găsiţi la 

pagina 10 de la „Opere fundamentale” excelentul roman „Eu Robotul” al lui Asimov şi la 

pagina 12 „Expediţie spre Pământ” al lui Clarke). Poate vom reuşi să-i facem să treacă mai 

uşor de la lectura de romane scince fiction la cea de ştiinţă! 

Vă lăsăm plăcerea de a descoperi, de a îndemna şi elevii să descopere cărţi ce 

merită să fie citite din această variată ofertă.  

Chiar dacă în bibliotecile virtuale oferta de cărți de știință este sau redusă sau foarte 

specializată, există portaluri care pot fi utilizate cu succes. Unul din cele mai bune în limba 

română este Ştiinţa azi, ce poate fi găsit la adresa http://www.stiintaazi.ro/ .  

Puteţi găsi articole interesante, revista presei de ştiinţă, materiale educaţionale, 

concursuri, legături la paginile web ale muzeelor de ştiinţă din România 

(http://www.stiintaazi.ro/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=20&It

emid=100), o secţiune dedicată fizicicii 

(http://www.stiintaazi.ro/index.php?option=com_content&view=category&id=52&Itemid=74), 

curiozităţi şi multe, multe informaţii interesante din diverse domenii. 

La materialele educaţionale există câteva dedicate elevilor din gimnaziu (eventual şi 

din ciclul primar) sub genericul Fizica pentru cei mici (fără a fi grupate într-o secţiune 

separată).  
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• De ce rezistă arborii la îngheţ 

http://www.stiintaazi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=2058:fizica-

pentru-cei-mici-de-ce-rezista-arborii-la-inghet&catid=126:gimnaziu&Itemid=72  

• De ce ziua soarele este galben şi cerul albastru? De ce la apus sau răsărit soarele 

este roşu? De ce noaptea cerul este negru? 

http://www.stiintaazi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1908:fizica-

pentru-cei-mici-de-ce-ziua-soarele-este-galben-si-cerul-albastru-de-ce-la-apus-sau-rasrit-

soarele-este-rosu-de-ce-noaptea-cerul-este-negru&catid=126:gimnaziu&Itemid=72 

• Corpurile 

http://www.stiintaazi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1635:fizica-

pentru-cei-mici-corpurile&catid=126:gimnaziu&Itemid=72  

• Proprietăţile 

http://www.stiintaazi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1708:fizica-

pentru-cei-mici-proprietatile&catid=126:gimnaziu&Itemid=72  

• Temperatura 

http://www.stiintaazi.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1888:fizica-

pentru-cei-mici-temperatura&catid=126:gimnaziu&Itemid=72  

Intrând pe Forumul de discuţii al portalului se poate dialoga pe diverse teme, cu 

persoane foarte bine informate şi la fel de pasionate şi de interesate ca d-voastră şi elevii d-

voastră. Am descoperit, de exemplu, pe acest forum, clasamentul celor mai bine cotate 200 

de universităţi din lume.  

Găsiţi acest clasament la adresa: 

http://www.timeshighereducation.co.uk/hybrid.asp?typeCode=243&pubCode=1  

Pentru elevii de liceu care intenţionează să studieze în străinătate ar putea fi o lectură 

extreme de interesată şi utilă, mai ales că nici o universitate românească nu figurează în 

acest clasament. 

Menţionam despre succesul pe care îl are rubrica permanentă din The Guardian care 

sancţionează greşelile ştiinţifice apărute în presa scrisă sau televizată din Anglia. Pe acest 

portal veţi găsi o rubrică similară la „Jandarmul presei de ştiinţă” la adresa 

http://www.stiintaazi.ro/index.php?option=com_content&view=category&id=129&Itemid=108  

(sau direct de pe prima pagină a portalului). 

British Council România pune la dispoziţia profesorilor de fizică pachetul Visualise 

Science http://www.britishcouncil.ro/visualise/visualise_ro.html . 
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Putem să încurajăm elevii să citească, să aibă preocupări în domeniul fizicii/ştiinţei 

implicând pe cei interesaţi sau o întreagă clasă în diferite competiţii pentru elevi (nu doar în 

olimpiade şcolare, care sunt pentru cei dedicaţi, talentaţi şi pasionaţi).  

Unul din aceste concursuri este Beautiful Science. 

Beautiful Science e o noua iniţiativa British Council – la intersecţia ştiinţei cu educaţia 

si artele – care îşi propune sa încurajeze tânăra generaţie să îşi aleagă o cariera în domeniul 

ştiinţei şi să dezvolte capacitatea tinerilor de comunicare a ştiinţei unui public mai larg, intr-o 

manieră deschisă, cuprinzătoare si inspirată : http://www.britishcouncil.org/ro/romania-

support-science2-beautiful-science.htm  

 Navigarea pe Internet oferă oportunităţi deosebite pentru cei pasionaţi de lectură, sau 

pur şi simplu curioşi! Să nu uităm însă un efect „pervers” de reacţie în lanţ (să o numim cu un 

termen din fizică!): se caută o anumită informaţie sau un subiect care interesează la un 

anumit moment, intervin în cursul căutării informaţii colaterale care stârnesc curiozitatea, 

apoi altele şi mai interesante şi timpul trece…. Chiar când sarcina de căutare este precis 

focalizată pe un subiect de interes, se consultă mai multe site-uri din cele rezultate la căutare 

pentru a găsi cea mai completă tratare a subiectului, chiar dacă, având noroc şi nimerim de 

la început site-ul cel mai potrivit, mai deschidem şi altele, poate mai găsim şi alte informaţii, 

pentru că nu avem de unde să ştim ce conţin. Este unul din motivele pentru care am dat 

adresele site-urilor pe care le-am considerat adecvate la temele în discuţie. 

Vă propunem acum un exerciţiu de lectură pe care îl puteţi realiza la clasă cu elevii d-

voastră. 
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               Aplicaţie  

1. Puneţi elevii să semnaleze astfel de greşeli în presa scrisă sau audio-vizuală, semnalaţi d-

voastră astfel de greşeli din lucrările lor scrise (fără a dezvălui identitatea celor care le-au 

făcut!) şi comentaţi-le împreună, cu sublinierea formulărilor corecte. 

2. Durata exerciţiului poate fi de 10-15 min, în funcţie de vârsta elevilor.  

Dacă faceţi exerciţiul pentru prima oară, rezervaţi-vă o jumătate de oră, pentru a-l putea 

discuta cu elevii la sfârşit. Puteţi să-l utilizaţi ca exerciţiu introductiv la o lecţie de recapitulare 

şi atunci puteţi utiliza întreaga oră. Este util nu numai la clasele de gimnaziu ci şi la cele de 

liceu şi o să vedeţi, după parcurgerea lui, de ce. 

Exerciţiul este unul individual şi îl realizăm în următoarele etape: 

Sarcina de lucru vizează dezvoltarea competențelor de bază de matematică, științe și 

tehnologie: 

Alegeţi o pagină dintr-un articol accesibil elevilor, care să conţină şi fenomene şi mărimi 

despre care au studiat la fizică, chimie, biologie (în text pot să fie menţionate şi alte mărimi şi 

fenomene, dar este suficient să identifice cât mai multe din cele cunoscute). Puteţi alege din 

articolele portalului menţionat (unul din motivele pentru care am dat adresele articolelor 

pentru elevii de gimnaziu a fost cel al accesării lor rapide sau o pagină dintr-o carte, articol, 

referat etc. Cerinţă este să fie un material nou, astfel încât să fie la prima citire pentru elevi).  

Citiţi în prealabil pagina aleasă şi realizaţi d-voastră sarcina de lucru. 

În funcţie de condiţii, elevii pot realiza lectura on-line, sau puteţi să tipăriţi pagina respectivă 

pentru fiecare elev. Acordaţi 5 minute pentru lectura individuală şi încă 5 pentru a nota în 

caiet sau pe o fişă de lucru mărimile şi fenomenele identificate, fără a mai avea acces la 

materialul scris. 

Schimbă apoi caietele/fişele cu colegul de bancă care numără câte fenomene şi câte mărimi 

au fost identificate. 

Prezentaţi-le mărimile şi fenomenele pe care ar fi trebuit să le identifice. 

Colegul notează câte au fost identificate corect. 

Prin sondaj (sau dacă vă permite timpul) aflaţi câte mărimi şi fenomene au fost identificate 

corect. 

Dacă timpul vă permite faceţi o scurtă recapitulare a unor noţiuni legate de mărimile şi 

fenomenele identificate (unităţi de măsură, legi etc) şi faceţi scurte comentarii despre 

mărimile şi fenomenele care apar în text şi vor fi studiate ulterior. 

Exerciţiul este util şi la elevii de liceu. O să rămâneţi surprins să vedeţi că unii dintre elevi au 

deprinderi reduse în a înţelege textul scris şi a recepta mesajul în timp limitat.  
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Cei mai mulţi dintre elevi citesc cu o viteză medie de 80-150 de cuvinte pe minut şi 

reţin cam 30-40% din ceea ce citesc. Într-o pagină A4 fără imagini sau diagrame sunt cam 

500 cuvinte (cu fonturile standard Times New Roman 12, la un rând şi jumătate spaţiu). În 

cele 5 minute care le au la dispoziţie majoritatea elevilor ar trebui să reuşească să citească 

materialul. Le mai rămân 5 minute pentru a nota mărimile şi fenomenele identificate. Am 

menţionat doar notarea lor pentru că cei care au deprinderi de lectură şi au exersat (chiar 

dacă nu în mod conştient) citirea rapidă cunoscând de la început sarcina de lucru au fost 

focalizaţi de la începutul lecturii la îndeplinirea ei. 

Urmăriţi elevii cum realizează lectura. Încercaţi să-i identificaţi pe cei obişnuiţi să 

înveţe/citească cu voce tare. Vor face subvocalizare (mişcă involuntar buzele în ritmul citirii), 

ceea ce reduce mult viteza de citire şi mai ales de înţelegere a textului, pentru că la nivel 

cerebral prin mecanism subtil mesajul vizual este transformat în mesaj auditiv şi apoi 

prelucrat. 

 Veţi consta că elevii care au performat slab la acest exerciţiu (exceptând cazurile 

accidentale) sunt cei cu rezultate slabe sau mediocre la învăţătură, deşi atât ei cât şi părinţii 

lor susţin că lucrează zilnic foarte mult.  

Greşelile frecvente sunt: 

 Subvocalizarea (deja amintită) 

 Citirea cuvânt cu cuvânt a textului, reminiscenţă a fazei incipiente de deprindere a 

cititului, când citirea s-a învăţat (absolut firesc pentru etapa respectivă) pe litere, apoi 

pe silabe şi fiecare cuvânt în parte 

 Regresia, adică revenirea asupra textului deja parcurs 

 Lecturarea textului fără a avea stabilit un anume obiectiv (chiar dacă acesta nu este 

formulat în mod conştient, elevul trebuie să ştie de ce citeşte textul respectiv, ce 

anume vrea să afle prin lectură). Stabilind în acest exerciţiu sarcini de lucru concrete 

i-a ajutat pe elevii care au deprinderi de citit să citească mai rapid şi să proceseze 

mai rapid informaţia. 

Discutaţi cu elevii aceste aspecte. Recomandaţi celor cu rezultate slabe la acest exerciţiu 

să-şi îmbunătăţească capacitatea de citire rapidă prin exerciţii sistematice, identificând şi 

eliminând treptat greşelile pe care le fac. 

Există dezvoltate metode şi tehnici de citire rapidă. Cea care a introdus acest termen a 

fost profesoara americană Evelyn Wood în anii 50.  

Sistemul de citire rapidă introdus de ea şi soţul ei ca materie de studiu în multe colegii 

americane (şi în alte ţări cum ar fi Finlanda citirea rapidă este materie în programa şcolară). 
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Sistemul ei are la bază deprinderea utilizării şi exersarea a două modalităţi 

comportamentale: 

 Reprimarea subvocalizării şi „forţarea” scoarţei cerebrale să primească direct mesajul 

vizual. 

 Urmărirea cuvintelor în text cu degetul sau cu un creion pentru a „forţa” ochii să se 

focalizeze pe cuvântul respectiv şi să transmită rapid mesajul vizual. 

 Eliminarea regresiei. 

După exerciţii, modalităţile devin automatisme şi nu mai este nevoie de urmărirea cu 

creionul a cuvintelor sau eliminarea conştientă a verbalizării. 

Printre elevii ei la cursul de citire rapidă s-au numărat preşedinţii americani J.F. 

Kennedy, G. Ford, J. Carter şi personalul administrativ de la Casa Albă. I se atribuie lui 

Kennedy performanţe excepţionale în citirea rapidă, de 5000 cuvinte/minut! 

În prezent există dezvoltate metode, dispozitive, cursuri de citire rapidă, existând 

chiar un campionat mondial! 

 O strategie de citire rapidă, simplă şi logică, se numeşte SQ3R (după abrevierile în 

limba engleză a paşilor ce trebuie urmaţi): 

 Survey – Prospectare (2 min) – se citesc cuprinsul, titlurile, subtitlurile şi rezumatul 

(dacă există) şi se răsfoieşte capitolul de carte, articolul pe care dorim să-l parcurgem 

în scopul familiarizării rapide cu tematica şi/sau modul de abordare. 

 Question – Interogare (circa 30 secunde) – se răspunde la întrebarea despre ce este 

vorba în capitol/articol, la ce întrebări răspunde, ce întrebări am şi la care aş putea 

găsi răspunsul în acest material. 

 Read – Citire (se realizează în ritmul propriu şi durata depinde de mărimea 

materialului) este activă şi focalizată pe întrebările stabilite la pasul anterior 

 Recite/write – Relatare/scriere (1 minut) în cuvintele proprii a unei fraze ce să reflecte 

conţinutul materialului raportat la pasul doi. 

 Review – Recapitulare (mai puţin de 5 minute), prin parcurgerea rapidă din nou a 

paşilor 1-4 şi rezumarea materialului. 

Dacă materialul este mai mare, se împarte în secvenţe şi se aplică paşii 1-5 pentru 

fiecare secvenţă. 

Putem să facem exerciţii similare cu elevii, după ce s-a făcut primul exerciţiu şi s-a alocat 

timp pentru discuţii, punctarea ideilor principale legate de citirea rapidă, identificarea elevilor 

cu probleme, următoarele exerciţii pot să fie mai scurte (10-15 min).  

Pentru elevii cu probleme vă recomand un curs de citire rapidă în limba română, care se 
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oferă ca pregătire on-line la adresa http://www.citirerapida.ro  (unde apar frecvent erori de 

conexiune). 

Se poate descărca cartea (Vlad Ciocan – Citire şi Învăţare rapidă) care stă la baza 

cursului la adresa de mai jos: 

http://www.scribd.ro/Citeste-online/Educatie/Vlad-Ciocan-Citire-Si-Invatare-Rapida-69-

pag.html  

Nu trebuie să predaţi d-voastră „lecţii de citire rapidă”, dar puteţi recomanda elevilor şi 

părinţilor consultarea acestei cărţi. Prin consecvenţă în efectuarea exerciţiilor indicate în 

această carte, elevii dumneavoastră îşi pot îmbunătăţi deprinderile de lectură. 

  Reflecţie  

1. Cum credeţi că aţi putea stimuli interesul pentru lectură al elevilor bazându-vă pe interesul 

pe care îl au pentru aplicaţiile ITC, navigare pe Internet? 

2. Cum credeţi că aţi putea colabora cu colegii profesori de la alte discipline în depistarea 

greşelilor ştiinţifice de care vorbeam la aplicaţia anterioară? 

               

 

 

 

 

 

Dacă doriţi să aflaţi mai multe lucruri despre transdisciplinaritate, vă recomandăm să răsfoiţi 

cartea: 

Petrescu, P., Pop, V. :Transdisciplinaritatea – o nouă abordare a situaţiilor de învăţare, 

Editura Didactică și Pedagogică, București 2007 

Puteţi consulta şi site-ul: http://multitouch.wikispaces.com/// 
 
Succes! 
 
 

       Extindere           
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Exerciţiu creativ 

Realizaţi cu elevii dumneavoastră cursuri de citire rapidă! 

Rugaţi-i pe elevi să monitorizeze ritmul şi calitatea activităţii propuse şi să consemneze într-

un jurnal rezultatele obţinute şi impresiile legate de această activitate. 

Discutaţi, apoi, rezultatele obţinute cu întregul grup de elevi. 

Comunicaţi-le, apoi, cu avizul elevilor, rezultatele obţinute, colegilor dumneavoastră de 

cancelarie! 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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1.5. Exemple de abordări în manieră transdisciplinară 

 

 

 

 

 

 

 

Ce au în comun dimensiunile corpului omenesc cu matematica, cu iepurii, cu celebra 

Mona Lisa a lui Leonardo da Vinci, cu Partenonul şi clădirea Naţiunilor Unite din New York, 

cu cochiliile unor scoici marine, cu fizica modernă, cu compoziţiile lui Claude Debussy sau 

Bela Bartok, cu viorile create de Stradivarius? Ce legătură are nepotul lui Grigore Ghica, 

ultimul domnitor al Moldovei cu acest subiect? 

Iată o temă9 care se pretează la abordarea trandisciplinară şi pot să-i facă pe elevii 

care au reţineri faţă de matematică mult mai receptivi este cea care s-ar putea intitula 

„matematica frumuseţii” sau „frumuseţea matematicii” şi în ea regăsim nu doar matematică, 

ci şi fizică, pictură, istorie, arhitectură, muzică, sport şi culturism şi chiar mai multe… 

 

Vă propunem o incursiune în istoria numerelor şi a proporţiilor, în lumea artei şi în 

natură având ca punct comun „proporţia de aur”.! E simplu, dați o căutare după proporția de 

aur și o să va vine idei de abordare transdiciplinară! 

 

 

 

 

Elementul comun ce uneşte ştiinţa, matematica, arta, natura, domenii care aparent nu 

pot fi relaţionate (cel puţin nu în curriculumul oficial) şi persoane în această abordarea 

transcurriculară este „numărul/proporţia de aur”. Două cantităţi a şi b se găsesc în proporţia 

de aur dacă a+b raportat la a este egal cu a/b. Valoarea numerică a acestui raport este 

(aproximativ, fiind un număr iraţional) 1, 618 şi a fost denumită „numărul de aur”.  

                                            
9 Materialul a fost preluat şi adaptat în scopuri de formare din Petrescu, P., Pop, V. :Transdisciplinaritatea – o 

nouă abordare a situaţiilor de învăţare, Editura Didactică și Pedagogică, București 2007 

 

  Provocare 

      Repere teoretice 
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În faimoasa sa carte Elemente ( lucrare considerată de mai bine de două milenii un 

model de expunere logic) Euclid (320-270 î.e.n.), marele matematician grec al antichităţii, ne-

a transmis o sinteză a cunoştinţelor de geometrie elementară şi de aritmetică. Printre alte 

probleme interesante se găseşte şi următoarea: Se dă un segment AB. Să se găsească 

poziţia punctului c pe acest segment astfel încât raportul segmentelor AC şi CB să fie egal cu 

raportul segmentelor AC şi CB. De ce este interesantă problema? Pentru că valoarea 

raportului este numărul 1,618, număr ce va fi denumit ulterior în matematică numărul de aur 

(sau proporţia de aur). 

În această abordare un loc important îl are Fibonacci care şi-a legat numele de un şir 

de numere pe care îl prezintă în carte ca soluţie a unei probleme practice legate de 

înmulţirea iepurilor. Plecând de la alăturarea numerelor 1 şi 1 şirul lui Fibonacci se obţine cu 

un algoritm simplu. următorul număr din şir este suma numelor consecutive anterioare: 1, 1, 

2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 …….. 

Această înşiruire nu ne spune mare lucru, e un exerciţiu simplu de adunare, dar dacă 

se face raportul între numere consecutive (2/1 = 2; 3/2 = 1,5; 5/3 = 1,67…….55/34 = 1,618; 

89/55 =1,618……) se observă raportul ia aceeaşi valoare, tocmai numărul de aur! Mai există 

o ciudăţenie legată de acest şir: dacă facem raportul invers al numerelor consecutive din şir 

obţinem aceleaşi cifre după virgulă ca la raportul calculat anterior, adică 0,618! 

Interesul stârnit de  Leonardo da Vinci, în picturile sale Mona Lisa, Madona între 

stânci care a respectat raportul de aur în aceste picturi.  Să luăm în desenul său din 1492 

numit „Omul Vitruvian” (uneori şi „Canonul proporţiilor”). Desenul este însoţit de notele lui da 

Vinci (scrise de la stânga la dreapta, putând fi citite în oglindă!) unde face referiri la 

proporţiile ideale ale corpului uman masculin, aşa cum sunt prezentate în opera arhitectului 

roman din antichitate Vitruvius. Desenul lui Leonardo combină observaţiile lui Vitruviu cu 

propriile observaţii şi este considerat ca un simbol al simetriei corpului uman. Acest desen îl 

regăsim pe monede italiană de un euro!  

Mai aproape de zilele noastre, în compoziţiile pictorului Piet Mondrian se găsesc 

dreptunghiuri cu dimensiuni aflate în raportul de aur (de exemplu în Compoziţie A din 1919). 

În compoziţiile muzicale ale lui Debussy, Bela Bartok, Satie anumite instrumente muzicale 

intervin la intervale de timp ce respectă şirul lui Fibonacci, iar duratele anumitor părţi din 

lucrări se găsesc în proporţia de aur. Stradivarius a construit faimoasele viori plasând 

orificiile de rezonanţă astfel încât să respecte proporţia de aur. Spre sfârşitul secolului XX, 

odată cu dezvoltarea şi perfecţionarea IT s-a încercat analizarea unor bucăţi muzicale 

celebre şi s-a constat, de exemplu, că faimosul „moto” din deschidere Simfoniei a cincea de 
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Beethoven apare exact în punctul 0, 618 al partiturii (fără a exista însă nici un fel de dovezi 

că autorul a făcut acest lucru în mod deliberat). 

Matila Ghyka este nepot al ultimului domnitor al Moldovei (Grigore Ghica), și este un 

reputat autor în domeniul esteticii, unul din pionierii care au urmărit sistematic modul în care 

operele de artă se supun unor regularităţi susceptibile a fi descrise matematic. Una din 

cărţile sale, apărută la Paris în 1931 (Le nombre d’or. Rites et rythmes pythagoriciens dans 

le développement de la civilisation occidentale) tratează pe larg prezenţa uneia din cele mai 

importante regularităţi descoperite în matematică (proporţia de aur) în artă şi natură. Celebrul 

arhitect Le Corbusier a adus contribuţii importante la crearea unui un stil arhitectural, 

utilizând raportul de aur în sistemul său Modulor (modul – de la verbul în franceză a modela 

şi or – aur în franceză) descris în cele două cărţi publicate în 1948 şi 1955. Considerând 

dimensiunile ideale ale corpului uman ca etalon el a stabilit o nouă scară de proporţii în 

arhitectură, bazată pe proporţia de aur. În secolul XX construcţia clădirii ce adăposteşte 

sediul naţiunilor Unite din New York este în formă de L, dimensiunile fiind în proporţia de aur. 

În natură dimensiunile cochiliilor melcilor marini, ramurile şi frunzele unor plante, seminţele 

din floarea soarelui, conurile de pin etc. cresc în spirale cu dimensiuni ce respectă numerele 

din şirul Fibonacci. Înmulţirea familiilor de albine se face respectând aceste numere. 

În fizica modernă în domeniul cvasi-cristalelor şi al găurilor negre s-au identificat 

proprietăţi legate de proporţia de aur. Suntem convinși că elevii pasionați ar putea afla mult 

mai multe și interesante aspecte ale acestui fascinant domeniu transdiciplinar. 
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               Aplicaţie  

La această temă activităţile pot să fie extrem de diverse, de la rezolvarea de probleme de 

matematică legate de proporţia de aur, la prezentarea unor opere de artă din patrimoniul 

universal ce conţin proporţia de aur, la ascultarea unor opere muzicale (sau fragmente) ce 

sunt elaborate respectând proporţia de aur. Este un bun pretext de a aborda „altfel” 

matematica şi de a familiariza elevii cu capodopere ale artei universale, arhitecturii, muzicii. 

Obiective:  

 Dezvoltarea deprinderilor de calcul 

• Ca exerciţiu de calcul se poate dezvolta şirul lui Fibonacci până la un număr de 

termeni (peste 13) după care, la calcularea raportului copiii vor observa că 

zecimalele rămân aceleaşi la primele trei cifre (raportul este „numărul de aur”1,618), 

iar inversul lui este 0,618! 

• Problema înmulţirii iepurilor care l-a condus pe Fibonacci la dezvoltarea şirului care îi 

poartă numele este următoarea: câte perechi de iepuri se vor naşte în decursul unui 

an dintr-o pereche iniţială, presupunând că în fiecare lună fiecare pereche produce 

altă pereche şi că iepurii încep să se reproducă de la vârsta de două luni şi că dă 

naştere unei perechi de iepuri la fiecare lună. 

• Se poate rezolva cu elevii de clasa a VIII-a problema pe care o propune Euclid şi să 

calculăm valoarea numerică a raportului şi inversul lui. 

 

Obiectivele se pot diversifica, iar centrul de atenţie să fie focalizat pe picturi celebre. 

După prezentarea unor date despre activitatea şi opera lui Leonardo da Vinci (care poate 

fi făcută de către profesorul sau de către un elev/grup de elevi după o documentare 

prealabilă) li se prezintă elevilor reproducerea picturii „Omul Vitruvian” şi li se cere să 

identifice toate poziţiile diferite (16!) ce se pot obţine prin combinarea poziţiilor braţelor şi 

picioarelor.  
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               Aplicaţie 

Ne axăm pe colectarea, selectarea şi prezentarea de informaţii din diverse surse despre 

personalităţi din lumea artei şi ştiinţelor ce au avut preocupări legate de proporţia de aur 

Activitatea poate fi una de grup, 3-4 elevi având de elaborat şi prezentat câte un referat pe o 

temă dată.Se pretează ca temă de proiect. 

 

  Reflecţie  

Există adepţi înfocaţi ai proporţiei de aur care încearcă să o identifice pretutindeni şi sceptici 

care încearcă să demonstreze existenţa ei în natură este datorată doar coincidenţelor. De 

exemplu mulţi egiptologi consideră, pe baza calculelor efectuate, că piramida lui Keops a fost 

construită respectând proporţia de aur, opozanţii acestei idei având şi ei argumente valide 

(nu există menţiuni din epocă, care să se fi transmis fie şi indirect până acum, datorită 

trecerii timpului piramida s-a erodat şi dimensiunile sale exacte doar se presupun etc). Care 

este părerea d-voastră? Dar a elevilor? Pot să-şi argumenteze părerea? 

 

 

 

 

 

 

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre metodele de predare activ-participative, vă 

recomandăm să răsfoiţi modulul „Predarea-învăţarea interactivă”, elaborat sub îndrumarea 

MECTS-UMPFE, în cadrul proiectului „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin 

activităţi de mentorat”. 

Dacă doriţi să aflaţi mai multe informaţii despre abordarea transdisciplinară, puteţi 

consulta pe site-ul: http://multitouch.wikispaces.com///: 

1 Ghid metodologic de aplicare la clasă a curriculumului integrat, inter- şi 

transdisciplinar, pentru domeniile ştiinţific şi umanist, elaborat în cadrul proiectului 

         Extindere         
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„Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii”  

Contract nr: POSDRU/55/1.1/S/25952, Proiect implementat de Unitatea de 

Management al Proiectelor cu Finanţare Externă – Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului în parteneriat cu SIVECO ROMÂNIA şi Universitatea 

Naţională de Apărare „Carol I”; 

2 Curriculum integrat, inter- şi transdisciplinar, pentru domeniile ştiinţific şi umanist, 

elaborat în cadrul proiectului „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor 

societăţii cunoaşterii”  Contract nr: POSDRU/55/1.1/S/25952, Proiect implementat de 

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă – Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului în parteneriat cu SIVECO ROMÂNIA şi 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”; 

3 Mih, C., Metodica predării psihologiei, Suport de curs, UBB, Cluj-Napoca, an univ. 2009-

2010; 

4 Sternberg, Robert J.; Spear-Swerling, Louise, (1996). Teaching for thinking, 

Psychology in the classroom: A series on applied educational psychology (pp. 5-33). 

Washington, DC, US: American Psychological Association, x, 163 pp. 

5 Williams, W., M., & Ceci, S., J., (1997), Are Americans becoming more or less alike? 

Trands in race, class, and ability differences in inteligence. American Psychologist, 

52, 1226-1235. 

6 Ediţie îngrijită de Umberto Ecco - Istoria frumuseţii, Bucureşti, Enciclopedia RAO 

2005 

7 Solomon Marcus – Din gândirea matematică românească, Bucureşti, Editura 

ştiinţifică şi enciclopedică 1975 
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Exerciţiu creativ 

1. Realizaţi un proiect transdisciplinar (istorie, cultură civică, limba română, TIC) care să 

permită realizarea, de către elevi a pliantului comunităţii. 

2. Pentru finalul acestei activităţi, cadrul didactic va elabora o fişă de reflecţie pentru elevi, în 

care aceştia să menţioneze: 

-ce au învăţat din activitatea derulată; 

-ce probleme au apărut; 

-ce soluţii au fost găsite; 

-impactul avut în viaţa personală; 

-ce ar schimba pe viitor etc. 

Exerciţiu creativ 

Să presupunem că aveţi de realizat lecţia cu titlul: „Călătorii şi călători prin Univers”. 

1.Identificaţi dimensiunea multiperspectivă a temei din punct de vedere: 

a). istoric; 

b). astronomic; 

c). biologic; 

d). geografic; 

e). matematic; 

f). social 

 2. Scrie un mic jurnal al naşterii şi evoluţiei universului folosind tehnologia modernă: 

a). Scrie un jurnal al naşterii şi evoluţiei unei stele, în funcţie de mărimea sa. 

Utilizează momentul 4, Naşterea şi evoluţia unei stele, din lecţia AeL intitulată “Reacţia de 

fuziune în Soare”. 

 b). Scrie un jurnal al naşterii elementelor chimice prezente la ora actuală în Univers. 

Utilizează momentul 3, Nucleosinteza, din lecţia AeL intitulată Reacţia de fuziune în Soare. 

Resurse web suplimentare: 

Calea Lactee-http://mwmw.gsfc.nasa.gov/mmw_edu.html 

Sistemul solar-http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/ 
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   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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2. COMPETENŢE CHEIE FORMATE PRIN ABORDAREA 

TRANSDISCIPLINARĂ 

 

2.1. Cum definim competenţele? Ce rol au ele în procesul de predare-învăţare? 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoştinţe sau competenţe? Competenţe de a şti sau de a face? 

Iată câteva întrebări des întâlnite în rândul cadrelor didactice. Pentru a răspunde corect la 

întrebările de mai sus, sunt necesare precizări referitoare la noţiunea de competenţă. Ce 

este competenţa? Care este relaţia dintre competenţe şi obiective? Cum se evaluează 

formarea competenţei?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţa se defineşte ca  şi capacitatea unei persoane sau a unui grup de 

persoane de a realiza o sarcină – de învăţare, profesională sau socială – la un nivel de 

performanţă prestabilit de  un standard, într-un context dat. Competenţele sunt de diferite 

tipuri, grade şi niveluri de dezvoltare.  

Competenţa cheie se defineşte ca fiind un ansamblu de cunoştinţe, abilităţi şi 

atitudini adecvate contextului de care fiecare individ are nevoie pentru dezvoltarea sa 

  Provocare 

 

      Repere teoretice 
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personală, pentru cetăţenie activă, pentru incluziune socială şi angajare pe piaţa muncii ( 

Official Journal of the European Union – decembrie, 2006).  

Din perspectiva economică competenţele pe care le deţin indivizii sunt folosite pentru: 

1 Creşterea productivităţii şi a competitivităţii pe piaţa muncii 

2 Dezvoltarea unei forţe de muncă adaptabilă şi calificată 

3 Stimularea creativităţii, crearea mediului inovativ 

Din perspectiva socială, competeţele vor contribui la: 

1 Înţelegerea problemelor şi participarea la soluţionarea lor 

2 Creşterea coeziunii sociale 

3 Întărirea drepturilor omului, a autonomiei personale, în detrimentul excluziunii, a 

marginalizării unor categorii dezavantajate.  

Asupra a trei competenţe cheie, autorii au convenit că sunt vizate dintr-o perspectivă 

interdisciplinară, integratoare. 

4 Acţiunea autonomă şi reflexivă 

1 Utilizarea interactivă a instrumentelor / mijloacelor 

2 Participarea la grupuri sociale eterogene 

Competenţele transdisciplinare nu pot fi clasificate în funcţie de conţinuturile unei 

discipline, aşa cum se întâmplă cu cele monodisciplinare. Ele pot fi definite astel: 

1. Competenţe generale – metodologice: observarea, experimentarea, reprezentarea 

grafică, interpretarea datelor sau a unui text etc. 

2. Competenţe metacognitive – estimare a gradului de dificultate a sarcinii de lucru, 

planificarea strategică, evaluarea rezultatelor, monitorizarea comportamentală, 

tehnici personale de învăţare 

4. Atitudine pozitivă, motivantă – realism, interes pentru învăţare, toleranţă pentru 

informaţii contradictorii, atitudine pozitivă faţă de performanţele personale 

1 Abilităţi pragmatice – iniţiativă personală, capacitate de concentrare, orientarea 

acţiunilor spre rezolvarea sarcinii, deprinderi de muncă. 

Diferenţa dintre competenţele curriculare şi cele transcurriculare se găseşte mai ales 

în zona pragmaticului, decât în domeniul teoreticului. Dacă prin abordarea monodisciplinară 

a învăţării se formează în mod deosebit competenţe specifice nivelului cognitiv, prin 

abordarea transdisciplinară se formează competenţe integratoare şi durabile prin însăşi 

transferabilitatea lor.  
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Ce va şti să facă elevul în urma învăţării 

monodisciplinare? 

Ce va şti să facă elevul în urma învăţării 

transdisciplinare? 

Elevul va fi capabil: 

-0  să memoreze 

-1  să reproducă mecanic cunoştinţe 

-2  să scrie după dictare 

-3  să facă rezumate  

-4  să evidenţieze idei principale 

-5  să facă studii de specialitate pe o 

temă dintr-un anumit domeniu 

Elevul este capabil: 

-0 să interpreteze 

-1 să analizeze  

-2 să formuleze 

-3 să exprime opinii personale 

-4  să utilizeze informaţia în scpul 

rezolvării unei probleme date 

-5  să identifice şi soluţioneze 

probleme 

 

Dacă ne referim la cadrul didactic, atunci vorbim de competenţa pedagogică. Noţiunea 

de “competenţă pedagogică” tinde să fie folosită cu înţelesul de standard profesional 

minim, adeseori specificat prin lege, la care trebuie să se ridice o persoană în îndeplinirea 

unui anumit rol al profesiei didactice, astfel încât societatea să fie protejată de riscul 

profesării acestei meserii de către oameni insuficient pregătiti. In profesia didactică, 

cercetătorii au pus în evidenţă existenţa a mai multor niveluri de performanţă profesională:  

2 nivelul deprinderilor de lucru singulare- atunci când profesorul, de obicei student-

practicant, este capabil să realizeze doar sarcini izolate de lucru cu elevii fără a putea 

să le combine întotdeauna în mod adecvat, în raport cu obiectivele educative 

urmărite; 

3 nivelul reproducerii unor “scheme acţionale complexe” date; 

4 nivelul competenţei pedagogice, când profesorul este capabil să–şi adapteze, “din 

mers”, schemele acţionale, în funcţie de contextul în care urmează să fie realizat un 

anumit obiectiv educativ. 

Prin competenţă pedagogică se înţelege, în sens larg, capacitatea unui educator de a 

se pronunţa asupra unei probleme pedagogice, pe temeiul cunoaşterii aprofundate a 

legităţilor şi determinărilor fenomenelor educative; în sens restrâns, se referă la capacitatea 

unei persoane de a realiza, la un anumit nivel de performanţă, totalitatea sarcinilor tipice de 

muncă specifice profesiei didactice.  

Noţiunea de „competenţă pedagogică” tinde să fie folosită în prezent cu înţelesul de 

standard profesional minim, adeseori specificat prin lege, la care trebuie să se ridice o 
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persoană în exercitarea principalelor sarcini de lucru ale profesiei didactice, astfel încât 

societatea să fie protejată de riscul profesării acestei meserii de către oameni insuficient 

pregătiţi. 

Profesia didactică are o dimensiune umană extrem de puternică, fapt care implică nu 

doar cunoştinţe şi competenţe, ci şi atitudini, valori, etos, într-un cuvânt o conştiinţă 

profesională. Cadrul didactic nu este doar un agent, care se supune unui sistem de norme, ci 

şi un actor, care se investeşte în ceea ce face, conferă semnificaţii, trăieşte activitatea cu 

elevii, cu un indice de intervenţie personală importantă.  

 

 

            Aplicaţie  

1. Completaţi, în înşiruirea de mai jos, competenţele profesionale generale necesare 

profesiei didactice: 

I. Competenţe metodologice; 

II. Competenţe de comunicare şi ................................; 

III. Competenţe de evaluare a elevilor; 

IV. Competenţe psiho-sociale; 

V. Competenţe ....................... şi tehnologice; 

VI. Competenţe de management al carierei; 

 

2. Exemplificaţi, în cazul fiecărei competenţe alese, ce trebuie să ştie şi să ştie să facă 

cadrul didactic? 
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               Aplicaţie  

3. Completaţi tabelul de mai sus pentru aceeaşi lecţie abordată anii trecuţi monodisciplinar şi 

cea pregătită cu colegii în exerciţiul anterior şi abordata transdiciplinar 

Ce ştie să facă elevul în urma învăţării 

monodisciplinare? 

Ce ştiei să facă elevul în urma învăţării 

transdisciplinare? 

Elevul va fi capabil: 

- să memoreze 

- să reproducă mecanic 

cunoştinţe 

- să scrie după dictare 

- să facă rezumate  

- să evidenţieze idei principale 

- să facă studii de specialitate 

pe o temă dintr-un anumit 

domeniu 

Elevul este capabil: 

1. să interpreteze 

2. să analizeze  

3. să formuleze 

4. să exprime opinii personale 

5.să utilizeze informaţia în scpul 

rezolvării unei probleme date 

6.să identifice şi soluţioneze probleme 

4.Elaboraţi 5 activităţi pentru ora de dirigenţie în care să abordaţi prevenirea fumatului. În 

proiectarea activităţior trebuie să ţineţi seama de importanţa abordării transdisciplinare. 

 

   Reflecţie  

Reflectaţi asupra tipurilor de competenţe pe care le formaţi şi dezvoltaţi la elevi prin 

abordarea interactivă a lecţiilor. 

Ce vor şti să facă elevii la sfârşitul unei ore tradiţionale, din punct de vedere metodic? 

Reflectaţi şi discutaţi acest lucru cu colegii de comisie metodică. 

Un posibil model de reflecţie 

Concepeţi un un program prin care puteţi dezvolta comunicarea asertivă la elevi.  

Mod de realizare 

Pentru a fi un program eficient având ca şi scop dezvoltarea asertivă şi care să îi motiveze 

pe elevi, propun un joc de rol. În acest sens, voi aborda la clasă, în timpul orei de psihologie 

sau de dirigenţie o situaţie cunoscută pentru ei: organizarea balului bobocilor.  
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Voi stabili roluri diferite pentru elevi: 

1 echipă se ocupă de căutarea dj-ului şi a muzicii 

2 altă echipă se interesează de modele pentru invitaţiile profesorilor şi de membrii juriului 

1 alta de alegerea prezentatorilor 

2 alta de stabilirea probelor pentru concurenţi.  

Fiecare echipă va avea un reprezentant care va trebui să convingă celelalte echipe că planul 

lor privind obiectivul asignat este unul bun. Cei care nu reuşesc să convingă audienţa că au 

un plan bine gândit vor fi înlocuiţi cu alţi doritori, din clase paralele… şi toată lumea ştie că 

este o mândrie să fii în echipa de organizare a balului bobocilor. 

Reprezentaţii echipelor (cei care vor raporta planul pe care l-au gândit), după ce  

vor fi traşi la sorţi, ies afară din sala de clasă, pentru ca profesorul să le poată da celorlalţi 

participanţi indicaţii comportamentale, şi anume, cum să se comporte când ceilalţi îşi 

prezintă ideile.  

Astfel, audienţa va trebui să urmeze următoarele modele de comportament: 

3 Când echipa 1 îşi comunică planul de lucru, restul elevilor comunică asertiv. 

4 Când echipa 2 îşi comunică planul de lucru, restul elevilor comunică pasiv. 

5 Când echipa 3 îşi comunică planul de lucru, restul elevilor comunică agresiv. 

1 Când echipa 4 îşi comunică planul de lucru, restul elevilor comunică pasiv-agresiv. 

La final, conducem o sesiune de analiză a celor întâmplate şi de discuţii. Întrebăm 

reprezentanţii echipelor care se ocupă de organizarea balului bobocilor ce au simţit în timpul 

exerciţiului, ce tip de comunicare preferă şi care sunt motivele care stau la baza alegerii lor.  

Apoi, analizăm împreună beneficiile comunicării asertive şi mai trecem, încă o dată, în 

revistă, caracteristicile acestui tip de comunicare. 
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Dacă doriţi să cunoaşteţi mai multe lucruri despre competenţele formate la elevi prin 

intermediul predării transdisciplinare vă propunem să consultaţi site-

ul:http://multitouch.wikispaces.com///, capitolul Teme propuse şi modulul Evaluarea formativă 

în contextual învăţării, elaborate în cadrul aceluiaşi proiect 

 

Exerciţiu creativ 

„ A secat apa la cişmea, fetiţo? Până când să te mai suportăm şi eu şi colegii tăi? Din 

cauza unora ca tine îngheţăm în toi de iarnă cu geamurile deschise. Cum te trimite maică-ta 

la şcoală în halul ăsta de murdară? Bani de ţigări şi de cafea are, dar să-ţi cumpere un 

şampon şi un săpun nu”. „....Fetiţa nu a spus nimic. Pe chipul ei se putea citi tristeţea: 

colţurile interne ale sprîncenelor erau ridicate, guriţa îşi lăsase colţurile în jos, iar mijlocul 

bărbiei era ridicat....din ochii închişi au început să curgă şiroaie lacrimi. Capul îi era 

aplecat...A plâns şi a suspinat toată ora...Abia am aşteptat să vină pauza să pot să fiu mai 

aproape de ea şi să o ajut cu ceva ” povesteşte Cristina, colega de bancă a fetiţei.  

Pornind de la exemplul de mai sus, explicaţi, cu exemple concrete, felul în care 

componentele competenţei emoţionale influenţează dezvoltarea socială. 

O variantă posibilă de răspuns: 

În exemplul de faţă, emoţia cadrului didactic este exprimată prin intermediul violenţei 

verbale folosite pe palierul relaţiei profesor-elev ca o formă de manifestare a dispreţului şi de 

umilire a elevei în faţa întregului colectiv al clasei. Comportamentul cadrului didactic 

evidenţiază modul în care pot fi dezvoltate atât emoţii negative (ex. furia, care apoi a 

declanşat ruşinea şi tristeţea, în cazul exemplului nostru), cât şi emoţii pozitive  

(compasiunea Cristinei, compătimirea, dorinţa de a-i oferi ajutor şi sprijin în situaţia dată).  

Componentele inteligenţei emoţionale sunt: 

aspectul intrapersonal: conştientizarea propriilor emoţii, optimism, asertivitate, respect 

                 

           Extindere       



 
 

69 

 

pentru propria persoană, autorealizare, independenţă; 

aspectul interpersonal: empatia, relaţiile interpersonale, responsabilitatea socială; 

adaptabilitatea: rezolvarea problemelor, testarea realităţii, flexibilitatea; 

controlul stresului: toleranţa la stres, controlul impulsurilor; 

dispoziţia generală: fericirea, optimismul. 

Explicarea modului de manifestare a acestor competenţe emoţionale care 

influenţează dezvoltarea socială 

Cauze posibile ale comportamentului cadrului didactic:  

atitudine protectoare şi grijă a educatorului faţă de starea sănătăţii elevei şi a celorlalţi elevi 

ai clasei; 

lipsa unor cunoştinţe elementare despre valori, în special despre tactul pedagogic al 

educatorului; 

stereotipuri generate de diferenţa de etnie; 

un conflict mai vechi, nerezolvat între cadrul didactic şi familia elevei;  

supărare sau frustrare generată de probleme personale cu care dascălul se confruntă. 

Modalităţi ce pot fi folosite pentru a preveni sau  ameliora situaţia prezentată: 

medierea conflictului prin intervenţia unei persoane neimplicate în situaţia respectivă (ex. 

psihologul şcolii, dirigintele); 

ore de igienă cu întregul colectiv;  

consiliere pe probleme legate de igienă cu eleva în cauză; 

discuţii colegiale despre valori comportamentale între cadre didactice; 

sancţionarea cadrului didactic. 

Fetiţa din exemplul nostru a fost „asediată” de un „arsenal” de emoţii şi sentimente 

dureroase şi dăunătoare, ceea ce poate să o împiedice efectiv să se integreze în colectivul 

clasei sau chiar să înveţe. Sănătatea emoţională a fetiţei este în mod dramatic, factorul 

predictiv nu numai pentru insuccesele şcolare, ci mai ales pentru experienţele neproductive, 

care pot să aducă insatisfacţii (integrarea în viaţa socială a clasei, a grupului de prieteni şi 

mai târziu, chiar pe piaţa muncii, dezvoltarea unei cariere, reuşita în căsnicie şi în relaţiile cu 

ceilalţi, starea fizică în general).  

Ce e de făcut? 

Integrarea în activitatea didactică a unor activităţi care au ca obiective specifice dezvoltarea 

abilităţilor  emoţionale în programul zilnic şcolar. 

Strategia didactică trebuie să includă activităţi specifice de  luare a deciziilor, rezolvare de 

probleme, rezolvare creativă a conflictelor. 
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Întâlniri de lucru cu colegii de cancelarie pentru discutarea aspectelor pozitive şi negative ale 

folosirii acestui tip de demers formativ. 

Atitudinea personală este folosită ca model pentru conduita elevilor. 

Promovarea  în clasă a activităţilor de grup, în perechi şi individuale cu scopul de a  dezvolta 

abilităţile sociale şi emoţionale sau ceea ce Gardner denumeşte inteligenţa intra şi 

interpersonală. 

Promovarea deschiderii şi toleranţei, fapt ce recomandă profesorilor să fie deschişi şi 

toleranţi în momentele când observă schimbarea stărilor şi a dispoziţiilor, conflictele, actele 

de grijă faţă de ceilalţi, respectul, atenţia. 

Valorizarea inteligenţei sociale şi emoţionale a elevilor. 

Informarea individuală asupra resurselor existente pe tema dezvoltării sociale şi emoţionale 

este un aspect al procesului de dezvoltare profesională continuă. 

 Dezvoltarea în şcoală a următoarelor abilităţi emoţionale: empatia, comunicarea,  

cooperarea, rezolvarea conflictelor. 

Conştientizarea părinţilor asupra datoriei faţă de: valorile relaţiilor parentale de 

calitate; căldură şi afecţiune; limite clare şi bine precizate; răspuns imediat la nevoile 

copilului; disponibilitate de a răspunde întrebărilor copilului; sancţionare educativă, 

constructivă a comportamentelor inacceptabile ale copilului; respect; deschidere şi 

comunicare; recunoaşterea calităţilor şi a reuşitelor; confidenţialitate şi încredere reciprocă. 

BIBLIOGRAFIE 

Schaffer, H. R. (2007). Introducere în psihologia copilului. Editura ASCR, Cluj-Napoca. 

 

2. Cum aţi fi procedat dumneavoastră în rezolvarea situaţiei din exemplul de mai sus? 

Explicaţi acest lucru făcând apel la experienţa dumneavoastră la clasă. 
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Exerciţii creative 

În urma unui efort de sinteză a concluziilor cercetărilor întreprinse până în prezent, în 

domeniul psihologiei învăţării, privind în special condiţiile în care predarea poate înlesni 

realizarea obiectivelor educative propuse elevilor, s-au formulat mai multe teze, numite de 

autori „principii”, în legătură cu caracteristicile, implicit competenţele, unui profesor eficient: 

Stabileşte cu claritate obiectivele pe care urmează să le realizeze elevii; 

Le prezintă elevilor care sunt cele mai înalte performanţe, în anumite limite rezonabile; 

Identifică şi concepe activităţi de învăţare care sunt relevante pentru contextele reale de 

viaţă cotidiană a elevilor; 

Manifestă preocuparea de a se adapta la diversitatea elevilor prin selecţionarea unor 

strategii de instruire şi a unor materiale de învăţare care sunt adecvate vârstei, pregătirii 

anterioare, valorilor culturale şi nevoilor individuale de educaţie ale elevilor; 

Creează şi menţine în sala de clasă un climat de lucru care favorizează învăţarea; 

Încurajează interacţiunea socială a elevilor în discutarea şi realizarea diverselor activităţi 

de învăţare legate de tema supusă studiului; 

Oferă elevilor o structură de lucru de natură să ghideze activitatea de învăţare a elevilor şi 

comportamentul lor în timpul lecţiei; 

Înlesneşte elevilor prelucrarea/procesarea intelectuală a informaţiilor; 

Îi ajută pe elevi să stăpânească esenţialul; 

Oferă elevilor sarcini de lucru, provocatoare, interesante, de natură să stimuleze 

dezvoltarea lor intelectuală; 

Propune activităţi de învăţare care solicită elevilor activităţi intelectuale de un înalt nivel de 

complexitate; 

Realizează o continuă monitorizare a progresului elevilor în realizarea obiectivelor 

educative care le-au fost propuse. 

 

Aplicaţie: Pornind de la aceste competenţe specifice profesorului eficient, propuneţi o 

activitate transdisciplinară prin intermediul căreia elevul să fie capabil: să interpreteze, să 

analizeze, să formuleze, să exprime opinii personale, să utilizeze informaţia în scopul 

rezolvării unei probleme date, să identifice şi soluţioneze probleme.  
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2.2. TIM şi TIE în şcoală! Ce sunt ele şi cum le putem folosi eficient? 

 

 

 

 

 

 

Imaginaţi-vă că vă aflaţi la următorul eveniment din viaţa dumneavoastră: "întâlnirea 

de 30 ani", după terminarea liceului. Purtaţi o discuție deschisă, în grup, despre această 

întâlnire de bilanţ din viaţa dvs., pentru a "activa" emoţii! 

·        Cum v-aţi pregătit/ vă veţi pregăti pentru întâlnire? 

  Ce ați povestit/ veţi povesti despre dvs. şi "portofoliul personal şi profesional" de la 

absolvire? Cu ce emoţii v-aţi prezentat/ vă prezentaţi? Cu ce emoţii au venit colegii 

dumneavoastră? 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

  Provocare 
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Viaţa a demonstrat faptul f că la sfârşitul anilor de şcoală, mulţi elevi sunt nepregătiţi 

pentru provocările viitoare, atât ca indivizi, cât şi ca membri ai societăţii. Abordarea prin 

excelenţă cognitivă a demersurilor curriculare şi didactice nu este suficientă pentru a avea 

succes şi a fi fericit. Este nevoie de abilități practice pentru gestionarea emoţiilor. Din 

perspectiva noilor teorii despre natura emoțiilor, prin învăţare socială şi emoţională, dacă 

inteligenţa emoțională a copiilor este dezvoltată, aceasta constituie un bagaj important 

pentru viitorul lor personal şi profesional. Studiile arată că IE (inteligenţa emoţională) este cel 

mai bun predictor pentru achizițiile viitoare, pentru succes faţă de inteligenţa tradiţională, 

cognitivă. Este o abilitate transferabilă care permite adaptarea rapidă a omului la schimbările 

sociale contemporane. Prin urmare, obţinerea succesului în viaţă depinde de abilităţile 

emoţionale şi sociale care se formează pe tot parcursul educaţiei formale sau cel puţin ar 

trebui să fie urmărite ca obiective, dincolo de discipline. 

ŞTIAŢI CĂ: 

 Programele educaționale pentru dezvoltarea inteligentei emoționale au rezultate foarte 

bune? Că ele formează adulți responsabili şi capabili să adopte o disciplină pozitivă? 

Creează un climat securizant bazat pe încredere în sine şi în ceilalţi? Promovează 

comunicarea asertivă şi negocierea conflictelor? Oferă mai multă mulţumire, pace, bucurie şi 

mai puţin stres? Dezvolta simţul echilibrului ca o resursă importantă a diminuării anxietăţii, 

îngrijorării, fricii si a sentimentelor negative? Ajută la o mai bună pregătire pentru viaţă? 

Susţine exersarea abilităţii de a conştientiza emoţiile, de a înţelege şi aprecia sentimentele 

celorlalţi? Determină manifestarea unei atitudini flexibile, generoase, empatice? Implică 

gestionarea optimă a resurselor de timp? 

Conceptul de inteligenţă emoţională are o istorie relativ recentă. Preocupările în 

acest sens pot fi evidenţiate astfel: 

Cel care face pentru prima dată referinţă în scrierile sale, la elementele intelectului şi 

 

      Repere teoretice 
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ale non-intelectului, adică la factorii afectivi, sociali şi personali este David Wechsler10. El 

defineşte inteligenţa ca fiind „capacitatea globală a individului de a acţiona în vederea 

atingerii unui anumit scop, de a gândi raţional şi de a se adapta eficient mediului în care 

trăieşte” (Wechsler, 1958). Wechsler susţine că aceste abilităţi ale non-intelectului sunt 

esenţiale în prezicerea succesului unei persoane în viaţă. El spunea: „Principala 

necunoscută este dacă abilităţile afective (elementele non-intelecte) reprezintă factori majori 

ai inteligenţei generale. Părerea mea este nu numai că reprezintă, ci şi că sunt foarte 

importanţi. Am încercat să demonstrez că, pe lângă factori ai intelectului, există şi factori ai 

non-intelectului care determină un comportament inteligent. Dacă observaţiile mele sunt 

corecte, acest lucru ar însemna că nu ne putem aştepta la a fi capabili în a măsura 

inteligenţa integral până când testele noastre nu vor include şi aceşti factori” (Wechsler, 

1943). Weschler nu a fost singurul cercetător care a identificat aceste aspecte non-cognitive 

ale inteligenţei ca importante pentru capacitatea de adaptare şi pentru succes.  

Robert Thorndike, de exemplu, vorbea despre „inteligenţa socială” la sfârşitul anilor 

30 (Thorndike & Stein, 1937).  Din nefericire, munca acestor pionieri a fost trecută cu 

vederea până în anul 1983, când Howard Gardner a început să vorbească depre „inteligenţa 

multiplă”. Gardner susţinea că atât inteligenţa „interpersonală”, cât şi cea „intrapersonală” 

ocupă un loc la fel de important ca şi ceea ce considerăm noi IQ-ul şi testele prin care se 

măsoară acesta. 

  În anul 1960 un cercetător american a întreprins primul studiu (studiul „bomboanelor”) 

legat de dezvoltarea emoţională a elevilor care este decisivă pentru succesul şcolar şi pentru 

reuşita în viaţă. „Experimentul bomboanelor” realizat în 1960, de psihologul W. Mischel, de la 

Universitatea din Stanford, poate fi descris astfel: niște copii de 4 ani au avut de ales între a 

aştepta câteva minute şi a lua o bomboană, până când un cercetător va reveni în cameră şi 

le va oferi două bomboane. Aceştia au fost monitorizaţi până când au absolvit liceul. 

Cercetătorul şi echipa sa, au observat, în urma studiului efectuat, că acei copii care au 

amânat recompensa, au dat dovadă de autocontrol şi stăpânire de sine, adică au fost 

echilibraţi emoţional, au rezultate mai bune şi sunt mai competenţi la şcoală şi în viaţa 

cotidiană.  

Cercetările arată că dezvoltarea emoţională a elevilor este decisivă pentru succesul 

şcolar şi pentru reuşita în viaţă. (D. Goleman, 2001,M. J. Tobias, S. E. Tobias, B. S. 

Friendlander, 2002).  

                                            
10 Ardelean, D., M., Adolescenţa dincolo de mituri, Editura Universităţii de Nord, Baia Mare, 2009 
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Astfel, potrivit studiilor de psihologia copilului şi a celor de psihologia dezvoltării la 

vârsta de 5 ani apare sindromul “bomboanei amare”, respectiv starea afectivă pe care o 

traversează copilul când primeşte o recompensă nemeritată. De aici putem deduce faptul că 

există o “memorie emoţională”, un fel de „santinelă psihică”, care devine organul responsabil 

pentru toate emoţiile pe care le trăim: iubire, plâns, frică, durere, râs, rusine,mânie, optimism, 

bucurie, ură, etc (Le Doux). 

În 1985, americanul Wayne Leon Payne, includea termenul de inteligenţă 

emoţională în titlul lucrării sale de doctorat. Aceasta pare să fie prima apariţie academică a 

acestui concept care este definit de autor ca fiind o abilitate care implică o relaţionare 

creativă cu stările de teamă, durere şi dorinţă. 

Mai târziu, în 1988, Sternberg consideră că cei ce reuşesc să depăşească 

obstacolele zilnice şi  au abilitatea a înţelege şi de a stabili relaţii cu oamenii dispun de ceea 

ce  numim inteligenţă socială. 

  D. Wechsler, autorul testelor standardizate de inteligenţă apreciază că adaptarea 

individului la mediu se realizează prin elemente cognitive şi non-cognitive, precum cele de 

ordin afectiv, social, personal. 

John D. Mayer (University of New Hampshire) şi Peter Salovey (University of Yale), 

au publicat, în 1990, mai multe articole în reviste de specialitate, susţinând teorii şi exemple 

care să dezvolte o metodă ştiinţifică de măsurare a diferenţelor dintre abilităţile oamenilor în 

domeniul emoţiilor. Aceştia au descoperit că unii oameni obţin scoruri mai bune decât alţii la 

identificarea propriilor sentimente, la recunoaşterea emoţiilor celorlalţi şi rezolvarea 

problemelor care implicau emoţiile. Astfel, cei doi profesori au dezvoltat două teste de 

măsurare pentru ceea ce ei numeau „inteligenţă emoţională”. 

Sigur, au fost şi alţi psihologi care au făcut referire în studiile lor la acest concept, dar 

în 1983 când Howard Gardner vorbeşte de „inteligenţele multiple”.  Howard Gardner 

este părintele modelului Inteligenţelor Multiple (Multiple Intelligences). În accepţiunea 

acestuia, avem de a face cu şapte inteligenţe. Unii cercetători vorbesc de “module ale minţii”, 

alţii despre o “societate a minţii”, în cazul acesta fiind vorba despre “inteligenţe multiple” care 

sunt reprezentate în tabelul de mai jos, cu explicaţiile date de către teoretician fiecăreia 

dintre ele: 

                                                                                                      

 Inteligenţe Multiple                                                   Tabel 1. 

 



 
 

76 

 

Inteligenţa vizual-spaţială 

Abilitatea de a percepe vizual ceea ce ne înconjoară. 

Acest tip de inteligenţă este cel mai des folosit în activităţi 

precum: construit, citit, scris, pictat, echilibru, interpretarea 

unor imagini. 

Inteligenţa verbal-lingvistică 

Abilitatea de a folosi cuvintele şi de a vorbi. 

Acest tip de inteligenţă este cel mai des folosit în activităţi 

precum: ascultarea, vorbitul, scrisul, jocul de cuvinte, 

explicarea unor concepte. 

Inteligenţa logic-matematică 

Abilitatea de a folosi raţiunea, logica şi numerele. 

Acest tip de inteligenţă este cel mai des folosit în activităţi 

de tipul: rezolvarea unor probleme, lucrul cu anumite 

concepte abstracte, calcule matematice. 

Inteligenţa kinestetică 

Abilitatea de a-ţi controla mişcările corpului şi de 

îndemânare în lucrul cu diferite obiecte. 

Acest tip de inteligenţă este cel mai des folosit în activităţi 

de tipul : dansul, sportul, limbajul trupului, teatru, mima. 

Inteligenţa muzicală 

Abilitatea de a produce şi de a aprecia muzica. 

Acest tip de inteligenţă este cel mai des folosit în activităţi 

de tipul: fluieratul, cântatul, folosirea de instrumente 

muzicale, compunerea de melodii. 

Inteligenţa interpersonală 

Abilitatea de a-i înţelege pe cei din jurul tău şi de a 

relaţiona cu ceilalţi. 

Acest tip de inteligenţă este folosit cel mai des în activităţi 

de tipul: ascultare, folosirea empatiei, consiliere, lucrul in 

echipă, observarea stărilor sufleteşti. 

Inteligenţa intrapersonală 

Abilitatea de auto-reflecţie şi de conştientizare a 

propriului eu. 

Acest tip de inteligenţă este folosit cel mai des în activităţi 

de genul: cunoaşterea propriilor puteri şi slăbiciuni, auto-

evaluarea, descoperirea sinelui. 

 

(Sursa: prelucrare după Gardner, Howard 1993 – Frames of Mind: The Theory of Multiple 

Intelligences) 
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Potrivit lui Gardner, toate aceste tipuri de inteligenţe pot funcţiona atât separate, cât 

şi în interelaţionare, stabilind conexiuni de la cele mai simple, până la cele mai complexe. Ce 

este însă foarte important, vizează modalităţile în care aceste tipuri de inteligenţe variază 

sau se combină între ele. Modalităţile de combinare sau de variaţie diferă precum chipurile 

sau personalităţile indivizilor, spune Gardner. 

Este important ca în interacţiunile noastre cu elevii să ţinem cont şi de acest aspect, 

de faptul fiecare dintre ei este unic, că nu este neapărat necesar „ să posede o inteligenţă 

“după toate aceste tipuri de inteligenţe multiple pot fi exploatate de către dascăli în 

abordarea transdisciplinară ce dezvoltă competenţa cheie de sensibilizare şi expresie 

culturală, mai ales când pregătim cu elevii serbări pentru evenimente tradiţionale în viaţa 

comunităţii: Crăciun, Paşte, ziua mamei etc..  

            Aplicaţie  

1. Fiecare din copii ar trebui cuprinşi într-o formă sau alta în serbare, pentru că pentru fiecare 

dintre ei e un prilej de bucurie. Nu toţi pot avea rolul principal, pentru că nu toţi sunt la fel de 

talentaţi la recitări, la solouri muzicale, la dansat etc…Putem să abordăm serbarea ca un 

eveniment cultural mai complex şi să ne axăm nu doar pe desfăşurarea ei, ci şi pe pregătirea 

şi promovarea ei în comunitate.  

În pregătire putem lua în considerare nu doar rolurile efective din program, ci şi pregătirea 

unor afişe, invitaţii scrise pentru părinţi şi membrii comunităţii, conceperea unor spoturi 

publicitare audio sau video pentru promovarea spectacolului şi să implicăm copiii talentaţi la 

desen şi cei cu inteligenţă vizual-spaţială în conceperea decorurilor şi a prezentării de 

ansamblu a spectacolului, pe cei cu inteligenţă interpersonală în popularizarea şi 

promovarea lui. 

   Reflecţie  

I. Reflectaţi la modalităţile prin care toţi copiii din clasa pe care o conduceţi ar putea fi 

valorizaţi, în funcţie de tipul de inteligenţă pe care l-aţi identificat în activităţi desfăşurate de 

şcoală în comunitate. 

Cum ar putea şcoală să contribuie mai activ la activităţile comunităţii? 

II. Reflectaţi la motto-ul cărţii lui Daniel Goleman „Inteligenţa emoţională”, scrisă în 1995 : 
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„Oricine se poate înfuria – asta e uşor. Dar să fii furios pe cine trebuie, în măsura în care 

trebuie, la momentul potrivit şi la modul potrivit, asta nu e uşor! (Aristotel, Etica Nicomahică).” 

Realizaţi, cu elevii dumneavoastră,  un eseu, pe tema inteligenţei emoţionale, pornind de la 

motto-ul de mai sus. 

 

 

 

 

 

 

Pentru mai multe informaţii legate de TIM şi IE puteţi consulta cărţile: 

Gardner, H.,  Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, 1993 

Goleman, D., Inteligenţa emoţională, Bucureşti, Editura Curtea veche, 2001. 

Sau: 

Ardelean, D., M., Adolescenţa dincolo de mituri, Editura Universităţii de Nord, Baia Mare, 

2009 

Roco, M., Creativitate şi inteligenţă emoţională, Editura Polirom, Iaşi, 2004 

Schaffer, H. R. Introducere în psihologia copilului. Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2007 

Puteţi consulta în acest sens şi modulele: 

Consilierea educaţională şi Dezvoltare personală şi profesională elaborate în cadrul acestui 

proiect. 

Succes! 

 

 

 

 

 

                 

           Extindere                   
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Exerciţiu creativ 

 

Pornind de la afirmaţia: 

”Elevii au drept scuză pentru slaba lor pregătire şcolară: petrecerile, socializările, 

cercurile de prieteni, materia prea încărcată, timpul prea scurt pentru învăţare, profesorii prea 

exigenţi, etc. “ 

Aceste scuze le permit elevilor să-şi menţină imaginea despre ei că ar fi fost capabili 

să obţină rezultate bune dacă ar fi încercat. 

Încercaţi să analizaţi informaţia de mai sus, pornind de la tipurile de inteligenţă. 

 

 

 

 

 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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2.3.Competenţe versus obiective 

 

 

 

 

 

 

 

Prin operaţionalizarea exemplului de mai jos, obţineţi un obiectiv sau o competenţă? 

“Elevii să  traseze graficul dependenţei vitezei de reacţie de temperatură pe baza 

experimentului de laborator efectuat” . 

Explicaţi procedeul de gândire. 

Dar în exemplul: “elevii să cunoască procesul de fotosinteză”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivele reprezintă raţiunea de a exista a procesului instructiv-educativ. Ele 

precizează direcţia în care acesta se va îndrepta, pentru a satisface cerinţele de formare. 

Acestea au rol esenţial în organizarea raţională şi funcţionarea procesului de învăţământ cu 

consecinţe asupra celorlalte componente ale sale: conţinuturi selectate, strategii de predare, 

procedee de evaluare etc. 

De-alungul timpului au existat numeroase încercări de a clasifica şi explica criteriile 

de clasificare a obiectivelor educaţionale, în funcţie de: grad de generalitate, domeniu de 

referinţă, ţintă vizată, nivel de proiecţie etc. 

 Încercând o clasificare, în funcţie de domeniile de acţiune ale obiectivelor 

educaţionale, distingem următoarele taxonomii importante: 

 Taxonomia lui Bloom, Guilford, Gagne-Marille, D Hainaut, pentru domeniul cognitiv,  

 Taxonomia lui Krathwohl, Landsheere,  pentru domeniul afectiv,  

 Taxonomia lui Simpson, Harrow, Kiblet,  pentru domeniul psihomotor. 

  Provocare 

 

      Repere teoretice 
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O altă clasificare împarte obiectivele educaţionale, după gradul de generalitate în:  

 Obiective generale (de dezvoltare, de macrosistem) care se identifică cu scopurile 

educaţiei. Acestea au character global şi abstract şi vizează modificări asupra 

componentei intelectuale, afectiv-atitudinale şi acţionale a personalităţii elevilor. Ele 

orientează activitatea didactică pe toată perioada şcolarităţii şi le găsim în preambulul 

planurilor de învăţământ. 

 Obiectivele specifice explică obiectivele generale în termeni specifici fiecărei 

discipline de învăţământ, fiind asociate cu conţinutul acestora, cu tipul de şcoală şi 

profilul de formare al unităţii de învăţământ. Aceste obiective au două componente: 

domeniul de conţinut (informaţii, reguli, cunoştinţe) şi modul de abordare a 

conţinutului de către elevi (procesele psihice).Ele sunt raportate la specificul de 

vârstă ale copiilor şi vizează modificări la nivel cognitive, afectiv-atitudinal şi acţional. 

 Obiectivele operaţionale sunt obiectivele concrete, imediate, observabile şi 

măsurabile, ce vizează sarcini precise în perioade de timp bine delimitate. 

Pentru ca obiectivele educaţionale să îşi atingă scopul, determinarea lor trebuie să 

urmeze două căi diferite: 

 Definirea fiecărui obiectiv în termeni de comportament şi determinarea instrumentelor 

adecvate, a probelor de evaluare pentru a preciza dacă elevii au atins sau nu 

obiectivul prefigurat şi nivelul proiectat. 

 Încercarea de a situa fiecare obiectiv într-o schemă vastă a unei matrice generale. 

Operaţionalizarea obiectivelor este activitatea care permite trecerea de la abstract la 

concret, prin precizarea comportamentelor cognitive şi/sau psihomotorii observabile şi 

măsurabile. 

Operaţionalizarea presupune transformarea unui obiectiv în operaţii, manifestări, 

comportamente, conduite, etc., direct observabile, măsurabile, evaluabile. 

Ce mai trebuie să ştim? 

Obiectivele operaţionale trebuie să se centreze pe procese, acţiuni, acte, operaţii 

observabile, uşor constatabile şi să desemneze cu precizie rezultatele scontate, imediate, în 

cadrul diferitelor secvenţe  şi situaţii de predare-învăţare. 

De asemenea, verbele de acţiune trebuie alese adecvat, şi anume, cele ce se referă 

la acţiuni, acte, operaţii observabile, şi nu la procese psihice “interne” ce nu pot fi observate 

şi evaluate/măsurate precis (M. Ionescu, I. Radu, 2001). 

Demersul formulării obiectivelor operaţionale este uşurat de folosirea taxonomiei lui 

Bloom. 
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Taxonomia lui Bloom                     

Cunoaştere: aranjează, defineşte, numeşte, listează, relatează  

Receptare: întreabă, alege, descrie, identifică, răspunde, selectează, utilizează 

Înţelegere: clasifică, descrie, discută, indică, localizează, recunoaşte, selectează 

Reacţionare: conformează-te, ajută, prezintă, citeşte, scrie 

Aplicare: aplică, demonstrează, ilustrează, interpretează, schiţează 

Valorizează: explică, justifică, iniţiază, propune 

Analiză: analizează, estimează, calculează, examinează, experimentează 

Organizare: modifică, combină, organizează, integrează, 

Sinteză: asamblează, compune, construieşte, gestionează 

Caracterizare prin set de valori: acţionează, modifică, influenţează, verifică, califică 

Evaluare: estimează, judecă, evaluează 

Taxonomia lui Bloom11 

În domeniul cognitiv, se va viza, în ordinea creşterii complexităţii: 

1.CUNOAŞTEREA 

în sensul reamintirii 

unor cunoştinţe 

învăţate în prealabil 

(practic este vorba de 

cunoaştere prin 

memorare)  

 

Cunoaşterea 

               -termenilor 

- faptelor specifice 

- metodelor 

- procedeelor 

- conceptelor de bază 

- denumirilor 

- datelor 

- simbolurilor 

- principiilor 

- legilor 

- teoriilor 

 

- să definească 

- să descrie 

- să identifice 

- să reproducă 

- să selecteze  

- să numească 

- să enumere 

- să potrivească 

- să schiţeze 

- să expună 

 

2.ÎNŢELEGEREA 

( abilitatea de a 

pricepe înţelesuri-

printr-o nouă 

formulare a datelor 

- Înţelegerea faptelor şi 

principiilor 

- Recunoaşterea ideilor 

principale 

- Sesizarea raporturilor dintre 

- să transforme 

- să definească 

- să distingă 

- să estimeze 

- să explice 

                                            
11 Ardelean, D., Caiet de practică pedagogică, Editura Universităţii de Nord, Baia Mare, 2009 
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sau a problemelor 

elevul arată că a 

depăşit repetarea 

automată ) 

evenimente 

- Interpretarea graficelor şi 

hărţilor 

- Transpunerea expresiilor 

verbale în formule matematice 

- Justificarea metodelor şi 

procedeelor 

- Extrapolarea datelor şi 

informaţiilor                                 

- să dea exemple 

- să prevadă 

- să rescrie 

- să rezume 

- să generalizeze 

 

3.APLICAREA 

( se referă la 

abilitatea de a folosi 

conoştinţe învăţate 

anterior  în situaţii 

concrete şi 

presupune un nivel 

mai înalt decât 

înţelegerea ) 

- Aplicarea conceptelor şi 

principiilor la situaţii noi 

- Aplicarea legilor şi teoriilor 

la situaţii practice 

- Rezolvarea de probleme 

cu ajutorul formulelor 

matematice 

- Construirea de hărţi şi 

grafice 

- să schimbe 

- să calculeze 

- să demonstreze 

- să descopere 

- să modifice 

- să prepare 

- să producă 

- să arate 

- să rezolve 

- să folosească 

- să facă conexiuni 

- să facă predicţii 

4.ANALIZA 

(se referă la abilitatea 

de a descompune în 

părţi componente 

fapte, evenimente, 

probleme, materiale, 

situaţii etc. astfel 

încât structura lor să 

poată fi înţeleasă ) 

- Căutarea elementelor 

- Căutata relaţiilor 

- Căutarea principiilor de 

organizare 

- Recunoaşterea 

presupunerilor neformulate 

explicit 

- Recunoaşterea 

raţionamentelor nelogice 

- Distingerea între fapte şi 

deducţii 

- Evaluarea relevanţei 

• să facă deosebiri 

• să identifice 

• să ilustreze 

• să concluzioneze 

• să selecteze 

• să separe 

• să scoată în 

evidenţă 

• să relaţioneze 

• să deducă 
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datelor 

- Analizarea modului de 

organizare a unui 

experiment 

 

5.SINTEZA 

( se referă la 

abilitatea de a pune 

împreună părţi pentru 

a forma un nou întreg 

, accentuând noile 

modele sau structuri)  

- Producerea unei lucrări 

personale 

- Elaborarea unui plan de 

acţiune care să satisfacă unele 

exigenţe prestabilite 

- Deducerea unui ansamblu 

de realaţii abstracte 

- Elaborarea unui discurs pe 

o temă dată 

- Elaborarea unui plan 

pentru o lucare experimentală 

- Formularea de scheme noi 

de clasificare a obiectelor 

(eventual a ideilor) 

- Folosirea cunoştinţelor de 

la alte obiecte de studiu pentru 

rezolvarea unor probleme 

1. să combine 

2. să compună 

3. să explice 

4. să compileze 

5. să planifice 

6. să creeze 

7. să modifice 

8. să rearanjeze 

9. să reconstruiască 

10. să scrie 

11. să rescrie 

12. să rezume 

13. să povestească 

14. să clasifice 

15. să explice motivele 

 

6.EVALUAREA 

( abilitatea de a 

judeca valoarea unui 

material după un 

scop dat ) 

1. Judecarea consistenţei 

logice a unui material 

2. Evaluarea valabilitaţii 

unor concluzii trase dintr-

un set de date 

3. Aprecierea unei lucrari 

în comparaţie cu un model 

4. Depistarea sofismelor 

dintr-o discuţie 

5. Evaluarea după un 

criteriu dat  

• să aprecieze 

• să critice 

• să justifice 

• să explice 

• să interpreteze 

• să susţină 

• să descrie 

• să concluzioneze 

• să discrimineze 

• să judece 

 



 
 

85 

 

În domeniul afectiv se va viza atenţia, interesul, aprecierea estetică, conformitatea 

cu regulile, atitudinile, opiniile, sentimentele, valorile etc, rezultatele aşteptate se pot formula 

să asculte, să aprecieze importanţa, să reacţioneze la..., să recunoască dilemele morale 

din..., să facă o apreciere estetică etc, să fie preocupat să-şi descopere aptitudinile, să aibă 

prieteni, să relaţioneze 

În domeniul psihomotor vor fi vizate coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, 

mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilităţile motorii şi de manipulare deprinderile 

motorii şi fizice, inclusiv percepţia senzorială. 

 

 

              Taxonomia lui Bloom -Taxonomia revizuită (L. Anderson - 1990)12 

 

Cunoaştere Reamintire 

Comprehensiune Înţelegere 

Aplicare Aplicare 

Analizare Analizare 

Sinteză Evaluare 

Evaluare Creare 

 

A treia posibilitate de clasificare a obiectivelor se realizează în funcţie de domeniul 

proceselor psihice omplicate în procesul de învăţare:  

 Obiective cognitive – care vizează asimilarea de cunoştinţe, formarea de deprinderi 

şi capacităţi intelectuale; 

 Obiective afective - care au în vedere formarea sentimentelor, atitudinilor, 

convingerilor; 

 Obiective psihomotorii – care vizează formarea unor deprinderi motorii, a unor 

abilităţi manuale. 

Potrivit Noului Curriculum Naţional vorbim azi de: 

                                            
12 Idem 
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 Obiectivele cadru, adică de obiective care au un grad ridicat de generalitate şi 

complexitate şi care vizează formarea unor capacităţi şi atitudini specifice disciplinei 

de studiu. Acestea sunt urmărite de-a lungul mai multor ani. Fiecărui obiectiv cadru îi 

sunt asociate două sau mai multe obiective de referinţă. 

 Obiectivele de referinţă specifică rezultatele aşteptate ale învăţării şi urmăreşte 

progresia în achiziţia de competenţe şi de cunoştinţe de la un an la altul. Un obiectiv 

de referinţă poate fi atins folosind mai multe unităţi de conţinut şi organizând diferite 

activităţi de învăţare. Unele dintre activităţile posibile sunt recomandate prin 

programa şcolară a disciplinei respective. 

Dificultăţi şi greşeli în formularea obiectivelor 

Experienţa la catedră ne permite să evidenţiem următoarele dificultăţi şi greşeli 

întâlnite în formularea obiectivelor: 

 Confundarea obiectivelor cu programa şcolară, cu temele care trebuie însuşite. 

 Confundarea obiectivului cu ceea ce profesorul are în intenţie să facă. 

 Includerea a mai mult de un obiectiv în formularea rezultatului învăţării. 

 Formularea obiectivelor în termeni de proces. 

Trecerea la ciclul inferior şi apoi superior al liceului implică o proiectare curriculară 

centrată pe competenţe. Paradigma competenţei este extrem de valorizată în contextual 

actual al educaţiei, aşa încât locul obiectivelor educaţionale în cadrul programelor şcolare a 

fost preluat de cel de competenţe educaţionale şi specifice. 

Competenţele se definesc ca fiind ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi 

dobândite prin învăţare: acestea permit identificarea şi rezolvarea în contexte diverse a unor 

probleme caracteristice unui anumit domeniu.  

Competenţele generale se definesc pe obiect şi se formează pe durata 

învăţământului liceal: acestea au un grad ridicat de generalitate şi complexitate. 

Competenţele specifice se definesc pe obiect de studiu şi se formează pe durata 

unui an şcolar: ele sunt deduse din competenţele generale, fiind etape în dobândirea 

acestora. Lor li se asociază prin programă unităţi de conţinut. 

Avantajele proiectării pe bază de competenţe sunt următoarele: 

 simplificarea structurii curriculum-ului; 

  asigurarea eficienţei proceselor de predare/învăţare şi evaluare; 

 operarea la toate nivelurile cu aceeaşi unitate: competenţa; 
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 orientarea demersurile tutror agenţilor implicaţi în educaţie: elevi, profesori, părinţi, 

specialişti în curriculum în funcţie de competenţele generale şi specifice; 

 răspunde mult mai bine nevoilor de formare ale elevului şi cerinţelor actuale ale pieţei 

muncii, integrării în viaţa socială şi profesională pentru care se pregăteşte elevul; 

  demersul didactic (predare – învăţare – evaluare) se centrează pe achiziţiile 

concrete ale şcolarului; 

 din punct de vedere social, sporeşte transparenţa actului didactic în cazul unei 

şcolarităţi neobligatorii şi posibilitatea ca aceste competenţe să fie social determinate, 

ca răspuns concret la nevoile comunităţii în care funcţionează şcoala; 

 din punct de vedere psihologic asistăm la o mobilizare a resurselor mentale ale 

individului (cunştinţem deprinderi, scheme de acţiune ale individului, etc.); 

 este permisă deschiderea interdisciplinară, pluri şi transdisciplinară, formarea de 

competenţe cross-curriculare; 

 flexibilizarea procesului de predare renuntându-se la prescrierea a „ce trebuie predat” 

şi focusându-ne pe „ce trebuie format la elevi”, în scopul activării şi dezvoltării 

inteligenţelor multiple elevilor noştri; 

 evaluarea devine explicit formativă şi se poate face în situaţii reale. 

În procesul didactic este permisă diferenţierea cât mai fină a procesului de învăţare, 

prin structurarea activităţii cognitive în şase operaţii mentale: percepţie, interiorizare, 

construire de structuri mentale, transpunere în limbaj, acomodare internă, adaptare externă. 

Acestora le corespund categorii de competenţe organizate în jurul câtorva verbe definitorii, 

ce exprimă complexe de operaţii mentale: 

1. Receptarea, care poate fi concretizată prin următoarele concepte operaţionale: 

 identificarea de termeni, relaţii, procese; 

 observarea unor fenomene, procese; 

 perceperea unor relaţii, conexiuni; 

 nominalizarea unor concepte; 

 culegerea de date din surse variate; 

 definirea unor concepte. 

2. Prelucrarea primară (a datelor), care poate fi concretizată prin următoarele concepte 

operaţionale: 

 compararea unor date, stabilirea unor relaţii; 

 concluzii parţiale; 

 clasificări şi reprezentări; 
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 investigarea, descoperirea, exploatarea; 

 experimentarea. 

3. Algoritmizarea, care poate fi concretizată prin următoarele concepte operaţionale: 

 reducerea la o schemă; 

 anticiparea unor rezultate; 

 identificarea unor invarianţi; 

 rezolvarea de probleme prin modelare şi algoritmizare. 

4. Comunicarea, care poate fi concretizată prin următoarele concepte operaţionale: 

i. descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene; 

ii. expunerea de idei, concepte, soluţii; 

iii. prezentarea unor argumente într-o discuţie; 

iv. susţinerea uni punct de vedere. 

5. Prelucrarea secundară (a rezultatelor), care poate fi concretizată prin următoarele 

concepte operaţionale: 

i. compararea unor rezultate, concluzii; 

ii. evaluarea unor rezultate; 

iii. interpretarea rezultatelor; 

iv. raportare critică la un context; 

v. elaborarea de strategii; 

vi. relaţionări între diferite tipuri de strategii. 

6. Transferul, care poate fi concretizat prin următoarele concepte operaţionale: 

i. aplicarea; 

ii. generalizarea şi particularizarea; 

iii. integrarea; 

iv. verificarea; 

v. optimizarea; 

vi. transpunerea; 

vii. negocierea; 

viii. realizarea de conexiuni; 

ix. adecvare la context. 

Competenţele generale ce se urmăresc a fi formate la elevi pe parcursul treptei 

liceale de şcolaritate, precum şi competenţele specifice fiecărui an de studiu, derivate din 

acestea, se stabilesc pornind de la modelul de generare prin gruparea categoriilor de 

concepte operaţionale în funcţie de dominatele avute în vedere. La competenţe generale şi 
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specifice de format la elevi se adaugă seturi de valori şi atitudini de însuşit şi asumat şi care 

sunt indispensabile formării personalităţii din perspectiva fiecărei discipline de învăţământ 

(disciplinele economice ţintesc formarea unui mod de gândire economic şi a unui 

comportament economic adecvat mediului economic concureţial).  

Competenţele – generale şi specifice – şi seturile de valori şi atitudini sunt specificate 

în programa şcolară a fiecărei discipline, profesorul având astfel posibilitatea să se orienteze 

în momentul în care realizează proiectarea propriului demers didactic.  Lectura unei 

programe şcolare conduce şi la ideea că fiecărei competenţe generale şi set de competenţe 

specifice le corespund conţinuturi adecvate.  

 

IMPORTANT DE REŢINUT! 

Atragem atenţia că între una sau mai multe competenţe specifice există corespondenţe în 

conţinuturi care pot fi distribuite la unul sau mai multe capitole dintr-o disciplină sau la mai 

multe discipline înrudite. 

 

Exemplu: Pentru disciplina ECONOMIE clasa a X-a; unitatea de învăţare: “Nevoi, resurse, 

cost de oportunitate”; conţinut detaliat: “Consumatorul” – pentru competenţa specifică 

(precizată în programa şcolară a disciplinei): “Argumentarea necesităţii de a utiliza raţional 

resursele”, posibilele competenţe derivate ar fi: 

a. identificarea unor situaţii concrete care ilustrează tensiunea nevoi-resurse; 

b. compararea unor situaţii concrete în termeni de avantaje şi dezavantaje 

(competenţa de comparare, deja formată, se aplică raportului nevoi-

resurse); 

c. definirea conceptelor: nevoi, resurse, cost de oportunitate (consolidarea 

competenţei de a defini corect); 

d. invocarea unor exemple de argumentare, a cerinţelor argumentării corecte 

(competenţă formată în clasa a IX-a); 

e. construirea de argumente pentru susţinerea avantajelor în situaţia celei 

mai bune alegeri de bunuri (consolidarea competenţei de argumentare ca 

temei al deciziei economice). 
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            Aplicaţie  

1. Consultaţi programa şcolară a disciplinei “Psihologie”, clasa a X-a şi exemplificaţi selectiv, 

obiectivele. 

 Argumentaţi afirmaţia: “Obiectivele cadru şi obiectivele de referinţă vizează schimbări 

de comportament ale elevilor, fapt pentru care acestea sunt exprimate în termeni de 

“capacităţi dobândite”. 

 Formulaţi obiective operaţionale prin parcurgerea următorilor paşi: 

1. identificarea comportamentului final pe care instruirea încearcă să-l realizeze; 

2. descrierea condiţiei esenţiale în care ar trebui să se producă respectivul 

comportament; 

3. stabilirea nivelului de performanţă acceptabil. 

 

  Reflecţie  

Reflectaţi asupra procesului de operaţionalizare a instruirii didactice şi explicaţi, prin exemple 

concrete, dacă cele trei etape se validează: 

a) specificarea comportamentului final; 

b) precizarea condiţiilor de producere; 

c) specificarea nivelului minim al performanţe. 

 

 

 

 

Pentru a putea studia mai multe lucruri despre obiective şi competenţe vă recomandăm:  

Albulescu, I., Albulescu, M., Predarea şi învăţarea disciplinelor socio-umane, Editura 

Polirom, Iaşi, 2000 

Ardelean, D., Caiet de practică pedagogică, Editura Universităţii de Nord, Baia Mare, 2009 

Ionescu, M., Instrucţie şi educaţie, Paradigme educaţionale, Corecţia Universitas, Seria 

Pedagogie, Editura Erikon, Cluj, 2011, p.48-69 şi p.88 

Modulul Stiluri de predare, stiluri de învăţare din aceeaşi serie 

         Extindere                     
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Exerciţiu creativ 

1. Formulaţi comportamentul final evitând folosirea cuvintelor care pot da naştere la 

interpretări, ambiguităţi.Verbele pe care le veţi folosi trebuie să fie cele care descriu acţiuni 

pe care le realizează elevul (acţiuni ce pot fi văzute, auzite, percepute) şi nu verbe ce descriu 

ceea ce se produce în mintea participantului la predare-învăţare. 

Realizaţi, la disciplina pe care o predaţi, un ghid de cuvinte-acţiuni şi o listă de 

termeni admişi/interzişi pentru a vă uşura activitatea de formulare a obiectivelor. 

2.Completaţi lista de mai jos, cu formulele admise, pentru producerea de comportamente 

elevilor: 

„fără a folosi notiţele ...” 

„confruntat cu ...” 

„având acces la ...” 

“în următoarele circumstanţe ...” 

„fără a utiliza ...” 

„cu ajutorul ...” etc. 

  

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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3. ÎNVĂŢAREA RAPORTATĂ LA REZULTATE 

3.1. Stabilirea rezultatelor aşteptate ale activităţilor/secvenţelor de învăţare prin 

raportare la competenţele cheie, generale şi specifice 

 

 

 

 

 

Competenţe generale, obiective specifice, ideal educaţional, competenţe cheie, programe 

şcolare, competenţe cheie, activităţi de învăţare, planuri calendaristice, misiunea şi viziunea 

şcolii, examene naţionale, competenţe specifice, plan cadru ....... iar noi, cadrele didactice, 

ce avem de făcut? 

 

 

 

 

Aproape toate activităţile umane care au un scop clar pot parcurge secvenţele din schema 

de mai jos: 

 

Planificaţi. Cum 
puteţi cel mai 
bine să atingeţi 
scopul? 

Acţionaţi. Care 
este cea mai 
bună cale de 
acţiune? 

Fixaţi scopul 
Ce doriţi să 
obţineţi?  

Evaluaţi 
rezultatul. Aţi 
atins scopul? 

  Provocare 

      Repere teoretice 
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Procesul didactic ar putea urma această schemă, cu condiţia esenţială, să avem un 

scop clar şi să ştim ce dorim să obţinem! Cadrele didactice îşi stabilesc scopurile, 

obiectivele, îşi planifică lecţiile, lecţia se desfăşoară aplicând metode diverse (adică aplică 

planul). Apoi ar trebui să evalueze lecţia, sub diverse aspecte (prestaţia proprie, implicarea 

elevilor, încadrarea în timp etc.) prin raportare la rezultatele aşteptate. Această evaluare ar 

putea duce la schimbarea scopurilor lecţiei următoare (sau ale aceleiaşi lecţii, dacă 

rezultatele au fost total nesatisfăcătoare şi lecţia trebuie reluată), de aceea procesul este 

ciclic. 

La provocare am văzut avalanşa de noţiuni, documente la care trebuie să facem faţă 

(iar la cele programatice să ne conformăm). Să le luăm pe rând, metodic: 

Scopurile le putem exprima ca obiective generale sau competenţe generale. Aşa cum 

am mai spus, ele sunt prevăzute de programele şcolare la fiecare disciplină şi descriu, în 

exprimări sintetice şi generale ceea se aşteaptă să se realizeze la disciplina respectivă într-

un anumit interval de timp. Ele arată doar direcţia generală în care să acţioneze cadrul 

didactic, fară să indice cum să fie atinse sau când le-aţi atins.  

Pe următorul palier de generalitate se situează competenţele specifice, care descriu 

într-o formă mai detaliată şi mai concretă ce se aşteaptă de la elevi ( pot fi formulate în 

termeni de obiective specifice, obiective comportamentale etc.) şi pot conduce la exprimarea 

concretă a unor rezultate ale învăţării. 

Am asistat şi aţi asistat (dacă nu, înseamnă că sunteţi norocoşi!) la discuţii generate 

de rezultatele slabe la probe de concurs, examene naţionale, testări internaţionale, 

concursuri etc. ale elevilor dintr-o şcoală, când se încearcă stabilirea unor vinovaţi, când 

profesorii sunt derutaţi şi încearcă să transfere responsabilitatea spre alte paliere, de multe 

ori spre ciclul inferior, de unde mulţi elevi au venit cu mari lacune în pregătire, iar programa 

încărcată nu le-a permis să remedieze aceste lacune. Fără a lua în acest moment în discuţie 

decât partea referitoare la cadrele didactice din trinomul elev-şcoală-familie (pentru exerciţiul 

care urmează, ne opiim doar la cadrele didactice), da, aceasta ar putea fi o parte din 

explicaţie. 

În cele ce urmează, ne aşteaptă un exerciţiu dificil, dar necesar. 
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            Aplicaţie  

Exerciţiu (menţiune importantă: exerciţiul descris se referă la şcolile cu cel puţin două cicluri 

de învăţământ). 

Partea 1 

Alegeţi pe cineva să conducă exerciţiul (ar putea fi, de exemplu mentorul, directorul sau un 

cadru didactic ales de colegi). 

Cadrele didactice ale şcolii se împart în două grupuri, organizate pe cicluri. Pentru 

simplificare să considerăm ciclul primar şi cel gimnazial.  

Învăţătorii, institutorii şi alte cadre didactice care predau la ciclul primar formează primul 

grup, cadrele didactice care predau la gimnaziu formează grupul al doilea.  

Ce avem de făcut? 

Se porneşte de la documentele curriculare pentru ciclul primar.  

De comun acord cele două grupuri vor stabili ordinea disciplinelor la descrierea rezultatelor 

aşteptate. Cele două grupuri se separă şi rezolvă sarcinile independent unul de celălat, fie în 

săli diferite, fie în zile diferite. Fiecare grup îşi va desemna un coordinator al discuţiilor şi un 

purtător de cuvânt. În funcţie de numărul de participanţi această parte a exerciţiului va dura 

1-2 ore (cu o pauză de 10 min, la cerere, dacă durata este mai mare de 1 oră). Cunoştinţele, 

deprinderile şi atitudinile aşteptate de la absolventul mediu de învăţământ primar din şcoala 

respectivă aşa cum au fost ele stabilite de fiecare grup se scriu (sintetic şi citeţ) pe foi de flip 

chart (în lipsa acestora se poate utiliza hârtie albă de împachetat) 

Fiecare grup va descrie cât mai concret ce cunoştinţe, deprinderi şi atitudini sunt 

aşteptate de la absolventul mediu de învăţământ primar din şcoala respectivă. 

La finalul acestei părţi a execiţiului vom avea, pentru şcoala noastră, două descrieri: 

1. o descriere a rezultatelor vizate de cei care predau la ciclul primar  

2. o descriere a rezultatelor aşteptate de cei de la gimnaziu 
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            Aplicaţie  

Partea 2 se desfăşoară în altă zi decât Partea 1, durata estimată fiind de o oră. Cele două 

grupe se reunesc în aceeaşi sală şi se afişează foile ce prezintă profilul absolventului la loc 

vizibil. Persoana care conduce exerciţiu invită purtătorii de cuvânt ai celor două grupuri să 

prezinte colegilor rezultatul activităţii de grup. Se marchează pe foi punctele de divergenţă. 

Urmează negocieri între cele două grupuri pentru a se ajunge la un accord asupra punctelor 

de divergenţă.  Dacă nu se ajunge la un acord după  o oră se sistează discuţiile şi se reiau 

într-o altă zi.După realizarea acordului se notează profilul convenit pe o foaie/foi curate şi se 

trece la partea a treia a exerciţiului. 

Vom avea un profil al absoventului de ciclu primar din şcoala noastră. Colegii care 

lucrează la primar vor şti ce se aşteaptă de la ei, cei de la gimnaziu vor şti de unde încep să 

construiască! 

 

            Aplicaţie 

Vă întâlniţi din nou cu toţi colegii din şcoală şi intoduceţi, după discuţii prealabile, constatări 

ale reflecţiilor individuale în profilul deja convenit. 
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  Reflecţie  

După exerciţiul anterior în care abordarea monodisciplinară a avut prioritate, reflectăm 

asupra modului în care competenţele cheie (prevăzute deja de lege) au fost vizate explicit 

sau implicit în profilul convenit al absolventului. Aceste competenţe au un grad mare de 

generalitate, sunt competenţe ce susţin învăţarea de-a lungul întregii vieţi, vizare lor trebuind 

să fie începută o dată cu intrarea elevilor pe băncile şcolii. 

Vă reamintim competenţele cheie: 

Competenţe în matematică şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii 

Comunicare în limba română/maternă 

Competenţe digitale 

A învăţa să înveţi 

Competenţe sociale şi civice 

Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat 

Comunicare în limbi străine 

Sensibilizare şi exprimare culturală 

Să reflectăm: 

• Cum se regăsesc aceste competenţe în profilul stabilit? 

• Ce ar mai trebui modificat? 

• Cum ar trebui introduse în profilul deja convenit? 

Notaţi ideile pe care le aveţi în urma acestei reflecţii. 

 

 

 

 

 

 

 

Vă recomandăm pentru aprofundare: 

Ionescu, M., Bocoş, M., Tratat de didactică modernă, Editura paralele 45, Piteşti, 2009 

Bocoş, M:, Jucan, D., Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării, Repere 

şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Editura Paralela 45, Piteşti, 2007 

                 

           Extindere      
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Exerciţiu creativ 

1. Realizaţi un eseu reflexiv cu tema: “Cum aş dori să arate un absolvent de ciclu 

primar de la noi din şcoală”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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3.2. Alegerea strategiei didactice în funcţie de rezultatele aşteptate 

3.2.1.Metode şi forme de organizare a instruirii 

 

 

 

 

 

 

Strategii didactice, metodologie didactică, metode de instruire, sistem metodologic, 

procedee didactice, mijloace de învăţământ, forme de organizare a activităţii elevilor, 

tehnologia instruirii...toate trebuie cunoscute de un dascăl bun. 

 

 

 

 

 

 De-alungul timpului, au fost experimentate mai multe forme de organizare a 

procesului de învăţământ, dintre care enumerăm: 

 Sistemul Bell-Lancaster sau Sistemul monitorial, apărut în Anglia la începutul sec. al 

XIX-lea. A fost initiat si practicat în secolele XVIII-XIX de Andrew Bell si aplicat în Anglia de 

profesorul John Lancaster. Clasa era încredintata unui profesor care se ajuta de elevii mai 

mari pentru a-I învăţa pe cei mici, de elevii buni pentru a-I ajuta pe cei slabi. Sistemul 

monitorial s-a aplicat si în ţara noastră dar, prin legea din 1884, s-a renunţat la aceasta 

modalitate de organizare a instruirii. 

Sistemul centrelor de interes, iniţiat de medicul-psiholog O. Décroly în Belgia. A fost 

initiat de Ovide Decroly (pedagog Belgian). În conceptia pedagogului belgian copilul este o 

fiinta în devenire, el trebuie pregatit pentru viata. Instruirea trebuie sa respecte trebuintele 

copilului, elevului; trebuintele de hrana, trebuintele de aparare, trebuintele de actiune. 

Programa de instruire cuprinde două capitole mari: copilul şi trebuintele sale; mediul natural 

şi social. Acest sistem s-a aplicat în şcoli din Belgia, Danemarca, Elvetia, Franţa. 

- Metoda proiectelor este varianta americană a centrelor de interes; metoda este 

iniţiată de W.H. Kilpatrick în SUA, în secolul al XIX-lea. A fost inspirat de John Dewey si 

teoretizat de W. H. Kilpatrick în SUA, în secolul trecut. Proiectul este un centru de interes si 

  Provocare 

 

      Repere teoretice 
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de activitate. Etapele realizarii proiectului sunt: comunicarea intentiei; stimularea atitudinii de 

interogare; pregatirea pentru executie; executarea. Elevii primeau spre rezolvare teme 

structurate sub forma unor proiecte cu grade de dificultate diferite. Accentul cade pe 

activitatea independenta a elevilor. Rolul profesorului se reduce la cel de îndrumare. Aceasta 

modalitate de organizare a instruirii contribuie la dezvoltarea initiativei, a încrederii de sine, la 

organizarea informatiei. 

Ultimele două sisteme prezentate cunosc adaptări la nivelul lecţiilor prin propunerea 

de către elevi a unor teme de referate, microstudii şi alte materiale documentare tematice 

care să intre în componenţa portofoliului şi pe care urmează să le realizeze personal sau în 

echipe de doi-trei elevi pe parcursul unui semestru. 

• Sistemul Dottrens, iniţiat de pedagogul elveţian R. Dottrens în sec. al XX-lea. Este un 

sistem de învăţământ individualizat prin fişe de dezvoltare, fişe de recuperare, fişe de lucru, 

fişe de control. 

• Sistemul Winnetka, iniţiat în oraşul Winnetka-SUA de Carlton Washburne, în sec. al 

XX-lea. Este un sistem de individualizare ce promovează o educaţie progresivă, îmbinând 

activitatea individuală cu cea de grup. Elevul poate fi în clase diferite la discipline diferite, în 

funcţie de aptitudini şi rezultate, cu condiţia ca diferenţa dintre aceste clase să nu fie mai 

mare de doi ani. 

       Sub influenţa curentului Educaţia nouă, procesul de învăţământ, este văzut ca 

activitate de predare-învăţare. Rolul prioritar revine cadrului didactic care este centrat asupra 

corelaţiei dintre acţiunea iniţială de predare şi acţiunea, simultană sau ulterioară, de învăţare, 

acţiune declanşată, organizată, orientată, în direcţia transformării personalităţii 

(pre)şcolarului/studentului. Educaţia nouă a criticat lecţia, apoi aceasta cunoaşte un proces 

de optimizare, în viziunea acestui curent.  

  În urma numeroaselor critici şi încercări spre a fi înlocuită, lecţia este, reconsiderată 

şi se impune prin virtuţile sale didactice: scop precis, volum de cunoştinţe bine determinat, 

organizarea activităţii de cunoaştere într-o succesiune logică.  

Abordarea lecţiei din perspectivă sistemică, ne permite să înţelegem definirea sa ca 

microsistem de instruire care reflectă/reproduce în miniatură procesul de învăţământ (acesta 

înţeles ca macrosistem de instruire) „de la care împrumută componentele şi caracteristicile 

sale, întreaga concepţie didactică pe care el se construieşte”(I. Cerghit, 1983).  

Tipurile de avantaje oferite de organizarea procesului de învăţământ ca lecţie sunt: 
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• se realizează o simbioză dinamică între principalele componente şi activităţi ale 

procesului de învăţământ: obiective-conţinut-metode-mijloace-strategii didactice, pe de o 

parte şi predare-învăţare-evaluare, pe de altă parte; 

• rolul coordonator al tuturor acestor activităţi îl are cadrul didactic, o persoană formată 

special în acest sens. 

Lecţia este unitatea pedagogică ce respectă 3 criterii de organizare: logic: sistem de 

cunoştinţe structurat; psihologic: respectarea criteriilor cerute de particularităţile de învăţare, 

motivaţie, interese; didactic: utilizarea ansamblului de metode şi procedee adecvate 

obiectivelor. 

Tipologia lecţiei 

Lecţia cunoaşte mai multe forme de realizare, în funcţie de  sarcina didactică de bază 

ce aduce modificări în structura sa internă. Activităţile didactice de bază sunt: 

• transmiterea cunoştinţelor şi asimilarea acestora de către elevi 

• formarea priceperilor şi deprinderilor  

• repetarea, sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor 

• verificarea cunoştinţelor asimilate şi aprecierea prin notare  

Cea mai importantă este evaluarea performanţelor realizate, întrucât presupune: 

cuantificarea rezultatelor, măsurarea şi aprecierea lor (operaţii ce depind de sistemul de 

notare, de exigenţe, de modul de organizare), diagnoza dificultăţilor, formularea unor predicţii 

privind etapa următoare. În raport de aceste sarcini didactice, cele patru tipuri fundamentale 

ale lecţiei sunt: 

• lecţia de comunicare / de dobândire de cunoştinţe 

• lecţia de formare a priceperilor şi deprinderilor 

• lecţia de recapitulare, sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor 

• lecţia de evaluare 

Practica şcolară adaugă şi lecţia combinată sau mixtă. 

Metoda didactică este un plan de acţiune conceput pentru iniţierea şi derularea 

situaţiilor de învăţare. Alegerea metodei de instruire se face în funcţie de două categorii de 

factori: 

3. obiectivi (natura finalitatilor; logica internă a ştiinţei; mecanismele învăţării etc..) 

4. subiectivi (contextul uman si didactic în care se aplica metoda; personalitatea 

profesorului; psihologia elevului /a clasei), stilurile de învatare ale elevilor, etc. 

Principalele metode didactice au fost descrise într-unul din capitolele anterioare, prin 
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urmare nu vom zăbovi prea mult asupra acestui subiect. Le vom enumera, pe scurt, pe cele 

mai uzitate. Astfel: 

Conversaţia: 

• conversatia de comunicare 

• conversatia de repetare si sistematizare 

• conversatia de fixare si consolidare 

• conversatia de verificare si apreciere 

• conversatia introductiva 

• conversatia finala 

• conversaţie euristică. 

Problematizarea; 

Brainstormingul; 

Metoda „Phillips 6 – 6”; 

Studiul de caz; 

Simularea (Jocul de rol); 

Studiul în  pe grupuri mici; 

Cubul; 

Metoda Predării/Învăţării reciproce (Reciprocal teaching – Palinscar, 1986); 

Expunerea; 

Demonstraţia, etc. 

 Mijloacele de învăţământ constituie una din componentele procesului de învăţământ. 

Constituie un subsistem cu funcţionalitate precisă, al căror potenţial pedagogic este 

valorificat în funcţie de metodele şi procedeele de instruire, pentru realizarea eficientă a 

sarcinilor proiectate la nivelul activităţii de predare-învăţare-evaluare. 

Dupa natura şi funcţionalitatea lor, distingem mai multe categorii de mijloace de învăţământ:  

• Mijloacele de învatamânt reale, ca mijloace naturale, sunt: obiecte, plante, 

animale, roci, substante chimice, caiete didactice pentru exerciţii. Toate materialele 

didactice folosite trebuie să fie de bună calitate, reprezentative, sugestive, bine 

executate, cu un design corespunzator. Materialele să se folosească când si cum 

trebuie. Sa se faca un instructaj corect pentru observarea şi pentru folosirea lor. 

• Mijloacele de substituţie sunt modele obiectuale, grafice, schematice 

• Mijloace obiectuale: mulaje, corpuri geometrice, machete, steme, peceti etc; 
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• Mijloace iconice (figurative): fotografii, desene didactice, scheme, diagrame, 

planse, harti, panouri etc. Materialele didactice sa fie corect realizate, să aibă un 

aspect estetic; să se foloseasca la momentul potrivit; să se explice şi să se 

demonstreze prin intermediul lor. 

• Mijloace ideative – conceptele, rationamentele, teoriile. Ele devin suporturi 

mintale de cooperare pentru însusirea altor cunoştinţe. Învăţarea interdisciplinară 

obligă la deplasarea învăţării în planuri diferite de cunoaştere. Teoriile dintr-un 

domeniu devin elemente de sprijin pentru teorii din alte domenii. Transferurile 

cognitive fac posibile colaborările interdisciplinare. În procesul didactic trebuie să se 

elaboreze, să se construiască noţiunile, conceptele, teoriile; să se dezvaluie, pe plan 

mintal, conţinutul şi sfera lor; ulterior numai se definesc şi se clasifică (daca este 

cazul). 

• Mijloace actionale: modele experimentale, de organizare a experientelor; 

�modele de concepere si realizare a lucrarilor de laborator, atelier, de proiectare, 

practica în productie; modele pentru simulatoare; modele informatice – 

calculatoarele. Conceperea şi calitatea realizării lor contribuie la însuşirea 

cunoştintelor, formarea priceperilor şi deprinderilor şi, mai cu seamă, la formarea 

atitudinilor de cunoaştere. Principalele condiţii de eficacitate sunt: să se selecteze 

modelele de actiune în concordanta cu specificul disciplinelor, vârsta si nivelul de 

pregatire al elevilor; să fie relevante pentru fe nomenele studiate; să se asigure 

învăţarea dirijată a modelelor acţionale; să se formeze şi să se consolideze atitudini 

pozitive de cunoaştere.  

• Mijloacele „Gutenberg” – cărţile, cursurile, îndrumătoarele, culegerile de texte, 

culegerile de exerciţii şi probleme, revistele de specialitate. Se recomandă pentru: 

�formarea deprinderilor de lectura, de studiu individual; formarea sentimentului de 

respect fata de carti; formarea deprinderilor de folosire a sistemului biblioteconomic, 

pentru o receptare rapidă a informaţiilor. 

• Mijloacele informatice. Calculatoarele. Mijloacele informatice sunt absolut 

necesare învatamântului. Sunt folosite pentru: instruirea asistata de calculator 

necesara pentru însusirea cunostintelor, formarea priceperilor si deprinderilor; 

exersarea asistata de calculator: pentru fixarea cunostintelor; verificarea asistata de 

calculator; se realizează cu ajutorul programelor pentru testarea nivelului de învăţare 

şi pentru evaluarea răspunsurilor pe baza algoritmilor. Calculatorul, cu toate  
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avantajele incontestabile, rămâne un mijloc de învatamânt integrat sistemului uman 

de învăţare, un auxiliar preţios. 

Vă supunem atenţiei următorul fragment din cartea lui Alexandre Jardin „ Fiecare 

femeie este un roman„ apărută la editura Humanitas în 2009 - paginile 78 -80: „Doamna 

Equal avea dreptate” 

În clasa a cincea, doamana Equal m-a ridicat la rangul de elev bun la matematică 

fără să-mi ceară spă pregătesc vreo lecţie. Înaintea ei, nimeni nu reuşise să mă salveye de 

la nulittaea mea în materie de clacul. Nu mă pricepeam deloc să învăţ. În faţa unei probleme 

de aritmetică, mintea mea era în altă parte: chiar atunci când Zouzou mă ajuta cu blândeţe. 

Nici un tip aspăru cu vocea ridicată nu îndreptase vreodată lucrurile. În schimb, 

surprinzătoarele injoncţiuni ale doamnei Equal nu erau niciodată rostite: în consecinţă 

devenea delicat sa te opui. Poţi contesta tăcerea? Am unsprezece ani. Școlar cam leneş, 

învăţ la Gerson, instituţie lipsită de veselie, de pa strada Pompei, la Paris. ….la începutul 

anului şcolar apare doamna equal. O mutră agricolă şi un păr blond şi des …Pune întrebări 

clasei despre o problemă de algebră care va face obiectul cursului. Prietenul meu tristan 

răspunde corect şi brusc îşi atrage acest ciudat răspuns: 

- -Afară, ieşi afară, tristan! Șterge-o în curte! 

- -Ce-am făcut? Bâiguie amicul meu. 

- -Ai răspuns bine. Ți-am dat nota 20 din 20. 

Stupoarea clasei. Aerul se umple de semne de întrebare. Doamana Equal ne explică 

atunci că, într-adevăr nu vede de ce ar trebui Tristan să mai rămână în clasă dacă ştie 

subiectul discutat.  

- -La mine, daţi afară sunt cei buni. Nu-i voi ţine în clasă decât pe cei care n-au 

înţeles. După zece minute, m-am alăturat lui tristan în curte, împreună cu alţi câţiva 

uluiţi. Săptămâna următoare, ştiam lecţia pe dinafară înainte să intru în clasă, ca să 

pot să ies cât mai repede şi să joc, gălăgios, fotbal. … 

Doamna Equal e singura profesoară de mate care a ştiut vreodată să mă motiveze 

indirect, ca şi cum ar fi înţeles că drumul cel mai scurt dintre două puncte rămâne zigzagul. 

…De la doamna Equal am învăţat să lucrez singur şi să mă înham la studii. La sfârşitul 

anului însă, ea a fost cea dată afară! Metodele ei neortodoxe deranjau somnolenţa 

instituţiei.. Nişte părinţi se plânseseră. Media generală ajungea undeva pe la 16 din 20”.  
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            Aplicaţie  

1. Explicaţi necesitatea şi importanţa strategiilor didactice în activitatea cadrului didactic. 

2. Analizaţi critic definiţiile strategiei didactice întâlnite în literature de specialitate şi formulaţi 

o definiţie proprie. 

3. Proiectaţi strategii didactice pentru diferite teme corespunzătoare disciplinei pe care o 

predaţi, pentru fiecare din categoriile de lecţii însuşite anterior. 

4. Explicaţi de ce sunt corecte toate sintagmele: metode didactice, metode de instruire, 

metode pedagogice, metode de învăţământ, metode de predare-învăţare? 

5. Explicaţi de ce este necesar ca metoda să reflecte unitatea dintre activitatea profesorului 

şi cea a elevilor, interdependenţa dintre acţiunile acestora? 

            Aplicaţie  

După cum observăm, eroina, doamna Equal, este o profesoară orientată spre rezultat. 

Cum comentaţi metodele doamnei Equal? 

  Reflecţie  

Aţi proceda similar cu doamna Equal la disciplina d-voastră? 

Aţi întâlnit profesori care să acţioneze similar cu d-na Equal? 

Cum comentaţi faptul că deşi a avut rezultate remarcabile unii părinţi s-au plâns şi d-na 

Equal a fost dată afară? 

Consideraţi că pentru obţinerea rezultatelor dorite orice strategii didactice sunt permise?  

  Reflecţie  

1. Ce i-aţi răspunde unui coleg care ar afirma că strategia didactică se confundă practic cu 

lecţia? 

2. Ilustraţi relaţia dinamică strabilită între o metodă şi un procedeu didactic în cazul unui 

conţinut corespunzător disciplinei pe care o predaţi. 
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Vă recomandăm pentru aprofundare: 

Ionescu, M., Bocoş, M., Tratat de didactică modernă, Editura paralele 45, Piteşti, 2009 

Bocoş, M:, Jucan, D., Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării, Repere 

şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Editura Paralela 45, Piteşti, 2007 

Exerciţiu creativ 

1.Realizaţi un eseu reflexiv despre “Virtuţile şi servituţile mijloacelor de învăţământ”. 

2.Comentaţi în scris afirmaţia: „Nu este important mijlocul didactic în sine, ci acţiunea cu 

acesta”. 

3. Realizaţi un eseu reflexiv cu titul: “Rezultatele învăţării primează în faţa  strategiilor” 

(parafrazare a dictonului “scopul scuză mijloacele”) în care să vă expuneţi părerea şi să o 

justificaţi asupra a ceea ce consideraţi mai important, rezultatele sau modul în care se 

ajunge la ele. 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

                 

           Extindere            
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3.2.2. Comunicarea transdisciplinară – cerinţă sau necesitate? 

 

 

 

 

Ştim oare să comunicăm transdisciplinar? Sau de cele mai multe ori ne limităm la 

comunicarea specifică domeniului nostru de pregătire sau la specificul disciplinei pe care o 

predăm? Putem interacţiona cu uşurinţă cu domeniile din imediata vecinătate a pregătirii 

noastre? Ştim să folosim informaţiile şi rezultatele ştiinţei pentru o dezvoltare 

transdisciplinară a elevilor noştri, astfel încât aceştia să devină oameni adaptaţi ai societăţii 

de mâine? 

 

 

 

 

 

 

Este important să dezvoltăm la elevi abilităţi şi competenţe de comunicare a 

mesajului specific ştiinţific, de lectură, dar este cel puţin la fel de important să stimulăm 

atitudini pozitive, de respect şi consideraţie faţă de ştiinţe, faţă de descoperirile epocale 

realizate d-a lungul timpului, faţă de eforturile pe care cercetătorii de azi le depun pentru 

dezvoltarea lor (se consideră că cele mai multe descoperiri în ştiinţe au fost realizate în 

secolul XX !).  

Cum ar arăta viaţa noastră cotidiană fără aceste descoperiri? Să facem elevii să fie 

conştienţi că fără descoperirile importante în fizică susţinerea activităţilor de cercetare ale 

secolului trecut nu ar folosi azi Internetul, telefonul mobil, televizorul, toate electrocasnicele 

pe care le au acasă, iluminatul public şi multe, multe alte lucruri minunate care ne 

înconjoară.  

Poate că interesul pe care reuşim să-l stârnim va determina pe cei mai talentaţi şi 

pasionaţi dintre elevii noştri să dorească o carieră în cercetarea ştiinţifică sau tehnică.  

O modalitate pe care o avem la îndemână este cea oferită de muzeele de ştiinţe din 

întreaga lume. Cum probabilitatea ca noi sau elevii noştri să le putem vizita este mică, putem 

să realizăm, utilizând Internetul, tururi virtuale a  cestor muzee. Găsiţi informaţii deosebit de 

utile la adresa http://www.cs.cmu.edu/~mwm/sci.html .  

  Provocare 

       

Repere teoretice 
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Să luăm de exemplu site-ul muzeului Palais de la decouverte din Paris 

(http://www.palais-decouverte.fr/index.php ). Este un site deosebit de bine structurat, unde 

veţi putea găsi pe lângă informaţii despre muzeu (expoziţii deschise, ore de vizitare etc.) şi 

multe materiale pe care le puteţi utiliza la orele de fizică.  

Site-ul urmează structura muzeului şi este organizat pe şase secţiuni: 

astronomie/planetarium, geoştiinţe, matematică, chimie, fizică, ştiinţele vieţii.  

Muzeul are dedicat fizicii un spaţiu de 3000 m2  , iar pe site vezi găsi informaţii despre 

cele opt săli unde se găsesc exponatele: electrostatică, electromagnetism, magnetism şi 

supraconductibilitate, lumină, căldură şi fluide, sunete şi vibraţii, fizica nucleului şi particule şi 

mecanică. 

Pentru fiecare sală există scurte prezentări video. Avaţi de asemenea acces şi la alte 

diverse prezentări video şi articole en-line deosebit de interesante (Energia, încotro?, 

Conversia fotovoltaică a energiei solare, Cronologie climatică a ultimului mileniu în Europa), 

informaţii despre premiile Nobel în fizică din 2006 şi 2007 şi multe, multe alte informaţii 

extrem de interesante şi utile. 

Pentru documentare aveţi la dispoziţie secţiunile Pământ şi univers, materie şi 

energie, matematică şi lumea vie.  

Site-ul lui Science Museum din Londra (http://www.nmsi.ac.uk/index.asp?flash=yes ) 

pe prima pagină faceţi clic pe Science Museum) vă oferă un tur virtual al muzeului, iar la 

secţiunea Online stuff prezintă informaţii interesante şi diverse din următoarele subiecte: 

artă, ştiinţă, media, fizică şi matematică, chimie şi materiale, energie, obiecte din viaţa de zi 

cu zi, spaţiu, comunicare şi computere, inginerie, medicină şi biologie şi transport. Deosebit 

de interesantă este şi secţiunea cu jocuri video, pe care le-aţi putea recomanda elevilor d-

voastră (ca de exemplu Energy flows, Energy Ninjas, Make Energy Useful). 

Materiale deosebit de interesante şi utile veţi găsi şi pe site-ul lui History of Science 

Museum din Florenţa. Veţi putea face un tur virtual al muzeului, viziona expoziţii on-line, 

prezenta elevilor instrumente utilizate de Galilei care se găsesc printre exponatele muzeului 

(cu care se pot face simulări!). Există şi o bibliotecă virtuală a muzeului unde veţi găsi 

informaţii interesante. 

Atenţie! 

- Nu toate site-urile din listă se deschid la prima încercare! 

- Dacă intenţionaţi folosirea de informaţii dintr-un site la oră, verificaţi înainte de oră 

funcţionarea site-ului! 



 
 

108 

 

- Site-urile se actualizează periodic, aşa că verificaţi, dacă îl utilizaţi la oră, dacă 

informaţia vizată se mai găseşte pe site! 

- Majoritatea site-urilor sunt în limba engleză (sau au şi varianta în limba engleză)! 

- Serviţi informaţiile de pe site-ul cu lista muzeelor „în porţii mici”, altfel riscaţi să 

produceţi efecte contrare celor scontate prin blocul creat ce abundenţa de informaţii 

ce nu pot fi preluate şi prelucrate de către elevi! 

- Includerea acestor informaţii în contextul unor lecţii este de preferat vizionării 

virtuale a cât mai multe expoziţii! 

Utilizarea Internetului poate constitui o oportunitate în învăţare, dar ea presupune 

existenţa unor metacompetenţe (incluzând şi reunind abilităţi de utilizare a computerului, 

identificare de cuvinte cheie în navigare pentru obţinerea de informaţii, preluarea 

informaţiilor, traducerea adecvată a acestora dacă sunt în limbi străine, prelucrarea lor etc). 

Selectarea informaţiei este un proces dificil, care, dacă nu avem formulate obiective clare, 

poate fi un mare consumator de timp!  

Site-urile indicate în prezentul articol sunt, marea majoritate în limba engleză. Este un 

bun prilej de a colabora cu colegii care predau limba engleză în şcoala dumneavoastră, nu 

numai la traducerea unor materiale, dar şi în stabilirea unor teme de casă comune! Se poate 

alege efectuarea unor teme la care materialele informaţionale să fie în limba străină, iar 

conţinutul să fie de fizică, profesorii de limbi străine verificând corectitudinea traducerii, iar d-

voastră corectitudinea ştiinţifică.  

Există în limba română două site-uri excelente (http://www.fizica.ro/ şi 

http://www.fizica.com/ ) ce se adresează profesorilor de fizică (cu legături şi spre alte site-uri 

în limbi străine!). 

Utilizarea computerului la ore presupune re-configurare curriculară, utilizarea 

calculatorului la ore (altele decât cele de informatică) fiind nu numai o oportunitate cognitivă 

ci şi una socio-culturală, elevii putând să fie stimulaţi să lucreze în echipe, cooperând în 

căutarea, schimbul şi procesarea de informaţii, putându-se realiza integrarea predării cu 

învăţarea.  

Computerul la orele de fizică poate reprezenta un instrument cognitiv remarcabil, prin 

facilitatea cu ajutorul VTR (Virtual Reality Technology) efectuării unor experimente şi simulări 

în spaţiul virtual pe care nu le putem efectua în laborator. Internetul poate fi considerat ca o 

oportunitate considerabilă, dar planificarea şi dirijarea învăţării este responsabilitatea 

profesorului.  

Computerul, navigarea pe Internet, experimentele în spaţiul virtual sunt mijloace extrem 
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de eficace dacă sunt utilizate adecvat, dar ele nu pot suplini lectura propriu-zisă, plăcerea de 

a citi o carte captivantă. Din păcate elevii secolului XXI citesc mai puţin! 

Demersurile directive, de genul „ în două săptămâni, sau în timpul vacanţei să citiţi (şi, 

eventual să faceţi rezumatul!) această carte“ nu vor stimula plăcerea de lectură, oricât de 

interesantă ar fi lectura recomandată.  

Cum am putea face altfel? Să găsim pretext pentru lectură!  

Un exemplu: cartea lui Dan Brown „Codul lui da Vinci” a avut un imens succes mondial. 

Chiar dacă elevii nu au citit cartea, mulţi dintre ei au vizionat ecranizarea ei. Putem profita de 

interesul stârnit atât de carte cât şi de film ca să solicităm elevilor să culeagă informaţii 

(implicit să citească, să se familiarizeze cu opera lui da Vinci, considerat unanim ca geniu 

universal!). 

Credeţi că elevii d-voastră ar fi interesaţi să afle mai multe?  

Interesaţi-vă ce cărţi citesc elevii, citiţi-le şi d-voastră şi găsiţi în ele pretexte pentru 

lectură ştiinţifică, dezvoltarea unor teme, găsirea de informaţii suplimentare. 

Să nu uităm însă să ne menţinem treaz propriul interes şi plăcere pentru lectură şi să nu 

recomandăm elevilor cărţi pe care noi nu le-am citit! 

 

            Aplicaţie  

Pregătiţi împreună cu elevii o “vizită” la unul din muzeele virtuale pe care le-am menţionat 

mai sus, în care să stabiliţi împreună cu ei care sunt obiectivele şi competenţele vizate, 

exponatele pe care să le vedeţi etc. 

Puteţi să faceţi aplicaţia sub forma unui proiect de grup, împărţind elevii în grupuri de câte 5-

7, care să aibă de vizitat câte un muzeu, sau să se focalizeze pe exponate diferite din 

acelaşi muzeu. 

Stabiliţi sarcini precise de lucru pentru fiecare din membrii grupului şi indicaţi-le formatul în 

care să prezinte proiectul. 

Stabiliţi împreună cu profesorii de la diverse discipline pe parcursul unei perioade de timp (de 

exemplu o lună) momente din lecţiile de la diverse discipline în care elevii să-şi prezinte 

proiectele, prin corelare, de exemplu, cu recapitulare unor  noţiuni care pot fi illustrate cu 

exponate din muzeul virtual vizitat, sau cu noţiuni noi care pot fi de asemenea illustrate prin 

proiectele respective.  
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  Reflecţie 

Cum credeţi că aţi putea colabora cu colegii d-voastră astfel încât o vizită virtuală să aibă 

caracter transdisciplinar? 

Ce abilităţi ITC vă sunt necesare? 

 

 

 

 

 

Puteţi consulta: 

1. GHID METODOLOGIC DE APLICARE LA CLASĂ A CURRICULUMULUI 

INTEGRAT, INTER- ŞI TRANSDISCIPLINAR, PENTRU DOMENIILE ŞTIINŢIFIC ŞI 

UMANIST, elaborat în cadrul proiectului „Proces educaţional optimizat în viziunea 

competenţelor societăţii cunoaşterii” Contract nr: POSDRU/55/1.1/S/25952, Proiect 

implementat de Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă – 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în parteneriat cu SIVECO 

ROMÂNIA şi Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”; 

2. CURRICULUM INTEGRAT, INTER- ŞI TRANSDISCIPLINAR, PENTRU DOMENIILE 

ŞTIINŢIFIC ŞI UMANIST, elaborat în cadrul proiectului „Proces educaţional optimizat 

în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii”  Contract nr: 

POSDRU/55/1.1/S/25952, Proiect implementat de Unitatea de Management al 

Proiectelor cu Finanţare Externă – Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului în parteneriat cu SIVECO ROMÂNIA şi Universitatea Naţională de Apărare 

„Carol I”; 

Pentru informaţii suplimentare accesaţi site-urile:  

http://www.palais-decouverte.fr/index.php  

http://www.nmsi.ac.uk/index.asp?flash=yes  

http://www.fizica.ro/ 

http://www.fizica.com/ 

Succes! 

 

            Extindere      
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Exerciţiu creativ 

Realizaţi întâi d-voastră, apoi împreună cu colegii cu care aţi stabilit o temă transdisciplinară, 

o vizită virtuală la un muzeu (incluzând, eventual, şi un tur al oraşului în care se găseşte 

muzeul) şi apoi abordaţi această aplicaţie cu elevii, din cele două perspective: 

monodisciplinar şi transdisciplinar. 
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