
 

3. Proiectarea de către CA şi CM a lecţiilor se ar asigura transdisciplinaritatea. 

4. Reamenajarea şi reutilarea cabinetelor metodice cu utilizarea TIC. 

5. Asimilarea şi implementarea teoriei multiplelor inteligenţe. 

6. Asigurarea cu cadre a CMR conform organigramei. 

7. Implicarea plenară a tuturor colaboratorilor (inclusiv inspectorii) în organizarea şi desfăşurarea 

multiaspectuală a formării continue a cadrelor didactice şi manageriale. 

8. Respectarea întocmai a cerinţelor, tehnologiilor de implementare a tuturor elaborărilor ME, I.Ş.E., 

DGÎTS. 

9.  Stimularea tuturor cadrelor MMM implicate în procesul de formare continuă a profesorilor, 

managerilor etc.  

10. Implementarea proiectului respectiv cere insistenţă, perseverenţă şi principialitate, un spirit de echipă 

sănătos din partea tuturor angajaţilor. Dacă va fi prezentă situaţia din vestita fabulă „Racul, broasca 

şi o ştiucă”, atunci vom profana situaţia ca şi în cazul Microcentrelor Metodice.  

11. Completarea corectă şi reală de către fiecare cadru didactic a Fişei de evaluare a nevoilor de formare 

continuă în contextul educaţiei centrate pe cel ce învaţă şi structurate pe domenii de competenţă. 

Toate instituţiile din raionul Sângerei şi managerii şcolari au fost instruiţi şi asiguraţi cu setul de 

materiale ce se referă la casetele structurate pe patru niveluri taxonomice şi tehnologiile de 

implementare a acestei metode. 

12. Organizarea şi desfăşurarea muncii metodice la nivel de instituţie, MCM, CMR şi centrelor 

republicane de promovat conform cerinţelor personale ale cadrelor didactice. Cerinţele studiate, 

generalizate şi distribuite centrelor se va efectua numai în bază de competenţe, posibilităţi şi resurse 

pentru asigurarea asistenţei metodice la orice nivel. 
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Abstract 

We offer you the experience of teachers’ work from D. Cantemir lyceum, their progressive 

application of modernizing the curriculum: the examples of their application of modern technologies in 

Russian lyceums; the realization of competence of communication at the level of special attention at the 

beginning of the lesson; the suggestions of new concrete elements on the base of new models of 

communications. We offer you a successful and fruitful experience of the work of some teachers concerning 

the collaboration between the teacher and the student. 

 

Ne aflăm într-o perioadă pe care unii ar numi-o tulbure, alţii incertă, ceilalţi - de cotitură. Noi, însă, 

cei ce plantăm seminţele binelui în sufletele generaţiei tinere, considerăm că ziua de astăzi este deosebit de 

interesantă, incitantă şi promiţătoare. Organismul complicat al educaţiei naţionale se îndreaptă pe un nou 

făgaş, cel al atenţiei deosebite pentru principalul destinatar al său - elevul, copilul, învăţăcelul. 

Elevul se plasează în centrul atenţiei tuturor elementelor sistemului complicat numit Sistemul 

Educaţional Naţional. Ideea centrării pe elev ne convine, ne place şi „este pe măsura” năzuinţelor noastre 

profesionale. Salutăm faptul că de acum încolo elevul nu doar va cunoaşte, va şti, va fi capabil să facă ceva, 

ci şi se va descurca, va găsi soluţii, se va integra cu succes în diferite domenii cotidiene. Deci, dacă am 

parafraza cunoscutul proverb „Să nu-i dăm copilului peşte”, dar „să-i dăm undiţa şi să-l învăţăm să prindă 

peştele”, curriculumul modernizat ne sugerează să-i dăm elevului doar ideea de undiţă, pentru ca apoi copilul 

să-şi meşterească undiţa, să-şi aleagă balta cu peşte şi să pescuiască în voie.  
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Cum se materializează această idee la o disciplină concretă ţinem să demonstrăm în baza experienţei 

profesorilor de limbă şi literatură română de la liceul D. Cantemir - o instituţie de învăţământ cu tradiţii 
demne de urmat. 

În procesul comunicării elevii întâmpină dificultăţi la utilizarea materiei lingvistice (lexicale şi 
gramaticale) studiate. Astfel se întâmplă cu cei care au învăţat foarte bine limba engleză la şcoală, dar ajunşi 
într-un mediu anglofon constată cu supărare că nu înţeleg ce se vorbeşte în stradă sau nu pot formula cele 

mai simple mesaje. Întru prevenirea unor asemenea situaţii în liceul D. Cantemir la orele de limba şi 
literatura română s-a creat o tradiţie originală: lecţiile încep cu un moment lexical. 

În clasa a cincea momentul lexical cu genericul Surpriza cuvintelor îl reprezintă lucrul cu lexicul. 

Elevul, pe post de profesor, verifică însuşirea lexicului studiat la lecţia/ lecţiile precedente după un anumit 

algoritm. Cuvântul se tălmăceşte, se explică prin sinonime şi antonime, se explică şi se demonstrează sensul 

prin alcătuirea îmbinărilor de cuvinte, enunţurilor, contextelor. Intriga momentului lexical constă în forma lui 

de organizare, activitate captivantă şi de productivitate optimă: joc, situaţie de problemă, concurs etc. 

Momentul lexical devine antrenant, spectaculos, inedit. Succesul este garantat doar în cazul unei pregătiri 

minuţioase: lucrul cu dicţionarul, consultarea enciclopediilor, repetarea fenomenelor gramaticale aferente 

etc. Activitatea se încheie cu o evaluare reciprocă. Responsabilul apreciază activitatea respondenţilor şi 
viceversa. Momentul lexical dă un ritm operativ întregii lecţii şi devine o punte logică spre activităţile de 

bază. 
Avantajele activităţii sunt multiple: deprinderea zilnică de a lucra cu dicţionarul, de a descoperi 

neobosit noi sensuri ale cuvintelor, de a le utiliza în practica verbală. 

În clasa a şasea momentul lexical îşi schimbă puţin formatul. Obişnuinţa de a lucra cu lexicul fiind 

formată, se pun în aplicare competenţele prin simularea diverselor situaţii reale de comunicare. Momentul Să 

vedem cum funcţionează… presupune descrierea, comentarea, explicarea procesului de funcţionare a unui 

obiect, mecanism etc. Elevii explică în limba română cum funcţionează un obiect uzual, cunoscut. Vă 

propunem un exemplu: Să vedem cum funcţionează candela decorativă. Iniţial elevul numeşte elementele 

constitutive: un recipient umplut cu ulei aromatizat şi o feştilă. Apoi descrie cum funcţionează candela: 

uleiul, fiind absorbit de feştilă, menţine arderea candelei aprinse. În final elevul menţionează, apelând la 

ajutorul clasei, utilitatea obiectului şi cuvântului candelă în viaţa cotidiană, în ritualuri religioase, ca unitate 

de măsură în fizică.  

Elevul a utilizat cuvinte şi modele de comunicare frecvente: a aprinde un chibrit, a turna ulei etc. La 

prima vedere aceste cuvinte nu sunt parte componentă a lexicului prevăzut de tema lecţiei, dar utilizarea lor 

lărgeşte considerabil vocabularul elevilor, contribuie la actul de comunicare. Aşadar, la începutul lecţiei se 

simulează o situaţie aparent detaşată de subiect, dar implică anumite competenţe de comunicare. 

În clasele VII-VIII momentul lexical îşi schimbă şi forma şi obiectivul. Se vizează analiza unui 

fenomen, deducerea şi formularea concluziilor. 

În clasa a opta etapa Taina proverbului presupune comentarea unui proverb. Profesorul, la 

începutul anului, redactează un algoritm al prezentării. Una dintre condiţiile de bază este ca proverbul să fie 

românesc, nu tradus din limba rusă (în clasa a VIII-a elevii studiază literatura română şi au cunoştinţe despre 

o operă folclorică).  

Algoritmul propus: 

1. selectarea proverbului; 

2. lectura expresivă; 

3. explicarea cuvintelor-cheie (prin sinonime, antonime, tălmăcire etc.); 

4. comentarea într-o comunicare de 5-6 propoziţii a sensului proverbului (context); 

5. propunerea unui echivalent în limba rusă; 
6. distribuirea proverbului (multiplicat) tuturor colegilor de clasă. 

Deoarece fiecare elev primeşte proverbul şi îl păstrează în caiet, putem să revenim la el pe parcursul 

întregului an ori de câte ori avem nevoie.  
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Anterior am prezentat doar câteva dintre practicile pe care le aplică profesorii de limba română, 

practici care permit să se menţină interesul elevului pentru disciplină, să realizeze o activitate constantă de 

căutare, de formulare, de comunicare permanentă în limba română. Şi, nu în ultimul rând, ca obiectiv de bază 

al profesorilor, se dezvoltă încă din startul lecţiei competenţele de a înţelege şi de a produce adecvat şi corect 

mesaje orale şi scrise, de a comunica în situaţii cunoscute, modelate, de a selecta, prelucra/ procesa şi 
prezenta informaţii din diverse surse.  

 

Bibliografie 

1. Curriculum naţional. Limba şi literatura română pentru alolingvi. Etapa gimnazială. Chişinău, 2010. 

2. Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru etapele primară, gimnazială, liceală. 

Chişinău, 2010, 2011. 

3. Manualele de limba şi literatura română pentru clasele 5-9. Chişinău, 2011. 

 

 

VALORIFICAREA CONTEXTUALĂ INTEGRALĂ 

A METODELOR INTEGRATIVE DE PREDARE (METODA „6 DE CE?”) 

 

Petru DERESCU, 

doctor, conferenţiar,  

Universitatea de Studii Europene din Moldova 

Stella MORARU,  

profesoară, liceul din or. Ghindeşti, r-nul Floreşti 
 

Abstract 

This article treats the problem of systemical application of the “6 Why?” method in the context of 

literary education. The multi-directional development of the method strengthens the formation of several 

skills, namely: integral artistic text interpretation, critical reasoning and artistical awareness, approval of 

personal opinion based on axiological perspective. 

 

Premisele studiului de faţă sunt constituite, pe de o parte, din abordarea teoretică a procesului de 

predare a literaturii ca atare, iar - pe de alta - derivă din generalizările experienţei de predare studenţilor a 

disciplinei universitare „Creaţia lui Grigore Vieru - continuă chemare spre dialog stelar”. 

1. Noua paradigmă metodologică, în acest context, solicită implicarea plenară a cititorului –

elevului/studentului – în procesul de înţelegere a mesajului, structurii imagistice şi a potenţialului mesagistic 

al operelor artistice. 

2. Ipoteza constă în următoarea: afirmaţiile axiologice devin convingeri doar în cazul analizei poliaspectuale 

a posibilelor interpretări ale cuvântului artistic prin prisma verificării argumentative a acestora. Să ne 

amintim în acest sens următoarele: “Gândirea critică, în opoziţie cu cea schematică, presupune că informaţia 

este mai degrabă începutul decât sfârşitul învăţării. A gândi critic înseamnă a lua idei, a le examina 

implicaţiile, a le pune la îndoială, a le compara cu alte puncte de vedere, opuse, a construi sisteme de 

argumente care să le sprijine şi să le dea consistenţă, a-şi definitiva atitudinea în baza acestor argumente” [1, 

p. 15]. 

În aceeaşi ordine de idei cităm: “Gândirea critică apare şi se dezvoltă atunci când nu domină un 

răspuns corect” [Ibid]. Din această perspectivă considerăm raţional a utiliza din plin posibilităţile pe care le 

conţin metodele interactive în general în activitatea didactică. 

3. În particular, ne vom referi la metoda „6 De ce?”, care vizează dezvăluirea conţinutului şi orientarea 

mesagistică a textului în baza poeziei „Formular” de Gr. Vieru. 
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