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PREDAREA-ÎNVĂȚAREA GEOGRAFIEI 

Virgilia Andrițchi, profesor de geografie, grad didactic doi 

Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, Chișinău 

Raportul Comisiei Internaţionale a Educaţiei pentru Secolul al XXI-lea, 

UNESCO,  pune accentul pe patru piloni ai unui nou tip de educaţie: a învăţa să 

cunoşti, a învăţa să faci, a învăţa să trăieşti alături de ceilalţi şi a învăţa să exişti [5]:  

• A învăţa să cunoşti semnifică învăţarea metodelor care ne ajută să distingem ceea 

ce este real de ceea ce este iluzoriu şi să avem, astfel, o cale inteligentă de acces la 

cunoştinţele epocii noastre. Nu asimilarea unei mase enorme de cunoştinţe ştiinţifice 

oferă accesul la spiritul ştiinţific, ci calitatea celor învăţate, iar calitate înseamnă a-l 

face pe copil, adolescent ori adult să pătrundă în sensul demersului ştiinţific reprezentat 

de interogarea permanentă în legătură cu rezistenţa faptelor, imaginilor, 

reprezentărilor, formalizărilor. A învăţa să cunoşti înseamnă, de asemenea, capacitatea 

de a stabili legături între diferite cunoştinţe, între cunoştinţe şi semnificaţiile lor şi 

posibilităţile noastre interioare.  

• A învăţa să faci semnifică dobândirea cunoştinţelor şi practicilor diferitelor 

activităţi. A învăţa să faci înseamnă învăţarea creativităţii. A face semnifică şi a face 

ceva nou, a scoate la lumină potenţialul creativ al elevului, asigurarea condiţiilor de 

realizare maximă a potenţialităţilor sale creatoare.  

• Desigur, a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi semnifică, înainte de toate, 

respectarea normelor ce reglementează raporturile dintre fiinţele ce formează o 

colectivitate. Aici există un aspect al evoluţiei transdisciplinare a educaţiei: a te 

recunoaşte pe tine însuţi în chipul celuilalt.  

• A învăţa să fim înseamnă şi a învăţa să cunoaştem şi să respectăm ceea ce leagă 

subiectul de obiect.  

Cu certitudine, există o inter-relaţie destul de evidentă între cei patru stâlpi ai 

noului sistem de educaţie: cum să învăţăm să facem, învățând să cunoaştem şi cum să 

învăţăm să fim, învățând să trăim împreună. 

Sistemul educațional din Republica Moldova, prin racordare la politicile 

educaționale europene, parcurge astăzi un proces de reformare. În special, se impune 

reconsiderarea activităţii de învăţare, ca activitate fundamentală, or, profesorul nu se 

mai rezumă doar la furnizarea de informaţii elevului (ce să înveţe), ci şi la ajutorarea 

elevilor (cum să înveţe). Aceasta pentru că învăţarea durabilă se realizează prin 

CZU: 372.891 

VALORIFICAREA METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN 

6



experienţa directă cu situaţiile de mediu și este puternic determinată de baza de 

cunoştinţe anterioare, iar procesul didactic devine unul centrat pe persoana care 

învaţă.  

Un rol hotărâtor în acest sens revine mediului de învăţare, care ar trebui să 

faciliteze procesul propriu-zis de învățare, demostrând următoarele caracteristici [1, p. 

23]: 

• să ofere reprezentări multiple ale realităţii (contribuind la creşterea flexibilităţii 

cognitive) care să fie adaptative, împiedicând suprasimplificarea şi înfăţișând 

complexitatea mediului real; 

• să faciliteze construcţia de cunoştinţe în locul reproducerii acestora; 

• să faciliteze rezolvarea unor sarcini autentice în contexte relevante, în locul unei 

activități de predare a materiei abstracte, decontextualizate; 

• să implice aplicarea unor metode de predare deschise şi autentice, de genul 

studiului de caz, în locul metodelor rigid structurate; 

• să încurajeze reflecţia personală asupra experienţei; 

• să permită construcţia de cunoştinţe asociate diferitelor contexte ale învăţării; 

• să faciliteze construcţia colaborativă de cunoştinţe prin negocierea socială a 

semnificaţiilor. 

Bocoş M. subliniază că „didactica modernă solicită ca învăţarea realizată de elevi 

să fie activă şi interactivă, să presupună implicarea deplină a elevilor - intelectuală, 

motrică şi afectiv-volitivă, să aibă la bază activităţi practice şi experimente, să se 

realizeze prin conexiuni intra- şi interdisciplinare pe un fond euristic şi problematizant, 

să stimuleze gândirea activă, critică şi creatoare a elevilor [1, p. 31]. 

Din perspectiva didacticii moderne se recomandă respectarea unor anumite 

condiții psihopedagogice, una dintre condițiile esențiale, cu impact puternic asupta 

rezultativității procesului de învățare, fiind elaborarea strategiei de predare-învățare-

evaluare.  

Este cazul să evidențiem că strategiile didactice nu se reduc la metode, la mijloace 

sau combinări ale acestora, ci reprezintă o structură mai complexă decât aceste 

elemente componente, organizată într-o formă care vizează un proces educaţional 

desfăşurat într-un timp mai îndelungat. Principalele componente ale strategiilor 

didactice se referă la [8]:  

• resurse metodologice - acestea cuprind sistemul de metode, diferite forme de 

organizare a instruirii, finalitățile şi conţinuturile, elemente de context;  
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• cadrul normativ - acesta cuprinde documentele reglatoare principale, paradigmele 

educaţionale, fondul de cunoştinţe anterior al elevilor şi, într-o oarecare măsură, 

experienţa didactică;  

• resursele umane - acestea se referă la caracteristici ale profesorului, elevului, 

colectivelor de elevi şi sistemul managerial din şcoală; în cadrul caracteristicilor 

resurselor umane există elemente atitudinale, motivaţionale, de organizare a 

grupurilor şcolare şi, îndeosebi, relaţia profesor – elev. 

• La acestea se adaugă, într-o anumită măsură, predispoziţia cadrului didactic la 

inovaţie. 

Metodele constituie nucleul / componenta de bază a unei strategii și se referă la 

calea ce trebuie urmată, drumul ce conduce la atingerea finalităților educaţionale, ea 

având  un caracter multifuncţional, în sensul că poate fi aplicată ca instrument didactic 

de sine stătător şi poate fi aplicată în combinaţie cu alte metode construind o strategie 

didactică. Metodele sunt instrumente de lucru atât ale profesorului, cât şi ale elevilor, 

având o sferă de cuprindere a tuturor componentelor procesului didactic [6].  

Alegerea metodei se face în funcţie de două categorii de factori: obiectivi (natura 

finalităților; logica internă a ştiinţei; mecanismele învăţării etc.); subiectivi (contextul 

uman şi didactic în care se aplică metoda; personalitatea profesorului; psihologia 

elevului /a clasei), stilurile de învatare ale elevilor etc. [3]. 

Pentru a facilita procesul de formare a competenţelor metodele trebuie să poarte 

caracter activ-participativ, interactiv. Trecerea la o metodologie activă implică elevul 

în procesul de învăţare şi îl învaţă aptitudinile învăţării, precum şi aptitudinile 

fundamentale ale muncii alături de alţii şi ale rezolvării de probleme.  Interactivitatea 

are la bază relaţiile reciproce şi se referă la procesul de învăţare activă, în cadrul căreia 

cel care învaţă acţionează asupra informaţiei pentru a o transforma într-una nouă, 

personală şi interiorizată. În sens modern, cel ce învaţă reconstruieşte sensuri prin 

explorarea conţinuturilor, rezolvând probleme şi / sau aplicând cunoştinţele dobândite 

în situaţii noi.  

Facem precizarea, metodele interactive au în vedere provocarea şi susţinerea 

învăţării active în cadrul căreia cel ce învaţă acţionează asupra informaţiei pentru a o 

transforma într-una nouă, personală, proprie. Folosind aceste metode, profesorul îl 

determină pe elev să devină răspunzător în procesul construirii sensurilor 

informaţionale, prin rezolvări de cazuri, prin explorări şi cercetări sau aplicând ceea ce 

a dobândit în contexte noi, diferite. Interactiv este individul care interrelaţionează 

direct cu ceilalţi, pe de o parte, sau cu materialul de studiu, pe de altă parte, prin procese 
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de acţiune transformatoare şi de filtrare cognitivă, de personalizare a conţinuturilor 

învăţate [8]. 

Analizând metodele de predare - învățare, prezentate în literatura de specialitate, 

am selectat cele mai relevante în context de formare a competențelor specifice la 

disciplina Geografia, modulul „Hidrosfera”, pe care le prezentăm în cele ce urmează, 

respectând cadrul ERRE (Evocare-Realizarea sensului-Reflecția-Extinderea).  

TEHNICI DE EVOCARE:  

1. Masa rotundă simultană:  

• Sarcină de lucru: Formați un grup de câte șase. Fiecare grup se va așeza la o masă 

și va lua o foaie albă și un creion. Foaia și creionul vor trece pe rând pe la fiecare 

și veți nota  câte o ideie pe care o aveți despre Apa în natură. Aveți la dispoziție 

patru minute. 

• Activitate în grupuri. Exemplu: 

- Poate trece dintr-o stare de agregare în alta; 

- În natură nu există apă pură; 

- Posedă capacitate termică; 

- 2/3 din suprafața Pământului îi revin apei; 

- Apa este poluată, dazastruoasă. 

- Apa nu are gust, miros, culoare. 

• Activitatea frontală. După epuizarea timpului unul dintre elevi citește cu voce tare 

ce a scris fiecare pe foaie în așa fel ca toți elevii să audă. Pentru clarificarea 

aspectelor, pentru completarea anumitor cunoștințe, pentru corectarea greșelilor, 

pot fi adresate întrebări: În ce condiții apa trece dintr-o stare de agregare în alta? 

Cum crezi că întâmplător apei îi revine 2/3 din suprafața Pământului. Ce te face 

să crezi că apa este poluată? E adevărat că apa nu are nici gust, nici miros sau 

culoare? 

Este important ca elevii să primească din partea profesorului sau colegilor un 

feed-back la ideile care le-au scris, deoarece altfel pot rămâne cu idei eronate despre 

subiectul abordat. rofesorul mai poate propune ca fiecare grup să prezinte ideile pe un 

poster care va fi afișat. 

2. Termenii-cheie în avans:  

• Sarcina de lucru: Scrieți în caiete cei nouă termeni pe care i-am scris la tablă: 

izvor, deltă, estuar,  inferior, cursul râului, superior, liman, gură de vârsare, 

elementele râului. Timp de patru-cinci minute stabiliți în perechi ce relație există 

între acești termeni. Reprezentați grafic această relație existentă între termeni și 

precizați caracteristica ei esențială. 
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• Activitate în perechi. Elevii discută semnificația termenilor și stabilesc ce relație 

există între aceștea.  

• Citirea textului și compararea cu relața identificată anterior: Citiți textul din 

manual. Identificați conceptele scrise pe tablă și relația existentă între ele. 

Comparați relația descoperită în text cu relația propusă de către voi anterior citirii 

textului. Corectați sau completați relația pe care ați stabilit-o la început. Aveți la 

dispoziție trei minute. 

Izvor Elementele 

Superior râului 

Mediu                                      Cursul râului 

Inferior 

Deltă 

Liman                                      Gură de vărsare                  

Estuar 

REALIZAREA SENSULUI: 

1. Investigație prin explorarea interdisciplinară:  

• Comunicarea sarcinii de lucru: Formați grupuri de câte patru. Fiecare grup va 

studia timp de cinci minute Lacurile dintr-o altă perspectivă: grupul nr.1 - a 

ecologiei, grupul nr. 2 - a geografiei, grupul nr. 3 - a biologiei, grupul nr. 4 - a 

fizicii, grupul nr. 5 - a economiei (agricultura, industria, transporturi), grupul nr. 

6 - a chimiei. Utilizați textul următor și cel din manual (Lungu Volontir, 2012, 

p.151-153). Fiecare grup va desemna un reprezentant ce va sintetiza pe tablă ideile 

principale. 

• Activitate în grupuri: Elevii din fiecare grup pot discuta pe baza textului , extrag 

informațiile esențiale, le scriu pe tablă. 

• Activitate frontală: un reprezentant din fiecare grup prezintă succint Lacurile din 

perspectiva domeniului atribuit.  Informațiile pot fi prezentate și sub forma unui 

poster. Elevii adresează întrebări fiecărui grup sau profesorului. 

2.  Organizarea grafică a informațiilor prin schema liniară verticală cronologică: 

• Sarcina de lucru: Citiți textul următor și reprezentați pe un organizator grafic 

vertical etapele în formarea gheții ghețarului continental. (Lungu, Volontir, 2012, 

p.155) 

• Activitate frontală:  

- Care sunt etapele în formarea gheții ghețarului continental? 
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REFLECȚIA: 

1. Ghicitorile: 

• Comunicarea sarcinii de lucru: Lucrați în perechi timp de cinci minute. Fiecare 

pereche va scrie câte o ghicitoare despre un element specific Hidrosferei. 

Bazine de apă stătătoare: 

Vulcanice sau glaciare 

Carstice, de-acumulare. 

Titicaca și Baical 

Caspic, Eri sau Aral 

Toate ma atrag și-mi plac 

Ghici ce reprezintă?...(Lac) 

Cât Pământul e de mare   

L-a ocolit prin ocean                                                 

Îi poarta nume și-o strâmtoare                                

De toți zisă ...(Magellan)                                           

 

 

Azi încet înaintează 

Mâine-ncep să se retragă 

Nu li-i dat pe loc să știe 

Fiindcă se numesc ..(Maree) 

Cât privești-apă sărată  

Și adînc acumulată  

Străbătut de Magelan 

E necuprinsul...(Ocean) 

 

Atunci când seismele pornesc                                 

La funduri de oceane                                       

Niște valuri mari stârnesc                                  

Numiți de toți...(Tsunami)      

Pot fi organizate concursuri de ghicitori. Elevii pot căuta ghicitori din diferite surse și 

le pot cere colegilor lor să ghiceacă. 

2. Benzi desenate: 

• Exemplu: Realizați o bandă desenată cu un personaj la alegere. Personajul  va 

vizita Peninsula Scandinavică. Veți utiliza obligatoriu următoarele cuvinte: fiord, 

lac glaciar, potențial hidroenergetic, ghețar de platou, râuri scurte, cascade. 

Benzile desenate vor fi afișate.  

• Exemplu: Realizați o bandă cu un personaj la alegere. Personajul ales va face 

croazieră prin cinci porturi din Marea Mediterană. Veți utiliza obligatoriu 

următoarele cuvinte: insulă, peninsulă, canal, arhipelag, poluare etc. Benzile 

desenate vor fi afișate. 

Formarea ghețarului

Formarea masei granulare - firn

Tasarea  zăpezii

Acumularea zăpezii perene

Ninsoare
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Evident, proiectarea strategiei didactice constituie o activitate complexă din 

partea profesorului care presupune, în primul rând, selectarea, organizarea / 

combinarea metodelor în raport cu finalităţile prognozate, având în vedere: modul de 

abordare a învăţării; formele de organizare a procesului de predare-învăţare-evaluare; 

suporturile didactice; timpul necesar aplicării strategiilor didactice alese.  

Este important să menţionăm că eficienţa strategiilor didactice trebuie să fie 

validată în raport cu un ansamblu de indicatori: gradul de satisfacţie în învăţare, pe care 

îl conferă strategia didactică elevilor, motivându-i să-şi construiască propriile înţelesuri 

şi să comunice interactiv cu colegii săi; eficienţa în formarea şi dezvoltarea 

competenţelor în diferite contexte; raportul dintre necesarul de timp solicitat de 

strategia didactică aleasă şi timpul disponibil; stilul de comunicare; gradul de 

sociabilitate; gradul de inhibare. 

Menționăm că valorificarea metodelor activ-participative solicită  profesorului să 

deţină un șir de competenţe, printre care [1]: 

• Competenţa ştiinţifică, care se referă la corectitudinea ştiinţifică, la calitatea, 

structurarea, logică internă şi transpoziţia didactică a conţinuturilor care vor 

contribui la atingerea finalităților stabilite şi la dezvoltarea la elevi a structurilor 

operatorii, afective, motivaţionale, volitive şi acţionale. 

• Competenţa psihopedagogică şi metodică prin care se asigură eficienţa 

psihopedagogică a demersurilor, logica didactică, profesorul mediind legătura 

elevului cu obiectul de învăţămînt. 

• Competenţa managerială şi psihosocială ce ţin de management şi de organizarea 

relaţiilor sociale în grupul de elevi, și anume: 

- Competenţa energizantă: are în vedere capacitatea profesorului de a-i face 

pe elevi să dorească să se implice în activitate, în rezolvarea problemei date. 

Elevii trebuie încurajaţi şi stimulaţi să nu se oprească la prima soluţie 

descoperită, ci să se antreneze în căutarea de soluţii alternative.  

- Competenţa empatică: presupune abilitate de a lucra cu elevii, reuşind să se 

transpună în situaţiile pe care aceştia le parcurg. În acest mod, profesorul îşi 

va cunoaşte mai bine discipolii şi va îmbunătăţi comunicarea cu ei. 

- Competenţa ludică: se referă la capacitatea profesorului de a răspunde 

mesajului elevilor săi prin măiestrie, favorizând integrarea elementelor 

ludice în activitatea de învăţare pentru a o face mai atractivă şi pentru a 

întreţine efortul intelectual şi fizic al elevilor. 

- Competenţa organizatorică: are în vedere abilitatea cadrului didactic de a 

organiza colectivul în echipe de lucru, de a menţine şi a impune respectarea 
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regulilor care privesc învăţarea prin cooperare, în grup. Totodată, profesorul 

este cel care poate interveni în situaţii limită, în situaţii de criză, aplanând 

conflictele şi favorizând continuarea activităţii pe direcţia dorită. El menţine 

legătura dintre intervenţiile participanţilor şi subiectul discuţiei, evitând 

devierile. 

- Competenţa interrelaţională: ce presupune disponibilităţi de comunicare cu 

elevii săi, menită să dezvolte şi la aceştia abilităţile sociale necesare integrării 

optime în colectiv. Toleranţa şi deschiderea faţă de nou, precum şi 

încurajarea originalităţii răspunsurilor elevilor, va avea ca efect crearea de 

disponibilităţi asemănătoare elevilor săi în relaţiile cu ceilalţi. 

Deținerea acestui sistem de competențe profesionale va facilita formarea durabilă, 

cu succes  a competențelor elevilor – misiune asumată de către fiecare cadru didactic 

modern.   
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CZU: 378.147 

EVALUAREA ÎN EDUCAȚIE.  

EVALUAREA - COMPONENTĂ CONSTANTĂ A DEMERSULUI 

DIDACTIC 

Virgilia Celac, prof. de psihologie şi pedagogie, gr. did. superior 

Daniela Fiodorciuc, prof., gr. did. superior, doctorandă UST 

Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca 

Rezumat. Acțiunile evaluative sunt prezente în orice activitate didactică fiind  o condiție a 

eficacității acesteia. Astăzi, prezența și realizarea evaluării constituie o necesitate, iar modul de 

evaluare influenţează nemijlocit procesul de predare-învăţare. Evaluarea reprezintă un mijloc de a 

identifica progresele sau lacunele în învăţare, de a determina nivelul de realizare a obiectivelor 

prestabilite, de a identifica strategii didactice eficiente. Una din funcțiile principale ale evaluării 

este de a dezvolta elevilor capacități autoevaluative și o mai mare autonomie, condiție pentru ca ei 

să se adapteze mai bine cerințelor vieții.  

Cuvinte cheie: act didactic, evaluare, forme de evalure, funcțiile evaluării, caracteristici. 

Evaluarea este mai mult decât o operație sau tehnică, fiind o acțiune complexă, 

un ansamblu de operații mintale și acționale, intelectuale şi atitudinale.  Guţu V. 

menţiona că evaluarea este o componentă necesară funcţionării oricărui sistem şi 

confirmă gradul lui de eficienţă. [3, p. 393]. 

Evaluarea presupune nu numai cunoașterea rezultatelor, ci și explicarea 

acestora, prin factorii și condițiile care le generează, precum și predicția rezultatelor 

probabile în secvențele următoare ale activității de instruire. Evaluarea  reprezintă un 

moment esenţial şi pentru activitatea managerială. S. Cristea afirma că evaluarea 

pedagogică reprezintă o acţiune managerială proprie sistemelor socioumane, care 

solicită raportarea rezultatelor obţinute, într-o anumită activitate, la un ansamblu 

de criterii specifice domeniului în vederea luării unei decizii optime. [apud, 2 

p.129]. 

Alain Kerlan consideră că evaluarea presupune o concepție sistematică și 

operatorie pornind de la mai multe întrebări cheie: pentru ce se face? ( funcții ale 

evaluării); în raport cu ce? (criterii ale evaluării); pentru cine? (destinatarii 

evaluării); ce? (ce se evaluează); cum? (instrumentele și procedurile de evaluare).  

[apud, 4 p.11]. 

Evaluarea pedagogică presupune parcurgerea a trei operaţii:  

• Măsurarea - se apreciază în termeni cantitativi (cifre, statistici, etc); 

• Aprecierea - presupune interpretarea faptelor şi stabilirea unor caracteristici şi 

performanţe; 
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• Decizia - urmăreşte prelungirea aprecierii într-o notă şcolară şi prezentarea 

unor caracterizări şi recomandări.  

Funcțiile evaluării se referă la sarcinile, obiectivele, rolul și destinațiile 

evaluării. Evaluarea realizează următoarele funcții: 

a) educativă; 

b) selectivă și competițională; 

c) diagnostică și prognostică; 

d) cibernetică; 

e) social economică. 

În teoria și practica educațională există mai multe criterii de clasificare a 

formelor de evalure. Din punctul nostru de vedere am reprezentat cele mai frecvent 

utiliyate forme de evaluare în actul didactic (Fig. 1). 

 

Figura 1. Forme de evaluare 

În această ordine de idei, putem menţiona următoarele caracteristici ale actului 

evaluativ: 

1. Evaluarea este o acțiune de cunoaștere a unor fenomene, a rezultatelor unei 

activități. Obiectul ei poate fi un fenomen, o persoană (elev, profesor), o 

activitate sau rezultatele acesteia, o instituție, sistemul școlar în ansamblu. 

2. Evaluarea se efectuează cu un scop, cu intenția de a influența situația, sistemul, 

activitatea supusă evaluării, de a regla, a crea premise care să permită 

ameliorarea stării și funcționalității. O evaluare autentică este menită să 

îmbunătățească practica învățării și predării. 

Forme de evaluare

După cantitatea 
de informație

Parțială

Globală

După momentul în carea se 
realizează

Inițială 

Continuă

Finală

După agenții 
evaluării

Internă

Externă
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3. Evaluarea comportă un proces de colectare a datelor necesare fundamentării 

decizilor ce urmează să fie adoptate în scopul îmbunătățirii rezultatelor și a 

activității considerate. 

4. Procesul evaluării presupune acțiuni de prelucrare și interpretare a datelor 

culese. 

5. Evaluarea comportă aprecierea situațiilor evaluate prin raportarea lor la diverse 

criterii (sociale, culturale, de performanță, de fezeabilitate). 

6. Acțiunea de evaluare utilizează diverse instrumente (fișe rapoarte, documente), 

utilizează forme, strategii, metode și tehnici specifice. 

7. Evaluarea produce un efect anticipativ și o funcție predictivă privind evoluția 

sistemului evaluat și a rezultatelor acestuia. 

Evaluarea se referă la acea activitate prin care sunt colectate, prelucrate și 

interpretate informațiile privind starea și funcționarea unui sistem, a rezultatelor pe 

care le obține, activitate ce conduce la aprecierea acestora pe baza unor criterii și 

prin care este influențată evoluția sistemului. 

Putem menţiona că scopul evaluării nu se limitează la constatarea rezultatelor 

procesului, dar presupune efectuarea unei diagnoze asupra rezultatelor și procesului 

didactic, punând în evidență punctele critice ce urmează să fie îmbunătăţite în 

secvențele următoare.  

Evaluarea în învățământ constituie, în prezent, o preocupare permanentă a 

pedagogilor teoreticieni și practicieni, devenind obiectul a numeroase dezbateri și 

cercetări. 

Acțiunile evaluative includ componentele activității de învățământ: 

curriculum-ul școlar, procesele de instruire, personalul didactic, condițiile și 

resurse, sistemul școlar în totalitate. Acțiunile evaluative sunt prezente în orice 

activitate pedagogică, independent de complexitatea și dimensiunile ei, ca o 

condiție a eficacității acesteia. Modurile de realizare sunt multiple, dar prezența și 

realizarea lor constituie o necesitate.  

Evaluarea trebuie să se realizeze zilnic în activitatea cu elevii, furnizând un 

feedback continuu. 

Analizând aspectele teoretice și practice putem identifica necesitatea evaluării 

din perspectiva profesorului: 

1. La începutul activității, evaluarea este necesară în scopul cunoașterii nivelului 

de pregătire al elevilor. 

2. Pe parcursul procesului educaţional, evaluarea este necesară pentru o apreciere 

cât mai exactă a calității demersului întreprins. 
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3. În finalul activității pedagogice, evaluarea este importantă pentru estimarea 

globală a modului în care a fost realizată, pentru precizarea eficienţei 

strategiilor didactice utilizate. 

Evaluarea permite profesorului să-și explice activitatea realizată și așteptările 

pedagogice, permițând cunoașterea celor realizate în parametri convenabili, dar și a 

punctelor critice, a zonelor în care s-au produs schimbări și în care se impun 

îmbunătățiri. 

Din perspectiva elevului necesitatea evaluării reiese din faptul că: 

1. Evaluarea oferă elevilor posibilitatea de a cunoaște gradul de îndeplinire a 

sarcinilor școlare, de atingere a obiectivelor activității didactice. 

2. Pentru elevi evaluarea are efecte pozitive asupra însușirii temeinice a 

cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor, prin repetarea, sistematizarea și 

întărirea pe care le prilejuiește. 

3. Evaluarea produce efecte pozitive în plan formativ-educativ. 

4. Evaluarea oferă elevilor posibilitatea de a cunoaște gradul de îndeplinire a 

sarcinilor școlare, conștientizând distanța la care se află față de performanțele 

așteptate. 

5. Evaluarea exercită influență asupra dezvoltării psihice a elevilor (stimulează 

activitatea, formarea unei motivații pentru învățare, formarea deprinderilor de 

muncă intelectuală, formarea unor trăsături ca perseverență, tenacitate). 

6. Evaluarea asigură succesul și previne eșecul școlar. 

Acțiunile evaluative nu pot fi considerate, factori hotărâtori în asigurarea 

succesului școlar, nici principala sursă a eșecurilor, ele pot favoriza apariția  

următoarelor fenomene:  

• formarea capacității și atitudinii de autoevaluare,  

• precizarea intereselor, aptitudinilor elevilor,  

• depistarea dificultăților de învățare,  

• producerea efectelor în planul relațiilor interpersonale în cadrul grupului, 

•  întărirea legăturii școlii cu familia. 

Aprecierile pozitive generează trăiri pozitive care dinamizează și susțin 

activitatea elevilor spre obținerea unor performanțe școlare bune. 

Aprecierile negative au efecte descurajatoare, generează, neliniște, 

neîncrederea în forțele proprii, consolidează și agravează insuccesul. 

În concluzie putem afirma că o evaluare eficientă trebuie să urmărească 

următoarele condiţii:  
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• valorificarea întregului potențial al aprecierii școlare ca mijlor de întărire 

pozitivă; 

• considerarea indiferenței față de progresele elevilor ca fiind incompatibilă cu 

stimularea acestora și cu îmbunătățirea randamentului școlar; 

• folosirea sistematică a întării pozitive, evidențiind progresele obținute, mai ales 

față de elevii neîncrezători în posibilitățile lor; 

• evitarea abuzului în favoarea întăririi pozitive; 

• aprecierea rezultatelor să fie cât mai obiectivă posibilă. 

Competența de evaluare a profesorilor din învățământul profesional tehnic 

postsecundar vizează măiestria și arta de a aprecia situația educativă: resursele, 

procesul și rezultatele intervenției educaționale. Accentul este pus pe evaluarea 

randamentului academic al elevului, care constituie finalitatea majoră a acțiunii 

didactice. 

Evaluarea este un act didactic complex, integrat întregului proces de 

învățământ, în cadrul căruia acționează principiul fedback-ului. 
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CZU: 372.891 

ASPECTE PRIVIND DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DIGITALE ÎN 

PROCESUL EDUCAȚIONAL LA GEOGRAFIE 

Eugenia Ciubotaru, masterandă 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

În societatea contemporană, dinamică şi mereu în transformare, cu schimbări 

rapide şi efecte imediate, educaţia şi învăţământul trebuie reînnoite, completate, 

adaptate, iar concepţia de educaţie - regîndită şi modernizată. Pentru ca o lecţie să fie 

“activă”, ea trebuie să fie interesantă şi antrenantă în acelaşi timp, să creeze o 

atmosferă captivantă în care timpul să treacă repede şi eficient în folosul cunoaşterii, 

lăsând deschisă dorința pentru descoperirea noului.  

Pentru a atinge acest deziderat, în demersul didactic, elevilor trebuie să li se 

ofere posibilitatea de a utiliza diverse tipuri de dovezi (ilustraţii, desene, imagini, 

harţi, fişe, fotografii, filme) pe care elevii trebuie sa le cerceteze, să le analizeze, 

pentru a obţine informaţii, pentru a înţelege procesele și fenomenele geografice. 

Singurul mod în care putem asigura în cadrul lecției de formare a competențelor 

această multitudine de surse şi dovezi este prin utilizarea calculatorului, de preferabil 

şi conectat la internet. Aproape nimic nu mai poate fi conceput că va funcţiona în 

viitor fără a nu se ţine seama de noile tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor. 

Odată cu impunerea calculatorului în peisajul habitual al şcolii s-au creat şi condiţii 

pentru a diversifica şi a moderniza mijloacele utilizate atât de către cadrele didactice 

cât şi de către elevi, în activitatea şcolară. Învăţarea asistată de calculator şi 

multimedia, îmbinarea activităţii frontale cu cea individuală şi pe grupe, realizarea 

diferenţierii şi personalizării activităţii de instruire constituie direcţii importante ale 

modernizării strategiilor didactice. Noile instrumente utilizate prezintă avantajul că se 

pot aplica mult mai rapid, sunt mai atractive pentru elev dar şi pentru profesor, 

acoperă o rază mai mare de cunoştinte şi în acelasi timp contribuie la realizarea unuia 

dintre obiectivele activitatii didactice: elevul dintr-un element pasiv devine un 

element activ care participă la propria sa formare şi evoluţie.  

Lecţia poate fi acum realizată în forme mult mai atractive pentru elevi, cu hărţi 

interactive care pot fi preluate din alte surse, animaţii și simulări, ataşare de fond 

muzical, mici filme privind unele procese și fenomene geografice. Utilizarea 

calculatorului în cadrul lecțiilor de geografie comportă un șir de avantaje: stimularea 

gândirii logice și a imaginației, stimularea motivației elevilor în procesul de învățare, 

dezvoltarea culturii vizuale, formarea deprinderilor practice utile ș.a. 
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Tehnologiile informaţionale pot fi utilizate în cadrul diferitor forme de instruire, 

dar mai ales în timpul lucrului individual. Astăzi, se pune accentul pe învățământul 

centrat pe elev și punerea accentului pe metode interactive, care implică și utilizarea 

calculatorului, instrumentele web 2,0 fiind cele mai solicitate și indicate în acest sens 

(fig.1). 

 

Figura 1. Evoluția tehnologiilor informaționale în educație 

Există diverse posibilităţi de utilizare a calculatorului în procesul de instruire la 

geografie. Cele mai importante pot fi sistematizate în următoarele categorii:  

1. Secvenţe video (demonstrarea experienţelor, fenomenelor etc.) – reprezintă 

demonstrarea video a fenomenelor și proceselor geografice. De asemenea, în timpul 

lecţiei pot fi folosite slide-show-uri, care asigură o atmosferă dinamică, intuitivă şi 

poate îngloba un volum considerabil de informaţie. Secvenţele video pot fi utilizate 

ca material instructiv înainte de a reproduce fenomenul, cu scopul de a pătrunde în 

detaliile lui. Avantajul constă în faptul, că poate fi vizionat de mai multe ori şi 

oricând pentru a observa toate fazele procesului. Un șir de animații, simulări și 

secvențe video, în special la geografia fizică generală pot fi preluate de pe Youtube, 

bloguri și alte site-uri: www.webpedagogia.blogspot.md, www.prb.org ș.a. Un șir de 

animații și simulări disponibile în Atelierul web 2,0 pot fi utilizate la lecțiile de 

Geografie în clasele a V-a și a X-a, la toate unitățile de învățare. Secvențe video pot fi 

utilizate și în cadrul clasei a XI-a, la unitatea de învățarea ”Populația”. Acestea pot fi 

preluate de pe site-ul despre populație Population Reference Bureau – www.prb.org.  

2. Jocuri – pot fi cu caracter distractiv. Avantajul jocurilor electronice constă în 

atractivitatea lor, ele acordă posibilităţi suplimentare de acumulare a cunoştinţelor şi 

deprinderilor de lucru, uneori inconştient - https://www.seterra.com/.  

3. Modalităţi de verificare şi evaluare a cunoştinţelor - pot fi realizate prin 

intermediul testelor, jocurilor etc. Deseori ele dezvoltă capacităţile creative şi 

consolidează încrederea contingentului evaluat printr-o apreciere obiectivă. Evaluarea 

la calculator este mai obiectivă, transparentă şi exclude apariţia bănuielilor în relaţia 

profesor-elev privind corectitudinea evaluării. Programul Wondershare Quiz 
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Creator are o interfaţă prietenoasă care permite crearea unor teste de evaluare 

utilizând mai multe tipuri de itemi: adevărat/fals, un singur răspuns corect, mai multe 

răspunsuri corecte, potrivire de termeni, ordonarea unor paşi, completare de răspuns, 

clic pe imagine (hot spot). Programul permite ataşarea unui fişier de imagine sau clip 

audio/video la fiecare întrebare. Programul permite ataşarea unui fişier de imagine 

sau clip audio/video la fiecare întrebare. Imaginea poate fi ataşată direct prin captură, 

fără a mai fi necesară salvarea ei în prealabil. Itemii de tip clic map permit maparea 

unei imagini şi stabilirea zonei care corespunde răspunsului corect.  

4. Programe specializate și platforme educaționale: www.learningapps.org, 

Intuitext, AEL, Глобус 2.0. Reţeaua Internet (World Wide Web) permite accesul la 

baze de date, selectarea informaţiei necesare şi transferul ei spre solicitant. Internetul 

deschide noi perspective în instruire, devenind o fereastră într-o lume nouă, un imens 

ocean informaţional, fără de hotare, care permanent acumulează noi informaţii. El 

permite ştergerea hotarelor între sat şi oraş în planul accesului la informaţie. În 

domeniul geografiei pot fi consultate mai multe site-uri, pe care pot fi găsite diferite 

informaţii în domeniu. În cazul necesităţii de a găsi articole ştiinţifice şi altă 

informaţie preţioasă pot fi accesate website-urile unor edituri ştiinţifice 

(http://nar.oup.journals.org/openaccess (Oxford Journals). 

5. Resursele de tip wiki - sunt reprezentate prin colecţii de pagini Web proiectat 

pentru a permite oricui accesul liber pentru a adăuga sau schimba conţinutul, 

utilizând un limbaj de marcare simplificat.  

Printre avantajele pe care Internetul le oferă, foarte importante sunt platformele 

de formare on-line, forum-uri, chiar şi nelipsitele site-uri de socializare. Acestea dau 

posibilitatea elevilor şi profesorilor de a comunica cu colegii din alte şcoli, chiar din 

alte ţări de a face schimburi de experienţă constructive şi folosirea muncii la clasă. 

Blog-urile pot funcţiona ca jurnale ale anumitor evenimente ce au loc în şcoală, unde 

cei implicaţi în procesul instructiv-educativ îşi pot nota impresiile, dificultăţile 

întâmpinate. Ele pot fi valorificate din punct de vedere creativ, un loc unde doritorii 

îşi exersează imaginaţia şi creativitatea.  

Bloguri şi microbloguri. Un blog este un site Web, menţinut ȋn mod obişnuit de 

către o singură persoană, companii sau alte instituţii, cum ar fi cele educaţionale, 

conţinând intrări şi comentarii. Intrările sunt descrieri ale unor evenimente, incluzând 

text şi alte materiale, aşa cum sunt imaginile şi secvenţele video.  

http://geodidactic.blogspot.md/,http://www.profudegeogra.eu/ 

http://didacticus10.blogspot.md/search/label/ISTORIE%2FGEOGRAFIE 

Cele mai utilizate instrumente web în educație: 
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E-mailul - face conexiunea ȋntre două sau mai multe persoane care au o adresă 

de e-mail. De asemenea, prin intermediul acestui instrument se poate trimite acelaşi 

mesaj (mail) către mai multe persoane, ȋn acelaşi timp, făra a mai fi necesară 

duplicarea acestuia. Grupurile sunt un alt motiv pentru folosire e-mailului. Acestea 

oferă posibilitatea susţinerii unei discuţii cu un grup de persoane prin e-mail, cu 

condiţia ca toţi aceştia să aibă o adresă de e-mail, prin care să poata fi contactaţi. 

Forumuri de discuţii - oferă posibilitatea de interacţionare, discuţii şi schimb de 

experienţă cu ceilalţi utilizatori fără a fi necesar ca aceştia să fie conectaţi sau să se 

afle ȋn acelaşi timp şi ȋn acelaşi loc cu tine.  

Chat-ul oferă posibilitatea de a discuta cu oricine se află conectat la reţea ȋn 

acelaşi timp, şi care foloseşte acelaşi program. Este similar cu o conversaţie 

telefonică, folosind, ȋnsă, tastatura. 

Putem spune despre aceste instrumente că au un rol foarte important pentru 

cadrele didacatice, acestea având posibilitatea să: coordoneze o conferinţă, un proiect 

sau un colocviu, să realizeze prezentări, să gestioneze documentele unei clase / grup, 

să creeze un spaţiu de dezbateri şi discuţii pentru membrii unei clase/ grup sau să 

colecteze date.  

Avantajele acestui tip de învăţare sunt următoarele: accesibilitate, flexibilitate, 

confortabilitate: utilizatorul poate hotărî singur, data şi ora la care se implică în 

activitatea de instruire; spaţiul în care lucrează este intim şi nu necesită formalizare; 

interacţiunea cu profesorul este neconstrângătoare şi liberă; utilizatorul poate învăţa 

în propriul său ritm, controlându-şi rapid progresele, beneficiind de un feedback rapid 

şi permanent; costuri de timp reduse: accesul la informaţii este nelimitat şi poate fi 

realizat rapid, la orice oră şi din orice locaţie; nu sunt necesare cheltuieli de deplasare 

şi nici întreruperea activităţii profesionale curente; costuri reduse de distribuţie şi de 

transport a materialelor necesare pregătirii într-un domeniu; dacă învăţământul 

tradiţional este organizat pe grupe de vârstă, cel online este organizat pe subiecte; 

într-o clasă virtuală pot fi reuniţi subiecţi de toate vârstele, cu pregătiri diferite, 

neglijând graniţele spaţiale; specific învăţării într-un mediu virtual este centrarea pe 

utilizator. 

Concluzii 

În domeniul educaţional, necesitatea de informare şi comunicare este frecvent 

conştientizată prin progresele înregistrate care creează noi oportunităţi şi avantaje în 

procesul de instruire. Metoda didactică impusă de societatea informaţională este 

instruirea asistată de calculator care valorifică principiile instruirii programate în 

contextul noilor tehnologii informatice şi de comunicaţii. Procesul educaţional poate 
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fi optimizat prin aplicarea tehnologiilor educaţionale avansate, a soft-urilor şi a 

platformelor de învăţare. Poate fi elaborat un sistem mixt astfel încît să fie evitată 

folosirea în exces a tehnologiilor informaţionale. Prin utilizarea soft-urilor 

informaţionale, elevul poate să se autoinstruiască, mărind astfel eficacitatea de 

înţelegere a unui fenomen geografic, a unor legi, iar în unele cazuri poate chiar să 

înlocuiască profesorul. Prin aplicarea experienţelor de laborator virtuale pot fi evitate 

experienţele nereuşite sau cele „periculoase”, iar la domiciliu elevul poate să repete 

ori de cîte ori doreşte aceste simulări ale experiențelor de laborator. 
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CONSIDERAȚII PRIVIND UTILIZAREA INSTRUMENTELOR WEB 

PENTRU O PREDARE INTERACTIVĂ ÎN CADRUL ORELOR DE 

GEOGRAFIE 

Rodica Ciubrei, Colegiul Tehnologic Din Chișinău 

Motto ,,Viața nu e despre a te descoperi. Viața e despre a te crea”. 

(George Bernard Shaw)  

Argumentarea actualității temei de cercetare. Utilizarea instumentelor Web în 

procesul educaţional permite elevului să dobîndească multe cunoştinţe de sine 

stătător, astfel el capătă încredere în forţele proprii, ceea ce asigură succesul şcolar. În 

lucrarea de faţă am încercat să argumentez necesitatea utilizării tehnologilor 

informaţionale în procesul de predare – învăţare a geografiei. 

Scopul cercetării- Determinarea eficienţei utilizării instrumentelor Web și 

comunicare în formarea competenţelor generale specifice geografiei în învăţământul 

preuniversitar. 

Obiectivele cercetării: 

• Determinarea impactului instrumentelor Web asupra performanţelor şcolare ale 

elevilor la orele de geografie. 

• Demonstrarea faptului că utilizarea preponderentă ainstrumentelor Web conduce 

la creşterea motivaţiei elevilor pentru învăţare, la sporirea calităţii şi eficienţei 

procesului instructiv- educativ din şcoală. 

Într-o lume în care utilizarea device-urilor mobile (telefoane, iPhone, tablete 

etc.) a devenit indispensabilă, lume în care elevii percep aceste tipuri de instrumente 

ca o necesitate a vieții de zi cu zi, de care nu se pot despărți nici atunci când sunt în 

clasă, lume în care părinții și profesorii reclamă utilizarea acestora în mod intensiv de 

către cei mici, tot nouă, adulților, ne revine misiunea de a-i deprinde pe elevi să 

folosească eficient aceste mijloace, deci să ne apropiem mai mult de lumea lor și să 

adaptăm aplicarea multiplă a noilor realități tehnologice ale zilelor noastre. În acest 

sens, instrumentele Web 2.0 devin, deopotrivă, un adevărat aliat al cadrelor didactice 

și al părinților. 

Actualmente tehnologiile informaţionale şi reţeaua Internet au devenit 

instrumente de lucru indispensabile pentru mediul educaţional, fiind recunoscut rolul 

formativ şi social al acestora în procesul educaţional. Tehnologiile informaţionale 

moderne oferă o gamă larga de aplicaţii, resurse educaţionale deschise, medii virtuale 

de învăţare, precum şi diferite instrumente oferite de Web 2.0, acestea reprezentând 

un potenţial enorm în prestarea educaţiei şi construirea cunoaşterii. Există foarte 
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multe instrumente şi resurse Web 2.0 care pot fi utilizate în sistemul educaţional, cu 

scopul de a realiza managementul conţinutului învăţării în diverse contexte şi de a 

oferi metode inovatoare în procesul de predare-învăţare.  

Standarde de competențe digitale pentru cadrele didactice vizează 7 domenii: 

1. Comunicare digitală; 

2. Gestionarea informației;  

3. Creare de conținuturi digitale educaționale; 

4.  Implementarea aplicațiilor de management școlar;  

5. Sisteme de gestionare a conținuturilor educaționale; 

6. Utilizarea echipamentelor digitale în educație; 

7. Respectarea normelor etice și legale în spațiul digital; 

 

Figura 1. Competenţele necesare în secolul XXI, 

atât pentru profesori cât şi pentru elevi 

Aşa cum elevii folosesc tehnologia pentru a dezvolta şi îmbunătăţi procesul lor 

de învăţare, productivitatea şi promovarea creativităţii, profesorii ar trebui să 

folosească tehnologia pentru sprijinirea practicii instructive şi pentru a îmbunătăţi 

activităţile de predare-învăţare-evaluare (fig. 1). 

 

Figura 2. Standardele propuse de Societatea Internaţională  

pentru Tehnologie în Educaţie 

Competenţe de comunicare;

Creativitate şi curiozitate intelectuală; 

Gândire critică şi gândire sistemică; 

Informaţii şi abilităţi media;

Capacităţi de colaborare şi interpersonale; 

Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor; 

Responsabilitate şi capacitate de adaptare;

Profesorul 
trebuie să 

fie 
capabil:

Să faciliteze 
creativitatea și 

să motiveze 
învățara 
elevilor.

Realizara și dezvoltarea 
unor experiențe de 

învățare și de evaluare 
corespunzătoare erei 

digitale.

Să modeleze 
munca și 

învățarea în 
era digitală.

Să promoveze și să 
modeleze 

responsabilitatea și 
simțul civic digital.

Să se angajeze în 
dezvoltarea 

profesională și a 
abilităților de 
conducere. 
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În prezent, tinerii intră într-o economie globală, în care trebuie să fie capabili să 

analizeze informaţii, să colaboreze şi să-şi comunice ideile utilizând o varietate de 

tehnologii care sunt mereu în schimbare. Standardele propuse de Societatea 

Internaţională pentru Tehnologie în Educaţie sunt prezentate în fig. 2. 

Instrumentele de Web 2.0 sunt utilizate și pentru evaluarea online a rezultatelor 

învăţării care poate fi realizată prin metode de actualitate precum evaluarea pe baza 

de proiect sau e-Portofoliul (fig. 3). 

 

Figura 3. Conceptul de instrument web 2.0 

În acest articol voi descrie câteva intrumente web 2.0 care pot fi folosite cu 

ușurință în procesul didactic în cadrul orelor de geografie. Cele mai folosite 

tehnologii Web 2.0 sunt ca un mecanism de sprijin pentru pregătirea și realizarea 

materialelor didactice, evaluarea și analiza evoluției elevilor, realizarea prezentărilor 

informative și formative. Exemplele pe care le voi oferi se referă la posibilitatea 

utilizării acestor instrumente atât pentru atingerea unor obiective cognitive aferente 

nivelurilor de bază, precum înțelegerea, cât și pentru nivelurile superioare, unde avem 

de-a face cu crearea unor produse de activitate originale, care să valorifice 

cunoștințele, competențele și potențialul creativ al elevilor. 

Aplicațiile Google drive, one drive, mega.nz,– sunt instrumente car pot fi 

utilzate atât pentru profesor cât și pentru elevi pentru a stoca informația sau pentru 

crearea unui portofoliu digital, cee ace ne confruntăm mulți dintre noi cu stocarea 

informației în memoria calculatorului. Pentru crearea portofoliului digital, mai poate 

fi utilizat instrumentul Google Sites (google sites.com). Pentru elevi la crearea unui 
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blog personal foarte utilizat poate fi instrumentul google blogger, toate aceste 

instrumente fiind gratuite și ușor accesibile pentru toți (fig. 4). 

   

Figura 4. Utilizarea instrumentelor: google drive și google blogger 

Instumente pentru crearea de teste, exerciții,diferite jocuri pentru o notare direct 

a elevului sunt aplicațiile: Kahoot (kahoot.com) poate fi utilizat la orice vârstă, la 

orice disciplină și care transformă învățarea într-o joacă. prin creare de victorine cu 

alegere soluțiilor corecte la device-le mobile. Aplicația poate fi utilizată și pentru 

stabilirea temelor pentru acasă pe care elevii să le rezolve în format digital. Aplicația 

Kahoot a fost foarte bine primită de elevi. Aceștia au ocazia de a-și etala cunoștințele 

fără a le fi teamă că greșesc, sunt antrenați în activitate și sunt motivați să obțină 

rezultate tot mai bune la fiecare sesiune de joc.Verificarea asimilării conținuturilor 

devine, astfel, o procedură facilă, atât pentru profesor, cât și pentru elevi. O altă 

aplicație este Platforma learningapps (http://learningapps.org/) – sunt prezente 

fișe de lucru digitale și exerciții interactive. creare de teste, aceste teste pot fi 

expediate prin email sau incorporate pe blogul dvs. Elevii dvs. vor elabora cu plăcere 

fișe de lucru și activități interactive pentru a recapitula materialul studiat, pentru a 

lucra în echipe sau pentru a se pregăti pentru un test sumativ. Platforma Socrative 

(https://bit.ly/2vzOIsr) – un instrument minunată pentru a crea teste interactive cu 

analiza rezultatelor. Platforma ProProfs (https://www.proprofs.com/quiz-school/) 

- Crează teste online care oferă elevilor evaluare în % și chiar și un certificat digital la 

final. Platforma Quizizz (Quizizz.com- (pentru profesori), join.quizizz.com- 

(pentru elevi) - creare de exercitii, teste, sarcini. Aceste instrumente sunt disponibile 

gratuit online și presupune existența unui calculator care afișează o serie de întrebări 

cu variante de răspuns; elevii se înregistrează utilizând un cod pin furnizat de 

aplicație prin intermediul profesorului. Ei pot participa la joc individual sau în echipe. 

Setul de întrebări poate fi realizat de profesori din contul acestora sau poate fi selectat 

dintr-o listă de „jocuri” disponibile. Cadrul didactic deține controlul asupra 

desfășurării activității; el decide când începe jocul și când trece la următoarea 

întrebare. După ce timpul expiră, este afișat răspunsul corect, iar elevii obțin astfel 

feedback asupra cunoștințelor lor. Avantajele fiind:un interes sporit în învățarea 

subiectului, toți elevii sunt implicați, activități de grup, feedback-ul, adoptarea 
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soluțiilor în mod rapid, poate fi utilizat la lecție în orice moment, putem vedea din 

rezultate, ceea ce nu este clar, autoevaluare. 

O altă categorie de instrumente sunt cele de a crea unele cărți digitale sau 

istorioare/ povești create de către elevi. Storybird (storybird.com) este o aplicație 

care permite crearea de povești ilustrate, utilizând resursele disponibile online 

(diverse reprezentări grafice). Platforma Storyjumper (https://storyjumper.com/ ) 

- Permite crearea cărților electronice în baza fotografiilor/imaginilor proprii. Pot fi un 

instrument foarte bun pentru utilizarea în cadrul orelor de geografie, anume la 

,,Problemele actuale ale mediului” . Ca majoritatea instrumentelor, aceastea au un 

nivel care pot fi folosite gratuit și unul care implică achiziția unor opțiuni 

suplimentare, precum posibilitatea de a imprima povestea creată pe site. Profesorii 

pot stabili o temă din zona dedicată acestui scop (Assignments), pot vizualiza 

materialele realizate de elevi, pot să le ofere feedback și pot invita părinții să vadă 

poveștile realizate de proprii copii. Elevii creează mini-cărticele de povești pornind 

de la modele oferite de platformă și desene disponibile online; rezolvă teme trasate de 

profesor și pot să ia parte la teme periodice (challenges) propuse de administratori. 

De obicei, acestea sunt lunare și constau în scrierea unor povești având o tematică 

dată. Spre exemplu, tema lunii aprilie poate fi ,,Poluarea mediului ambiant” și a 

îndemna utilizatorii să realizeze povești în care să prezinte care sunt tipurile de 

poluare a mediului precum și măsurile de protecție asupra acestuia, să vină fiecare cu 

diferite soluții pentu stoparea poluării . Cele mai bune povești sunt postate și devin 

publice. Aplicațiile se poat utiliza și în realizarea unor proiecte extracurriculare care 

să stimuleze creativitatea elevilor, să le dezvolte competențele digitale. Pentru crearea 

de diferite materiale video este o serie de instrumente foarte bine venite în cadrul 

lecțiilor și a temelor pentru acasă. Platforma Biteable (https://biteable.com/)- care 

ne permitea crearea unor filmulețe digitale în doar câteva minute. Platforma 

Animaker (https://www.animaker.com/) - un instrument super simpatic care vă va 

permite să creați desene animate / filme animate doar în câteva minute utilizând 

șabloane și personaje prestabilite . Platforma Flipgrid (https://flipgrid.com/) - 

permite postarea mesajelor video în grupuri. Un instrument minunat pentru a lucra în 

echipă și a implica toți elevii și după ore, mai ales atunci când lucrați cu clase mare și 

nu reușiți să-i ascultați pe toți în timpul lecțiilor. 

Platforma Kizoa (kizoa.com) - acest instrument digital vă permite să creați 

prezentări video cu fotografii, muzică și chiar texte, slideshows sau chiar colaje 

digitale. Creare de lucrări digitale de promovare a necesității unui mediu online 
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adecvat pentru adolescenți, Ele servesc drept mijloace de învățare pentru alți colegi, 

dar și drept suport de activitate interactivă. 

Pentru a-l utilizați nu va trebui să descărcați orice software, ci doar să vă 

înregistrați un cont gratuit. O altă cerință cerută este Adobe Flash Player, care ar 

trebui să fie deja instalat pe PC prin intermediul browserului. Este un instrument pe 

placul elevilor și foarte util în cadrul lecțiilor de geografie mai ales pentru clasele 

liceale, clasa XII, pentru creare de lucrări digitale de promovare a necesității unui 

mediu online adecvat pentru adolescenți, Ele servesc drept mijloace de învățare 

pentru alți colegi, dar și drept suport de activitate interactivă. Platforma Clipchamp 

(clipchamp.com/editor) – iarăși un instrument de creare video. Sunt niște 

instrumente ce reprezintă mult interes pentru elevi. Instrumente de creare a 

prezentărilor electronice cu mult mai interesante față de cele învechite cum ar fi 

power point sau prezi, unu din aceste instrumente este Piktochart (piktochart.com) 

- este aplicație ușor de folosit pentru crearea de infografice frumoase și de calitate. 

Infograficele sunt reprezentări vizuale ale unor cifre, date, informații, comportamente 

și evenimente. Au avantajul de a prezenta date complexe, cum ar fi statistici sau 

funcții matematice într-un mod mai intuitiv și mai ușor de înțeles. Acestea 

evidențiază vizual relații dintre diferite elemente sau variabile care altfel ar fi dificil 

de înțeles dacă ar fi exprimate numai în cuvinte sau numai în cifre. Infograficele 

prezintă conținutul prin combinarea, într-un mod creativ, de cuvinte, numere, 

imagini, ilustrații, grafică și clipuri video. La școală Infograficele pot fi folosite 

pentru a adăuga valoare prezentărilor despre orice subiect. În carul orelor de 

geografie poate fi utilizat pentru diferite clasificări, sau deosebiri și asemănări spre 

exemplu la tema: ,,Geosistemul și sociosistemul” , precum și diferite panouri 

informative (fig. 5).  

  

Figura 5. Instrumentul web Piktochart 

Platforma PowToon (https://www.powtoon.com/ ) - unul dintre instrumentele 

web cele mai interesante, datorită multiplelor posibilități tehnice pe care ni le oferă. 

PowToon ne permite sa facem prezentări care arata foarte atrăgător, viu și interactiv. 
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Servicul este gratuit, oricine poate realiza o prezentare formată din mai multe slide-

uri animate. Singurele limitari sunt: limita de timp de 5 minute și logoul PowToon 

care apare în partea dreaptă jos și la finalul prezentării. Platforma EduClipper ( 

https://educlipper.net/) - este un mod interactiv de a interacționa cu elevii printr-un 

mediu social. Se poate de făcut postări cu materialele suplimentare pe care elevii le 

pot studia. Pot fi publicate prezentările utilizate în cadrul lecțiilor. O altă categorie de 

instrumente pentru creare de postere, pliante, afișe, publicități, loggo-uri, sunt 

instrumentele: Platforma Smore (smore.com) - crearea de buletine informative, 

anunțuri și avize creative și colorate. Platforma Thinglink (thinglink.com) – 

crearea de postere digitale. Platforma Padlet, -creare de panouri digitale Fotojet, 

Canva – creare de postere, Platforma Glogster, Platforma Crello – creare de 

pliante, afișe (fig. 6). 

 

Figura 6. Produs digital creat de Instrumentul web Crello 

Câteva argumente pentru a folosi instrumente web 2.0 în activităţile de predare-

învăţare (fig. 7): 

 

Figura 7. 

Sunt amuzante şi antrenante, învatarea cu plăcere e benefică 
pentru motivaţie.

Există într-o paletă largă. Varietatea este esenţială.

Toate instrumentele descrise sunt gratuite. Se pot realiza 
proiecte minunate fără nici un cost.

Folosind Internetul, proiectele beneficiază de o vizibilitate 
mult mai mare. Activitatea nu mai e restricţionată la spaţiul 

clasei, iar audienţa devine globală.

Părinţii pot lua mai uşor la cunoştinţă proiectele realizate de 
copii.

Pot fi dezvoltate competenţe variate.

Invăţarea nu mai are loc doar în clasă, elevul poate învăţa 
acasă sau oriunde are acces la Internet.

30

https://educlipper.net/


Impactul folosirii resurselor TIC în lecția de geografie (fig. 8):  

 

Figura 8. 

Concluzii 

Instrumentele Web 2.0 sunt softuri disponibile online care permit utilizatorilor: 

să creeze o manieră interactivă de prezentare a conținuturilor științifice; să păstreze 

pe o perioadă limitată de timp și să arhiveze date; să editeze fotografii și materiale 

video; să realizeze proiecte și să desfășoare activități de învățare prin cooperare. 

Există numeroase aplicații a căror utilizare în mediul didactic permite adaptarea 

demersului nostru, apropierea elevilor de materiile pe care le predăm, asimilarea 

rapidă a conținuturilor predate într-o manieră plăcută și crearea de competențe reale, 

atât la nivelul disciplinei, cât și la nivel interdisciplinar. În ceea ce privește 

importanța introducerii instrumentelor de tip Web 2.0 în activitatea didactică, se 

cuvine să facem următoarele precizări: ele au rolul de a eficientiza procesul de 

predare-învățare, de a stimula comunicarea între partenerii educaționali (cadre 

didactice, elevi, părinți) și de a facilita asimilarea conținuturilor științifice, de a forma 

competențe digitale reale, dar și o serie de competențe definite la nivelul disciplinelor 

de studiu, dar și interdisciplinar. 
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ROLUL ÎNVĂȚĂTORULUI ÎN DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR 

INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN CADRUL ORELOR DE GEOGRAFIE 

Lidia Codrea, drd., UST 

Pregătirea ştiinţifică a învăţătorului trebuie să fie în acord cu toate noutăţile 

ştiinţifice apărute pe plan mondial şi să fie corelate cu pregătirea psihopedagogică a 

elevilor din ciclul primar. Prin studiul celor două obiecte contopite se ajunge la 

educarea şi formarea unei conduite ecologice adecvate, care presupune acţiuni pentru 

conservarea, gospodărirea, ocrotirea şi protejarea naturii. Învăţătorul are rolul, în 

etapa iniţială de a pregăti elevii printr-o educaţie permanentă în acest scop, în vederea 

cunoaşterii naturii şi a descifrării tainelor ei; astfel copiii vor înţelege importanţa 

acesteia şi necesitatea de a o păstra sănătoasă pentru ei şi pentru generaţia viitoare. În 

acest context, învăţătorul trebuie să aibă o bună pregătire cultural-ştiinţifică şi să 

contribuie la însuşirea de către elevi a unor informaţii de bază din domeniul: ştiinţelor 

naturii, geografiei, geologiei, istoriei, etc., ajungând ca elevii nu numai să le 

cunoască, dar să opereze cu ele, să le aplice în practică sau în asimilarea altor 

cunoştinţe, fiindcă altfel acestea nu pot deveni operaţionale (Cucos, 2006).  

Modul de predare a învăţătorului trebuie să fie adecvat nivelului de evoluţie al 

elevilor, determinat de maturizarea lor psihofizică şi de avansarea în dezvoltarea şi de 

cunoaştere a acestor noţiuni ştiinţifice . 

În ciclul primar, trebuie avut în vedere faptul că în procesul de învăţământ 

participă doi factori care se intercondiţionează: învăţătorul şi elevul. Rezultatul 

corelaţiei depinde în mare măsură de modul în care învăţătorul – ca factor 

coordonator – reuşeşte să pună de acord acţiunea sa cu particularităţile psihice ale 

elevului din clasele mici. Perfecţionarea predării depinde şi de gradul de stăpânire de 

către învăţător a cunoştinţelor de psihologie generală şi educaţională. 

Învăţătorul trebuie să aibă în vedere realizarea următoarelor obiective care 

vizează (Cucoş, 2006): perceperea fenomenelor şi a proceselor din realitatea 

înconjurătoare prin contactul elevilor cu lumea vie (plante, animale) şi lumea 

neînsufleţită (sol, subsol, relief, ape, etc.); înţelegerea, formarea şi asimilarea unor 

noţiuni ştiinţifice precise; formarea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a surprinde 

realităţile, interrelaţiile şi transformările din natură, observarea schimbărilor ce au loc 

în natură într-un timp îndelungat; dirijarea proceselor de observare spre ceea ce este 

esenţial, cu accent pe formarea unei atitudini ecologice, în crearea înţelegerii 

factorilor perturbatori şi stabilizatori ai mediului biotic şi abiotic şi a adaptării 

comportamentului de ocrotire a mediului înconjurător. 
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Astfel prin predarea Geografiei învăţătorul urmăreşte: 

- dezvoltarea memoriei (copilul nu trebuie sa rețină mecanic ci cu ajutorul 

diferitelor asociații, în special cu ajutorul hărții); 

- dezvoltarea curiozității elevilor prin angajarea lor în acţiuni concrete de 

explorare; 

- formarea deprinderilor de orientare în natură cu ajutorul mijloacelor sau a 

hărțiilor; 

- dirijarea discuţiilor dintre elevi în scopul descoperirii unor zone/ noțiuni 

geografice; 

- dezvoltarea inițiativei, curajului, voinței și spiritului colectiv (prin excursii, 

vizite, lecturi și activități practice organizate); 

- formarea deprinderii de a-şi asuma responsabilităţi și a fi cooperanţi; 

- încurajarea elevilor în a se autoevalua; 

- să manifeste respect faţă de ideile, deprinderile şi experienţele colegilor. 

Pentru a atrage elevii, învățătorul caută şi utilizează cele mai adecvate strategii 

didactice, ele reprezentând elementul de legătură între componentele procesului de 

învăţământ: obiective operaţionale, conţinuturi instructiv-educative, resurse umane şi 

materiale. Rolul strategiilor didactice este acela de a crea un context situaţional, astfel 

încât cel care învaţă să fie angajat şi să participe în mod activ la realizarea 

obiectivelor învăţării, să-şi însuşească cunoştinţele în urma unor activităţi proprii, a 

unei angajări optime a gândirii, a mobilizării funcţiilor emoţional-motivaţionale. 

Metodele active reprezintă un nivel superior, un salt calitativ pe linia modernizării 

strategiei didactice. Ele îşi dovedesc eficienţa prin trăsăturile ce le implică: 

conştientizare, motivare internă, efort susţinut pozitiv-afectiv, afirmarea stilului 

individual, utilizarea maximă a condiţiilor existente. 

Noul curriculum din România (2009) este astfel conceput încât să nu 

îngrădească prin concepţie sau mod de redactare stilul cadrului didactic, să ofere 

acestuia libertate de alegere şi de organizare a unor activităţi de învăţare, considerate 

a fi cele mai adecvate atingerii obiectivelor propuse. Astfel fiecare învăţător are 

libertatea de a repartiza orele alocate prin planul- cadru de învăţământ, după cum 

consideră necesar, respectând condiţia parcurgerii integrale a conţinuturilor 

obligatorii ale curriculum-ului.Totodată, cadrul didactic poate decide cu privire la 

succesiunea cea mai adecvată a temelor, acordând o atenţie specială păstrării logicii 

interne a disciplinei. 

Prin predarea lecţiilor de Geografie, învăţătorul trebuie să urmărească să 

dezvolte capacitatea creatoare şi imaginaţia elevilor. În acest sens cadrul didactic are 
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obligaţia de a cunoaşte conţinutul programei şcolare, a manualului după care se 

parcurge materia clasei respective pe de o parte, iar pe de alta parte a structurii 

personalităţii elevului. Unul dintre rolurile importante ale învăţătorului este acela de a 

dirija discret întreaga activitate în centrul căreia să anime dominant elevul. 

Introducerea manualelor alternative instituie un prim pas de exigenţă a calităţii 

în domeniu. Astfel învăţătorului îi revine rolul de a alege din toate ofertele manualul 

cu cele mai multe valenţe formative. Un manual bun poate stimula elevul, îi stârneşte 

interesul, îi captează atenţia, mai cu seamă în cazul cunoaşterii mediului, al cărui 

conţinut specific oferă cadrul de atracţie începând de la cei mai mici şcolari. În 

vederea realizării unor scopuri instructiv-educative legate de o serie de teme 

prevăzute în programa şcolară, învăţătorul organizează drumeţii, vizite şi excursii. 

O preocupare deosebită a învăţătorului este aceea de a-i învăţa pe elevi să se 

autoaprecieze.Trebuie găsit timp şi create condiţii pentru experienţele de gândire 

critică. Explorarea gândurilor, a ideilor, a convingerilor şi a experienţelor, formularea 

acestora în propriile cuvinte, comunicarea reflexivă cu ceilalţi solicită timp suficient 

pentru a primi un feed-back constructiv din partea elevilor, într-o atmosferă care 

încurajează comunicarea. 

Respectarea de către învăţători a ideilor şi convingerilor pe care le au elevii îi va 

determina pe aceştia din urmă să arate mai mult respect faţă de propria lor gândire şi 

faţă de procesul de învăţare în care sunt implicaţi. Trebuie acordată încrederea în 

capacitatea fiecărui elev de a gândi critic. De asemenea, este esenţial să comunicăm 

elevilor că opinia lor are valoare, şi nu numai reproducerea orală sau scrisă a ceea ce 

li s-a predat anterior; că gândirea critică este apreciată, iar opiniile lor contribuie la o 

mai bună înţelegere a conceptelor discutate. Fără încredere în propria lor valoare şi 

demnitate, elevii vor refuza să se implice în activităţi ce solicită gândirea critică. Nu 

în ultimul rând, învăţătorul are rolul de evaluator, deoarece propune criterii de 

evaluare, monitorizează activitatea de evaluare a produselor activităţii, proiectează 

demersuri diagnostice. În activitatea curentă a învăţătorului poate fi identificat şi rolul 

de model pentru că se comportă exemplar în acţiunea de proiectare, structurare şi 

valorificare a curriculum-ului. 
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CZU: 372.891:504 

ACTIVITĂȚI BAZATE PE PROIECT 

ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII SUSTENABILE A MEDIULUI 

Ecaterina Cojocaru, profesor de geografie, grad didactic II 

Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău 

Rezumat. Învăţământul este un domeniu mobil, care are menirea de a răspunde cerinţelor sociale 

aflate într-o continuă schimbare şi transformare, iar principalul factor al schimbarii în domeniul 

învăţământului este profesorul, care are datoria  de a găsi soluţii pentru ca activitatea să fie eficientă 

şi mai atractivă pentru elevi, iar evenimentele educaționale  programate trebuie să vizeze toate 

laturile  conceptului de dezvoltare durabilă: economică, socială, ecologică și culturală, pentru ca 

aceştia să devină autorii propriei învăţări și să fie pregătiți pentru provocările neprevăzute în era 

schimbărilor. Inițierea și participarea  activă a elevilor la diferite activități bazate pe proiect, privind 

dezvoltarea  sustenabilă a mediului, trebuie să fie o prioritate, numai astfel, vor fi la curent și vor 

cunoaște realitatea în comnitate pentru a interprinde măsurile de soluționare a problemelor. 

Cuvinte-cheie: proiect, dezvoltare sustenabilă,  

Dezvoltarea sustenabilă aduce în prim plan un nou set de valori care va ghida 

viitorul model de progres economic  şi social, valori ce vizează mai ales omul şi 

nevoile sale prezente şi viitoare, mediul natural – protejarea şi conservarea acestuia, 

precum şi atenuarea deteriorării actuale a ecosistemelor. Investigaţia presupune o 

gamă largă de activităţi legate de curiozitatea noastră naturală în legătură cu lumea 

care ne înconjoară. În contextul educaţiei, investigaţia dobândeşte un înţeles specific. 

Profesorii care folosesc această tehnică drept strategie didactică îi încurajează în mod 

normal pe elevi să pună întrebări, să planifice şi să desfăşoare acţiuni de căutare de 

informaţii, să facă observaţii şi să reflecteze la ceea ce au descoperit.  Elevii pot să 

aleagă atunci când este vorba de conceperea propriului proiect, ceea ce le permite să-

şi urmărească interesele şi să-şi manifeste curiozitatea. Răspunzând propriilor 

întrebări, elevii pot investiga subiecte care nu au fost identificate de profesor ca 

obiective ale procesului de învăţare. 

Introducerea proiectelor în curriculum este destul de eficientă, învăţarea pe bază 

de proiecte este un model de instruire care îi implică pe elevi în activităţi de 

investigare a unor probleme obligatorii şi au drept rezultat obţinerea unor produse 

autentice. Proiectele destinate să sporească oportunităţile de învăţare ale elevilor pot 

varia foarte mult în ceea ce priveşte conţinutul şi aria acoperită şi pot avea loc la 

diferite niveluri de învăţământ [1]. 

În trecut, interacţiunea dintre comunitate şi curriculum putea lua forma unei 

vizite pe teren sau a unui invitat la lecţie. În cazul proiectelor, comunitatea reprezintă 

adesea punctul de focalizare. Proiectele pot include parteneriate cu grupuri locale, 
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precum universităţi, fundaţii sau experţi din comunitate. Elevii contribuie la 

dezvoltarea comunităţilor lor prin proiecte care vizează servicii sau subiecte de 

interes pentru respectivele comunităţi şi acţionează ca ecologişti, specialişti în 

colectarea datelor, lucrători sociali sau oameni de ştiinţă, pentru a dobândi diferite 

perspective asupra vieţii comunităţii lor. În multe proiecte, aceste legături cu experţi 

sunt esenţiale pentru a-i ajuta pe elevi să realizeze lucrări de calitate şi să dezvolte 

propriul proces de învăţare. Mulţi profesori pot considera că toate acestea implică mai 

multă muncă, dar aceste conexiuni sunt surprinzător de uşor de creat şi odată stabilite, 

decurg de la sine. Relaţiile stabilite sunt inestimabile pentru încurajarea implicării 

autentice şi a învăţării pe tot parcursul vieţii. 

Proiectele servesc unor obiective educaţionale specifice, semnificative; ele nu 

sunt diversiuni sau adaosuri la curriculumul „real”. Metoda proiectului este o metodă 

activ participativă, cu multiple valenţe didactice care presupune transferul de 

cunoştinţe, deprinderi, capacităţi, facilitînd abordările interdisciplinare şi 

consolidarea abilităţilor sociale ale elevului. Activităţile bazate pe proiecte îl implică 

pe elev în sarcini de lucru autentice, cu final deschis, produsul finit al proiectului este 

„ceva”, nu „este despre ceva” şi creează elevului sentimentul utilităţii a ceea ce 

produce.  Proiectul, fiind o activitate centrată pe elev, îi dă acestuia posibilitatea de a 

asambla într-o viziune personală cunoştinţele pe care le are, încurajează abordarea 

integrală a învățării, răspunzând astfel unei întrebări esenţiale: - „Ce pot face cu ceea 

ce am învăţat la şcoală?” [2]. 

Educația pentru dezvoltarea sustenabilă a mediului, poate fi abordată în cadrul 

multor discipline școlare, dar și a activităților extrașcolare, în special în cadul 

disciplinei Geografia mediului, care cuprinde  explorarea unor situații-problemă ale 

mediului local, regional și global, care poate fi realizată prin intermediul proiectelor 

educaționale sau ecologice, unde poți fi implicați elevii profesori, dar totodată pot fi 

stabilite și relații de parteneriate cu autoritățile publice locale, biblioteca, școala și alți 

reprezentanți ai comunității care pot contribui nemijlocit la dezvoltarea mediului. 

Procesul desfăşurării unui proiect, presupune implicare activă a elevilor privind 

identificarea și soluționarea unor probleme de mediu la nivel local sau regional, care 

la rândul său include si un număr foarte mare de beneficiari. În acest context elevul 

are posibilitatea să-şi demonstreze cunoştinţele, deprinderile şi priceperile formate la 

mai multe lecţii, elevul consultă diferite cărţi, reviste, internetul, îşi asumă diferite 

roluri: reporter, fotoreporter, redactor, tehnoredactor, grafician etc. care îi dau ocazia 

nu numai să-şi dea seama de ceea ce ştie şi de capacitatea sa de a se folosi de ceea ce 

ştie, dar şi de a dezvolta efectiv această capacitate [3]. 
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Activitățile bazate pe proiect  au  o  valoare instructiv-educativǎ, deoarece îi 

implică activ pe elevi în activităţi de investigare a unor probleme şi are drept rezultat 

obţinerea unor rezultate/produse autentice. Proiectele trebuie concepute avînd în 

vedere scopul final, pentru a asigura succesul acestuia: ce trebuie elevii să cunoască 

şi ce trebuie elevii să fie capabili să facă. 

Activitatea de proiect impune respectarea parcurgerii succesive a unor paşi: 

➢ Stabilirea domeniului de interes. 

➢ Stabilirea obiectivelor. 

➢ Structurarea activităţilor. 

➢ Delegarea sarcinilor. 

➢ Studierea surselor bibliografice, intervievarea unor persoane, scrierea de 

articole. 

➢ Procesarea materialului. 

➢ Elaborarea proiectului. 

➢ Prezentarea proiectului. 

➢ Asigurarea feed-back–ului (aprecieri, întrebări, schimb de idei). 

➢ Diseminarea proiectului. 

Pentru mulţi elevi, acest stil de învăţare este unul foarte atractiv deoarece derivă 

din autenticitatea experienţelor. Elevii îşi asumă rolul şi comportamentul celor care 

lucrează într-un anumit domeniu. Fie că realizează un film documentar despre 

probleme de mediu din localitate sau elaborează o broşură turistică pentru a evidenţia 

locurile cu semnificaţie istorică din comunitatea lor sau realizează o prezentare 

multimedia despre argumentele pro şi contra privind alte probleme din comunitate, în 

acest context elevii sunt implicaţi în activităţi reale, care au semnificaţie dincolo de 

sala de clasă sau şcoală, care le dă posibilitatea să se confrunte cu realitatea. 

Avantajele metodei de învăţare bazat pe proiecte proiectului: 

➢ creşterea prezenţei la ore, creşterea gradului de încredere în sine şi îmbunătăţirea 

atitudinii faţă de învăţare; 

➢ acces la o gamă mai largă de oportunităţi de învăţare în sala de clasă, oferind o 

strategie de implicare a elevilor din medii culturale diverse este o metodă 

eficientă de evaluare şi de învăţare interactivă; 

➢ plasează elevul într-o situaţie de cercetare autentică; 

➢ cultivă responsabilitatea pentru propria învăţare şi rezultatele acesteia; 

➢ posibilitatea unei abordări interdisciplinare şi transdisciplinare a temei; 

➢ oferă şansa de a analiza în ce măsură elevul utilizează adecvat cunoştinţele, 

instrumentele şi materialele disponibile în atingerea finalităţilor propuse; 
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➢ asigură implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor propuse; 

➢ consolidarea şi valorificarea tehnicilor de activitate intelectuală (de colectare, 

prelucrare şi prezentare a informaţiilor); 

➢ stimularea iniţiativei şi independenţei elevilor în activităţi; 

➢ dezvoltarea structurilor cognitive şi a capacităţilor creatoare ale acestora; 

➢ asigură dezvoltarea competenţelor de relaţionare, a competenţelor de 

comunicare; 

➢ stimulează creativitatea; 

➢ promovează interevaluarea/autoevaluarea şi interînvăţarea; 

➢ facilitează dezvoltarea încrederii în propriile forţe etc. [4]. 

Pentru profesori, printre avantajele suplimentare, se numără dezvoltarea 

profesionalismului şi a colaborării cu colegii, precum şi posibilităţile de a construi 

relaţii cu elevii. În plus, mulţi profesori apreciază disponibilitatea unui model care se 

adresează unor categorii diverse de elevi prin existenţa unei game variate de 

oportunităţi de învăţare. Profesorii descoperă că elevii care beneficiază cel mai mult 

de învăţarea prin proiecte tind să fie aceia în cazul cărora metodele de instruire 

tradiţionale nu sunt eficiente.  

Concluzii. În final, ţin să menţionez importanţa metodei proiectului, prin faptul că 

constituie o metodă de activare a elevului prin rezolvarea originală a sarcinilor, prin 

libertatea de alegere şi acţiune, prin modalitatea de procesare a informaţiilor, oferind 

un mediu bogat şi semnificativ, în care elevii îşi dezvoltă competenţe complexe, 

inerente funcţionării eficiente într-o lume modernă. 

Implicarea activă a elevilor în proiecte privind de protejarea mediului ambiant îi 

poate face să devină mai obiectivi, să îşi asume responsabilităţi şi îi va ajuta să 

realizeze importanţa problemelor de mediu pentru dezvoltarea sustenabilă a mediului. 

Consider că utilizarea metodei proiectului în cadrul activităţilor didactice va 

favoriza descoperirea plăcerii de a învăţa, va spori încrederea în propriile forţe, îi va 

face pe elevi să se simtă împliniţi. 
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CZU: 372.891 

EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE PREDARE – ÎNVĂȚARE LA 

LECȚIILE DE GEOGRAFIE UTILIZÂND INTERDISCIPLINARITATEA 

Tatiana Corasevici, IPCEEE 

„Aportul la cultura generală a fiecărei discipline se exprimă nu prin ceea ce este specific, ci 

prin ceea ce are comun, generalizator, transferabil, de la un domeniu la altul”.  

(Louis Croft) 

Conceptul de interdisciplinaritate a câștigat tot mai mult teren în modul de 

abordare a lecției moderne. Acest termen reprezintă o modalitate de organizare a 

conținuturilor învățării cu implicații asupra întregii strategii de proiectare a 

curriculumului, care oferă o imagine unitară asupra fenomenelor și proceselor 

studiate în cadrul diferitelor discipline de învățământ și care permite contextualizarea 

și aplicarea cunoștințelor dobândite. Este o componentă a procesului de instruire prin 

care se asigură aspectul activ și formativ de dirijare efectivă a învățării. 

În înfăptuirea unui învățământ modern, formativ, predarea – învățarea 

interdisciplinară este o condiție importantă. Corelarea cunoștințelor de la diferite 

discipline de învățământ contribuie substanțial la realizarea educației elevilor, la 

formarea și dezvoltarea flexibilității gândirii, a capacităților de a aplica cunoștințele 

în practică, corelarea cunoștințelor fixează și sistematizează mai bine cunoștințele, o 

disciplină o ajută pe cealaltă să fie mai bine însușită. 

Posibilitățile de corelare a cunoștințelor dintre diferite discipline de învățământ 

sunt nelimitate. Important este ca predarea – învățarea să fie văzută ca o modalitate 

modernă de realizare a eficienței lecțiilor, iar profesorul, pentru a-și atinge obiectivele 

propuse trebuie să se pregătească din timp și să apeleze la capacitatea sa creatoare. 

Predarea – învățarea prin corelarea obiectelor de studiu reprezintă noul în lecții, care 

activează pe elevi, le stimulează creativitatea și contribuie la unitatea procesului 

instructiv – educativ, la consolidarea bazei unei culturi vaste. 

Legătura dintre discipline se poate realiza la nivelul conținuturilor și 

obiectivelor, dar se creează și un mediu propice pentru ca fiecare elev să se exprime 

liber, să lucreze în echipă. 

Cunoștințele pe care elevii le acumulează în mod tradițional, reprezintă cel mai 

adesea un ansamblu de elemente izolate, ducând la o cunoaștere statică a lumii. 

Abordarea interdisciplinară pornește de la ideea că nicio disciplină de învățământ nu 

constituie un domeniu închis, ci se pot stabili legături între acestea. 

În calitate de profesor de geografie, consider că studiul acestei discipline 

presupune o abordare interdisciplinară, pentru a explica fenomenele geografice în 
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ansamblul lor fiind necesare cunoştinţe de fizică, chimie, biologie, istorie, limbi 

străine de circulaţie internaţională şi nu în ultimul rând de matematică. 

• Folosirea cunoştinţelor matematice este necesară în cadrul lecţiilor de 

geografie. Spre exemplu, în clasa a X-a, la tema „ Reprezentarea cartografică a 

spaţiului terestru: globul geografic, harta geografică şi planul”, este foarte importantă 

cunoaşterea operaţiilor cu fracţii, cunoaşterea unităţilor de măsură şi transformarea 

lor, din centimetri în kilometri şi invers, cunoştinţele de geometrie (noţiunile de sferă, 

grade) ale elevilor sunt folosite în cadrul aceleiași teme, la stabilirea coordonatelor 

geografice şi a fuselor orare. Calculul procentelor este necesar în special în studierea 

geografiei umane. 

Astfel, este necesar să se selecteze şi să se acorde o pondere sporită acelor 

metode care îi antrenează în mod deosebit pe elevi, diminuându-se ponderea 

metodelor descriptive şi verbale. Eficienţa metodelor creşte în măsura în care ele 

trezesc interesul şi curiozitatea elevilor pentru cunoaşterea ştiinţifică, stimulând 

pasiunea căutărilor şi determinând, o puternică motivaţie de învăţare a geografiei şi 

matematicii. 

• Conexiunea dintre geografie și limba și literatura română oferă o atmosferă 

adecvată manifestărilor de ordin afectiv, studierea unor texte despre natură, crearea 

unor texte în versuri sau proză, elaborarea unor scrisori, mesaje afișe pe teme 

ecologice sunt doar câteva mijloace care mobilizează elevii. 

• Educația civică are un rol aparte datorită contribuției la dezvoltarea conștiinței 

legate de protecția mediului. Elaborarea și discutarea unor situații care să ilustreze 

relațiile dintre om și plante sau om și animale, realizarea unor scurte povestiri 

pornind de la o situație dată, de la un comportament potrivit sau nepotrivit față de 

mediu, discutarea încălcării dreptului la sănătate atunci când copiii trăiesc într-un 

oraș poluat, discutarea unor cazuri reale sau imaginare care solicită exprimarea 

părerilor personale, sunt doar câteva modalități de educare în spirit ecologic prin 

intermediul educației civice. 

• Legături strânse pot fi abordate la ore între geografie și chimie, subiecte ca: 

formarea și apariția peșterilor, procesul tehnologic de purificare a apei, ș.a., care pot 

fi însoțite de experimente.  

Predarea interdisciplinară oferă posibilitatea încadrării și trezirii interesului 

tuturor elevilor (fie pasionați de literatură, matematică, chimie, artă, istorie, etc.) față 

de geografie. Profesorul trebuie să ofere elevilor posibilitatea de a-și forma 

capacitatea de a învăța să învețe, să motiveze, să încurajeze, să ofere oportunități 

multiple pentru manifestare. 
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Astfel, punerea în practică a interdisciplinarității facilităm apariția unor achiziții 

noi în lucrul de zi cu zi: 

Formăm relații colegiale cu profesorii de alte discipline pentru a omite careva 

erori în interpretarea materialului științific. Oferim elevilor situații – problemă pentru 

a-i provoca să facă o conexiune între disciplinele studiate în soluționarea problemelor 

sau studierea unor fenomene de cunoaștere. 

Aplicarea cunoștințelor în practică se realizează sub alte forme decât cele 

tradiționale: proiecte de cercetare, activități extracurriculare, concursuri ce necesită 

interdisciplinaritatea. 

Calitatea educației reprezintă baza devenirii umane într-o lume morală, civilizată 

și plină de respect față de copil, iar interdisciplinaritatea contribuie la creșterea 

calității. 

Activitățile şi abordările transcurriculare şi interdisciplinare au făcut ca 

dificultăţile cu care se confruntă profesorul să fie mai mari şi pentru că nu se mai 

practică o delimitare strictă a obiectelor de studiu. Aceasta impune ca programele de 

formare iniţială a profesorilor să ia în considerare trecerea de la informativ la 

formativ, profesorul fiind cel care va dezvolta competenţele de gândire ale elevului. 

Profesorului îi revine misiunea: să creeze situaţii de învăţare valoroase din punct de 

vedere formativ şi educativ, pe un fond cognitiv esenţializat; să pună în valoare 

întreaga încărcătură etică, socială, estetică; să dezvăluie cu grijă semnificaţiile umane 

şi sociale ale conţinuturilor ştiinţifice; să acorde atenţia cuvenită selecţiei, 

esenţializării, actualităţii, concretizării cunoştinţelor predate; să aleagă strategiile 

adecvate; să asigure o participare intensivă a clasei şi o mai bună personalizare a 

învățării şi predării, o mai bună adaptare la particularităţile elevilor, la experienţa lor 

de viaţă, la posibilităţile lor reale, la motivaţia lor. Astfel, învăţământul începe să 

pună accent pe problemele umane, pe valorile estetice, etice şi civile. Viitorul 

profesiei didactice va sta sub semnul reconsiderării sistemului de formare iniţială şi 

continuă şi a tehnicilor specifice de asigurare a calităţii acestor procese; modul în care 

a evoluat în lume piaţa muncii şi-a pus amprenta şi asupra calificării şi competenţelor 

de care au nevoie cadrele didactice. 
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UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DE TIP WEB 2.0 

PENTRU PREDAREA INTERACTIVĂ 

A DISCIPLINELOR LA SPECIALITĂȚILE DE TURISM ȘI GEOGRAFIE 

Studiu de caz: aplicațiile Screencast-O-Matic, Kahoot, Mentimeter și StoryJumper 

Vadim Cujbă, conferențiar universitar, doctor, UST  

Rodica Sîrbu, lector universitar, doctor, UASM 

Lidia Codrea, doctorand, UST 

Rezumat. Dezvoltarea tehnologiilor digitale din ultimele decenii, au generat schimbări profunde 

atât în societate, cât și în educație. În prezentul articol sunt analizate posibilitățile de valorificare a 

platformelor educaţionale ca opțiune alternativă metodelor tradiţionale de predare. Prin utilizarea 

instrumentelor de tip web se urmărește o funcţionalitate sporită şi integrare eficientă a 

competenţelor digitale în procesul educațional. În conținutul lucrării sunt prezentate câteva exemple 

de utilizare a unor instrumente web pentru o predare interactivă. Ca finalitate a cercetării a fost 

elaborată analiza SWOT în scopul aprecierii posibilităților de utilizare a aplicațiilor respective în 

context educațional. 

Cuvinte cheie: TIC, instrumente web, turism, geografie, metodă de predare-învățare. 

Introducere 

Instrumentele Web 2.0 sunt tehnologii utilizate pentru design-ul web care au 

adus schimbări importante la nivelul internetului, în sensul în care paginile web static 

au devenit dinamice prin interacțiune cu utilizatorii, prin faptul că acestora li s-a 

permis să contribuie la actualizarea conținuturilor postate, să colaboreze și să 

dezvolte, la rândul lor, conținuturi noi prin folosirea resurselor disponibile în mediul 

virtual[1]. Pentru a înțelege care sunt elementele cheie ale competenței digitale și 

modul de evaluare a acestora, Comisia Europeană a elaborat Cadrul competențelor 

digitale [2, p. 4] care este alcătuit din 21 de competențe individuale, grupate în 5 

domenii de competență: 

• Informația (identificarea, localizarea, recuperarea, stocarea, organizarea și 

analizarea informațiilor digitale, ținând cont de relevanța și scopul acesteia); 

• Comunicarea (comunicarea în mediile online, schimbul de resurse digitale prin 

instrumente web, interacționarea cu alți membri de pe rețelele sociale);  

• Crearea conținutului (text, imagini, video); 

• Siguranța (protecția datelor cu caracter personal, protecția identității digitale, 

securitate); 

• Soluționarea problemelor (identificarea nevoilor și a soluțiilor tehnologice 

digitale, utilizarea creativă a tehnologiilor digitale, rezolvarea problemelor 

tehnice, identificarea lacunelor de comptență digitală). 
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 Scopul lucrării de față constă în determinarea gradului de aplicabilitate a 

instrumentelor web, prin valorificarea tehnologiilor cu acces liber (servicii, 

arhitectură și design), pentru crearea unui mediu de învățare activ, la 

specialitățile de turism și geografie.  

Materiale și metode 

Ca metode de studiu au fost utilizate observația, descrierea și analiza SWOT. De 

asemenea, pentru cercetarea de față au fost create conținuturi în câteva aplicații 

online, cum ar fi Screencast-O-Matic (utilizată de cele mai multe ori pentru 

elaborarea conținuturilor video) [3], fiind foarte ușor de utilizat în procesul de ghidare 

și evaluare a lucrărilor elaborate de studenți. Această aplicație asigură un feedback 

eficient, deasemenea încurajează studenții să coopereze în vederea elaborării diferitor 

proiecte. 

Kahoot [4] este un instrument ce poate fi utilizat pentru diferite vârste, fiind 

disponibil gratuit, presupune în sine existența unui calculator care afișează o serie de 

întrebări cu mai multe variante de răspuns. Studenții se înregistrează, utilizând un cod 

furnizat de aplicație. Cadrul didactic deține controlul asupra desfășurării activității, 

iar răspunsurile studenților trebuie să fie marcate într-un timp stabilit anterior de 

profesor, prin selectarea de pe terminalele lor mobile a variantei care este considerată 

corectă. După ce timpul expiră, este afișat răspunsul corect, iar studenții obțin astfel 

un feedback asupra cunoștințelor lor. 

O altă aplicație utilizată în studiul de față este Mentimeter [5] care permite să 

interacționezi cu un grup țintă în timp real. Este un instrument pentru sondaje unde 

poți pune întrebarea iar grupul țintă poate da răspunsul, folosind un telefon mobil sau 

orice alt dispozitiv conectat la internet.  

Ca și în cazul altor aplicații, Storyjumper [6], este un instrument ce poate fi 

folosit la orice disciplină de studiu, deoarece facilitează elaborarea prezentărilor 

personalizate. Oferă posibilitatea elaborării cărților digitale cu text și imagini proprii. 

Paginile sunt predefinite cu casete pentru text și imagini, în același timp oferă 

posibilitatea de a modifica conținutul casetelor, adăugând fundaluri noi din galerie, 

sau imagini realizate de autor. 

Rezultate și discuții 

Pentru toate aplicațiile descrise în compartimentul anterior au fost elaborate 

conținuturi online pentru diferite teme la disciplinele predate studenților de la 

specialitățile de turism și geografie. 

Astfel, pentru Screencast-O-Matic, se recomandă ca profesorul să realizeze 

filmulețe scurte cu informații esențiale, bine structurate, distribuite studenților până la 
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începerea orelor, în cazul când se vor aplica metoda Blended Learning sau Flipped 

Classroom. 

 

Figura 1. Interfața aplicației Screencast-O-Matic 

Pentru a realiza un test Kahoot, profesorul trebuie mai întâi să acceseze site-ul 

https://kahoot.com/, apoi secțiunea Sign up for free (Înregistrează-te gratuit) și să-și 

creeze un cont. În cazul unui text de tip Quiz, testul trebuie obligatoriu să primească 

un nume și o scurtă descriere. Se mai poate adăuga o imagine care să îl reprezinte, o 

bibliografie sau o sitografie, se poate alege limba testului și cui să îi fie vizibil. După 

parcurgerea acestor etape, se apasă butonul OK Go și Add Question.  

Pentru recapitularea cunoștințelor dobândite de studenți au fost elaborate teste 

online (www.kahoot.it), care în decursul orelor, au fost rezolvate cu ajutorul 

telefoanelor mobile (figura 2). 

 

Figura 2. Elaborarea testelor în aplicația Kahoot 

În Mentimeter, pentru a crea un sondaj se va apăsa pe butonul "New 

presentation" (Prezentare nouă), apoi se va alege numele acesteia. În partea dreaptă 

va fi prezentat meniul pentru editarea tipului de întrebare. După această alegere se va 
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pune titlul întrebării, opțiunile de răspuns și modul în care vor fi afișate. Ultimul pas 

este prezentarea, ce se realizează cu ajutorul butonului "Present" în partea dreaptă de 

sus a ecranului. După prezentarea întrebării, în partea de sus a ecranului, va fi vizibil 

un cod. Studenții accesează pagina aplicației și culeg codul afișat în spațiul destinat 

acestuia, acțiunea fiind precedată de răspunsul la întrebare pe dispozitivul propriu și 

afișarea rezultatului pe ecranul cu întrebarea. 

Studentul pentru a începe sondajul trebuie să culeagă în motorul de cautare 

www.menti.com, ulterior - Join a presentation și înserează codul pentru prezentarea 

respectivă. 

 

Figura 3. Aplicația Mentimeter și elaborarea diferitor tipuri de sondaj la 

disciplina Servicii în turism 

Pentru elaborarea unei prezentări atractive și inovative, este recomandată 

aplicația Storyjumper, care permite realizarea conținuturilor într-o formă atractivă și 

deosebită față de prezentările cu care sunt obișnuiți studenții. 

  

Figura 4. Elaborarea prezentarilor personalizate și motivaționale în aplicațiile 

Storyjumper și Beateble 

Pentru o apreciere obiectivă a gradului de aplicabilitate a instrumentelor 

prezentate în procesul de predare – învățare și a finalităților urmărite (cunoștințe, 

abilități, atitudini) a fost realizată o analiză SWOT. 
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Analiza SWOT pentru aplicațiile educaționale online 

Puncte tari Puncte slabe 

- Dezvoltarea competențelor digitale; 

- Utilizarea gratuită a aplicațiilor; 

- Profesorul poate pregăti conținutul lecției de 

acasă; 

- Promovarea instituției și a cursurilor predate; 

- Centralizarea și stocarea rezultatelor; 

- Economisirea resurselor pentru multiplicarea 

testelor și a informațiilor; 

- Obiectivitatea evaluării rezultatelor. 

- Dependența de tehnică și conexiune la 

internet; 

- Pregătirea conținutului necesită mult timp; 

- Studierea diferitor tutoriale pentru fiecare 

aplicație; 

- Posibilitatea diferită a studenților de a 

accesa informația online în afara orelor de 

curs. 

Oportunități Amenințări  

- Conținuturile sunt online, pot fi distribuite, 

preluate etc. 

- Prin utilizarea acestor aplicații putem adera la 

comunitățile create de dezvoltatori sau 

profesori, respectiv să ne afiliem la 

comunitatea internațională; 

- Informația este păstrată, prin urmare peste ani 

nu trebuie să o căutam; 

- Eliminăm complet posibilitatea de copiere, 

deoarece răspunsurile trebuie date în perioadă 

de timp stabilită (de exemplu 15 secunde). 

- Riscuri privind defecțiunile tehnice  din 

rețeaua internet; 

- Utilizarea exagerată a aplicațiilor duce la 

pierderea esenței prelegerii și informației ce 

trebuie asimilată de către studenți; 

- Tendința permanentă de schimbare și 

apariția instrumentelor noi. 

Concluzii  

Aplicațiile online pot contribui semnificativ la dezvoltarea creativității, 

perspicacității și atenţiei, asigurând un feedback imediat între student și profesor.   

Utilizarea metodelor interactive permit crearea unui climat de învăţare atractiv, 

incitant, stimulativ și eficient.  Instrumentele educaționale trebuie utilizate astfel, 

încât să asigure formarea unor deprinderi care să permită studentului să se adapteze 

cerințelor unei societăți aflată într – o permanentă evoluție. 
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Rezumat. Dacă în trecut evaluarea pedagogică era considerată ca ulterioară procesului de predare-

învăţare, atunci, în prezent evaluarea a devenit parte componentă a procesului educaţional. Astfel, 

în perioada actuală evaluarea are rolul de a da încredere şi de a-l ajuta pe elev în procesul didactic. 

Evaluarea trebuie să se realizeze zilnic, ca rezultat  furnizând profesorilor un feedback continuu, iar 

utilizarea prezentărilor PowerPoint în evaluare, oferă posibilitatea de a cerceta, de a dobândi 

cunoştinţe noi, de a administra propria învăţare şi evaluare şi reprezintă,  totodată, o cale de 

perfecţionare, atât a evaluantului, cât şi a evaluatorului. 

Cuvinte-cheie: proces educaţional, evaluare, evaluarea formativă, Microsoft PowerPoint. 

Introducere 

Un proces educațional interactiv coerent înglobează în mod obligatoriu 

evaluarea, propunându-și să analizeze progresul învățării și cunoașterii realizate de 

elevi, să releve reușitele, dar și nereușitele și dificultățile acestora, și, prin urmare, să 

îi ajute cât mai eficient să facă față sarcinilor de instruire. Eficacitatea evaluării 

rezultatelor școlare și utilizarea lor în beneficiul optimizării procesului educațional 

sunt dependente de abilitățile și experiența cadrelor didactice. 

În condițiile schimbărilor actuale în planul politicii educaţionale şi de accelerare 

a introducerii unor noi medii educaţionale, utilizarea și aplicarea instrumentelor TIC 

în învăţământul general apare ca o necesitate obiectivă. Evaluarea interactivă, bazată 

pe utilizarea instrumentelor TIC este, totodată, și o evaluare formativă pentru că ea le 

oferă elevilor informații în legătură cu câștigul lor cognitiv, cu evoluția învățării și 

oportunitatea de a-și analiza și dezvolta strategiile metacognitive, făcând posibilă o 

reglare imediată și interactivă a instruirii. 

Calculatorul nu va înlocui niciodată, în totalitate, activitatea cadrului didactic, 

dar nu ar trebui de ignorat rolul şi importanţa acestuia în cadrul procesului 

educațional. În prezent, accesul la informaţie este necesar și obligatoriu, iar utilizarea 

calculatorului în toate instituțiile de învățământ general, devine inevitabilă, măcar 

pentru asigurarea reală a şanselor egale în educaţie.  

Evaluarea, ca parte componentă a procesului educațional, este actul didactic 

complex, care asigură validarea cantității cunoștințelor dobândite și valoarea acestora. 

Analizând cuvintele lui Jinga J., care spunea că evaluarea pedagogică este o 

problemă veche cu conotații noi…, [2, p. 385] putem afirma că evaluarea formativă 

asistată de calculator, prin  intermediul prezentărilor PowerPoint,  reprezintă o 
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metodă  interactivă și actuală de evaluare.  Iar pentru noile generații de elevi prezența 

calculatorului în procesul de evaluare a devenit chiar o cerință. 

Microsoft PowerPoint este un program de prezentare creat de compania 

Microsoft și reprezintă o aplicaţie ce permite crearea de pagini electronice unite în 

cadrul unui singur fişier care poate să conţină  pagini (slide-uri) de prezentare cu  

adnotări invizibile pentru public şi care pot conţine: texte, imagini clipart, diagrame 

excel, tabele word sau alte obiecte. 

Materiale și metode 

Calculatorul este utilizat, mai frecvent, în predarea informaticii, dar poate fi 

folosit şi  pentru activităţi de predare-învăţare-evaluare la alte discipline şcolare. 

Astfel, utilizarea calculatorului  determină o formă nouă de realizare a  evaluării. 

Aplicarea calculatorului în procesul de predare-învățare-evaluare a determinat 

schimbarea accentului de la un mediu de învăţare-evaluare centrat pe profesor la unul 

centrat pe elev. Așadar, elevii din receptori pasivi de informaţie se transformă în 

factori activi în propria lor educaţie. Utilizânt prezentările power-point în procesul de 

evaluare  elevii exersează capacitățile lor de analiză, sinteză, își dezvoltă 

creativitatea. Cucoș C. menționa evaluarea asistată de calculator contribuie la 

formarea cunoștințelor/abilităților/competențelor. [apud, 4, p.163] 

În dependență de momentul efectuării, se deosebesc următoarele forme de 

evaluare: inițială, formativă (continuă) și finală, iar în dependență cu funcția 

pedagogică specifică, pot fi menționate următoarele forme de evaluare:  predictivă,  

formativă și sumativă sau cumulativă. 

Evaluarea formativă are ca obiectiv asigurarea pregătirii  sistematice și continue, 

pentru realizarea feedback-ului.  Totodată putem menționa că evaluarea formativă 

deține o funcție de observație, intervenție şi reglare-autoreglare. Radu I.T. menționa 

că evaluarea formativă este un mijloc important prin care pot fi ameliorate practicile 

educative și formarea elevilor. [5, p. 126] Rolul evaluării formative este de 

diagnosticare şi de ameliorare imediată a procesului de învățare și îndeplineşte 

funcția de constatare a rezultatelor şi de sprijinire continuă a elevilor, de corectare a 

greşelilor, de reglare a procesului educativ.  

Feedback-ul reprezintă fluxul sistematic de informații venit dinspre activitățile 

evaluative către profesor, care primeşte continuu informații despre eficiența 

procesului didactic. El poate regla acest proces în funcție de rezultatele obținute. 

Eficacitatea feedback-ului pentru elevi depinde de promptitudinea cu care este 

furnizat şi de gradul de specificitate. În literatura pedagogică putem distinge 

caracteristicile feedback-ul formativ, care îndeplineşte trei funcții: 
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- de socializare la clasă  

- de încurajare a efortului depus de elev şi menținerea motivației pentru învățare  

- de identificare a problemelor specifice procesului de instruire. 

Feedback-ul formativ poate fi pozitiv sau negativ. Cel pozitiv se manifestă prin 

încurajare, aprobare, recunoaşterea achizițiilor, iar cel negativ prin demotivare și 

dezaprobare. 

În utilizarea prezentărilor PowerPoint în procesul evaluării formative se 

urmăresc mai multe etape: 

1) Proiectarea şi elaborarea slide-urilor. Înainte de a utiliza prezentarea PPT,  

profesorul ar trebui să decidă: momentul lecţiei în care va integra prezentarea; 

durata acestuia; cum va decurge activitatea didactică în timpul prezentării 

fiecărui slide?; ce metode didactice va folosi în timpul vizualizării fiecărui slide?  

2) Elaborarea slide-urilor cu text. Pentru a facilita prezentarea, perceperea, 

înţelegerea şi memorarea informaţiilor în elaborarea textului pe slide ar trebui să 

se respecte următoarele cerinţe: textul va fi cât mai concis, evitându-se cuvintele 

de legătură; textul nu va fi marcat de simboluri multe şi diferite ca aspect 

deoarece distrag atenţia de la conţinut. Este de preferat un aspect mai simplu al 

textului, fără prea multe elemente artistice; textul va fi scris cu fonturi de 

dimensiune mare (minimum 12 pentru text, până la 40 pentru titlu) pentru a fi 

lizibil din orice punct al sălii în momentul în care este proiectat pe ecran; textul 

va avea spaţii libere printre rânduri pentru a facilita cititul. 

3) Elaborarea slide-urilor cu imagini. Pentru a facilita analizarea şi interpretarea 

conţinutului materialelor grafice (hărţi, diagrame, fotografii, scheme) ar trebui să 

se respecte următoarele cerinţe:  

- pe un slide se prezintă o singură imagine, diagramă, hartă, schemă pentru a 

se identifica de la distanţă mare elementele componente importante;  

- fiecare reprezentare grafică ar trebui să aibă titlu, legendă (scară şi orientare 

după punctele cardinale în cazul hărţilor);  

- sub fiecare reprezentare grafică ar trebui să fie indicată sursa de 

provenienţă (autor, lucrare, anul realizării sau la care se referă, locul etc.);  

- conţinutul imaginii să fie semnificativ, adică să permită analize, 

interpretări, dezbateri, discuţii semnificative şi să nu aibă doar rol ilustrativ;  

- dacă se includ pe un slide mai multe imagini, atunci fiecare dintre acestea 

va avea specificat titlul. 

Ca rezultat al activităților practice, putem afirma că evaluarea formativă în baza 

prezentărilor PowerPoint reprezintă un instrument de cercetare alcătuit din sarcini 
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concrete, care vizează cunoașterea unor informații obținute de elevi în urma 

investigațiilor. Evaluarea formativă se realizează  sistematic, pe parcursul capitolelor 

sau pe secvențe mici de învățare. Astfel, în cadrul lecțiilor de geografie, treapta 

liceală, am utilizat frecvent prezentările PowerPoint ca metodă de evaluare formativă 

(continuă).  

La Geografia fizică generală, clasa a X-a, studiind capitolul Litosfera, elevii au 

fost evaluați prin intermediul prezentărilor PowerPoint la tema „Relieful creat de 

forțele exogene”. Ca urmare, elevii au reprezentat forme de relief create de forțele 

exogene, tipuri de văi fluviale, forme  eoliene de relief formate prin eroziune sau 

acumulare, forme de relief biogen etc. 

La geografie, clasa a XI-a, studiind capitolul „Populația Terrei” și în special 

tema „Structura rasială, etnolingvistică și religioasă a populației”, elevii au 

demonstrat cunoștințele acumulate în cadrul lecțiilor și muncind individual, 

elaborând prezentări PowerPoint, efectuând analize, sinteze, scheme, diagrame, 

utilizând imagini și realizând concluzii. 

La Geografia mediului, clasa a XII-a, în cadrul studierii capitolului ,,Tipurile de 

medii”, elevii au avut sarcina de a prezenta tipurile de medii, utilizând PowerPoint-ul, 

ilustrând aceste medii, tipologia florei și faunei,  lucrând individual, în perechi sau în 

grupuri mici. 

În prezent procesul de evaluare trebuie privit ca o cale de perfecționare, de 

îmbogățire a bagajului de cunoștințe atât a elevului, cât și a evaluatorului 

(profesorului).  

Evaluarea formativă prin intermediul prezentărilor PowerPoint la geografie nu 

trebuie să reprezinte o simplă colectare de date, informații, imagini, dar trebuie să 

contribuie la emiterea, din partea elevilor, a unor judecăți de valoare în conformitate 

cu realitățile lumii contemporane. 

Ca rezultat al aplicării prezentărilor PowerPoint în procesul de evaluare 

formativă la geografie am identificat următoarele concluzii: 

• Elaborarea prezentărilor PowerPoint permite elevilor să experimenteze și să 

producă  produse noi, creative, totodată stimulează interesul și contribuie la 

formarea deprinderilor elevilor de a căuta singuri informația dorită; 

• Evaluarea formativă prin intermediul prezentărilor PowerPoint facilitează 

elevilor  utilizarea unor modalități inovatoare și independente de exprimare; 

• Prin cadrul prezentărilor PowerPoint elevii pot mediatiza și disemina produsul 

realizat de ei; 
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• Evaluarea formativă prin reprezentările PowerPoint la geografie animează 

procesul educațional și asigură concomitent pregătirea sistematică a elevilor; 

• Utilizarea aplicației PowerPoint în evaluarea formativă identifică comunicarea 

între actorii implicați în actul educațional (profesori-elevi). 

Evaluarea este o componentă esențială a procesului de învățământ, ea având 

calitatea de a confirma sau infirma atingerea obiectivelor sau formarea competențelor 

propuse prin conținutul curriculum-ului la  geografie. Mayer spunea că:  evaluarea 

formativă nu-l judecă și nu-l clasează pe elev. Ea compară performanța acestuia cu 

un prag de reușită dinainte fixat [apud 1, p. 379]. 

Putem susține că utilizarea prezentărilor PowerPoint permite elevilor să-și 

planifice, organizeze, coordoneze propria învățare și evaluare, iar redarea 

cunoștințelor prin realizarea unor produse noi va contribui la sporirea motivației 

școlare. Astfel, și Comenius J.A. afirma …dă întotdeauna în mâna elevului uneltele, 

ca să simtă că nimic nu e imposibil, inaccesibil, greu; îndată îl vei face activ, ager, 

darnic [3, p. 54]. 
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Mariana Gaju, profesoară de geografie 

IPLCI ”Prometeu-Prim”, Chișinău 

Moto:”Dacă lentila profesorului se poate schimba ca să vadă 

învățarea prin ochii elevului, acesta ar fi un excelent început.” 

(John Hattie) 

În ultimii ani tot mai mult se vorbește de Învățarea vizibilă, care este văzută ca 

un reper în cercetarea educațională empirică internațională. Autorul acestui concept 

este profesorul John Hattie, cercetător premiat în educație și cel mai bine vândut 

autor, cu o experiență de aproape 30 de ani, care examinează ce funcționează cel mai 

bine în învățarea elevilor. J. Hattie susține că factorii decisivi în dezvoltarea educației 

în școală sunt calitatea profesorului și calitatea predării.  

Aspectul ”vizibil” al predării ajută elevii să învețe să devină proprii lor profesori, 

ceea ce contribuie la însușirea de bază a învățării continue sau autoeducării, precum și 

a dragostei de a învăța. 

Principiul care stă la baza acestei concepții este cel al ”predării-învățării 

vizibile”. Predarea și învățarea vizibilă apar când studierea/cunoașterea este obiectivul 

explicit și transparent, când există o motivare corespunzătoare, când atât profesorul, 

cât și elevul caută să determine în ce măsură obiectivul propus este realizat. Predarea 

și învățarea vizibilă apar atunci când există o practică deliberată în sensul realizării 

obiectivului, când există un feedback oferit, dar și cerut, când persoanele implicate 

(profesori, elevi, colegi) sunt active, pasionate și interesate în a participa la actul 

învățării. Elevii pot fi extrem de diferiți, ceea ce face dificil pentru profesor să 

realizeze astfel de acte de predare. De aceea profesorii utilizează variate strategii de 

învățare specifice, făcând față diverselor provocări. Este important ca 

elevul/profesorul să se afle într-un mediu securizat, mediu unde greșeala este bine-

venită și încurajată – pentru că învățăm extrem de mult din greșeli și din feedback. 

Predarea și învățarea vizibilă cer angajamentul de a căuta stimuli și provocări noi, atât 

pentru profesor, cât și pentru elevi. Cu cât este mai mare provocarea, cu atât mai 

ridicată este probabilitatea ca elevul să caute și să aibă nevoie de feedback. De o mare 

importanță este existența profesorului care asigură că elevul merge în direcția bună și 

că va finaliza cu succes sarcinile asumate.  

Pentru predarea-învățarea eficientă profesorul trebuie: să construiască relații 

pozitive (de sprijin și încurajare) cu elevii, să comunice, să propună sarcini 

provocatoare, să-i sprijine prin modelare, să faciliteze experiențele de învățare și 
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schimbările conceptuale prin cooperare, să creeze un mediu în care experiențele 

elevului să fie recunoscute în clasă.  

La baza aplicării Învățării vizibile pot sta un șir de strategii didactice și forme 

interactive de lucru: 

 Prelegerea, este o metodă ce stimulează interesul elevilor prin: 

- utilizarea imaginilor captivante, a unui film animat, a curiozităților, a întrebărilor 

problemă, a corelației imagine – text; 

- lansarea întrebărilor incitante. 

Spre exemplu la tema ”Mișcarea de rotație a pământului”, în clasa a V-a, la etapa 

Evocare, elevilor li s-a adresat întrebarea ”De ce oamenii de știință afirmă că 

Pământul se rotește în jurul Soarelui, când noi, în fiecare zi, observăm cum Soarele se 

rotește în jurul Pământului, răsare de la Est și apune în West, iar Pământul stă 

nemișcat?”. Obiectivul urmărit este provocarea elevilor de a-și expune părerile 

referitor la mișcarea de rotație a Pământului. 

La studierea primei teme a Unității de învățare „Africa”, clasa a VI-a, la etapa 

Evocare, elevilor li se propune vizionarea unui fragment de film animat ”Regele 

Leu”, pentru a intui subiectul lecției. Aceștia identifică caracteristicile specifice 

continentului, argumentând răspunsul cu exemple din film. 

La tema ”Factorii de formare a climei Eurasiei”, în clasa a VII-a, elevilor li s-a 

propus să explice ”De ce minima absolută a temperaturii aerului în Eurasia s-a 

înregistrat la Oimeakon (72,2°C) și nu mai la Nord? Explicați doi factori. Să 

stabilească ”Cele mai umede / uscate regiuni de pe continent utilizând harta fizică și 

climatică a Eurasiei, explicând doi factori de formare”(utilizează textul din manual). 

Prelegerea poate fi aplicată și la etapa Realizarea sensului. Prin metoda SINELG, 

la tema ”Hidrosfera. Circuitul apei în natură” în clasa a V-a, elevii în timpul lecturării 

fragmentului din manual, marchează pe text sau notează în tabelul din caiet, 

informația confirmată, contrazisă, informație nouă și cea dorită de a fi cercetată. 

√ 

(confirmate de text) 
- 

(contrazise de text) 
+ 

(cunoștințe noi) 
? 

(merită să fie cercetate) 

    

 Brainstorming-ul (asaltul de idei) este, de asemenea, o metodă eficientă pentru 

învățarea vizibilă. Avantajele acestei metode sunt: 

 implicarea activă a tuturor participanţilor;  

 dezvoltarea capacităţii de a formula soluții optime, de a lua decizii;  

 eliberarea de prejudecăţi;  

 de exersare a creativităţii şi a atitudinilor deschise la nivelul grupului;  
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 de dezvoltare a relaţiile interpersonale, prin valorizarea ideilor fiecăruia. 

Pentru derularea optimă a unui brainstorming se pot parcurge următoarele etape: 

 alegerea sarcinilor de lucru la tema respectivă; 

 solicitarea exprimării într-un mod cât mai rapid, în fraze scurte şi concrete; 

 realizarea asociaţiilor în legătură cu afirmaţiile celorlalţi; 

 preluarea, completarea ideilor din grup; 

 înregistrarea tuturor ideilor în scris (pe tablă, flipchart); 

 reluarea ideilor şi gruparea lor pe categorii) simboluri, cuvinte cheie, imagini 

care reprezintă diferite criterii etc.). 

In această ordine de idei, profesorul trebuie neapărat să țină cont de: 

 încurajarea exprimării ideilor; 

 stimularea exploziei de idei; 

 motivarea învăţării elevilor. 

Spre exemplu la tema ”Zonele naturale ale Africii”, în clasa a VI-a, la etapa 

realizarea sensului, li se propune o secvență de film animat / peisaj a unei zone 

naturale din Africa, după care li se cere elevilor să identifice zona naturală, 

enumerând elementele naturii specifice zone (ideile elevilor sunt completate în harta 

conceptuală (tehnică practică). 

 

 Harta Mentală (conceptul de Cartografiere a gândurilor) - este o diagramă 

complexă care oglindește structura unui neuron cu ramuri care se întind pornind de la 

centru și evoluând prin tipare de asociere. Hărțile Mentale sunt analitice, pot fi 

folosite pentru a rezolva orice problemă. Prin asocierea logică, Hărțile Mentale 

inventate de Tony Buzan, lider principal din domeniul gândirii inovative, (gândire 

inteligentă și creativă), se îndreaptă direct spre miezul problemei și permit să vezi 

imaginea în ansamblu. 

Cartografierea gândurilor implică funcționarea ambelor părți ale creierului, 

deoarece partea stângă a lui este verbală și analitică (logică), în timp ce partea dreaptă 

este vizuală și perceptivă (creativă). Harta Mentală dezvoltă funcții cognitive, inclusiv 
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ploi 
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ale memoriei, ale creativității, ale învățării și ale metodelor de gândire. Avantajele 

utilizării Hărții Mentale:  

- concentrarea și procesarea informației;  

- inițierea proiectelor /ideilor noi;  

- îmbunătățirea memoriei;  

- formularea unui plan de acțiuni;  

- cartografierea gândurilor;  

- formarea abilităților cognitive în viața personală și profesională;  

- îmbunătățirea modului de a gândi. 

Legile Hărții Mentale: 

- utilizează o foaie albă de hârtie (suficient de mare pentru a crea subramuri); 

- desenează o imagine în centrul hârtiei, reprezentând subiectul. Utilizează cel 

puțin trei culori; 

- folosește imagini, simboluri, coduri și dimensiuni; 

- selectează cuvintele – cheie (cu majuscule); 

- plasează fiecare cuvânt sau imagine pe propria sa ramură; 

- desenează ramurile care ies radical din imaginea creată (ramuri mai groase) și 

mai subțiri, pe măsura ce radiază în exterior în subramuri; 

- păstrează ramurile la aceeași lungime (cu cuvinte sau imagini pe ele); 

- folosește culori (cod propriu de culoare în ramuri); 

- utilizează săgeți și linii de conectare pentru a descrie asocieri între diferite 

subiecte conexe din Harta Mentală; 

- vizează claritatea Hărții Mentale. 

Spre exemplu, la sfârșitul unității de învățare ”Africa”, elevilor din clasa a VI-a, 

pentru recapitularea materiei, li s-a propus să realizeze o Hartă Mentală. 
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Concluzii 

Deoarece suntem în secolul tehnologiilor moderne, învățarea vizibilă este un 

concept nou, care facilitează atât predarea, cât și însușirea materiei de studiu. 

Profesorii de calitate sunt aceia care provoacă, care au așteptări înalte, care 

încurajează studiul și care prețuiesc aspectele profunde ale disciplinei lor. 

Învățarea vizibilă presupune: 

- dragostea de a învăța; 

- respectul de sine și considerația pentru ceilalți; 

- rezultate mai bune la învățătură; 

- explorarea cunoștințelor mereu în evoluție; 

- disciplinarea inteligentă, respect sincer ș.a. 

Un deziderat important al școlii poate fi afirmația lui Lev Tolstoi: ”Trebuie să 

creșteți încet, la fel cum cresc copacii.” 
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Rezumat. În cadrul acestui articol, am abordat diferite aspecte legate de conceptul de învăţare 

centrată pe elev cum ar fi: definirea conceptului, principiile care stau la baza schimbărilor propuse, 

strategii de predare în vederea învățării active precum și avantajele folosirii învăţării centrată pe elev. 

Acest lucru va permite cadrelor didactice să susţină şi să administreze procesul de învăţare al fiecărui 

elev şi să maximizeze învăţarea pe plan individual.  

Cuvinte cheie: învăţare centrată pe elev, principii, strategii, învățare activă, avantaje și dezavantaje. 

Învățarea centrată pe elev (Student-centered learning – SCL), sau Centrarea pe 

elev, este un model de învățare care plasează elevul în centrul procesului de învățare. 

În învățarea centrată pe elev, elevii sunt participanți activi în învățarea lor; ei sunt 

motivați mai mult intrinsec, decât extrinsec; învățarea este mai mult individualizată 

decât standardizată. Învățarea centrată pe elev ține cont și se adaptează diferitelor 

stiluri de învățare ale elevilor (National Center for Research on Teacher Learning, 

1999) [8].  

Marele filosof Socrate (470-399 î.Hr), a abordat încă din antichitate învățarea 

centrată pe elev. Discipolii săi îi erau parteneri în conversație conducându-i spre 

descoperirea unor lucruri de mare adâncime și înțelepciune. Socrate pretindea că 

dialogul este adevărata artă de a face să iasă la lumină adevărul, ideile printr-un efort 

de adâncă meditație[3, p. 139]. 

În modelul instruirii prin conexiune, propus de E. L. Thorndike învăţarea este 

definită ca „proces de încercare-eroare” realizată prin „ selectare şi conexiune”. 

Autorul propune trei legi fundamentale ale învăţării şi formulează 5 principii care sunt 

operaţionale pe fondul motivaţiei şi cultivă interesul elevului pentru învăţare, pentru 

perfecţionarea învăţării, pentru conştientizarea semnificaţiei învăţării. Toate probează 

„rolul activ al celui ce învaţă care în această postură vine cu necesităţile şi problemele 

sale” [2, p. 17]. 

Învățarea centrată pe elev este o abordare extinsă, ce presupune înlocuirea 

metodelor tradiționale cu metode activ participative, ,,integrarea unor programe de 

învățare după un ritm propriu elevului și a unor situații de cooperare în grup”, care îl 

responsabilizează pe elev privind propriul progres în educație [5, p. 43]. 

Ce se dorește prin a-l propune pe elev în centrul actului de învățare?  
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Pentru ca elevul să fie în centrul actului de învățare am stabilit următoarele 

obiective: să devină subiectul procesului educațional; să-și asume responsabilitatea 

pentru rezultatele învățării; să participe activ în luarea deciziilor la nivel școlar; să 

învețe independent și să posede capacități de autoformare; să fie capabil să gândească 

autonom și critic; să se perfecționeze în aplicarea tehnologiilor informaționale 

moderne; să poată genera idei și să lucreze în echipă. 

Ca direcție afirmată în psihologia educației (prin aplicații ale psihologiei în 

domeniul instruirii), centrarea învățării pe elev urmărește programatic:  

a) participarea eficientă a elevilor la construirea propriei cunoașteri; 

b) autoevaluarea corectă a rezultatelor;  

c) învățarea prin cooperare pe grupe; 

d) cultivarea motivației interne pentru învățarea autentică; 

e) perfecționarea activității profesorului prin asumarea de noi roluri (îndrumător, 

facilitator, mediator, consilier, manager etc.) [7]. 

Schimbarea de roluri între cadrul didactic și elev se produce treptat. În cadrul 

tabelului prezentat regăsim o paralelă între predarea–învățarea tradițională și învățarea 

centrată pe elev [5, p. 42]. 

Predare Învățare Învățarea centrată pe elev 

Bazată pe ceea ce necesită 

sistemul/țara. 

Ceea ce credem că necesită 

elevul. 

Ce anume dorește elevul. 

Curriculum tradițional. Curriculum bazat pe 

competențe. 

Controlul elevului asupra 

metodei, conținutului. 

Profesorul ca sursa întregii 

cunoașteri. 

Profesorul ca dirijor al 

proceselor de învățare. 

Profesorul ca mentor și ghid. 

Elevul ca receptor pasiv al 

cunoașterii. 

Elevul activ în dobândirea 

cunoștințelor. 

Elevul ca un căutător activ al 

cunoașterii. 

Învățarea centrată pe elev descrie modalități de a gândi despre învățare și predare 

ce pun accentul pe responsabilizarea elevului pentru propriul proces de învățare. 

Responsabilizarea nu înseamnă doar de a-și da frău liber în acțiuni, ci, mai degrabă, o 

eliberare a forțelor interioare ale elevului pentru a obține rezultate într-adevăr bune [1, 

p. 33]. 

Elevii au o influență mai mare asupra tuturor aspectelor legate de ce anume 

urmează să învețe, de modul în care o vor face și de ce, respectiv momentul când se 

învață. 

Elevii își dovedesc responsabilitatea mai mare atunci când devin căutători activi 

de cunoaștere. Ei nu se mai bazează pe profesorul care să le dea informația în timp ce 

stau pasivi în sala de clasă. Ei folosesc posibilitățile de învățare care li se oferă, caută 

alte modalități de învățare, iar dacă aceasta nu dă rezultate, cer ajutorul și îndrumarea 

profesorilor, însă nu pur și simplu pentru răspunsuri gata elaborate. În educația centrată 
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pe elev, învățarea se plasează înaintea predării, întregul accent se transferă de pe 

activitatea profesorului pe rolul elevilor ca cei ce învață. 

În cadrul procesului de predare-învățare elevul dispune de o libertate și un control 

mai mare în privința alegerii subiectului, a metodelor de învățare și a ritmului de studiu. 

Se impune cadrelor didactice să înlocuiască învățarea pasivă cu învățarea activă, să 

integreze programe de învățare după un ritm propriu precum și situații de cooperare în 

grup care în ultimă instanță îi conferă elevului responsabilitatea pentru propriile 

progrese în educație. Această libertate este apreciată ca o independență a personalității 

elevului ce poate fi descrisă prin unitatea conștiinței, forțelor morale și voinței omului 

în procesul activității [4, p. 14]. 

Evoluția „centrării pe elev”, ca paradigmă a învățării, este marcată, în anii 1990, 

de studiul elaborat de „American Psychological Association” intitulat „Learner-

Centered Psychological Principles: A Framework for School Redesign and Reform” 

(ibidem, p. 131-133) [7]. 

Aspectul inițial este că învățarea centrată pe elev se concentrează în primul rând 

asupra satisfacerii nevoilor elevului. 

Knowles (1984) relevă elementele învăţării care sunt necesare în munca cu adulţii, 

proces care identifică de asemenea rolul profesorului care plasează elevii în centrul 

învăţării. Elevii trebuie să fie implicaţi activ în învăţare şi să îşi asume un grad înalt de 

responsabilitate personală în acest sens. 

Principiile care stau la baza învăţării eficiente centrate pe elev sunt: 

• Personajul principal al activității didactice este elevul și nu profesorul; 

• Procesul de predare este unul dintre instrumentele care pot fi utilizate pentru a-i 

ajuta pe elevi să înveţe; 

• Rolul profesorului este acela de a conduce procesul de învăţare al elevilor; 

• Admiterea faptului că, procesul de învăţare nu are loc numai în sala de clasă şi 

doar în prezența cadrului didactic; 

• Înţelegerea procesului de învăţare nu trebuie să aparţină doar profesorului – ea 

trebuie cunoscută şi de elevi. 

• Elevii trebuie să fie încurajați şi să li se faciliteze implicarea activă de către 

profesori, în planificarea şi administrarea propriului lor proces de învăţare prin 

proiectarea structurată a oportunităţilor de învăţare atât în sala de clasă, cât şi în 

afara ei. 

• Chiar și individual, elevii pot învăţa eficient și în moduri foarte diferite. Lecţia 

pleacă de la experienţele elevilor şi cuprinde întrebări sau activităţi care să îi 

implice pe elevi. 
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• Elevii sunt îndrumați să decidă singuri modul cum se informează pe o anumită 

temă şi cum prezintă rezultatele studiului lor.  

• Elevii pot primi consiliere, privind preocupările lor individuale cu referire la 

învăţare şi pot cere îndrumări. 

• Este dezvoltată aptitudinea elevilor de a găsi singuri informaţiile căutate – nu li 

se oferă informaţii standardizate. 

• Pe lângă învăţarea specifică disciplinei respective, elevilor li se oferă ocazia de a 

dobândi aptitudini fundamentale transferabile, cum ar fi aceea de a lucra în echipă. 

• Se fac evaluări care permit elevilor să aplice teoria în anumite situaţii din viaţa 

reală, cum ar fi studiile de caz şi simulările. 

• În cadrul lecţiilor se folosesc mai multe tipuri de activităţi, astfel încât să fie 

abordate stilurile de învățare pe care elevii le preferă (vizual, auditiv, practic / 

kinetic). 

• Sub îndrumarea cadrului didactic elevii descoperă noi cunoștințe, ceea ce solicită 

o participarea activă a acestora la învăţare. 

• La sfârșitul lecției li se va cere elevilor să reflecte asupra cunoștințelor învăţate, a 

modului cum au învăţat şi de a evalua importanța pe care au avut –o metodele de 

învăţare în cazul lor [9, p. 3]. 

Formarea și dezvoltarea profesională trebuie să ofere cadrelor didactice 

aptitudinile și încrederea necesară pentru: identificarea necesităților individuale de 

învățare ale elevilor; încurajarea și facilitarea învățării independente, ajutând elevii să 

„învețe cum să învețe”; practicarea principiilor învățării pe baza includerii; înțelegerea 

și utilizarea strategiilor de învățare activă centrată pe elev; utilizarea strategiilor 

diferențiate. 

Un reper important al educației centrate pe elev este componenta tehnologică: 

Cum organizăm și în ce mod realizăm procesul educațional? Valorificând concepția lui 

C. Rogers despre orientarea pozitivă a persoanei în dezvoltarea sa, strategia didactică 

va fi axată pe formarea necesității de a fi sine-însuși. Tehnologiile aplicate vor favoriza 

învățarea experențială care are următoarele caracteristici: este un angajament; răspunde 

inițiativei elevilor; se pune accent pe profunzime; elevul evaluează învățarea; 

încurajează creativitatea; este în esență învățarea proceselor de învățare [4, p. 17]. 

Exemple de învăţare centrată pe elev: 

Metoda PAR - Procesul de predare are trei faze, iar fiecare necesită metode adecvate: 

1. Prezintă: Metode de prezentare de noi cunoștințe elevilor sau de încurajare în a le 

găsi singuri, ceea ce poate implica fapte, teorii, concepte, povestiri etc. 2. Aplică: 

Metode care să-i oblige pe elevi să aplice noile cunoștințe care le-au fost doar 
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prezentate. Aceasta este singura modalitate de a te asigura că elevii formează concepte 

despre noul material pentru a îl întelege, a și-l aminti și a-l folosi corect pe viitor. 3. 

Recapitulează: Metode de încurajare a elevilor să își amintească vechile cunoștințe în 

vederea clarificării și concentrării asupra punctelor cheie, asigurării unei bune 

întelegeri și punerii în practică și verificării cunoștințelor mai vechi [9, p. 8 - 9].  

Adoptarea unor abordări centrate pe elev nu înseamnă că profesorul să piardă 

controlul, și nici nu înseamnă să renunțe la responsabilitate, ci îl solicită să creeze 

situații educative și să stabilească interacțiuni didactice și afective care favorizează 

actualizarea personalității elevului. ,,Comportamentele indispensabile, în orice situație 

educativă, pentru ca aceasta să favorizeze autoactualizarea sunt: trăirea din plin a 

evenimentelor din fiecare zi; acceptarea vieții ca pe un proces de alegere continuă; 

prezența eu-lui care se poate autoactualiza; responsabilități pentru faptele și 

comportamentul său; înțelegerea autoactualizării nu ca o stare finală și ca un proces 

continuu de actualizare [5, p. 44].” 

În cadrul învățării active putem utiliza următoarele strategii: 

• Descoperirea noilor cunoștințe sub îndrumarea profesorului. 

• Folosirea sarcinilor de lucru care cer elevilor să îşi explice unii altora modul cum 

au înţeles rezolvarea acestora şi să elaboreze acest mod de a înţelege înainte de   

a-l exprima. 

• Punerea de întrebări şi răspunsuri de „diagnoză” şi utilizarea răspunsurilor greşite 

pentru a explora şi a corecta neînţelegerile. „Întrebările socratice”. 

• Utilizarea sarcinilor şi întrebărilor care stimulează gândirea elevilor şi se bazează 

pe taxonomia lui Bloom şi nu simpla reamintire. Aceste sarcini şi întrebări 

necesită mai multă gândire şi prelucrare. Analiză: întrebări de tip „de ce”, Sinteză: 

întrebări de tip „cum”, „ai putea să”, Evaluare: întrebări de judecată. Aceste 

întrebări de rang superior impun elevilor să îşi creeze propriile concepţii cu privire 

la noua materie învăţată. 

• Folosirea studiilor de caz care leagă subiectul discutat de viaţa reală sau de 

experienţele anterioare şi, deci, de învăţarea anterioară. 

• Utilizarea lucrului în grup, care solicită elevilor să discute materia învăţată, astfel 

încât colegii să se verifice între ei şi să înveţe unii de la alţii. 

• Învăţarea implică „construirea de modele”; de aceea, utilizaţi hărţi ale minţii şi 

rezumate care relevă relaţia dintre părţile subiectului şi întreg. De asemenea, 

arătaţi legătura dintre subiectul de astăzi şi alte subiecte. 
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• Stimularea sporeşte ritmul învăţării. De aceea, utilizaţi resurse generoase, 

plurisenzoriale şi activităţi energice şi creaţi o atmosferă de amuzament atunci 

când este posibil [9, p. 7]. 

Este important să se utilizeze metode de predare care permit elevului și cadrului 

didactic să depisteze concepțiile greșite și apoi să le corecteze. 

Învățarea trebuie să cuprindă activități de prelucrare a noii materii învățate care 

trebuie legată de ceea ce elevul știe deja. Pentru ca învățarea să fie aprofundată, e 

nevoie de sarcini autentice, stabilite în context semnificativ care au legătură cu viața 

reală fără a se repeta unele lucruri, întrucât învățarea va fi superficială. Având în vedere 

că uneori învățarea implică erori, sarcinile create trebuie să le ofere elevilor ocazia de 

a corecta, de a se autoevalua, de a discuta cu colegii, de a primi reacția cadrului 

didactic, precum și de a face alte verificări de conformitate cu realitatea. Învățarea 

activă presupune utilizarea unor întrebări care antrenează elevii și le impune elevilor 

să-și creeze propriile concepții cu privire la noua materie învățată. 

Elevii pot fi activi în diverse moduri: entuziaști privind noile experiențe, adună 

informații și reflectează asupra lor înainte de a ajunge la o concluzie, sunt analitici și 

integrează observațiile în teorii raționale, să fie spontani în tot ce întreprind. 

După Kolb ciclul învățării poate fi descris astfel: Experiența – plănuiește pasul 

următor - Examinează experiența - Analizează și trage concluzii din experiență.[5, p. 

48]. Învăţarea centrată pe elev dezvoltă abilităţi de a învăţa strategii. Potrivit 

specialiştilor McCombs şi Whistler „învăţarea care îl situează pe elev în rol central 

reprezintă o perspectivă care asociază accentul pus pe particularităţile fiecărui elev 

(ereditate, experienţe, perspective, pregătire, talente, capacităţi şi nevoi) cu accentul 

pus pe învăţare” [6, p. 8].  

În opinia noastră, cadrul didactic a fost un bun moderator, atunci ca și acum, 

lăsându-l pe elev să creadă, că ceea ce descoperă i se datorează. Cu o bază materială 

solidă, cu laboratoare și cabinete dotate, El ,,Domnul Trandafir”, așa după cum îl 

cunoaștem, folosea aceleași metode didactice pe care noi le folosim astăzi, dar sub alte 

denumiri, iar ,,elevul” ca și acum, era diamantul care trebuia șlefuit -instruit-educat 

pentru a obține un om de nădejde pentru societate. Dacă a fost mai bun cadrul didactic 

tradițional în comparație cu cadrul didactic modern rezultatele cercetării noastre o vor 

dovedi prin studiile făcute asupra elevului –cetățeanul de nădejde al societății de mâine. 

Un subiect foarte dezbătut referitor la rezultatele din testările PISA la nivel 

internațional a fost acela că ,,instruirea centrată pe profesor tinde să influențeze mai 

bine rezultatele elevilor, decât învățarea centrată pe elev”. Unele păreri ar fi că acest 

lucru e doar o chestiune statistică, în timp ce acest fapt este o constatare consecventă.  
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Andreas Schleicher, directorul direcției de Educație din cadrul OECD, cel care 

coordonează testele internaționale PISA, a vizitat o școală de cartier de la periferia 

Londrei. Concluzia acestuia este următoarea: ,,Poate că a venit timpul să nu mai punem 

instruirea centrată pe profesori și învățarea centrată pe elevi în antiteză una împotriva 

alteia susținând că una este de modă veche și ,, înăbușitoare”, iar cealaltă este orientată 

spre viitor și activă”. Andreas Schleicher, a constat în urma asistențelor la ore că 

,,educația se bazează pe înțelegerea faptului că învățarea este secvențială și că 

stăpânirea sarcinilor de bază este fundamentală pentru a putea crea competențe prin 

sarcinile care urmează, subsecvente. Pentru profesori, asta înseamnă că nu variază 

obiectivele de învățare, care sunt valabile pentru întreaga clasă, ci fac tot ceea ce este 

necesar pentru a se asigura că fiecare elev are oportunitatea de a învăța materia în feluri 

adecvate fiecăruia” [10, pag.47]. Din discuțiile purtate cu directorul școlii Andreas 

Schleicher a aflat că mesajul pe care dorea acesta să-l transmită elevului este 

,,Muncește din greu și fii amabil”, o aspirație pe cât de puternică pe atât de simplă și 

nobilă. 

Astfel că elevul de astăzi trebuie să conștientizeze că succesul înseamnă să 

muncești mult, să fii bine educat pentru ați atinge obiectivele urmărite, iar școala să îl 

sprijine alături de părinți în demersul său. 
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Abstract. In this article are presented some theoretical aspects concerning the method of the 

investigation. Based on these theoretical highlights, are, also, described some practical applications 

of the investigational activities in the process of study of the geography at the school. 

Introducere 

Sistemul educațional actual, impulsionat de dezvoltarea rapidă a societății 

informaționale necesită introducerea unor metode practice și, în același timp creative 

de asimilare a cunoștințelor, unde abilitățile și deprinderile de manipulare a 

informației sunt absolut necesare pentru dezvoltarea competențelor ce ar permite 

elevilor încadrarea în viitoarea profesie.  

Studiile de specialitate confirmă că în următorii ani vor apărea profesii noi, în 

care angajații vor avea nevoie nu doar de cunoștințe ci și de abilități de a căuta și 

selecta cu ușurință informații din diferite surse, de a analiza, a sintetiza, a fi creativ în 

soluționarea diferitor situații dificile și de a lucra în echipă. Pentru ca viitorul angajat 

să posede aceste abilități, ele trebuie formate/dezvoltate și exersate din școală [1].  

Metodele moderne de predare, din care face parte și metoda învățării prin 

cercetare, sunt cele care contribuie în realizarea acestui deziderat. Metoda 

investigării/cercetării este agreată de elevi chiar și din motiv că le oferă posibilitatea 

unei abordări personalizate a subiectelor de studiu. Profesorul este doar moderatorul, 

elevul este cel care caută, descoperă, aplică folosind informația, se autoevaluează, 

selectează ceea ce este important, ia decizia cea mai corectă [2].  

În această lucrare ne propunem să abordăm unele aspecte ale activității de 

cercetare la geografie.  

Fundamentarea teoretică 

Copiii au o curiozitate înnăscută. Stimularea învățării presupune menținerea vie 

a acestei curiozități. Aceasta este motivul pentru care instruirea practică, bazată pe 

cercetare, poate fi atât de puternică. În loc de a oferi răspunsuri la întrebări pe care nu 

le-au pus, profesorii experți îi provoacă pe elevi să pună întrebări pentru a-i inspira să 

le exploreze [7]. 
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Ca metodă de instruire, activitatea de cercetare este pe larg abordată în literatura 

de specialitate. Unii savanți consideră investigația un instrument ce facilitează 

aplicarea în mod creativ a cunoștințelor și explorarea situațiilor noi sau foarte puțin 

asemănătoare cu experiența anterioară [3]. 

Investigația presupune o gamă largă de activități legate de interesul în legătură 

cu lumea care ne înconjoară. În contextul educației, investigația capătă un înțeles 

specific. În acest context, învățarea dinamizează elevul spre căutare, explorări și 

munca personală independentă sau în echipă, prin documentare și activități 

experimentale-aplicative, prin investigație științifică, ale căror rezultate să fie nu doar 

obținerea tezaurului cunoașterii umane, dar și a unor idei sau soluții noi, realizarea 

unor inovații și invenții care să propulseze creativitatea într-un anumit domeniu de 

specialitate [1]. 

Geografia este una din științele care propune o arie largă de cunoștințe despre 

natură și societatea umană, acumulând cunoștințe și competențe despre realitatea 

existentă, ne oferă răspunsul la întrebarea „de ce?” în legătură cu o serie de procese și 

fenomene care au loc în spațiul geografic. Cert este că unul din factorii primordiali de 

eficientizare a educației și de asigurare a calității învățământului îl constituie 

formarea la elevi a competențelor de cercetare științifică [8].  

Una din competențele specifice disciplinei geografie stipulată în Curriculum 

școlar este - Investigarea spațiului geografic prin conexiuni interdisciplinare, din 

perspectiva educației pe tot parcursul vieții [4]. 

Competența de investigare la elevi începe să se formeze odată cu primele 

observări asupra unor procese/fenomene ce au loc în natură. Dezvoltarea ulterioară a 

competenței continuă prin diverse activități didactice planificate și desfășurate atât în 

cadrul procesului educativ curricular cât și extracurricular.  

Pe parcursul studierii geografiei, elevii ar trebui să perceapă corect spațiul în 

care trăiesc, să și-l imagineze, pentru a se putea adapta optim în acest mediu și să îl 

poată valorifica din perspectiva unei dezvoltări sustenabile [2].  

Prin propriile investigații elevii studiază problemele de mediu prin abilitatea de 

a formula o ipoteză, de a analiza datele statistice, de a deduce concluzii, etc. 

Activitatea de cercetare în școală este în funcție de mai multe variabile ale procesului 

educativ: creativitate; cultura organizațională; climatul organizațional; baza 

materială; motivație; voință; planificarea și stabilirea obiectivelor; formarea grupului 

de elevi ce vor realiza obiectivele; determinarea partenerilor de colaborare. 

Planificarea, organizarea și desfășurarea unor astfel de activități în instituțiile de tip 

preuniversitar sunt dependente de două categorii de factori: factorii interni care țin de 
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organizarea procesului educativ în instituția de învățământ și factorii externi care țin 

de desfășurarea activităților extrașcolare și tendința de colaborare cu instituțiile de tip 

universitar, de organizarea concursurilor de rang municipal, național și internațional 

[6]. 

Un context favorabil pentru efectuarea propriilor cercetări în geografie îl au 

elevii din municipiul Chișinău, prin participarea la Conferința științifică-practică 

„Muncă, Talent, Cutezanță”. Elevii sunt antrenați în efectuarea unor studii sistematice 

și independente asupra fenomenelor și proceselor din spațiul geografic, elaborarea 

unor lucrări originale asupra unui subiect, care vor fi susținute/prezentate.  

Metodologia studiului 

Fundamentarea teoretică este bazată pe studiul bibliografiei, în acest sens, a fost 

analizat, Curriculum-ul școlar la Geografie [4], conținutul manualelor școlare, 

lucrările științifice din domeniu, iar în activitatea practică de cercetare au fost 

implicați elevii IPLT „Principesa Natalia Dadiani” din municipiul Chișinău. Elevii 

participanți în activitatea de investigație au un nivel înalt de abilități la geografie, 

manifestă permanent interes pentru cunoașterea acestui domeniu cât și pentru 

realizarea unor cercetări științifice. Pentru realizarea obiectivelor cercetării, am 

parcurs cu elevii mai multe etape: stabilirea subiectului, organizarea cercetării, 

documentarea, investigarea în teren, prelucrarea și interpretarea rezultatelor; 

prezentarea rezultatelor [6]. 

Rezultate și discuții 

În corespundere cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a 

Conferinței științifico-practice „Muncă, Talent, Cutezanță”, a elevilor din clasele a 

IX-a - a XII-a organizată anual de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport din 

municipiul Chișinău, obiectivele generale sunt evidențierea, stimularea și promovarea 

elevilor cu aptitudini intelectuale și interese sporite pentru un anumit domeniu de 

cercetare științifică, dezvoltarea competențelor competitive ale elevilor prin activități 

de cercetare științifică, creație artistică și tehnico-aplicativă.  

În această activitate științifică, ce include toate disciplinele școlare din IPLT 

,,Principesa N. Dadiani”, sunt antrenați toți elevii. În anul școlar 2019-2020 la 

obiectul geografia am propus elevilor să selecteze subiecte inedite pentru cercetare, 

am discutat despre demersul pe care îl vor parcurge, stabilind obiectivele și 

activitățile pentru fiecare etapă: etapa documentării, etapa investigațiilor în teren, 

etapa de prelucrare și interpretare a datelor, etapa de prezentare a rezultatelor.  

Pentru temele propuse de elevi am stabilit un plan de desfășurare al activității 

pentru a facilita colectarea datelor și informațiilor necesare. Etapa de documentare a 
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constat în parcurgerea de către elevi a bibliografiei adecvată subiectului ales din 

diferite surse, studiind simultan și lucrări metodologice.  

Etapa de investigare în teren a constituit din activități ce țin de observații directe 

asupra unor procese/fenomene, studierea și analiza unor obiecte pentru modelări, 

realizarea unor fotografii, aplicarea unor chestionare, realizarea unor interviuri, 

pentru a releva principalele caracteristici ale subiectelor cuprinse în studiu.  

Ultima etapă a constat în prelucrarea și interpretarea datelor obținute, a 

observațiilor, a chestionarelor, elaborarea hărților, realizarea diferitor modele de către 

elevi (erupția unui vulcan, utilizarea panourilor solare, etc.). 

Elevii au selectat cele mai sugestive fotografii, au reprezentat grafic 

măsurătorile și alte date colectate, au prelucrat cantitativ și calitativ chestionarele, au 

realizat raportul de cercetare pentru concurs. Menționăm că la Conferință participă 

elevii care demonstrează creativitate, vocație, devotament. 

În anul curent la concurs s-au înscris cu comunicări 41 de participanți, abordând 

diverse subiecte. Subiectele, care au trezit mai mult interes elevilor au fost: Vremea și 

prevederea ei; Hazardele naturale și impactul asupra societății; Influența antropică 

asupra climei; Deriva plăcilor litosferice și consecințele asupra aspectului morfologic 

al Pământului; Valorificarea solurilor în Republica Moldova; Procesele seismice și 

efectele lor; Evoluția fenomenului migratoriu în Republica Moldova; Influența 

diferitor tipuri de centrale electrice asupra mediului, etc.  

Participanții la conferință au fost evaluați de către reprezentanți ai consiliului 

elevilor și profesorii catedrei de științe ale naturii. Membrii comisiei de evaluare au 

apreciat modelele, posterele și prezentările elevilor, remarcând rezultatele deosebite 

obținute de participanți în cadrul investigației și punând accent pe unele momente 

asupra cărora elevii urmează să revină în activitatea ulterioară de cercetare.  

Membrii juriului au selectat lucrările cu grad mare de originalitate, iar cele 

considerate mai reușite, au fost propuse pentru a participa la următoarea etapa - 

municipală - a 53-a ediție.  

Anual, în luna mai elevii învingători sunt menționați cu diplome de participare 

la Gala Laureaților, ce se desfășoară în parcul „Alunelul”, sectorul Sculeanca, în 

colaborare cu agenții economici din sector.  

Concluzii 

Implicarea elevilor în activități de cercetare are ca rezultat formarea unor 

competențe specifice geografiei. Investigarea unor subiecte identificate oferă elevilor 

posibilitatea să exerseze dezvoltându-și abilitățile și competențele specifice unui 
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cercetător (analiză, interpretare, documentare, formulare de ipoteze, elaborare de 

rapoarte etc.). 
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UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE 

LA LECȚIILE DE GEOGRAFIE. APLICAȚIA KAHOOT 

Ala Motruc, profesor de geografie, grad didactic II, IPLT ,,Gaudeamus” 

Anatolie Puțuntică, conferențiar universitar,  

Universitatea de Stat din Tiraspol 

Rezumat. Acest articol scoate în evidență avantajele și eficiența utilizării TIC la lecțiile de 

geografie. Astfel, computerul este folosit în procesul educațional pentru a concentra dobândirea 

de cunoștințe și forme de abilități care să permită elevilor să se adapteze la o societate în 

continuă evoluție. Prin aplicarea tehnologiilor TIC elevii pot vizualiza și înțelege mult mai ușor 

diverse procese și fenomene ce au loc în natură, dar și participa activ în cadrul lecției. 

Complexitatea și cerințele inovatoare ale secolului al XXI-lea sugerează necesitatea aplicării 

unor noi activități educaționale, tehnologizate, care să transforme mediul școlar într-un mediu 

mult mai prietenos de învățare pentru elev. 

Utilizarea tehnologiilor educaționale permit nu numai îmbunătățirea calității 

procesului educațional, dar și rezolvarea problemei însușirii unui volum imens de 

informații într-un timp relativ scurt fără a afecta starea psihică a elevilor.  

Astfel, tehnologiile educaționale presupun mijloace și metode, structuri și 

forme diferite care dezvoltă un anumit stil de învățare cu efect durabil. 

Sorin Cristea în „Dicționarul de pedagogie”, atestă următoarea semnificație a 

termenului „tehnologie educațională”, care aici este numită „tehnologie 

pedagogică”: „Tehnologia pedagogică reprezintă ansamblul tehnicilor și 

cunoștințelor practice imaginat pentru a organiza, a testa și a asigura 

funcționalitatea instituției școlare la nivel de sistem. În contextul problematicii 

specifice procesului de învățământ pot fi delimitate patru acțiuni distincte, dar 

complementare, care asigură dimensiunea aplicativă a conceptului de tehnologie 

a educației/ instruirii: organizarea resurselor pedagogice existente, planificarea 

și aplicarea curriculumului, pregătirea și folosirea materialului pedagogic și 

aplicarea cunoștințelor în activitatea de învățare.” 

Printre motivele utilizării dispozitivelor mobile în cadrul lecțiilor se numără: 

larga răspândire a acestora în rândul elevilor (aproape fiecare elev are deja un 

smartphone sau/și o tabletă), obișnuința elevilor de a le folosi (elevii folosesc 

curent diferite aplicații pe smartphone-uri).  

Unul dintre cele mai importante motive ale utilizării acestor dispozitive este 

legat tocmai de mobilitatea acestora, ele putând fi folosite în orice sală de clasă, nu 

numai în sala de calculatoare, sau pot fi folosite și pentru activități în afara școlii. 
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Ele permit elevilor să fie mai activi și mai autonomi în procesul de învățare, 

favorizând individualizarea și diferențierea învățării. 

Aplicația KAHOOT este una dintre aplicațiile de succes în activitatea cu 

elevii, care se poate utiliza la orele de geografie, în orice moment al activității: în 

recapitularea cunoștințelor, în fixarea cunoștințelor, în etapa de predare, ca 

evaluare formativă sau chiar ca evaluare sumativă. Este o aplicație ușor de utilizat, 

îndrăgită mult de către copii. Este accesată de către aceștia de pe dispozitivul 

mobil sau intrând pe site-ul kahoot.it, în acest caz putând fi folosit și calculatorul 

sau laptopul. 

Pentru crearea unui cont se accesează pagina www.kahoot.com, opțiunea 

Sign up for free! unde se vor înregistra datele personale.  

Pentru crearea unui test se alege comanda Quiz, care deschide pagina unde se 

vor înregistra datele testului. Prin opțiunea Ok, go! se trece la scrierea întrebărilor, 

apăsând, pentru fiecare întrebare nouă opțiunea Add question. Varianta corectă de 

răspuns, este marcată cu bifă. Pot fi atașate imagini sau filmulețe video, dacă 

răspunsurile sunt date după imagine sau filmuleț. Butonul Next, trimite către 

scrierea unei alte întrebări.  

Prin accesarea opțiunii Save, întregul test este salvat și publicat, iar cu 

opțiunea I’m done se ajunge pe pagina unde testul poate fi accesat cu ajutorul 

opțiunii Play. 

Pentru a începe testul/ jocul, se deschide prima pagină a testului, unde se 

alege comanda Classic, pentru a oferi acces individual tuturor elevilor. După 

încărcarea testului se va genera un cod (pin), format din 6-7 cifre. Elevii pot intra 

în aplicația Kahoot, introducând acest cod. După opțiunea Enter, fiecare elev își 

va scrie propriul nume (Nickname), iar după opțiunea Ok, go! fiecare elev va fi 

înregistrat în joc și își va vedea numele la videoproiector.  

Cadrul didactic verifică dacă toți elevii sunt înscriși și pornește testul prin 

opțiunea Start. Apare întrebarea și apoi variantele de răspuns, cărora le sunt 

atribuite forme geometrice colorate. Aceleași forme geometrice apar și pe 

dispozitivele lor, de unde vor alege și vor atinge varianta corectă. După terminarea 

timpului sau după ce au răspuns toți elevii, va apărea situația cu răspunsurile 

tuturor. Prin comanda Next se va trece la întrebarea următoare. Pe dispozitivele 

copiilor va apărea, în timp real, culoarea verde, dacă au dat un răspuns corect sau 

culoarea roșie, dacă răspunsul a fost incorect. La sfârșitul jocului apare podiumul. 

Prin opțiunea Get results se văd punctajele tuturor elevilor. Rezultatele pot fi 
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salvate în calculator prin opțiunea Save results unde se vor vedea elevi care au 

răspuns corect și la care întrebări au fost și răspunsuri incorecte. 

Se pot aduce modificări testului, pe pagina de început, unde apar toate testele, 

cu ajutorul opțiunii Edit. Avantajele utilizării aplicației KAHOOT: 

 pentru profesori:  

- îmbunătățirea calității actului de predare-învățare-evaluare;  

- ridicarea standardelor la nivelul competențelor digitale;  

- dezvoltarea creativității în proiectare;  

- accesibilitatea și simplitatea utilizării metodei;  

- permite lucru concomitent cu toți elevii, indiferent de capacitățile 

acestora;  

- posibilitatea aplicării la diferite etape ale lecției, la elevi de vârstă 

diferită. 

 pentru elevi:  

- studierea geografiei prin alte metode;  

- îmbunătățirea abilităților digitale;  

- dezvoltarea auto-controlului;  

- învățarea reciprocă;  

- învățarea vizualizată;  

- dezvoltarea încrederii de sine;  

- dezvoltă interesul față de obiectul de studiu al geografiei. 

Alte avantaje ale utilizării aplicației Kahoot: 

✓ Obiectivitatea evaluării rezultatelor. 

Printr-o evaluare asistată de calculator elevul nu va mai avea senzația că a 

fost defavorizat într-un fel sau altul. Pe de altă parte, într-un timp relativ scurt, pot 

fi evaluați un număr mare de elevi, ceea ce facilitează procesul de predare-

învățare-evaluare. 

✓ Feed-back imediat pentru elev și profesor 

Folosirea acestor aplicații asigură corectarea imediată a răspunsurilor, elevul 

dându-și astfel seama ce parte a materiei stăpânește mai puțin, iar profesorul își 

poate proiecta mult mai rapid activitățile de reglare. 

✓ Reducerea factorului stres. 

Utilizarea acestor aplicații în evaluare încurajează crearea unui climat de 

învățare plăcut, relaxat. 

✓ Centralizarea și stocarea rezultatelor. 
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Stocarea rezultatelor elevilor la diferite teste și interpretarea grafică a 

acestora permite crearea unei baze on-line cu informații referitoare la nivelul lor 

de cunoștințe, dobândite la nivelul evaluărilor și oferă o perspectivă de ansamblu 

asupra activității elevilor pe o perioadă mai lungă de timp. Totodată, rezultatele 

testelor pot fi expediate și părinților pentru a oferi mai rapid performanțele 

elevilor. 

✓ Diversificarea modalităților de evaluare. 

Folosirea acestor aplicații îmbogățesc practica evaluativă, evitând rutina și 

monotonia. Diversificarea formelor de evaluare presupune și un interes pentru 

elev.  

✓ Interactivitate. 

Este foarte important faptul că elevii percep utilizarea acestei aplicații ca pe 

un joc, ei nu simt că sunt evaluați, sunt relaxați și dornici de a interacționa și mai 

mult cu tehnologia digitală în mediul școlar, în procesul instructiv-educativ cât și 

în autoeducație.  

În felul acesta lecțiile de geografie devin mult mai atractive, elevul este mai 

interesat și participă în desfășurarea orelor cu mai mult entuziasm. Geografia 

devine din ce în o disciplină mai captivantă și ușor de înțeles pentru toți elevii. 
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CZU: 37.016:37.035 

CONSIDERAȚII PRIVIND ABORDAREA INTEGRATĂ A ÎNVĂȚĂRII ÎN 

ARIA CURRICULARĂ „OM ȘI SOCIETATE” 

Amelia Pîntea, doctorand 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

După 1990 şi mai ales după 2000, în România au fost introduse planuri-

cadru cu gruparea disciplinelor în Arii curriculare. Aria curriculară cuprinde un 

grup de discipline cu anumite obiective comune. Există șapte arii curriculare 

extinse pe toată durata școlarității, cu pondere variată pe clase și cicluri: Limbă și 

comunicare, Matematică și Științe ale Naturii, Om și societate, Arte, Educație 

fizică și sport, Tehnologii, Consiliere și orientare [1, p.102]. Planul-cadru este 

structurat pe cele şapte arii curriculare, care exprimă intenţia evidentă de a găsi 

soluţii pentru integrarea conţinuturilor. Între cele şapte arii curriculare există un 

echilibru dinamic.  

Cea de-a treia arie curriculară Om şi societate, cuprinde disciplinele școlare 

Educaţie civică, Cultură civică, Istorie, Religie şi Geografie, deși aceasta din 

urmă este o ştiinţă a naturii și s-ar încadra la cea dea doua arie curriculară 

Matematica și Știinte ale naturii. Chiar denumirea de Geografie arată că această 

„ştiinţă” descrie Pământul în complexitatea lui, de la „ţărâna pe care o călcăm şi 

până la omul care îl stăpâneşte şi se bucură de toate darurile sale”, după cum scria 

marele geograf George Vâlsan. 

În societatea de astăzi, când cunoaşterea umană se află într-un proces 

continuu de diferenţiere, când apar noi discipline care se adaugă celor deja 

existente în învăţământ, tendinţei de diferenţiere încearcă să i se opună tendinţa 

de integrare. Explozia informaţională conduce nu numai la creşterea cantitativă a 

cunoştinţelor, ci şi la esenţializare, la integrare. 

Problemele concrete de viaţă, ce trebuie rezolvate zi de zi, au un caracter 

integrat şi nu pot fi soluţionate decât apelându-se la cunoştinţe, deprinderi, 

competenţe ce nu sunt încadrate în contextul strict al unui obiect de studiu. Pentru 

ca elevii zilelor noastre să facă faţă solicitărilor lumii contemporane, trebuie să le 

formăm capacitatea de a realiza transferuri rapide şi eficiente între discipline, de a 

colecta, sintetiza şi de a pune la lucru împreună cunoştinţele dobândite. 

Abordarea integrată în aria curriculară Om și societate pune accentul pe 

formarea unor competenţe, atitudini şi valori transversale şi transferabile, utile 

pentru dezvoltarea personală şi socială a elevilor. Curriculum-ul integrat 

presupune o anumită modalitate de predare şi o anumită modalitate de organizare 
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şi planificare a instruirii ce produce o inter-relaţionare a disciplinelor, astfel încât 

să răspundă nevoilor de dezvoltare a elevilor. 

Dintre beneficiile abordării curriculum-ului de tip integrat putem aminti: 

alimentarea şi refortificarea abilităţilor şi cunoştinţelor învăţate într-o arie de 

studiu şi utilizarea în altă arie; conferă elevilor experienţe academice din ce în ce 

mai bogate extinzând contextul şi aplicabilitatea deprinderilor şi informaţiilor lor;  

eficientizează utilizarea timpului de învăţare pentru cunoştinţele, competenţele 

dintr-o arie spre a fi utilizate ca suport în alta. 

Predarea integrată cunoaşte o extensie relativ rapidă, în primul rând datorită 

faptului că răspunde unor preocupări privind natura ştiinţei. Paşi în predarea 

integrată s-au făcut atât în învăţământul preşcolar şi primar, dar şi în cel 

gimnazial şi liceal. Acest tip de predare pare a fi o soluţie pentru o mai bună 

corelare a ştiinţei cu societatea, cultura, tehnologia. Cu toate acestea, se 

întâmpină o serie de dificultăţi, ce ţin în primul rând de schimbarea mentalităţii 

cadrelor didactice, înlăturarea comodităţii, a inerţiei. 

În predarea-învăţarea conţinuturilor învăţământului preuniversitar, este din 

ce în ce mai prezentă tendinţa de organizare a acestora dintr-o perspectivă 

integrată. În dilema predării pe discipline de sine stătătoare sau pe baza integrării 

conţinuturilor în „câmpuri cognitive integrate” care transced graniţele dintre 

discipline, a învins, se pare, cea de-a doua variantă. 

Cele mai productive strategii şi metode de predare integrată, recunoscute ca 

promotoare ale unei învăţări autentice-eficiente sunt: 

 

Figura 1. Abordarea de tip integrat a conținuturilor învățării 
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Predarea integrată presupune angajarea responsabilă a elevilor în procesul 

învăţării, precum și încurajarea comunicării şi a relaţiilor interpersonale prin 

valorificarea valenţelor formative ale sarcinilor de în grup prin colaborare ,dar și 

transformarea cadrului didactic în factor de sprijin, mediator, facilitator şi 

diminuarea funcţiei sale de ,,furnizor de informaţii”. 

Integrarea conţinuturilor vizează stabilirea de relaţii strânse, convergenţe 

între elemente, precum: concepte, abilităţi, valori aparţinând disciplinelor şcolare 

distincte. Literatura de specialitate identifică următoarele posibilităţi  de integrare: 

intradisciplinară; multidisciplinară; pluridisciplinară; interdisciplinară; 

transdisciplinară. 

Geografia este percepută ca o disciplină şcolară şi ca un domeniu ştiinţific în 

care există multiple elemente de interdisciplinaritate. Această constatare porneşte 

de la situarea geografiei, atât ca disciplină şcolară, cât şi ca ştiinţă, la interferenţa 

dintre ştiinţele naturii şi ale societăţii. 

Însuşi obiectul de studiu al geografiei demonstrează elementele de 

interdisciplinaritate ale acesteia. În prezent, geografia este considerată o disciplină 

a „spaţiului natural umanizat”, ceea ce arată foarte clar că ne aflăm în faţa unei 

sinteze a preocupărilor despre natură şi despre societate. Într-un sens modern, 

geografia nu se ocupă numai de inventarierea şi explicarea elementelor care există 

pe un anumit teritoriu, ci de un lucru mai complex şi mai subtil şi anume de 

realitatea obiectivă rezultată din interacţiunea dintre natură şi societate, la scară 

globală, regională şi locală. 

În acest fel, geografia are preocupări din zona ştiinţelor naturii (prin geografia 

fizică), a ştiinţelor sociale (prin geografia umană), dar domeniul său predilect de 

studiu îl constituie mediul geografic rezultat din interacţiunea om – societate la 

diferite scări, de la dimensiunile planetei, până la suprafeţe foarte mici. 

Pentru predarea de calitate şi învăţarea eficientă de către elevi a temelor care 

pot fi abordate într-o structură interdisciplinară, este necesar ca profesorul să 

vizeze o serie de obiective, de exemplu: dacă elevii sunt conştienţi de legăturile şi 

raporturile existente dintre geografie şi alte discipline de învăţământ; dacă elevii 

sunt motivaţi pentru dezvoltarea interesului de realizare a corelaţiei 

interdisciplinare (geografie, fizică, matematică, chimie, biologie, informatică  etc.);  

Interdisciplinaritatea se bazează pe: cultura bogată, interdisciplinară a 

profesorului, pe echipe de profesori cu specialităţi diferite, care să predea ,,în 

echipă” şi conduce la transformări în formarea profesorilor cât şi ale materialului 

didactic. 
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La clasa a IX-a valorificarea interdisciplinarităţii Istorie – Geografie – 

Religie - Științe socio-umane poate urmări demonstrarea locului şi a rolului 

activităţilor non-formale în acest proces. Educația nonformală (extracurriculară) 

se poate realiza în săptămâna Școala Altfel: prin proiectarea și organizarea unor 

activităţi extraşcolare (excursie) de către cadrele didactice ce predau aceste 

materii, încercându-se crearea unui cadru adecvat/eficient pentru valorificarea 

acestor discipline școlare.  

Analiza curriculară relevă un număr mare de conţinuturi care se pretează la o 

abordare interdisciplinară. Experienţele motivaţionale de învăţare sunt realizate în 

afara cadrului şcolar şi organizate într-o formă cunoscută sub numele de învăţare 

prin explorare (excursie). Prin urmare, accentul se schimbă de pe conţinuturile 

fixe pe organizarea unor situaţii de învăţare în care elevul să poată valorifica 

cunoştinţele acumulate anterior şi pe baza cărora să construiască altele noi, în 

funcţie de context. Se remarcă faptul că elevul nu se află singur față în față cu 

situaţia de învăţare, ci este ghidat să vadă detalii, să descifreze simboluri, să 

compare fenomene cu ajutorul unui jurnal de călătorie. 

Integrarea celor patru discipline în activitate, pe lângă valorificarea unui 

mediu transdisciplinar, excursia şcolară = învăţarea-aventură (de tip expediţionar) 

– devine un cadru educativ favorizant prin importanţa autodescoperirii: învăţarea 

se produce atunci când există implicare emoţională, provocare, dar şi sprijin 

adecvat. 

Elevului i se creează condiții pentru a-şi descoperi propriile abilităţi, valori, 

talente în situații caracteristice; responsabilizarea pentru învăţare; empatie şi grijă; 

colaborare şi competiţie; mediul de comunicare, învăţare de la colegi, învăţare 

nonformală în contexte reale, explorarea mediului natural şi aventură, explorarea 

mediului natural şi aventură. 

Multidisciplinaritatea este forma cea mai puţin dezvoltată de întrepătrundere 

a disciplinelor, constând numai în alăturarea anumitor elemente ale diverselor 

discipline, evidenţiind aspectele lor comune. Acest mod de abordare presupune 

predarea conţinuturilor care aparţin unei discipline şcolare prin modalităţi 

specifice fiecăriu domeniu, făcând însă apel la virtuţile argumentative şi 

persuasive ale altor discipline. Există două moduri de integrare în funcţie de tipul 

disciplinelor: 

- integrarea complementară, când corelaţiile se realizează între discipline 

înrudite, complementare; 

- integrarea paralelă, când corelarea se face între discipline din grupe diferite. 
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Un exemplu ar putea fi reprezentat de abordarea temei Omul atât din 

perspectiva creaţionistă, cât şi din cea evoluţionistă, adaptând, desigur, 

informaţiile la caracteristicile de vârstă ale elevilor . 

La clasa a X-a în planificarea anuală Geografia Umană cuprinde o unitate de 

învățare numită Geografie Politică și care are următoarele conținuturi: Statele şi 

grupările regionale de state, Evoluţia în timp a hărţii politice, Principalele 

probleme actuale de geografie politică. 

Profesorul de geografie urmărește ca la finalul studierii acestei unități să 

dezvolte elevului printre altele competenţe sociale, civice, antreprenoriale şi 

culturale (cuprinsă în Programa școlară pentru clasa X-a – Dobândirea unor 

competenţe sociale, interpersonale, interculturale, civice şi antreprenoriale pe baza 

studierii geografiei). 

Relaţia dintre competenţele cheie-europene şi competenţele generale din 

programele şcolare pune în evidenţă anumite legături (relaţii) cu un anumit 

caracter supradisciplinar. 

Toate cele patru discipline cuprinse în aria curriculară „Om și Societate” au o 

parte din competențe generale comune și putem astfel realiza o integrare  

complementară. Se observă că aceste competențe generale sunt urmărite și de 

disciplinele socio-umane (Programa Școlară pentru Cultura civică, clasele VII-

VIII și Educația socială, clasele V-VIII) dar și de disciplina Istorie (în programele 

școlare pentru clasa a X-a Istoria are printre competențele generale urmărite: 

Dezvoltarea comportamentului civic prin exersarea deprinderilor sociale, 

Sensibilizarea faţă de valorile estetice ale culturii, Utilizarea surselor istorice a 

metodelor şi tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de probleme). 

Disciplina Religie prin Programa școlară pentru clasele IX-XII își propune să 

formeze competențele interpersonale, interculturale, sociale şi civice, dar și 

„sensibilitate la cultură” prin atitudinile dezvoltate (acceptarea diversităţii şi 

susţinerea coeziunii la nivelul comunităţii; asumarea propriei identităţi religioase 

şi manifestarea respectului pentru alte credinţe; manifestarea unor atitudini 

pozitive faţă de formele de expresie culturală). 

Analizând extensiunea teritorială în cadrul lecției - Evoluția în timp a hărții 

politice, putem observa că aceasta este organizată în sisteme şi structuri care au o  

anumită ierarhizare taxonomică și este vizibilă la nivelul succesiunilor de unităţi 

teritoriale omogene, de la cele mai mici dimensiuni (de exemplu spațiu ocupat de 

familii, triburi, civilizații ,imperii, state) până la nivelul planetei.  
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Elevul pe baza cunoștințelor acumulate la istorie cunoaște acești termeni și 

poate să asocieze mental și perioadele când au existat aceste forme de organizare. 

Profesorul de istorie pe parcursul anilor de studii anteriori, pentru a ajuta elevul să 

localizeze aceste unități de organizare și evoluția lor teritorială a folosit harta  

(instrumentul de bază a Geografie).  

Profesorul de geografie poate apela la studierea tuturor hărților tematice de 

istorie ca să poată reaminti elevilor ”harta” existentă la un moment dat. Pe 

parcursul prezentării elevii, folosind culori sau simboluri grafice diferite, transpun 

pe o fișă de lucru (unde există o Hartă mută a lumii) etapele modificărilor suferite 

de Harta politică încă din cele mai vechi timpuri. 

Dacă conceptul cel mai larg care desemnează extensiunea teritorială a 

realității poate fi considerat spațiul geografic, trebuie să observăm că există şi alte 

accepţii, cum ar fi spaţiul cultural, înţeles ca teritoriu cu elemente de omogenitate 

culturală, rezultată din caracteristicile comunităţii umane şi tradiţii  și folosit și la 

disciplina Istorie; spaţiul mental, înţeles ca o anumită întindere în care sunt 

observabile elemente de convergenţă a concepţiilor referitoare la problematica 

existenţei cotidiene; spaţiul fizic, înţeles ca loc de desfăşurare a fenomenelor 

fizice;spaţiul locuit, ca totalitate a teritoriului pe care îşi poate duce existenţa 

societatea omenească (oicumenă), perceput ca atare încă din Antichitate (oikos – 

locuinţă); spaţiul economic, înţeles ca întindere în care activităţile economice se 

desfăşoară după aceleaşi modele. 

Concluzii 

Integrarea conţinuturilor şcolare din cadrul ariei curriculare Om și societate 

este o necesitate şi un deziderat. 

Strategiile de predare/ învăţare integrată, precum şi nivelurile la care acestea 

se realizează sunt condiţionate de o multitudine de factori, de  natură obiectivă şi 

subiectivă. 

Abordarea integrată a conţinuturilor se încadrează în seria noilor orientări 

educaţionale, pe care numeroase cadre didactice au transformat-o de-a lungul 

timpului din premisă educaţională în demers educativ utilizat în mod frecvent în 

practica de zi cu zi; 

Activităţile integrate sunt de o reală importanţă în eficienţa actului didactic, 

trebuie să existe o îmbinare între activităţile tradiţionale şi cele integrate, 

izolându-le şi organizând procesul instructiv-educativ doar în baza unui tip de 

activitate sau altul, nu vom obţine acelaşi rezultat ca şi în cazul în care în 
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planificarea activităţii pedagogice încercăm împletirea fructuoasă a acestor tipuri 

de activităţi. 

Cadrului didactic îi revine rolul de a se orienta spre folosirea celor mai 

eficiente căi şi metode, indiferent dacă ele îşi au originea într-o alternativă 

pedagogică modernă sau în pedagogia tradiţională. În acelaşi timp, cadrul didactic 

este cel care realizează integrarea, compatibilizarea conţinuturilor şi stabileşte 

relevanţa acestora în raport cu cerinţele curriculare şi aşteptările comunităţii. 
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CZU: 372.891 

CONSTRUCTIVISMUL ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚARE AL GEOGRAFIEI 

Sorin Adi Pîntea, doctorand  

Universitatea de Stat din Tiraspol 

În ultimii treizeci de ani, sistemul educativ a cunoscut importante schimbări, 

datorate, fără îndoială, noilor cerințe ale societății față de o școală inserată într-o lume 

care evoluează fără încetare. 

Într-o lume în care informațiile se înmulțesc continuu și se diversifică neîncetat 

esențial a devenit să ai capacitatea să înveți lucruri de care ai nevoie. Oricine știe că 

poate învăța de oriunde, privind la televizor, navigând pe internet, citind lucrări de 

specialitate, călătorind dar ne întrebăm pe bună dreptate: știu oare elevii să învețe? 

Prezintă interes conținutul studiat în școală? Lecțiile sunt plăcute, atractive pentru 

elevi? De aici apar două întrebări fundamentale: Cum să predăm geografia? Și ce fel 

de geografie? 

Schimbările metodologice precum recurgerea la informatică, folosirea 

instrumentelor statistice, matematice au dus la transformarea geografiei din știință a 

naturii în știință socială având ca interes central analiza logicii socialului și a 

implicării sale în spațiu. 

Se insistă astfel asupra formării elevilor prin geografie, achizițiile geografice 

putând servi prin transfer în alte domenii ale cunoașterii și acțiunii, de exemplu: a ști 

să culeagă informații, a ști să identifice o problemă, a ști să pună în legătură 

fenomene, a ști să își imagineze soluții.  

Informațiile deținute de elevi sunt departe de a fi oferite doar de școală. El 

trebuie confruntat cu o mulțime de cunoștințe care îi parvin din toate direcțiile, 

cunoștințe punctuale iar problema este de a-l ajuta să dobândească anumite structuri 

care îi vor permite să ordoneze aceste cunoștințe. 

A învăța elevii să învețe înseamnă altceva decât transmiterea unor cunoștințe 

complete și bine organizate, înseamnă crearea condițiilor necesare achizițiilor 

personale, formarea unei autonomii în gestionarea muncii lor, a-i învăța să se 

organizeze, să găsească metodele cele mai eficiente de pregătire a lecțiilor, să-si 

evalueze rezultatele. 

Elevul învață cu condiția să găsească sens în situația de învățare, să dobândească 

o abilitate cognitivă punând în aplicare o strategie personală, să se asigure că a 

înțeles. Astfel, de-a lungul timpului, profesorul și elevii vor putea experimenta regula 

de aur a procesului de învățare: „ceea ce aud, uit, ceea ce văd rețin, ceea ce fac, 

înțeleg” (C. Rogers). 

80



Pentru deschiderea școlii față de problematica lumii contemporane este necesar 

să se depășească învățarea de tip operațional, orientarea predominantă spre informare 

și evaluare cumulativă a proceselor instituționale, recurgând la noi alternative 

educaționale: cognitivism și constructivism. 

Teoria constructivistă este teoria cunoașterii științifice, adoptată după anii '90 la 

problemele învățării, ca o reacție la exagerările behavioriste în domeniul practicii 

acestora în instruire și ca aprofundare a cognitivismului. Realitatea obiectivă nu se 

descoperă de la sine ci doar dacă individul procesează mental informațiile acumulate 

recurgând la o construcție mentală de prelucrare a lor, prin acomodări și asimilare 

progresivă. 

Scopul acestei teorii este de a sprijini cunoașterea individual, de a centra 

procesul educațional pe învățarea elevului prin explorare direct, procesare mentală a 

informațiilor, construirea unor scheme mentale prin acomodare și experiențe 

anterioare. 

În esență învățarea se referă la construirea de noi cunoștințe bazate pe reflecție, 

experiențe anterioare ce pot fi transferate în noi context, experiențe, încurajează 

autonomia cognitive și acțională urmărind formarea de capacități, competențe, 

abilități (Fig.1). 

 

Figura 1. Paradigma constructivismului 

Față de învățarea școlară tradițională ce pune accent pe achiziția de cât mai 

multe cunoștințe transmise, constructivismul abordează învățarea ca o construcție 

proprie prin participarea directă a elevului, prin cercetări, căutări, interpretări, 

structurări, reflecții, corelații, semnificații proprii. 

Caracteristicile constructivismului în învățare sunt: învățare construită, 

reflexivă, realizată prin cooperare, activă, în evoluție și bazată pe investigații. În 

procesul de învățare al geografie constructivismul determină elevii să învețe să 
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lucreze independent dar și să interacționeze colectiv prin confruntarea opiniilor, 

rezultatelor, alternativelor în cadrul clasei de elevi. Constructivismul îl îndrumă pe 

elev să caute, să cerceteze, să găsească singur cunoștințele pe care urmează să și le 

însușească, să afle singur soluții la probleme, să ajungă la reconstruiri și 

resistematizări de cunoștințe.  

În continuare, sunt prezentate câteva din noile metode şi tehnici interactive de 

grup din fiecare categorie, menite să contribuie la diversificarea metodologiei 

didactice existente, înscriindu-se în domeniul căutărilor şi preocupărilor creative de 

sporire a eficienței muncii educatorului cu elevii săi. 

Brainstorming-ul este una dintre cele mai răspândite metode în stimularea 

creativității. Etimologic, „brainstorming” provine din engleză, din cuvintele „brain” 

(creier) şi „storm” (furtună), plus desinența „ing” specifică limbii engleze, ceea ce 

înseamnă „furtună în creier”, efervescență, aflux de idei.  

Reprezintă un mod simplu şi eficient de a genera idei noi. Este o metodă de 

stimulare a creativității în cadrul activității de grup. Principiile după care se 

fundamentează această metodă didactică sunt:  

1. Cantitatea determină calitatea. Participanții trebuie să emită cât mai multe 

idei. Cadrul didactic este cel care determină elevii să se implice cât mai mult 

deoarece adresează întrebările necesare, ajută cu informații suplimentare şi îi conduce 

pe elevi la a găsi idei folositoare soluționării problemei. Asociația liberă, spontană de 

idei, conduce la evidențierea unor idei valoroase.  

2. Amânarea judecății ideilor celorlalți. Această etapă oferă posibilitatea 

participanților să emită cât mai multe idei referitoare la tema propusă. 

Condusă cu tact pedagogic şi inspirație, metoda poate reprezenta o cale 

accesibilă spre învăţare, care stimulează creativitatea şi gândirea critică. 

Exemplu:  

- Asociere spontană de idei: Scrieți tot ce știți despre Uniunea Europeană. 

- Căutarea judecăților de valoare: Argumentați de ce intrarea României în UE este 

benefică. 

- Solicitarea formulării unor definiții: Ce este solul? 

- Întrebări productive (deschise, problematizante): Care sunt cauzele decalajului 

economic între țările est-europene și cele vest-europene? 

- Prin anchete: Ce părere aveți de Brexit? 

- Prin observație: Ce ați observat pe râul Moldova după construirea 

microhidrocentralei de la Roman? 
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Diagrama Pânza de paianjen este un organizator grafic care poate fi utilizat 

pentru a investiga şi a enumera diferite aspecte ale unui subiect, ajutând elevul să-şi 

organizeze şi să-şi sintetizeze ideile. Diagrama seamănă cu o pânză de paianjen, 

astfel explicându-se numele dat. Are ca principal dezavantaj dificultatea realizării 

grafice (fig.2). 

 

Figura 2. Factorii care influențează formarea solului 

Posterul este o metodă de fixare a unor cunoştinţe şi de transfer interdisciplinar. 

Poate fi aplicat în grup sau individual, folosindu-se materiale didactice diferite: 

fotografii, desene, ilustraţii. Imaginile pot fi acompaniate de structuri verbale 

adecvate: versuri, ghicitori, jocuri, reflecţii. Finalităţile acestuia sunt: 

- valorifică diversele tipuri de inteligenţe; foloseşte materiale didactice variate; 

fotografii, desene, ilustraţii;  

- favorizează comunicarea datorită lucrului prin cooperare; identifică elementele 

caracteristice ale unor teme ce vizează situații, procese, fenomene, contextul 

unei comunicări, relaţiile dintre oameni;  

- contribuie la crearea unor structuri verbale variate: curiozități, mesaje, reflexii;  

- cultivă spiritul de echipă;  

- produsele obținute au la bază capacitatea de sinteză;  

- elevul va găsi prin cooperare, elemente caracteristice ale unor teme care vizează 

concepte. 

GRUPA I 

1.a) Definiți forma de relief;  

b) Precizați caracteristici ale 

climei şi solului în zona de 

munte;  

2. Ilustrează într-un desen 

forma de relief folosindu-te de 

cunoştinţele de la exerciţiul 1. 

GRUPA II 

1. Descrieţi vegetaţia întâlnită în 

zona de munte; 

 2. a) Colecţionaţi sau realizaţi 

imagini cu plante întâlnite la 

munte;  

b) Lipiţi corespunzător 

imaginile pe posterul realizat de 

echipa I 

GRUPA III 

1. Descrieţi fauna specifică 

zonei de munte;  

2. a) Colecţionaţi sau 

realizaţi imagini cu animale 

întâlnite la munte;  

2.b) Lipiţi corespunzător 

imaginile pe posterul realizat. 
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Posterul contribuie la redactarea unor tipuri de texte (afișul, reclama) etc. Se 

poate asocia cu tehnica turul galeriei. 

Exemplu: Formele majore de relief ale Terrei. Muntele. 

Metoda cubului presupune explorarea unui subiect, a unei situaţii din mai multe 

perspective, permițând abordarea complexă şi integratoare a unei teme. Sunt 

recomandate următoarele etape:  

- realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, 

analizează, asociază, aplică, argumentează.  

- anunţarea temei, subiectului pus în discuţie.  

- împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând tema din perspectiva 

cerinţei de pe una din feţele cubului:  Descrie  Compară  Asociază  

Analizează  Aplică  Argumentează  

-  redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte grupe.  

- afişarea formei finale pe tablă sau prin afişare. 

 Aplicarea metodei în cadrul orei de geografie cu tema lecţiei: Așezările umane 

clasa a V-a. Un reprezentant al fiecărei echipe dă cu zarul şi anunţă ce faţă a cubului 

trebuie să descrie echipa sa; 

Grupa 1  

Descrie! 

Descrieţi 

localitatea 

ta! 

Grupa 2  

Compară! 

Comparaţi 

satul cu 

oraşul! 

Grupa 3  

Asociază! 

Asociaţi 

caracteristicile 

comune ale 

mediului rural 

cu cele ale 

mediului 

urban! 

Grupa 4  

Analizează! 

Analizaţi 

organizarea 

satului din 

punct de 

vedere al 

elementelor 

componente! 

Grupa 5  

Aplică! 

Aplicaţi 

cunoştinţele 

despre 

organizarea 

localităţii în 

cazul concret 

al localităţii 

în care 

trăieşti! 

Grupa 6  

Argumentează! 

Argumentaţi 

necesitatea 

dezvoltării 

localităţilor. 

Metoda Fishbone (Fig. 3) este un organizator grafic care este utilizat pentru a 

explora mai multe aspecte sau efectele unui subiect mai complex, ajutând elevul să 

organizeze informaţiile. Principalele avantaje ale acestei metode sunt:  

-  exersează capacitatea de a răspunde la întrebări legate de anumite probleme 

aflate în discuţie;  

-  subliniază relaţia dintre efectul dat şi cauzele care l-au determinat;  

- realizează o distincţie între cauzele şi simptomele unui rezultat, unei probleme, 

unui eveniment;  

-  sintetizează informaţiilor într-un mod vizual. 
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Figura 3. Factorii care influențează natalitatea 

 

Figura 4. Fișa observațiilor în puncte caracteristice din orizontul local 

Proiectul are caracter interdisciplinar, elevii au posibilitatea să-şi dezvolte 

creativitatea şi personalitatea. Se parcurg trei etape: 

- Etapa I: se alege subiectul investigat, se stabilesc obiectivele, se analizează 

resursele materiale, umane, se aleg strategiile didactice în vederea derulării cu 

succes a proiectului.  

Data....................... 

Nr. fișei..................../Nume elev care completează ............ 

Itinerar/punct de observații............................................... 

Unitatea de relief ........................................................... 

Altitudinea................................................................ 

Expunerea versantului .............................................. 

Gradul de înclinare a versantului............................. 

Forma versantului...................................................... 

Roca de bază ............................................................. 

Starea timpului ................................................................. 

Fenomene meteo vizibile în timpul observației ................ 

Tipul de vegetație ți modul de utilizare............................. 

Gradul de acoperire cu vegetație ( % )..................... 

Aspectul plantelor ...................................................... 

Fenomene de degradare a terenurilor........................ 

Aspecte de poluare ................................... 

Surse de poluare.......................................................... 

Calitatea apelor........................................................... 

Depuneri de praf........... (eventual areal afectat)........ 

Fenomene de degradare la arbori și arbuști.............. 

Lucrări hidroameliorative ............................................... 

Lucrări de combatere a eroziunii .................................... 

Alte urme ale activității antropice................................... 

Aspectul clădirilor și curățenia stradală......................... 

Obiceiuri, serbări............................................................... 

Aspecte neplăcute legate de comportamentul stradal...... 

Atitudini față de mediu .................................................... 
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- Etapa II: se realizează activitatea practică, documentarea și investigarea: elevii 

fac cercetări, înregistrează fapte și date, explorează, filmează, discută și chiar 

dramatizează aspecte legate de noile achiziții.  

- Etapa III: se prezintă informațiile acumulate de către elevi. 

Exemplu: Observații în puncte caracteristice din orizontul local (fig. 4). 

Concluzii 

Modelul învățării constructiviste respinge orice tendință de abordare a instruirii 

ca „proces mecanic de acumulare a cunoștințelor”, afirmă doar că elevul, îndrumat de 

profesorul constructivist hotărăște care informații să fie consolidate şi care sunt 

elementele ce trebuie „imitate”. Acest model transformă elevul din obiect în subiect 

al învățării, consideră că elevul este coparticipant la propria formare, angajează intens 

toate forțele psihice de cunoaștere și asigură elevului condiții optime de a se afirma 

individual şi în echipă dezvoltă motivația pentru învățare și permite evaluarea 

propriei activități. 

Astfel, este dificil de realizat activități școlare constructiviste, in condițiile în 

care evaluările sunt susținute de standarde „naționale”. Metode de evaluare constituie 

o alternativă la formulele tradiționale a căror prezență domină. 

Alternativele oferite constituie opțiuni metodologice şi instrumentale care 

îmbogățesc practica evaluativă evitând rutina şi monotonia. Valențele formative le 

recomandă susținut în acest sens. Este cazul, în special, al portofoliului, al 

proiectului, al hârților conceptuale, al investigației care, în afara faptului că reprezintă 

importante instrumente de evaluare, constituie în primul rând sarcini de lucru a căror 

rezolvare stimulează învățarea de tip euristic. 

Încurajează crearea unui climat de învățare plăcut, relaxat, elevii fiind evaluați în 

mediul obișnuit de învățare, prin sarcini contextualizate; realizează experimente, 

elaborează proiecte, alcătuiesc portofolii, acestea fiind în același timp sarcini de 

instruire şi probe de evaluare. Este important ca elevii să înțeleagă criteriile de 

evaluare, procesul evaluativ, pentru a putea reflecta asupra performanțelor obținute, a 

le explica şi a găsi modalități de progres. Elevii nu trebuie evaluați unii in raport cu 

ceilalți, scopul nu este de a-i ierarhiza, ci de a vedea evoluția, progresul, achizițiile.  
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REALIZAREA TRANSDISCIPLINARITĂȚII ÎN PROCESUL 

EDUCAȚIONAL LA GEOGRAFIE, BIOLOGIE, CHIMIE ȘI FIZICĂ 

Maria Prunici, prof. de geografie, gr. did. întâi, IPLIRPS, Chișinău 

Elena Prunici, lector universitar, IȘE 

Rezumat. Articolul de față scoate în evidență abordarea integrată a curriculumului, punând accent 

pe transdisciplinaritate, din perspectiva profesorului de biologie și geografie.Formarea viziunii 

transdisciplinare asupra lumii și în același timp formarea elevilor pentru a fi apți să realizeze 

abordări de acest fel, necesită apelul la modalități de lucru ce prilejuiesc exersarea principalelor 

procese ale gândirii, fără de care nu este posibilă cunoașterea multiplelor și variatelor 

interdependențe dintre fenomenele lumii reale.  

Cuvinte–cheie: transdisciplinaritate, competențe, atitudine, abilități.  

Motto:  

„Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul 

că viața nu este împărțită pe discipline”. (J.MOFFET) 

Astăzi competențele, valorile și atitudinile de care au nevoie elevii, specialiștii 

în diferite domenii și cetățenii de mâine pentru reușita personală și socială pot fi 

formate în întregime prin intermediul transdisciplinarității. Noua educație are 

obligația de a apropia procesul educațional de viața cotidiană a beneficiarilor și de 

nevoile comunității în care aceștia trăiesc, ajutându-i să se cunoască pe sine și să 

abordeze o concepție democratică, manifestându-se ca ființă liberă, creatoare. 

Actualul curriculum a fost elaborat din perspectiva trecerii de la modelul de 

proiectare curriculară centrat pe obiective la modelul centrat pe competențe. 

Competențele - cheie sunt definite ca fiind ansambluri de cunoștințe, deprinderi și 

atitudini care trebuie dobândite, respectiv dezvoltarea și formarea acestora elevilor în 

cadrul acestui proces de care fiecare elev are nevoie pentru împlinirea și dezvoltarea 

personală, pentru cetățenia activă, pentru incluziune socială și pentru angajare pe 

piața muncii. Structurarea acestor competențe - cheie vizează atât unele domenii 

științifice, precum și aspecte transdisciplinare și interdisciplinare, realizabile prin 

efortul mai multor arii curriculare. Astfel, transdisciplinaritatea, în condițiile actuale 

ale desfășurării procesului de învățământ, se impune ca o direcție principală a 

"renovării" activității profesorilor, atât în ceea ce privește conținutul lecțiilor, cât și 

metodele și strategiile de lucru. 

Promovarea transdisciplinarității constituie un element definitoriu al 

progresului cunoașterii. Transdisciplinaritatea este privită ca o formă superioară a 

interdisciplinarității și presupune concepte, metodologie și limbaj care tind să devină 

universale (teoria sistemelor, teoria informației, cibernetica, modelarea, robotizarea 

etc.). Abordarea de tip transdisciplinar tinde către o fuziune a cunoștințelor specifice 
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diferitelor discipline, la descoperirea unor noi câmpuri de investigație, la conceperea 

unor noi programe de cercetare. Abordarea transdisciplinară este centrată pe „viața 

reală” cu probleme importante, așa cum afectează viața oamenilor în context cotidian. 

Considerându-se că deschide calea către atingerea unui nivel al cunoașterii superior. 

Transdisciplinaritatea a fost ridicată la rangul de „noua viziune asupra lumii”, fiind 

capabilă să conducă la integrarea, soluționarea multiplelor probleme complexe și 

provocări ale lumii actuale. Învățarea nu mai este rezultatul exclusiv al demersurilor 

profesorului, este un proces cognitiv complex și o activitate socială intra și 

interpersonală. Momentul prielnic achiziționării anumitor cunoștințe nu mai poate fi 

prezis și/sau impus, cel mult, activitatea (lecția), poate fi localizată în spațiu și timp în 

sala de clasă. Transdisciplinaritatea permite “învățarea în societatea cunoașterii” și 

asigură formarea la elevi a competențelor transferabile, dezvoltarea competențelor de 

comunicare, intercunoaștere, autocunoaștere, asumarea rolurilor în echipă, formarea 

comportamentului prosocial, evaluarea formativă [1]. 

Demersul didactic centrat pe competențe oferă posibilități de integrare a 

cunoștințelor, abilităților și atitudinilor acumulate de elevi în diverse discipline 

școlare și dezvoltarea lor prin complementare. 

Așadar, educația contemporană centrată pe formarea de competențe prevede 

parcurgerea unui curriculum integrat, fiind mai aproape de nevoile omului 

contemporan. Abordarea integrată a curriculumului presupune crearea de conexiuni 

între teme sau competențe vizând formarea de valori și atitudini. În procesul de 

învățământ se regăsesc demersuri trans- și interdisciplinare la nivelul corelațiilor 

minimale obligatorii, sugerate chiar de planul de învățământ sau de programele 

disciplinelor sau ariilor curriculare. Profesorii care predau transdisciplinar necesită o 

pregătire psihopedagogică excelentă, un nivel ridicat de inteligență și spontaneitate, 

disponibilitatea de a concepe programe care să includă teme cu caracter 

transdisciplinar.  

Transdisciplinaritatea reprezintă gradul cel mai relevant de integrare a 

curriculum-ului. În perioada contemporană reforma conținuturilor învățământului 

modern a creat cadrul unor transformări la nivelul curriculumului, în care se distinge 

perspectiva transdisciplinară. Corelarea cunoștințelor de la diferitele discipline de 

învățământ contribuie substanțial la realizarea educației elevilor, la formarea și 

dezvoltarea flexibilității gândirii, a capacitații lor de a aplica cunoștințele în practică; 

corelarea cunoștințelor fixează și sistematizează mai bine cunoștințele, o disciplină o 

ajută pe cealaltă să fie mai bine însușită. Posibilitățile de corelare a cunoștințe-lor 

dintre diferitele obiecte de învățământ sunt nelimitate. Important este ca predarea – 

învățarea să fie văzută ca o modalitate modernă de realizare a eficienței lecțiilor, iar 
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profesorul, pentru a-și atinge obiectivele propuse trebuie să se pregătească din timp și 

să apeleze la capacitatea sa creatoare. Conținuturile organizate transdisciplinar se vor 

axa în procesul educațional nu pe disciplină, ci pe demersurile intelectuale, afective și 

psihomotorii ale elevului. Organizarea conținuturilor în manieră transdisciplinară se 

bazează în procesul de predare – învățare – evaluare pe conduitele mentale ale 

elevului din perspectiva unei integrări efective, realizată de-a lungul tuturor etapelor 

procesului educațional (proiectare, desfășurare, evaluare). Temele transdisciplinare 

ajută elevul să învețe în ritm propriu și să fie evaluat în funcție de ceea ce știe, 

stimulează cooperarea între elevi, minimalizându-se astfel competiția, oferă elevilor 

posibilitatea de a-și crea strategii proprii de abordare a diverselor situații, asigurând o 

învățare activă. Elevul participă activ, imaginația, investigația, creativitatea sa fiind 

cele care se evidențiază. Legătura dintre discipline se poate realiza la nivelul 

conținuturilor, obiectivelor, dar se creează și un mediu propice pentru ca fiecare elev 

să se exprime liber, să-și dea frâu liber sentimentelor, să lucreze în echipă, individual.  

Predarea trans- și interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple 

ale dezvoltării copilului: intelectuală, emoțională, socială, fizică și estetică. Integrarea 

transdisciplinaritatea asigură formarea sistematică și progresivă a unei culturi 

comunicative necesară elevului în învățare, pentru interrelaționarea cu semenii, 

pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare în învățare, pentru învățarea 

permanentă. „Elevul viitorului va fi un explorator” – spune T.Callo [2]. Pentru 

aceasta el trebuie să fie conștientizat de importanța învățării prin cercetare, prin 

descoperire, de importanța realizării conexiunilor între diferitele discipline.  

Conexiunea – este o legătură între două sau mai multe obiecte sau fenomene. 

Această sintagmă exprimă, dialectica ansamblului de relații cognitive, ce s-au 

stabilit, se stabilesc sau se pot stabili între diferite elemente ce compun:  

- Cadrul teoretic (relativ autonom) al procesului cunoașterii, al organizării 

noetice(care se referă la gândire) și al conținuturilor auxiliare; 

- Cadrul instituțional de desfășurare al acestor activități, în vederea dezvoltării 

potențialului social cognitiv. 

Transdisciplinaritatea ca fază a integralizării stă la baza dezvoltării reformei 

curriculare. Această realitate științifică nu mai poate fi lăsată pe seama unor 

discipline separate, care nu mai corespund nici realității epistemologice 

contemporane, dar nici exigenței unei integrări socio-profesionale aptă de rezolvarea 

problemelor pe care le înaintează noile realități ale vieții. 

În funcție de ce anume se integrează - cunoștințe, deprinderi, competențe, valori, 

atitudini, metodologii de lucru și cât de mult integrăm, putem distinge câteva niveluri 

de abordare integratăa a curriculumului [3]: 
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a) Monodisciplinaritatea – deși promovează supremația disciplinelor, elemente de 

integrare pot apărea chiar și la acest nivel: inserția unui fragment în structura 

unei discipline, armonizarea unor conținuturi din interiorul disciplinei pentru a 

permite o mai bună rezolvarea de probleme. 

b) Pluridisciplinaritatea (multidisciplinaritatea) se referă la situația în care o tema 

este supusa analizei din perspectiva mai multor discipline, procesul de integrare 

referindu-se în special la nivelul conținutului învățării, cu focalizare pe 

realizarea conexiunilor între cunoștințe, prin utilizarea unor strategii didactice 

de predare – învățare tematică. 

Exemplu: Tema „Poluarea- consecințe ale activității umane asupra mediului 

înconjurător" – abordată în lectii de: Biologie, Chimie, Geografie, Fizică, 

Matematică, Limba și literatura română, Educația civică. 

c) Interdisciplinaritatea – presupune transferul metodelor dintr-o disciplină în alta, 

căutându-se teme comune a mai multor discipline, care pot conduce la 

realizarea obiectivelor de învățare de nivel înalt, a competențelor transversale – 

luarea de decizii, rezolvarea de probleme, însușirea tehnicilor și metodelor de 

învățare eficientă, care indiferent de disciplină implică aceleași principii, prin 

utilizarea unor strategii de predare – învățare bazate pe probleme. 

Exemplu: focalizarea procesului pe dezvoltare a gândirii critice, formarea capacității 

de lucru în echipă, a capacității de rezolvare de probleme, a capacității de luare a 

deciziilor în cadrul lecțiilor de: Geografie, Biologie, Chimie, Fizică, Matematică, 

Informatică, Istorie, Limba si literatura romana.  

d) Transdisciplinaritatea – presupune abordarea integrată a curriculumului prin 

centrarea pe probleme ale vieții reale, pe problemele importante, așa cum apar 

ele în context cotidian, cu focalizare pe identificare de soluții, rezolvare de 

probleme ale lumii reale, în scopul dezvoltării competențelor pentru viață. 

Intrebarea care orienteaza demersul transdisciplinar este: Cum îi putem învăța pe 

elevi să devină cetățeni mai buni? 

Exemplu: O temă de mare actualitate este cea referitoare la energie și poate fi 

abordată la toate ciclurile de învățământ (evident, cu selectarea conținuturilor și 

adaptarea strategiilor didactice la vârsta elevilor). Energia se poate aborda dintr-o 

perspectivă globală: nevoile energetice tot mai mari ale omenirii și distribuția inegală 

pe glob a rezervelor naturale de combustibili fosili (petrol, cărbune, gaze naturale), 

sursă majoră de conflicte globale și regionale. Elevii au în curriculumul național teme 

(obligatorii sau extinderi) despre forme de energie (mecanică, termică, chimică, 

nucleară etc) transformarea ei. Această temă vine în sprijinul ideii de 
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transdisciplinaritate, energia fiind o temă extrem de amplă și complexă, ce nu poate fi 

subsumata unei singure discipline. 

Strategiile didactice utilizate în demersul transdisciplinar sunt de predare – 

învatare bazate pe proiect. În realizarea acestei aplicații pot colabora toate cadrele 

didactice din școală, profesorii de biologie, geografie, chimie, fizică și tehnologii ar 

putea asigura coordonarea, dar tema poate fi abordată de către toți. 

Există discipline reale care nu pot fi studiate temeinic decât transdisciplinar, de 

exemplu astronomia, care utilizează cunoștințe temeinice de matematică, fizică, 

chimie și geografie. Matematica, ca disciplina de bază din aria curriculară 

„Matematică și Științe”, devansează teoretic toate disciplinele. Mihai Eminescu, mare 

poet, filozof, gânditor, afirma că „matematica este limbajul universal, limbaj de 

formule, adică de fracțiuni ale celor trei: spațiu, timp și mișcare“. 

Indiferent de tipul de integrare abordat în procesul de învățare, proiectarea 

integrată și organizarea învățării se centrează pe învățarea prin descoperire, pe 

învățarea prin cercetare, pe baza viziunii constructiviste și globale asupra lumii 

înconjurătoare. Cel mai puternic argument pentru integrarea disciplinelor este însuși 

faptul că viața nu este împărțita pe discipline.( J. Moffett). 

Legătura geografiei cu disciplinele școlare chimia, biologia și fizica este una de 

rutină și funcționează aproape la fiecare lecție de geografie fizică generală, geografia 

mediului înconjurător și geografia economică. Conținutul disciplinelor respective 

facilitează însușirea proprietăților și modificărilor mediului.  

Probleme și situații de problemă cu caracter interdisciplinar a geografiei cu 

alte discipline școlare: 

1. Știind că fluturele Monarh (Danaus plexippus) zboară 3.920 de km în timpul 

unei migrații, iar viteza de deplasare este de 70 km/zi. Calculați în câte 

săptămâni ajung acești fluturi la destinație? 

2. Apa se utilizează în calitate de răcitor la stațiile electrice. Apa are temperatură 

înaltă, după circulație, se întoarce în râu. Acest, efect se numește “poluarea 

termică”. a) De ce mor peștii, dacă râul este “poluat termic”? b) Propune căi de 

prevenire a poluării râurilor.  

3. Pentru producerea a 1 l de benzină se consumă circa 25 l de apă. Determină câtă 

apă se consumă pentru obținerea benzinei suficiente pentru a călători din 

Chișinău la: a) Cimișlia (72km); b) Odessa (250 km); c) Bălți (129 km); dacă 

automobilul tău consumă 5,5 l benzină la o 100 km. 

4. Poluarea mediului ambiant are consecințe grave asupra organismelor vii. 

Explicați prin 6 motive de ce substanțele radioactive emanate în mediul ambiant 

prezintă pericol pentru tot ce este viu? 
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5. Dacă robinetul de la baie curge când vă spălați pe dinți – se risipesc 4 litri de 

apă. Calculați câtă apă risipește o familie cu 3 persoane, în timp de o lună și în 

timp de 1an. Dacă fiecare membru al ei se spală de două ori pe zi pe dinți? 

Calculați câtă apă utilizează aceeași familie, în aceeași perioadă de timp, dar 

prin utilizarea unui pahar de apă de 250 ml la fiecare spălat de dinți. Propuneți 

alte trei măsuri de economisire a apei potabile. 

6. Calculați cât costă energia electrică consumată de un bec de 100 W, care 

funcționează continuu o zi, o săptămână, un an, dacă 1 kW costă 1leu 79 bani. 

7. Calculați în cât timp ar dispărea pădurile, dacă în fiecare an se defrișează 1% din 

suprafața lor și nu se plantează nici un arbore. 

Multi-, inter- și pluridisciplinaritatea ca elemente de studiere, alcătuiesc trei 

sugestii ale unuia și același arc – cel al cunoașterii și dezvoltă spiritul de cercetare 

științifică. Promovarea lor pe larg în activitatea didactică poate oferi soluții pe termen 

lung la multiplele probleme ale educației, la detensionarea contextului actual și 

asigurarea unui viitor mai bun. 

Concluzie. Abordarea inter- și transdisciplinară a conținuturilor științifice din 

programele școlare oferă elevilor imaginea aceluiași conținut (fenomen) privit din 

perspectiva diferitelor discipline și relaționările acestora. Elevul este pus în situația să 

gândească să-și pună întrebări să facă legături între aspectele studiate la fiecare 

disciplină în parte și astfel nu va mai percepe fenomenul studiat izolat ci cumulând 

ceea ce știe despre el din punctul de vedere al diferitelor discipline, acestea 

completându-se și influențându-se reciproc. Pornind de la aceste realități în 

învățământul general s-a declanșat o reformă a conținuturilor, o reformă la nivel 

curricular, apărând abordarea conținutului învățării din perspectiva inter- și 

transdisciplinară. Astăzi, abordările didactice inter- și transdisciplinare îi aduc pe 

elevi mult mai aproape de realitate, dezvoltându-le o gândire flexibilă și creatoare, în 

măsură să ofere soluții și să-i îndrume spre o carieră școlară și profesională la 

standarde europene, să-și asume roluri și responsabilități, să ia decizii pentru cei din 

jur, să răspundă rapid și bine la diversele provocări ale vieții.  
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APLICAREA METODEI DE ÎNVĂȚARE BAZATĂ PE PROIECTE  
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Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

Abstract. Metoda învățării bazate pe proiecte, a fost abordată pentru prima dată, în cadrul Academiei 

San Lucca din Roma, fiind lansată mai tîrziu de către William H. Kilpatrik, în lucrarea The Project 

Method [2]. Astfel, proiectul este metoda interactivă de predare-învățare ce presupune cercetarea și 

investigarea unui subiect sau rezolvarea unei probleme din lumea reală, având la bază principiul 

învățării prin acțiune practică. Studenții sunt instruiți să anticipeze un rezultat, în timp ce căile de a 

ajunge la el, materialele și mijloacele ce se vor utiliza, sunt puse la dispoziție de profesor. Activitățile 

se pot desfășura independent sau în grup, într-un interval de timp mai îndelungat, respectiv presupune 

un efort de informare, investigare, proiectare etc. și se soldează cu prezentarea unui produs final 

autentic (identic cu unul din viața reală) care va fi evaluat. 

Cuvinte cheie: Metodă de predare-învățare, Învățare Bazată pe Proiecte, Competență. 

Introducere 

Deși învățarea bazată pe proiecte este o practică cunoscută, ea rămâne extrem de 

actuală și la etapa contemporană. Este recunoscut faptul, că în prezent trăim într-o lume 

a proiectelor, iar prin focusarea atenției studentului asupra proiectului ce trebuie 

elaborat, profesorul contribuie la sistematizarea cunoștințelor și obținerea noilor 

competențe de care va avea nevoie în viitor. În decursul elaborării proiectului, studenții 

devin mai implicați în procesul de învățare, anume atunci când au posibilitatea de a 

analiza probleme complexe (figura 1). 

 

Figura 1. Semnificația generală a metodei de Învățare Bazată Pe Proiecte (PBL) 

Sursă: adaptat de autori în baza [1] 
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Totuși, ce este învățarea bazată pe proiecte? Este un model de intruire care 

implică studenții în activități de investigare a unor probleme obligatorii și au drept scop 

obținerea unor produse autentice (în cazul nostru, studenții elaborează proiecte la 

următoarele discipline academice: Amenajarea teritoriului plantațiilor multianuale, 

Organizarea antierozională a teritoriului, Dezvoltare Durabilă etc.). Proiectele sunt 

orientate să sporească oportunitățile de învățare a studenților, care pot varia în ce 

privește conținutul, pornind de la lansarea unor întrebări provocatoare, ce nu pot primi 

răspuns doar prin învățarea bazată pe memorare. 

În prezent sunt cunoscute mai multe tipuri de proiecte cu particularitați diferite și 

anume: proiectul-sarcină, proiectul orientat pe disciplină, proiectul bazat pe problemă [4]. 

Printre competențele specifice secolului XXI dezvoltate prin aplicarea acestei 

metode putem menționa: responsabilitate și capacitatea de adaptare; creativitate și 

curiozitate intelectuală; gândirea critică și gândire sistemică; identificarea, formularea 

și soluționarea problemelor; autoformare. Prin urmare, scopul prezentului studiu constă 

în determinarea aplicabilității metodei de invățare bazată de proiecte la specialitatea 

Cadastru și Organizarea Teritoriului, iar pentru realizare au fost înaintate următoarele 

obiective: a) analiza aplicării acestei metode în baza studiilor de specialitate; b) 

elaborarea chestinoarului și desfășurarea anchetei în rândul studenților; c) analiza 

rezultatelor chestionarului și elaborarea concluziilor și recomandărilor pentru a 

îmbunătăți aplicarea metodei respective. 

Materiale și metode 

A fost studiată literatura de specialitate pentru o analiză bibliografică obiectivă, 

iar ca instrument de cercetare cu scopul acumulării de informații și doleanțele 

studenților, a fost chestionarul și în baza observației directe în decursul orelor practice, 

cu scopul analizei abordării metodei de predare-învățare de către studenți. Trebuie să 

menționăm că pentru aplicarea acestei metode, este necesară planificarea [3], care este 

constituită din câteva părți:  

1. Planificarea generală a proiectului (conținuturi cheie);  

2. Obiectivele de învățare, standarde, compartimente etc.;  

3. Reperele proiectului și pașii importanți ce trebuie urmați: 

a. Alegerea sectorului pentru elaborarea proiectului, înaintarea sarcinii de 

proiectare și analiza bibliografică;  

b. Studiul condițiilor naturale și de dezvoltare socio-economică a localității 

alese pentru studiu;  

c. Stabilirea calendarului de elaborare și prezentarea proiectului. 
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Planificarea și distribuirea orelor în dependență de caracteristicile grupei, 

competențele ce necesită a fi dezvoltate și sprijinirea studenților cu îndrumări privind 

planificarea adecvată a timpului).  

Rezultate și discuții 

În cazul proiectelor ce țin de organizarea teritoriului, investigațiile inițiale sunt 

bazate pe o gamă largă de aspecte, iar profesorii au un plan bine stabilit, ca la finalul 

cursului studenții să reușească să înțeleagă și să argumenteze rezultatele obținute. În 

mod normal, studenții au un obiect de studiu, sunt clar stabiliți pașii ce trebuie urmați 

(indicații metodice, regulament de elaborare a proiectelor), sunt încurajați să dea cât 

mai multe întrebări, să planifice și să desfășoare acțiuni de căutare și calibrare a 

informației, să facă observații și să reflecteze la ceea ce au desoperit. Trebuie să 

menționăm că în cazul studenților de la specialitatea Cadastru și Organizarea 

Teritoriului, proiectele sunt strict necesare având beneficii atât pentru student cât și 

pentru profesor. Pentru student: dezvoltarea competențelor, interes, atractiv, căutarea 

răspunsurilor și argumentarea rezultatelor și nu în ultimul rând studentul își asumă rolul 

unui lucrător în domeniul respectiv. Pentru profesor: profesionalism, colaborare cu 

studenții iar un aspect important este că prin intermediul acestei metode, profesorul 

găsește calea către fiecare student cu nivel diferit de înțelegere a informației predate la 

orele de curs, astfel descoperind aptitudinile fiecăruia în parte etc.  

Învațarea bazată pe proiecte este aplicată la cursurile a căror finalitate la lucrările 

practice este elaborarea unui proiect complet (partea textuală, partea grafică, calcule 

economice etc.), elaborat în baza datelor reale și sectorul selectat de profesor în 

dependență de capacitățile și competențele studentului (regiune, pantă, tip de sol, grad 

de eroziune etc.). Elaborarea proiectelor de organizare a teritoriului permite studenților 

confruntarea cu situații reale, astfel învățând să se descurce ulterior ca angajat în cadrul 

unui birou de proiectare. 

 

Figura 2. Răspunsurile studenților la întrebarea „Considerați utilă și durabilă  

aplicarea metodei Învățare Bazată pe Proiecte?” 

Cu scopul de a determina gradul de apreciere a metodei învățare bazată pe 

proiecte, a fost realizat un chestionar anonim cu 6 întrebări, ce a fost distribuit 

studenților. Ca răspunsuri relevante pentru studiul de față au fost la întrebarea cu 
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referire la competențele ce le dezvoltă aplicarea metodei de învățare bazată pe proiecte, 

printre răspunsuri pot fi specificate: dezvoltă capacitățile de a analiza corect un plan 

cadastral, o hartă; cunoștințe și competențe de analiză și de lucru în domeniul 

organizării teritoriului; competențe oratorice, idei noi; capacități de efectuare a unor 

calcule economice relevante proiectului, observare și modelare; abilitatea de a fi 

receptiv; elaborarea unui proiect bine structurat, identice cu cele elaborate la instituțiile 

de profil; îmbunătățirea abilităților de lucru cu programele de specialitate, fără care 

este imposibil de realizat proiecte de organizare etc. La întrebarea „Considerați utilă și 

durabilă aplicarea acestei metode?”, majoritatea studenților consideră ca învățarea 

bazată pe proiecte este actuală și bine-venită (figura 2). 

Este important să specificăm și unele dificultăți, care în viziunea studenților, sunt 

întălnite în decursul elaborării proiectelor: multă teorie-puțină practică; lipsa timpului 

liber; dificultăți la unele lucrări de proiectare; tematica unor proiecte nu este actuală; 

dificultatea de a obține informație actualizată etc. 

La întrebarea cu referire la modalitățile de îmbunătățire a metodei de învățare 

bazată pe proiecte, studenții au propus: inițierea unor dezbateri, studii de caz; exemple 

concrete; utilizarea programele de specialitate; elaborarea proiectelor în programe  

licențiate, instrumente web, platforme educaționale online etc. 

Concluzii și recomandări 

Metoda învățare bazată pe proiecte este actuală și necesară în realizarea procesului 

educațional, confirmată de experiența cadrelor didactice în predarea disciplinelor 

aplicative, inclusiv a rezultatelor chestionarului cu privire la satisfacția studenților.  

Utilizarea acestei metode la specialitatea Cadastru și Organizarea Teritoriului se 

recomandă de a fi aplicată individual ca ulterior probleme apărute în procesul de 

realizare a proiectelor să fie discutate și analizate în grup. 
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MODELUL STEM 

Elena Sochircă, conferențiar universitar 

Vitalie Mamot, asistent universitar 

Catedra Geografie Umană, Regională și Turism, UST 

Rezumat. În lucrare se prezintă unele aspecte teoretice privind educația integrată prin modelul 

STEM, concluzionate în urma studierii literaturii de specialitate și a experienței internaționale în 

domeniu. Sunt scoase în evidență beneficiile și limitările în valorificarea educației integrate prin 

STEM, precum și practicile educaționale pe care se centrează învățarea integrată prin STEM. 

Cuvinte cheie: educație integrată, STEM, practici educaționale. 

Introducere 

În ultimii ani, a fost subliniată importanța de a oferi elevilor o educație axată în 

știință, tehnologie, inginerie și matematică (STEM). Această perspectivă permite o 

abordare holistică a predării și învățării și reflectă lumea reală caracterizată de 

interactivitate. STEM este un acronim provenit de la cuvintele englezești: Science, 

Technology, Engineering and Mathematics. Conceptul STEM este orientat spre 

formarea și dezvoltarea de competențe a celui ce învață prin intermediul activităților 

didactice cu un pronunțat caracter aplicativ. Prin abordarea sa, educația integrată prin 

STEM recomandă ca cunoștințele să fie achiziționate în paralel cu formarea 

deprinderilor de punere în aplicare a respectivelor cunoștințe. În contextul unui 

învățământ axat pe formare de competențe, atitudini și valori elevii ar trebui să dețină 

abilitățile și competențele necesare pentru a face față provocărilor unei societăți 

bazată pe tehnologii digitale și informație. În curriculumul dezvoltat, ediția 2019, la 

unele discipline școlare – Biologie, Fizica – la rubrica Activități și produse de 

învățare este propusă elaborarea proiectelor de cercetare STEM/STEAM [1, p.13]. 

Însă educația integrată STEM ar putea fi aplicată în toate ariile curriculare. 

Pornind de la experiența țărilor care promovează o educație prin modelul STEM, 

o abordare promițătoare în această privință ar fi utilizarea unui curriculum integrat 

STEM, care oferă oportunități pentru experiențe „mai relevante, mai puțin 

fragmentate și mai stimulante pentru elevi” [2, p.186].  

În ciuda beneficiilor potențiale și a concentrării sporite asupra educației integrate 

prin STEM, implementarea acestei noi strategii de instruire se confruntă cu mai multe 

provocări. În primul rând, implementarea unei abordări de învățare prin modelul 

STEM într-un sistem educațional care are o structură segregată și bazată pe discipline 

școlare necesită o restructurare a curriculumului și a lecțiilor [3, p.222].  

Mai mult, educația integrată prin STEM necesită adesea numeroase materiale și 

resurse pentru elevi, precum instrumente de construcție (de exemplu, dispozitive de 
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măsurare, ciocane ș.a.), materiale electronice (de exemplu, calculatoare, programe de 

proiectare, kituri robotice și calculatoare) și alte materiale utilizate în design (de 

exemplu, lemn, material de stofă, lipici, carton sau hârtie pentru construcție) [4, 

p.30]. Prin urmare, crearea unei culturi școlare și a unui mediu educațional care să 

susțină o abordare a învățării integrate prin STEM pentru predare și învățare poate fi 

costisitoare și cronofagă [5, p.14; 3, p.222].  

Pentru a implementa eficient învățarea integrată prin STEM, cadrele didactice ar 

trebui să dețină cunoștințe profunde despre conținuturile din domeniile științei, 

tehnologiei, ingineriei și matematicii care sunt incluse în curriculumul școlar [6, 

p.76]. Cu toate acestea, mulți profesori raportează că se simt nepregătiți să folosească 

aplicațiile STEM cu elevii lor în clasă [7, p.53]. Mai mult, un studiu realizat de El-

Deghaidy și Mansour (2015) a arătat că profesorii nu au o înțelegere suficientă a ”T” 

în STEM și este posibil să nu aibă o înțelegere adecvată a naturii științei și 

tehnologiei și a interacțiunilor dintre aceste două domenii. Totodată, convingerile și 

opiniile unor cadre didactice despre predare și învățare, precum și teama de a accepta 

inovațiile în educație sau lipsa motivației de a-și schimba  practicile instructiv-

educative, pot reprezenta o altă provocare pentru implementarea educației integrate 

prin STEM [8, p. 98]. 

Rezultate și discuții 

Analizând experiența internațională în domeniul educației integrate prin modelul 

STEM și literatura de specialitate, putem menționa că STEM-ul se axează pe câteva 

strategii/practici educaționale, și anume [9, p.4]: 1. Abordarea integrată a 

conțnuturilor STEM; 2. Focusarea pe probleme/problematizare; 3. Învățarea prin 

investigare/cercetare/experiențială/descoperire; 4. Învățarea prin proiecte 

inginerești/tehnologice; 5. Învățarea prin cooperare; 6. Centrarea pe elev; 7. Învățare 

și implicare activă; 8. Evaluarea; 9. Competențe pentru secolul XXI. 

1. Abordarea integrată a conținuturilor prin modelul STEM – sunt incluse 

practici educaționale care pledează pentru conexiuni între diferite discipline STEM. 

Există mai multe abordări pentru realizarea acestor conexiuni. Cele mai cunoscute 

sunt interdisciplinaritatea și multidisciplinaritatea. Într-o abordare multidisciplinară, 

conceptele și abilitățile specifice subiectului sunt învățate separat în fiecare 

disciplină, iar așteptările de la elevi sunt orientate spre conectarea conținuturilor, 

predat în clase diferite, pe cont propriu. O abordare interdisciplinară, pe de altă parte, 

începe cu o problemă sau problemă din lumea reală și se concentrează pe conținut și 

abilități interdisciplinare (de exemplu, gândire critică și rezolvarea problemelor), mai 

degrabă decât conținut și abilități specifice subiectului.  
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Curricula integrată, pe de altă parte, asimilează în mod explicit concepte din mai 

multe discipline și aplică o atenție egală la două sau mai multe discipline. O distincție 

similară o face Roehrig și colab. (2012) [10, p.35] care fac o diferențiere între 

integrarea conținutului și integrarea contextului. Potrivit acestora, integrarea 

conținutului se concentrează pe fuzionarea disciplinelor într-o singură activitate 

curriculară sau unitate pentru a evidenția „idei esențiale” din mai multe domenii de 

conținut, în timp ce integrarea contextului se concentrează pe conținutul unei 

discipline și folosește contexte din altele pentru a realiza conținuturi mai relevante.  

Deși nu există un consens cu privire la terminologie, în majoritatea articolelor 

analizate se pune accentul pe o legătură strânsă între diferitele discipline STEM, care 

este necesară pentru o educație integrată prin STEM și pentru funcționarea acestui 

model. Multe lucrări (de exemplu, Satchwell și Loepp, 2002; Shahali și colab., 2016) 

[11, 12] subliniază importanța aplicării unei atenții egale la două sau mai multe 

discipline STEM și/sau asimilarea explicit a unor concepte din diferite STEM-

discipline. Crearea integrării explicite este esențială, deoarece elevii nu integrează 

spontan concepte pe diferite reprezentări și materiale pe cont propriu (Pearson, 2017) 

[13, p.225].  

2. Focusarea pe probleme/problematizare – presupune utilizarea problemelor 

din lumea reală legate de un context antrenant și motivant. În lucrările analizate sunt 

folosiți diferiți termeni pentru a desemna acest aspect: învățarea centrată pe 

probleme, învățarea bazată pe probleme și învățarea bazată pe proiecte. Deși toate 

aceste abordări sunt centrate pe elevi, promovează învățarea activă și pledează pentru 

utilizarea problemelor autentice din lumea reală, există diferențe specifice între aceste 

abordări educaționale.  

3. Învățarea bazată pe investigare/învățarea experiențială/prin descoperire. O 

a treia categorie cuprinde practici educaționale care se referă la utilizarea învățării 

prin investigare/experiențială/prin descoperire. În învățarea bazată pe descoperire, 

elevii se angajează în activități practice care le permit să descopere concepte noi și să 

dezvolte noi conexiuni cognitive. Astfel, acest tip de învățare este folosit în mod 

intenționat pentru a promova construcția cunoștințelor, iar elevii sunt încurajați să-și 

testeze ideile existente, făcând predicții, înregistrând și verificând ulterior explicațiile 

lor.  

4. Învățarea prin proiecte inginerești/tehnologice se referă la utilizarea 

proiectării tehnologice sau inginerești. Prin implicarea activă a elevilor în provocări 

de proiectare inginerească, ei nu numai că învață despre procesele de proiectare 

inginerească și practicile inginerești, dar își aprofundează înțelegerea ideilor de bază 

la disciplinele școlare [14, p.16]. Activitățile de proiectare inginerească pot consolida 
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cunoștințele elevilor despre știință, tehnologie și matematică, deoarece completează 

lacunele dintre cunoștințele de conținut faptice, cunoștințele abstracte și aplicațiile 

practice. În lucrările analizate sunt menționate mai multe aspecte ale proiectării 

inginerești calitative. În primul rând, provocările eficiente ale proiectării ar trebui să 

fie deschise, autentice, practice și multidisciplinare. Acestea sunt provocări care 

reprezintă probleme din industrie și permit elevilor să exploreze sau să dezvolte 

tehnologii și să le solicite să lucreze cu informații incomplete și să ia în considerare 

constrângerile, siguranța, riscurile și soluțiile alternative. Mai mult, realizarea 

proiectelor inginerești ar trebui să implice diferite faze iterative, cum ar fi definirea 

problemei, proiectarea soluțiilor de inginerie, implementarea unei soluții, testarea 

acesteia și evaluarea soluției [15, p. 27]. Mai mult, pe tot parcursul procesului de 

proiectare, elevii trebuie să gestioneze riscul și incertitudinea, să ia în considerare 

experiența anterioară și să învețe de la un eventual eșec. Elevii ar trebui să poată 

demonstra ceea ce au învățat în procesul de proiectare, să își justifice deciziile de 

proiectare prin intermediul acestor cunoștințe recent dobândite și să vină cu 

recomandări despre proiectare, pe baza rezultatelor testelor lor.  

5. Învățarea prin cooperare - presupune promovarea muncii în echipă și 

colaborarea cu ceilalți. În lucrările revizuite se disting două abordări ale învățării în 

grupuri mici: învățarea colaborativă și cooperarea [15, p.37]. Profesorul nu 

monitorizează în mod activ grupurile, având rolul de a facilita învățarea. Pe de altă 

parte, în învățarea cooperativă, profesorul se deplasează de la echipă la echipă, 

observă interacțiunile și intervine atunci când simte că este necesară implicarea lui. 

Mai mult, este oferită instruire în abilități sociale în grupuri mici, iar profesorul 

încurajează elevii să evalueze funcționarea grupului pentru a îmbunătăți nivelurile de 

participare și performanță. 

6. Centrarea pe elev se referă la utilizarea teoriilor centrate pe elevi și indică 

faptul că lecțiile și activitățile dintr-o unitate de învățare integrată prin STEM ar 

trebui să fie centrate pe elev, deoarece aceștia dezvoltă o mai bună înțelegere și 

abilități prin participarea activă la activități de învățare.  

7. Învățare și implicare activă. Prin activități practice, elevii sunt mai puțin 

restricționați și pot experimenta în mod activ învățarea. Mai mult, relevanța este 

transmisă prin învățarea practică, deoarece permite elevilor să observe rolul inovației 

în viața de zi cu zi.  

8. Evaluare – este o parte componentă a procesului educațional și în cazul 

proiectelor STEM are rolul de a le prezenta elevilor sarcini autentice care le impun să 

conecteze toate conceptele-cheie studiate în matematică, știință și tehnologie și care 

ar trebui să includă și un barem de notare. 
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9. Abilități din secolul XXI. Categoria finală cuprinde „abilități din secolul 

XXI”, referindu-se la cunoștințe, abilități și atitudini care sunt considerate necesare 

pentru o activitate și integrare eficientă ca cetățeni, muncitori și lideri la locul de 

muncă în secolul XXI [16, p.33]. Deși există mai multe liste de abilități necesare 

secolului XXI, cele numite de Brian et al. (2015) includ creativitatea și inovația, 

gândirea critică, rezolvarea problemelor, comunicarea și colaborarea.  

Crearea de conexiuni semnificative între disciplinele STEM este o sarcină 

dificilă. Necesită un act iterativ de potrivire și reorganizare a obiectivelor de învățare 

între diferitele discipline, căutarea unei secvențe adecvate pentru aceste obiective și 

încorporarea de noi obiective de învățare. Prin urmare, cadrele didactice trebuie să fie 

dispuși să investească timp și efort în implementarea integrării. Mai mult decât atât, 

pentru a permite elevilor să efectueze propriile experimente sau să construiască un 

prototip este nevoie de timp suplimentar. Crearea unei abordări de învățare 

interdisciplinară necesită cooperare între cadrele didactice diferitelor discipline 

STEM, ceea ce necesită resurse umane, financiare, materiale și infrastructurale 

suficiente. 

Concluzii 

Globalizarea, societatea și economia bazate pe cunoaștere, dar și consecințele 

schimbărilor de tip tehnologic în plan profesional, concretizate în cerința de 

dezvoltare a unor competențe specifice, au adăugat o presiune în plus în direcția 

modernizării și fortificării învățământului general, cu scopul de a-l capacita în 

vederea formării unor absolvenți capabili să se integreze pe piața muncii și să își 

asume responsabilitatea pentru formarea personală și profesională ulterioară, în 

cadrul unui proces de învățare permanentă. Pentru realizarea acestui deziderat devine 

imperativă stimularea dezvoltării capacităților cognitive la elevii de toate vârstele și 

în cadrul tuturor disciplinelor de studiu prin dezvoltarea unor programe curriculare 

integrate, inclusiv prin modelul STEM și evaluarea impactului formativ al acestora la 

nivelul elevilor. 
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CZU: 372.891 

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE ȘI A 

SPIRITULUI DE INIȚIATIVĂ LA LECȚIILE DE GEOGRAFIE PRIN 

INTERMEDIUL SITUAȚIILOR DE INTEGRARE  

Diana Țapuchevici, Centrul de Excelență în Industria Ușoară 

„Învățarea este procesul prin care transformăm experiența în cunoaștere, 

cunoașterea în înțelegere, înțelegerea și înțelepciunea în acțiune” 

Dave Meie 

Antreprenoriatul poate fi considerat, în mod eronat, ca aparținând exclusiv 

activităților economice și creării de companii. De fapt, „spiritul de inițiativă și 

antreprenoriatul” se numără printre cele nouă competențe-cheie ale învățării pe tot 

parcursul vieții, stabilite în Codul Educației al Republicii Moldova.  

În ultimii ani, competențele de bază și transversale, cum ar fi cele în domeniul 

informatic, spiritul antreprenorial şi educaţia civică sunt larg integrate în programa 

școlară, deoarece s-a realizat cât de importante sunt acestea și că educaţia şi formarea 

iniţială trebuie să ofere tuturor tinerilor mijloace de a-şi dezvolta competenţele-cheie 

până la un nivel care să îi pregătească pentru viaţa adultă şi profesională, constituind 

astfel şi o bază pentru învăţarea viitoare. Cu toate acestea, în anii anteriori nu a existat 

o cultură a antreprenoriatului suficient de dezvoltată. 

EntreComp este un document european de referință, un instrument pentru 

îmbunătățirea capacității antreprenoriale a cetățenilor și organizațiilor. 

Cadrul EntreComp este format din 3 domenii de competenţă: 1) Idei și posibilități; 

2) Resurse; 3) Implementare. 

Fiecare domeniu constă din 5 elemente constitutive, care luate împreună, constituie 

elementele constructive ale spiritului antreprenorial ca și competenţă.  

Cadrul EntreComp presupune dezvoltarea a 15 elemente constitutive ale 

competenței antreprenoriale în baza unui model progresiv, format din 8 niveluri. În 

plus, acesta oferă o listă cuprinzătoare de 442 rezultate ale învăţării. 

Competența antreprenorială și a spiritului de inițiativă semnifică valorificarea 

ideilor și posibilităților și transformarea acestora în valoare pentru alții. 

Aptitudinile antreprenoriale sunt bazate pe creativitate, care include imaginația, 

gândirea strategică, soluționarea problemelor, reflecția critică și constructivă în cadrul 

proceselor creative și al inovării. Acestea includ capacitatea de a lucra atât independent, 

cât și în echipă, pentru a mobiliza resurse (persoane și materiale) și pentru a susține 

activitatea. Aceasta include capacitatea de a lua decizii financiare referitoare la cost și 

valoare. Sunt esențiale capacitatea de a comunica eficient și de a negocia cu alte 
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persoane, abordarea nesiguranței, ambiguității și a riscului în procesul de luare a 

deciziilor în cunoștință de cauză. O atitudine antreprenorială se caracterizează prin 

inițiativă și autocontrol, capacitate de anticipare și de evaluare prospectivă, curaj și 

perseverență în atingerea obiectivelor. Include dorința de a motiva alte persoane și de 

a pune în valoare ideile acestora, empatia, grija față de alte persoane și în general, 

precum și acceptarea abordărilor etice de asumare a responsabilității pe parcursul 

întregului proces. 

Situația de integrare – un instrument de dezvoltare a competențelor 

antreprenoriale și a spiritului de inițiativă. 

Situația de integrare este o situație didactică în care elevilor li se solicită să 

realizeze (individual sau în grup) activități sau acțiuni care impun mobilizrea 

cunoștințelor, abilităților și atitudinilor formate pentru rezolvarea unei probleme sau 

sarcini concrete, într-un context simulat sau real. 

Situațiile simulate de integrare presupun rezolvarea unor posibile probleme 

(prin exerciții, prin analiza unor studii de caz etc.), solicitând inițial de la elevi 

implicarea imaginației, vizualizarea situației și mobilizarea resurselor interne și 

externe, (Imaginați-vă că ...). 

Situațiile autentice de integrare presupun aplicații practice într-un context real, 

în special situații din viața reală (personală, socială sau profesională), care pun în 

evidență potențialul creativ al elevului, valorificându-l la maximum. O situație 

autentică stimulează interacțiunea cu alte persoane, mobilizând resursele interne și 

externe. Astfel, elevii își dezvoltă competențe care devin pe parcurs modele 

comportamentale obișnuite, firești. 

Caracteristicile unei situații de integrare axate pe dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale și a spiritului de inițiativă în cadrul orelor de geografie. 

Situația de integrare este: 

• O activitate personalizată în care elevul este actorul principal; 

• O activitate în care elevul este determinat să își mobilizeze un ansamblu de resurse 

acumulate anterior: cunoștințe declarative (savoir, cunoștințe), cunoștințe 

procedurale (savoir-faire, abilități), cunoștințe atitudinale (savoir-etre, atitudini), 

automatisme, scheme, capacități etc.; 

• O activitate prin care elevul este implicat într-o situație nouă, nu una în care ar 

trebui pur și simplu să reproducă ceva; 

• O activitate care are caracter semnificativ pentru elev, în care se face legătura între 

studii și situațiile complexe care le justifică pe acestea, în care cele studiate se pot 

aplica;  
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• O activitate care stimulează interacțiuni cu colegii și cu alte persoane resursă;  

• O activitate care, de regulă, presupune mai multe etape (analiza situației, 

planificarea acțiunilor, implementarea acțiunilor, prezentarea rezultatelor, 

reflecția asupra activității și rezultatelor); 

• O activitate care urmărește formarea și exersarea de competențe specifice la 

geografie, în ansamblu cu formarea competențelor antreprenoriale;  

• O activitate care produce VALOARE pentru alții. 

Exemple de tipuri de situații de integrare care pot facilita dezvoltarea 

competențelor antreprenoriale și a spiritului de inițiativă în cadrul orelor de geografie:  

• O activitate care necesită rezolvarea unei probleme, fără a se confunda cu simpla 

aplicare în care elevul știe ce resurse urmează să fie mobilizate;  

• O activitate de cercetare;  

• Realizarea lucrărilor practice de laborator, în care elevii aplică cunoștințele 

teoretice, emit ipoteze, experimentează, scriu rapoarte etc.;  

• Culegerea de informații din diferite surse, prin diferite metode de documentare; 

• Realizarea unui proiect de către elevi, în echipă sau în mod individual. 

Situațiile de integrare finalizează cu un produs cum ar fi: adresare, articol, 

material promoțional, comunicat de presă, conceptul unui proiect (de creație științifică, 

manuală, de acțiune comunitară, socială, de mediu etc.), plan de acțiune, eseu, 

expoziție, revistă, lucrare științifică, referat, discurs public, raport, machetă, model, 

schiță, etc 

Exemple proprii de situații de integrare aplicate în cadrul orelor de geografie care 

dezvoltă atât competențele specifice geografiei cât și competențele antreprenoriale și a 

spiritului de inițiativă: 

Exemplul 1: Ești șeful direcției generale locativ – comunale și amenajare, dorești să 

aplici la un proiect, pentru aceasta ai nevoie de niște date despre faptul cum sunt 

gestionate deșeurile de către locatari.  

Etapa 1. Elaborează un chestionar de analiză, pe care să-l aplici la cel puțin 10 

vecini din localiate/blocul unde locuiești în scopul identificării mecanismului de 

gestionare a deșeurilor și a tipului de veselă, recipiente pentru depozitare, pungi, ec. 

utilizate.  

Etapa 2. Efectuează analiza chestionarelor, determină % de persoane care 

sortează deșeurile, % de persoane ce duc la reciclare deșeurile, % de persoane ce 

utilizează veselă/recipiente/pungi biodegradabile sau din alte materiale.  

Rezultatele analizei punele la dispoziția colegilor. 
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Etapa 3. Elaborează o listă de argumente/sfaturi/instrucțiuni care i-ar face pe 

locatari să fie mai precauți atunci când „produc” și gestionează deșeurile. 

Etapa 4. Urmărește timp de o lună rezultatul schimbărilor, dacă ele au avut loc 

sau nu. Prezintă rezultatul colegilor. Formulează concluzii. 

Etapa5. În cazul dacă aceste schimbări nu au intervenit, propune un plan de 

acțiuni pentru remedierea situației.  

Exemplul 2: Imaginează-ți că ești primarul unei localități, ai observat că în ultima 

perioadă s-a înrăutățit starea mediului acvatic din localitate, urgent trebuie să 

întreprinzi careva măsuri, 

Etapa 1. Studiază sursele bibliografice pe această problemă, analizează datele 

statistice privind situația mediului înconjurător și identifică cel puțin trei cauze ce 

depind de locatari care au dus la înrăutățirea calității factorilor de mediu și efectul lor 

asupra mediului acvatic. 

Etapa 2. Pune la dispoziție colegilor rezultatele cercetării și propune un plan de 

acțiuni ce trebuie întreprinse pentru ameliorarea situației existente. Formulează 

concluzii. 

Exemplul 3: Ești ghid într-o firmă de turism, alege două state studiate și realizează un 

buclet prin care să precizezi așezarea fizico-geografică, formele de relief și condițiile 

climatice a statelor date și să descrii în 80 – 100 de cuvinte două obiective turistice din 

statele respective. 

Concluzii 

Situația de integrare ne ajută să dezvoltăm la elevi atât competențele specifice 

disciplinei cât și competențele antreprenoriale și a spiritului de inițiativă. Putem adapta 

procesul educativ la stilul de învățare și la inteligențile multiple ale elevilor. Asigurăm 

transferul de cunoștințe, maximizăm fixarea cunoștințelor. Elevul își conturează un stil 

propriu de învățare, care îl ajută să atingă noi performanțe. 
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CZU: 372.850.046.12 

UTILIZAREA METODEI DIDACTICE ,,PĂLĂRIILE GÂNDITOARE” ÎN 

EDUCAȚIA AMBIENTALĂ A ELEVILOR 

Nina Volontir, conferențiar universitar, doctor în geografie 

Facultatea de Geografie, Catedra Geografie Generală, UST 

Rezumat. În lucrare se prezintă metoda didactică interactivă „Pălăriile Gânditoare”, utilizată într-o 

activitate de educație ambientală a elevilor din clasa a V- a, cu tema: „Să protejăm pădurea”. 

Utilizarea metodei ,,Pălăriile Gânditoare” oferă elevilor posibilitatea să învețe să folosească toate 

tipurile de gândire privind problema abordată. De asemenea, contribuie la dezvoltarea capacității de 

comunicare, de manifestare a spiritului critic, tolerant, deschis și creativ, la crearea cadrului 

educațional menit să încurajeze responsabilitatea elevilor pentru protejarea mediului ambient, 

angajarea elevului în procesul de dobândire a competențelor de participare activă în spațiul social. 

Cuvinte cheie: pădure, protejare, mod de gândire. 

Introducere 

Didactica modernă pledează pentru un învățământ activ. Intelectul elevului se 

dezvoltă prin acțiune, prin utilizarea în educație a metodelor interactive care cultivă 

gândirea creatoare, imaginativă, responsabilitatea, capacitatea de cooperare. De 

asemenea, aceste metode activează toți elevii și le dezvoltă comunicarea, independența 

în gândire și acțiune, îi ajută să ia decizii corecte și să argumenteze deciziile luate. 

Utilizarea metodelor interactive în activitatea didactică contribuie la îmbunătățirea 

calității procesului educativ, având un caracter activ-participativ și o reală valoare 

activ-formativă asupra personalității elevului. Metodele de instruire activă implică 

elevii în procesul de educație, astfel fiind ajutați să înțeleagă lumea în care trăiesc și să 

aplice în diferite situații reale ceea ce au învățat. Trezirea interesului elevilor pentru 

protejarea mediului local și pentru fenomenele ce se produc în natură și societate se 

dorește în vederea conștientizării responsabilității personale pentru menținerea unei 

bune calități a mediului. Cunoașterea realității înconjurătoare de către elevi și educația 

ambientală a elevilor din clasa a V-a poate fi realizată cu succes prin utilizarea în toate 

etapele procesului instructiv-educativ a metodelor interactive. Printre metodele 

interactive de rezolvare de probleme prin stimularea creativității elevilor se află metoda 

didactică ,,Pălăriile Gânditoare”, concept introdus de Edward de Bono și care 

presupune faptul că o problemă se poate rezolva ieșind din obișnuit și abordând-o din 

perspective inedite, apelând la imaginație.   

Repere metodologice 

Metoda ,,Pălăriile Gânditoare”/,,Șase Pălării” a fost propusă și dezvoltată de 

Edward de Bono pentru cadrele din economie și producție ca ghid al gândirii și acțiunii 

în discuțiile pentru rezolvarea unei probleme/situații [2]. Este o metodă fundamentală 
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de lucru care încearcă într-un mod simplu și ludic să reflecte: conștientizarea diferitelor 

modele de gândire posibile asupra unei situații/probleme; descrierea problemei din 

diferite unghiuri de vedere posibile și relevante; evidențierea randamentului diferențiat 

în abordarea și rezolvarea problemei. Prin metoda  interactivă ,,Pălăriile Gânditoare” 

este stimulată creativitatea participanților prin interpretarea de roluri în funcție de 

pălăria aleasă. Metoda se bazează pe existența a 6 pălării gânditoare, fiecare având o 

anumită culoare (alb, roșu, galben, negru, verde și albastru), care este asociată cu un 

mod de gândire tipic sau cu un aspect asupra problemei abordate [1]. Pentru a aduna 

un număr cât mai mare de aspecte ale problemei abordate, este eficient de utilizat 

concomitent si tehnica întrebărilor [3]. 

 

Pălărie 

 

Tip de gândire 

Caracteristici din perspectiva modelului de gândire a 

fiecărei pălării: întrebări/comportamente posibile 

 

Pălăria 

albă 

 

Gândire obiectivă 

Se bazează pe informații; este neutră, prezintă situația real, 

doar fapte, dovezi și informații. Ce informații avem? Pe ce 

se bazează aceste idei? Cum putem obține informațiile? 

 

Pălăria 

roșie 

 

Gândire afectivă 

Se bazează pe sentimente, intuiție, emoții; este impulsivă, 

poate exprima supărare, revoltă sau furie; reprezintă o 

bogată paletă a stărilor afective etc. De ce se întâmplă 

astfel de situații? Ce vă displace cel mai mult referitor la 

situația creată? Ce simțiți în momentul implicării în 

problema reală? Nu-mi place modul cum s-a procedat. 

Pălăria 

neagră  

 

Gândire negativă 

Se bazează pe evidențierea greșelilor, punctelor slabe, a 

riscurilor, erorilor; este pălăria avertisment, pesimistă. 

Care sunt greșelile/erorile făcute? De ce să ne expunem 

riscurilor posibile? Pentru ce să acceptăm ideea/soluția?)  

 

Pălăria 

galbenă 

 

Gândire pozitivă, 

optimistă 

Se bazează pe o abordare constructivă asupra situației, pe 

evidențierea avantajelor, a oportunităților, a posibilităților 

de realizare a unor acțiuni, exprimă speranța. Culoarea 

galbenă simbolizează lumina soarelui, strălucirea, 

optimismul. Care sunt avantajele acțiunilor întreprinse? Ce 

soluție acceptăm? Pe ce cale o luăm? De ce ar trebui 

acceptată această soluție? 

 

Pălăria 

verde 

 

Gândire creativă 

Se bazează pe generarea de idei noi, inovatoare, 

alternative, pe flexibilitate, este simbolul    renașterii, 

fertilității. Ce ar trebui făcut ? Ce acțiuni, masuri ar trebui 

realizate? Cum poate fi altfel rezolvată situația/problema? 

Găsim și o altă soluție/explicație? 

 

Pălăria 

albastră 

 

Gândire despre gândire 

 

Se bazează pe monitorizare, pe deducerea concluziei, este 

pălăria responsabilă, exprimă controlul demersurilor 

desfășurate, supraveghează bunul mers al activității. Putem 

să rezumăm? Care sunt ideile principale? Șansa succesului 

este dacă… nu credeți? Să nu pierdem timpul, dar să ne 

concentrăm asupra…. 

(prelucrare după Dulamă Maria Eliza, 2008) 
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Mod de aplicare   

În cele ce urmează, vom prezenta modul în care metoda didactică ,,Pălăriile 

Gânditoare” poate fi valorificată în procesul desfășurării unei activități educative cu 

tema: ,,Să Protejăm Pădurea”, cu elevii din clasa a V-a. Profesorul anunță elevilor că 

astăzi își vor reaminti lucruri interesante despre pădure și despre protejarea acesteia. 

Colectivul de elevi este împărțit în 6 grupe. Se împart cele 6 pălării gânditoare elevilor 

și se oferă cazul supus discuției pentru ca fiecare să-și pregătească ideile 

corespunzătoare modului de gândire/abordare. Elevii vor interpreta rolul, așa cum 

consideră mai bine. După discuțiile avute în grupe, liderul prezintă poziția grupului din 

care face parte. 

Prezentăm secvențe din ideile, judecățile expuse de către grupurile de elevi, în 

conformitate cu sarcinile de lucru formulate. 

 PĂLĂRIA ALBĂ. Sarcina de lucru: Prezentați obiectiv, real, prin 

informații, despre rolul pădurii pentru mediu/natură și om. Apelați la întrebările: Ce 

foloase aduce pădurea? Cum putem obține noi informații despre pădure? Cum putem 

proteja pădurea?  

Răspunsuri selective. 

Pădurile sunt plămânii Pământului, acestea furnizează oxigen pentru toate 

organismele vii și în același timp, absoarbe bioxidul de carbon, care este nociv pentru 

sănătate și care contribuie la încălzirea globală. Pădurea  găzduiește specii de animale, 

păsări, vegetație deosebit de variată. Pădurile sunt un loc de relaxare, cu peisaje 

deosebite, care ne fac să ne simțim mai bine. Fără păduri, suntem ca fără de oxigen, 

deci, este foarte important să le protejăm, să le îngrijim, să le prețuim, pentru a ne 

asigura viața în prezent și în viitor. Putem ocroti pădurea dacă nu tăiem copacii, dacă 

nu am lăsa gunoiul prin pădure, dacă nu aprindem focul prin pădure. 

 PĂLĂRIA ROȘIE. Sarcina de lucru: Ce situații, aspecte vă revoltă, vă 

displac, făcând o drumeție prin pădure? 

Răspunsuri selective. 

Ne revoltă și ne displace faptul că, mergând prin pădure, prin poenițe poți observa 

gunoaie, deșeuri din plastic, metal care nu sunt degradabile! Cine credeți că au aruncat 

gunoaiele în pădure? Toate acestea sunt lăsate de persoane indiferente și iresponsabile, 

privind mediul. Ne doare când aflăm că defrișarea pădurilor este în floare. Ne doare că 

padurea cu toate valorile ei va dispărea în scurt timp așa cum observăm că se întâmplă 

în atâtea locuri de pe glob.  
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PĂLĂRIA NEAGRĂ. Sarcina de lucru: Cum credeți, de ce nu se va reuși 

niciodată să menținem în curățenie pădurea? Să protejăm pădurea? 

Răspunsuri selective. 

Printre oameni sunt mulți lipsiți de responsabilitate pentru starea mediului, 

multora le lipsesc ,,cei 7 ani de acasă”. Oamenii nu conșteintizează că gunoiul trebuie 

colectat în saci/pungi și dus la container, dar nu lăsat în pădure. Unii oameni sunt 

indiferenți, pasivi, nu le pasă de ceea ce se întâmplă în jurul lor.  

PĂLĂRIA GALBENĂ. Sarcina de lucru: Expuneți poziția celor care 

exprimă speranța, perspectiva pozitivă și constructivă asupra pădurii. Încercați să fiți 

apărătorul pădurii. 

Răspunsuri selective. 

Noi iubim drumețiile, iubim ciripitul păsărelelor, iubim liniștea si clipele de 

relaxare pe care ni le ofera PADUREA. De aceea, trebuie oprit cu desăvârșire tăierile 

ilegale de păduri. De asemenea, trebuie prevenite incendiile voluntare și 

autoaprinderile datorate căldurilor excesive. Noi trebuie să protejam pădurea nu doar 

pentru noi ci și pentru animalele care trăiesc aici. Trebuie ca toți, cei mici și mari, să 

ne implicăm în salvarea ei, deoarece planeta Pământ se va distruge curând dacă noi nu 

o vom salva. În scopul avertizării oamenilor voi posta pe pagina de facebook  informații 

cu tema: „Protejați Pădurea –Viitorul Planetei Albastre”. 

PĂLĂRIA VERDE. Sarcina de lucru: Propuneți idei noi, creative, diverse 

alternative pentru protejarea pădurii. Cum am putea proteja pădurea? 

Răspunsuri selective. 

Putem ocroti pădurea dacă nu tăiem copacii, dacă nu am lăsa gunoiul prin pădure, 

dacă am evita să ne plimbăm în pădure cu mijloace de transport poluante. Persoanele 

care la sfârșit de săptămână merg să se recreeze la pădure și care de cele mai multe ori 

fac focul pentru a pregăti gustări, trebuie să respecte regulile de apărare împotriva 

incendiilor: Nu faceți focul decât în locuri permise; înainte de plecare  stropiți cenușa 

cu apă, până ce jarul este stins complet. Plasați în pădure colivii pentru păsări. 

Amenajați locuri pentru hrănirea animalelor din pădure în timp de iarnă. 

PĂLĂRIA ALBASTRĂ.  Sarcina de lucru: Extrageți concluzia privitor 

la întregul proces de judecată și discuție asupra problemei abordate. Adresați 

colegilor trei-patru întrebări, ca să vedeți dacă au înțeles cum să protejăm pădurea. 

Răspunsuri selective. 
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Elevii au conștientizat diferitele moduri de abordare a problemei foarte importante 

pentru supraviețuire pe Pământ. Purtătorii de pălării bine și-au jucat rolurile respective, 

s-au integrat activ și creativ în discuții, menținându-și interesul. 

Întrebări formulate de către elevi: 

➢ La ce ne folosește pădurea? 

➢ De ce trebuie să învățăm să prețuim pădurea? 

➢ În ce loc putem aprinde un foișor în pădure? 

➢ De ce ar fi bine să adunăm și să evacuăm gunoiul din pădure? 

➢ Cine ar trebui să adune gunoiul din pădure? 

Concluzii 

Din analiza activității prezentate se remarcă următoarele avantaje referitoare la 

utilizarea metodei ,,Pălăriile Gânditoare” în educația ambientală a elevilor: 

➢ metoda are efect formativ evident, dacă, de exemplu, ești predominant 

pesimist(ă), metoda te ajută să fii pozitiv(ă) și creativ(ă) în luarea deciziilor.  

➢ este o metodă ideală pentru a identifica aspectele unei decizii din mai multe puncte 

de vedere, oferind elevilor ocazia să învețe să folosească toate tipurile de gândire, 

privind problema abordată; 

➢ este stimulativă, generând un comportament competitiv în rezolvarea sarcinilor 

de lucru, rezolvarea de probleme; 

➢ lucrul în echipă oferă elevilor posibilitatea de a-și împărtăși părerile, experiența, 

ideile, strategiile personale de lucru, informațiile; 

➢ contribuie la dezvoltarea capacității de comunicare, de manifestare a spiritului 

critic, tolerant, deschis și creativ, la crearea acelui cadru educațional menit să 

încurajeze responsabilitatea elevilor pentru protejarea mediului ambiant,  

angajarea elevului în procesul de dobândire a competențelor de participare activă 

în spațiul social. 
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CZU: 372.891:004 

UTILIZAREA TIC ÎN FORMAREA COMPETENȚELOR COMUNICATIVE 

LA ORELE DE GEOGRAFIE 

Aliona Voluța, profesoară de geografie 

IP LT ,,Constantin Negruzzi”, Chișinău 

,,Cred că e corect să spun că până acum, computerele sunt cele mai importante instrumente 

create de om. Sunt unelte ale comunicării, ale creativității,  

care pot fi modificate și adaptate utilizatorului.” Bill Gates 

Trăind într-o eră a tehnologiilor informaționale modul clasic de predare în care 

profesorul este elementul cel mai important al orelor nu mai funcționează. Avem în 

față o generație de ,,elevi digitalizați”. 

Tematica abordată în calitate de profesor este ,,Utilizarea TIC în formarea 

competențelor comunicative la orele de geografie”. Reieșind din algoritmul de 

formare a unei competențe în formarea celor de comunicare se va pune accent pe: 

Cunoștințe: utilizarea terminologiei specifice (concepte, termeni generali și 

specifici, nume proprii), recunoașterea termenilor, definirea termenilor de bază, 

utilizarea terminologiei în situații noi; 

Abilități: realizarea unor texte scrise cu conținut geografic, exprimare verbală 

corectă, transferul informației din limbajul cartografic în limbajul verbal și scris; 

Atitudini:  înțelegerea diversității lingvistice a lumii, asumarea unui discurs 

verbal în public, asumarea construirii unor texte scrise, dezvoltarea interesului pentru 

lecturile cu un conținut specific [3]. 

Una din metodele interactive foarte eficiente în formarea competențelor de 

comunicare pe care o consider eficientă  la ore este conversația, care este de mai 

multe tipuri: euristică, cetehetică, dezbateri. Acestea inițiate în baza unor imagini, 

animații, filmulețe video sunt mult mai eficiente și interesante elevilor, am observat 

la elevi că creșterea atractivității pentru materia studiată, dezvoltarea abilităților 

retorice și de comunicare, încadrarea tuturor elevilor în conversații. 

Deoarece comunicarea în cadrul orelor de geografie impune utilizarea adecvată 

a termenilor specifici disciplinei, pentru o mai bună însușire și înțelegere a acestora 

consider că ne vin în ajutor tehnologiile informaționale. De exemplu: la subiectul 

,,Unitățile structurale, evoluția geologică și substanțele minerale utile  a continentului 

America de Sud”, postez proiectul Power Point  pe care sunt prezentate imagini ale 

unităților structurale: platforma și regiunea de orogen și prin conversație catehetică 

elevii identifică caracteristicile acestora, am observat că elevilor le este mult mai ușor 

să-și reamintească în baza acestor imagini  aceste două noțiuni. 
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O aplicație foarte utilă la orele de geografie este Piktochart.com. Este una dintre 

cele mai promițătoare aplicații de elaborare a unor postere, prezentări etc. Totul de ce 

are nevoie un utilizator nou este prezentat în tutorialul de la începutul activității. 

Este simplu în utilizare, permite de a crea infografice destul complicate în timp 

scurt și un efort minim (dacă ne referim la partea tehnică). Toate elementele grafice 

sunt grupate în categorii. Unul dintre punctele forte ale acestui instrument este că el 

poate arăta cum un infografic poate fi folosit în diferite proiecte.  

Piktochart este o aplicatie foarte ușor de folosit: alegi template-uri/șabloane, 

introduci informația, salvezi, descarci si apoi îl poți folosi online. Versiunea gratuita e 

cea mai buna varianta posibila pentru începători care vor sa facă 2-3 infografice. 

• pro: foarte rapid, grafica rezultata e simpla, „îngrijită”, „la zi”. 

• contra: varianta free are watermark, număr limitat de template-uri (pe care le 

poate folosi oricine), lipsa opțiunilor de personalizare. 

Am aplicat-o la diverse clase, iată câteva exemple de subiecte la care elevii au 

lucrat în această aplicație de infografice: 

Clasa a IX-a - subiectul ,,Cultura cerealelor și industriile de prelucrare”. Elevilor 

le-am propus din timp  să elaboreze postere cu tematica abordată mai sus, ei trebuia 

să elaboreze posterele și să le trimită pe adresa electronica indicată. La oră ei și-au 

prezentat colegilor posterele, iar elevii clasei le-au adresat întrebări  și le-au apreciat 

lucrările elaborate. Chiar s-a găsit o elevă și mai creativă care a elaborat și o colecție 

cu boabele culturilor leguminoase pentru boabe. 

Exemple de postere (fig. 1): 

   

Figura 1. 

Îmi place această aplicație deoarece este simplă în utilizare, elevii nu pot plagia 

ca în cazul proiectelor elaborate în Power Point sau Prezi unde deseori m-am 

confruntat la ore cu plagierea unor proiecte deja existente. Elevii sunt creativi, își aleg 
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singuri imaginile, își redactează textul și aplicația permite chiar și utilizarea 

materialelor video. 

Și un alt exemplu a fost la clasa a X-a la subiectul nou conform Curriculumului 

Național, ediția 2019, ,,Procesele și fenomenele geografice de risc: ploile acide, 

grindina, poleiul, tornada, seceta, fulgerul, smogul.”. 

Elevii au elaborat postere cu fenomene sau procese atmosferice și le-au prezentat 

colegilor, a fost o lecție foarte interactivă și motivantă și foarte interesantă unde elevii 

au avut rolul principal în descoperirea și prezentarea informației. 

Exemple de postere (fig. 2): 

   

Figura 2. 

Un dezavantaj al acestui instrument este că limitează numărul de infografice, 

doar cinci gratuite, dar totuși după ce sunt șterse pot fi elaborate altele noi. 

În concluzie pot menționa că este necesar de a utiliza tehnologiile 

informaționale în procesul instructiv-educativ nu din considerentele că e în vogă, dar 

deoarece acestea îmbunătățesc procesul educațional oferindu-ne materialele necesare 

pentru lecții și contribuie la formarea competențelor. 
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ИГРА КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ИНТЕРЕСА У УЧАЩИХСЯ К ПРЕДМЕТУ ГЕОГРАФИИ 

Марина Скалецкая, учитель географии 

Теоретический лицей им. Н. В. Гоголя г. Кишинев 

Современное общество характеризуется стремительным обновлением во 

всех сферах жизнедеятельности, предъявляя все более высокие требования к 

образованию школьников. В отечественном образовании осуществляется поиск 

новых ориентиров, связанных с реализацией личностного подхода в обучении. 

Новый куррикулум обращает внимание на направленность образования на 

усвоение обучающимися определенной суммы знаний, на развитие его 

личности, его познавательных и созидательных возможностей. В контексте 

куррикулума со всей очевидностью встаёт задача формирования у школьников 

в процессе обучения географии познавательного интереса, который обладает 

мощными побудительными направляющими и регулятивными возможностями 

в развитии и саморазвитии школьников, воздействует на общую способность к 

учению. 

На сегодняшний день качество образования — это ресурс преобразований 

в стране; основным компонентом являются люди, получившие в процессе 

образования некий набор социальных востребованных знаний, умений, 

навыков, опыта.  

Цель обучения состоит не только в накоплении суммы знаний, умений и 

навыков, но и в подготовке школьника как субъекта своей образовательной 

деятельности.  

Среди многообразия средств, формирующих познавательный интерес у 

школьников, важным средством является игра, которая базируется на 

привнесении в учебный процесс познавательной активности, облегчая 

учащимся усвоение сложного теоретического материала с помощью яркой, 

эмоционально насыщенной, увлекательной игровой формы, обеспечивая 

возможность для проявления личностных способностей, потребностей. 

Сегодня школа должна формировать людей с новым типом мышления, 

инициативных, творческих личностей, компетентных. Следовательно, игровые 

формы урока способствуют развитию познавательного интереса, стимулируют 

активность учащихся.  

Игра является важнейшим способом передачи накопленного опыта от 

старшего поколения к младшему. С её помощью можно моделировать 
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жизненные и учебные проблемные ситуации и сосредоточивать игровые 

действия вокруг реальных проблем и отношений. В процессе игры, учащиеся 

используют, прежде всего, свой личный опыт, а также свои представления об 

опыте разыгрываемого героя, то есть через подражание формируется 

своеобразная цепочка действий, воспроизводящая опыт взрослых. В ходе игры, 

учащиеся не копируют точно взрослых, а, подражая им, действуют по — 

своему. Включение игры в учебный процесс заметно повышает интерес к 

учебному предмету, создаёт ситуации, наполненные эмоциональными 

переживаниями, стимулирует деятельность учащихся. В игре воссоздаётся 

предметное и социальное содержание деятельности, моделирование систем 

отношений, адекватных условий формирования личности. 

Игровые формы урока, реализуются, как правило, после изучения какой — 

либо темы или нескольких тем, выполняя функции обучающего контроля и 

оценки знания учащихся. Также уроки проходят в необычной обстановке. 

Подобная смена привычной обстановки целесообразна, поскольку она создаёт 

атмосферу праздника при подведении итогов проделанной работы, снижает 

психологический барьер, возникающий в традиционных условиях из-за боязни 

совершить ошибку. 

Игровые формы урока осуществляются при обязательном участии всех 

учеников класса, а также реализуются с непременным использованием средств 

слуховой и зрительной наглядности (компьютерной и видеотехники, выставок, 

буклетов, стендов). На таких уроках удаётся достичь самых разных целей 

методического, педагогического и психологического характера. 

Игровые уроки помогают учителю: 

- осуществлять контроль знаний, умений и навыков, учащихся по 

определённой теме; 

- обеспечить деловую, рабочую атмосферу, серьёзное отношение учащихся 

к уроку; 

- предусмотреть минимальное участие на уроке учителя.  

Игровой подход к преподаванию географии способствует развитию детей, 

учит их приёмам анализа и синтеза, составлению логических схем простейшего 

характера, позволяет формировать более глубокий интерес к предмету, 

стремление самостоятельно расширять свои знания. Учащиеся больше читают, 

более свободно владеют грамотной литературной речью, они не боятся 

высказывать своё мнение, начиная ответ словами: «Я полагаю…», «Я 

думаю…», «На мой взгляд…». 
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Действительно, учитель в меру своих скромных возможностей пытается на 

уроке удивить школьника, который проводит массу времени не за книгой и в 

библиотеке, а за компьютером, причём в позиции активного игрока. 

На практике не существует единого подхода к понятию «игра». Что такое 

игра? Игра — это приём обучения, направленный на моделирование реальной 

действительности с целью принятия решений в моделируемой обстановке. Игра 

– это так же и вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. 

Игровая деятельность выполняет функции: 

- развлекательную; 

- коммуникативную; 

- самореализации через практику деятельности; 

- игротерапевтическую - преодоление различных трудностей, возникающих 

в других видах жизнедеятельности; 

- диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, 

самопознание в процессе игры; 

- функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру 

личностных показателей; 

- межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей 

социально-культурных ценностей; 

- социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение 

норм человеческого общежития. 

В структуру игры как деятельности органично входит целеполагание, 

планирование, реализация цели, анализ результатов. 

Мотивация игровой деятельности обеспечивается её добровольностью, 

возможностями выбора и элементами соревновательности, удовлетворения 

потребности в самоутверждении, самореализации. 

В структуру игры как процесса входят: 

- роли, взятые на себя играющими; 

- игровые действия как средство реализации этих ролей; 

- игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей 

игровыми, условными; 

- реальные отношения между играющими; 

- сюжет (содержание) - область действительности, условно воспроиз-

водимая в игре. 
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В современной школе, делающей ставку на активизацию и 

интенсификацию учебного процесса, игровая деятельность используется в 

следующих случаях: 

- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и 

даже раздела учебного предмета; 

- как элементы более обширной технологии; 

- в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, 

закрепления, упражнения, контроля); 

- как технологии внеклассной работы. 

Реализация игровых приёмов и ситуаций при урочной форме занятий 

происходит по таким основным направлениям: 

- дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

- учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

- учебный материал используется в качестве ее средства, в учебную 

деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; 

- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 

Наиболее известны следующие виды разыгрывания ролей: 

1. Представление в лицах (инсценировка) идеи какой-либо истории, 

описанной в литературе, в печати. 

2. Выход за пределы реально происходящей истории, например, разработка 

ситуации, связанной с тем, что стало бы с животным миром Кодр 

Молдовы, если бы там вырубили лесозащитные полосы. 

3. Действия за другого: попытка понять действия другого человека 

(например, директора молочного комбината и т.д.) через принятие в игре 

его установок (привычных способов действий и мышления) и помещение 

себя в обстоятельства его деятельности. 

4. Перенос в современную ситуацию, например, заседание компетентной 

комиссии, которая должна была бы в современных условиях решать 

вопрос о строительстве мусороперерабатывающего комбината на окраине 

города Кишинева. 

5. Имитационная игра, или разыгрывание действия по определённому 

сценарию, который может быть связан с перипетиями решения вопроса, 

скажем, об использовании территории как места массового туризма или 

создании национального парка. 
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6. Общая тема в частном (персональном) преломлении, к примеру, общая 

задача ознакомления с природными процессами, переформулируется в 

виде: как родители могут помочь своему сыну-школьнику лучше узнать 

жизнь природы. 

7. Непосредственное изучение социальных ситуаций, таких как «посетители 

рвут цветы рядом с плакатом, запрещающим это», или «охотник в азарте 

нарушил правила охоты» и т.д., чтобы узнать, понять, какова «логика» 

действий людей в этих условиях. 

8. Тренировка в исполнении роли, например, отработка действий 

охотинспекторов при задержании браконьера. 

Игровые моменты, применяемые на уроке:  

1. «Третий — лишний». Смысл задания состоит в том, что в перечень трёх 

понятий включается одно лишнее, не подходящее по смыслу. Его и нужно 

убрать. Наиболее эффективно применение в 6, 7 классах. Например, Амазонка, 

Нил, Джомолунгма. Спрашивается: «Что лишнее?».  

2. «Узнай силуэт». Для этой игры необходимо изготовить силуэты 

материков, островов, полуостровов, морей и т. д. По ним школьники 

определяют географический объект.  

3. «Собери карту». Контуры материков (может быть вырезанный кусок 

контурной карты), разрезаются на части. Задача: собрать правильно. Задание 

применяется при проведении КВН, конкурсов.  

4. «Географическая цепочка». Игра способствует усвоению названий 

географических объектов. Можно провести перед окончанием урока, когда 

осталось немного свободного времени. Учащиеся друг за другом называют 

географические названия, начинающиеся на последнюю букву предыдущего. 

Например, Африка – Америка – Австралия – Ямайка – Аргентина – Алжир – 

Рим – Милан – Норвегия – Ямал -…и т. д.  

5. «Вопрос – ответ». Целью является изучение нового материала, усвоение 

новых терминов и понятий, географических закономерностей. При изучении 

новой темы учащиеся прочитывают текст учебника, составляют по нему 

вопросы, по очереди задают их друг другу, тот ученик, которому задали 

вопрос, даёт ответ. 

6.  «Меч гладиатора» На контурной карте вразброс цифры. Каждой цифре 

соответствует определенный объект. Каждый участник за определенное время 

должен назвать как можно больше объектов.  
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7.  «Факел мира» Участнику задают вопрос: «Соверши поездку из 

Молдовы в Португалию. Через какие страны пройдет путь?» Участник должен 

дать ответ без использования карты.  

8. Игра – аукцион Картина – географические термины. Из набора букв 

составить как можно больше слов (городов, островов, полуостровов, форм 

рельефа). 

МВРН 

ЕЛЗУ

И 

ТОС 

ЛПКО 

9. Путешествие спиной к карте. Какому из озер соответствует данная 

характеристика? Одно из крупнейших на Дальнем Востоке, расположено на 

границе с Китаем. 

- Байкал; 

- Чаны; 

- Ханка. 

Участник дает правильный ответ и показывает объект на карте.   

10. «Репортаж». Учащимся подробно объясняется, что такое репортаж, чем 

он отличается от сообщения, положительные и интересные стороны 

репортажной работы, его цель вообще и на уроках географии в частности. 

Определяется тема репортажа и предлагается для выполнения всему классу 

(или конкретным ученикам) за определённый промежуток времени. В основу 

деятельности над репортажем закладывается работа с дополнительными 

источниками информации, которые копируются или записываются на 

диктофон. После работы над источниками весь материал оформляется в 

репортаж. Исходя из темы репортажа выстраивается чёткая 

последовательность материала, где обязательны ученические комментарии. 

Репортажи оцениваются и выставляются на обсуждение в классном 

коллективе. Оценивается полнота раскрытия темы, количество источников, их 

разнообразие, оригинальность оформления и т.д. Данный методический приём 

положительно влияет на развитие поисковой активности учащихся, развивает 

умение работать с дополнительной литературой. 

Таким образом, уроки географии — это занятия, которые учитель ведёт с 

классом в школе, они имеют одинаковую продолжительность, проводятся по 

расписанию и в сумме должны исчерпывать изучение программы, а 
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инновационные формы с применением игровых технологий проходят в 

необычной обстановке, способствуют развитию социализации личности. Так 

же большое значение на инновационных уроках приобрели игры и дискуссии, 

так как они эмоциональны по своей природе и поэтому способны даже сухую 

ситуацию оживить и сделать яркой. На современном этапе развития 

образования игровые уроки наполняют новым содержанием методику 

преподавания, так как предлагают новые варианты решения педагогических 

задач. Необходимо применять как традиционные, так и нетрадиционные 

формы урока, то есть совмещать их; — изучаемый материал инновационных 

уроков с применением игровых технологий соответствует содержанию 

учебного предмета, информация носит преимущественно фактологический 

характер, а на инновационных уроках с применением игровых технологий 

изучение материала выходит за рамки содержания одного предмета. 

Таким образом, традиционные уроки обеспечивают возможность изучения 

учащимися наибольшего объёма информации, которая, в свою очередь, 

характеризуется систематичностью, упорядоченностью и чёткой логической 

последовательностью. Это способствует формированию достаточно прочных 

знаний, умений, навыков. В свою очередь инновационные уроки с 

применением игровых технологий предлагают меньший объем информации, 

однако обуславливают более глубокую её проработку. 
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Summary. This article describes the results of the pedagogical experiment carried out in the 9th 

grades of a middle school from Israel, at the biology lessons, in which the Information and 

Communication Technologies were implemented in the instructional-educational process. The 

students' results were statistically processed and the efficiency of the developed pedagogical model 

and methodology in this context was demonstrated. 

Keywords: teaching-learning, biology, information and communication technologies, pedagogical 

experiment, student’s achievements. 

EFECTELE INTEGRĂRII TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ȘI 

COMUNICAȚIONALE ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE 

A BIOLOGIEI ASUPRA REZULTATELOR ȘCOLARE ALE ELEVILOR 

Rezumat. În acest articol se descriu rezultatele experimentului pedagogic desfășurat în clasele a 9-a 

dintr-un gimnaziu din Israel, la lecțiile de biologie, în cadrul căruia au fost implementate 

Tehnologiile Informaționale și Comunicaționale în procesul instructiv-educativ. Rezultatele elevilor 

au fost prelucrate statistic și s-a demonstrat eficiența modelului pedagogic și a metodologiei 

elaborate în acest context. 

Cuvinte cheie: predare-învățare, biologie, tehnologii informaționale și de comunicare, experiment 

pedagogic, rezultatele elevilor. 

Introduction 

The theme of the research was Integration of Information and Communication 

Technologies in the teaching-learning process of biology within middle school 

education from Israel. There was developed the Pedagogical model of integrating 

information and communication technologies in the process of teaching-learning of 

biology and the methodology of its implementation [1]. One of the main objectives of 

this research was the Validation through pedagogical experiment of the efficiency of 

the elaborated pedagogical model. Therefore, the following research hypothesis 

was advanced: the implementation of the pedagogical model of integrating 

information and communication technologies in the process of teaching-learning of 

biology will lead to the efficiency of teaching-learning process of biology in the 
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gymnasium through information and communication technologies, which will 

materialize through increasing student’s achievements in biology. 

General description of the experiment 

The research was conducted in a junior high school in the northern district, 

which belongs to the Arab sector, with 577 learners (306 boys, 271 girls). Most of the 

students come from a mediocre socioeconomic background. Number of classes is 21, 

average number of students per class is nearly 27.5. In terms of the learning 

environment and technological accessibility, the school has one computer lab, the 

students learn in classes without computers stations. Only the teacher has a computer 

station equipped with online connection and a projector that the teacher uses to 

project digital contents and books on the board. Students have a casual approach to a 

computer lab, without the use of personal computers; they use the teacher’s station to 

display the products of their work. The number of teachers is 52, among them there 

are 7 biology teachers. In the ninth grades, in which the study has been held, there are 

3 biology teachers. 

The research was focused on five out of seven 9th grades at the school, two of 

them are control group (59 pupils, classes 9A, 9B) and three are the experimental 

group (86 pupils, classes 9C, 9D, 9E). Choosing this school was intentional due to 

several reasons: adapting the biology curriculum throughout the year, not only to a 

certain period of time as it is costumed in most schools; accessibility of ICT tools 

relevant to the research; collaboration with school management and readiness of 

biology teachers with background in ICT skills to contribute to the completion of the 

study. Choosing the 9th grades is because the materials they learn in biology are 

suitable for acquiring thinking skills combined with ICT. 

During the research the students of both groups (the control and the 

experimental) had 4 tests: 2 mapping tests occurred before experimenting in ICT-

based educational environment. The first test was a mapping test, in order to examine 

and identify the preliminary level of 9th graders in biology. The test results directed 

to choose the research groups (the control group with the high average score and 

experimental group with the low average score; difference of almost 15 points on 

average). The second test examined the experience and the achievements of students 

in both groups before using ICT means; 2 tests occurred after using ICT, by the end 

of studying the relevant school units in biology for 9th grade. The first test examined 

the students’ scores during the experiment while integrating ICT in the experimental 

group only. The second test was conducted after studying all relevant units in biology 

and ending the experiment. 
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Determination of the level of pupils’ biology knowledge 

Test subjects of first two tests were selected according with the obligatory junior 

high school curriculum of biology [2]. The tests are part of the assessment tools used 

to examine the level of knowledge and understanding for ninth graders in biology. 

The results of students at these tests are shown in the table 1. 

Table 1. The students’ achievements in biology before the experiment 

Means of both 

tests of each 

group 

Test mean 

before the 

experiment 

Second test 

mean 

December 

First test 

mean 

October 

Class  

76.2 
.177  77.7 76.4 9th grade 1 

The control group 
75.3 73.0 77.6 9th grade 2 

64.4 

67.1 65.1 69.1 9th grade 3 
The experimental 

group 
65.8 65.3 66.3 9th grade 4 

60.3 62.1 58.5 9th grade 5 

Basing on the table 1, one can see that the general mean of the control group 

before the experiment in both tests is 76.2, higher than that of the experimental group, 

which its general mean in both tests is 64.4. The gap between the two groups 

indicates a difference in the level of knowledge among the groups, it is obvious that 

experimental group is at a relatively lower level in comparison to their colleagues in 

the other group. These significant differences were attested with t-test for 

independent samples, the result of which, are showed in the table 2.  

Table 2. T-test for independent samples: control and experimental 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. 

(2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. 

Error 

Differen-

ce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lo-

wer 

Up-  

per 

Mean 

before 

the 

experi-

ment 

Equal 

variances 

assumed 

7,77 ,006 3,66 143 ,00 11,74 3,21 5,40 18,07 

Equal 

variances 

not assumed 

  3,81 138,89 ,00 11,74 3,1 5,64 17,84 

The Levene's test for equality of variances attests homogeneity of variances 

(p=0.006<0.05), and the results of t-test were read from first line. Therefore, 

t(143)=3.66 and p=0.0<0.05, that means there are significant differences between 

control and experimental groups. The mean difference is 11.74, and is contained in 

the 95% Confidence Interval of the Difference.  
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In both groups, the students complained on the structure of the tests and also 

showed a difficulty in solving the questions, because some of the questions require 

thinking skill that the students cannot acquire in the traditional frontal teaching 

method. 

In view of the mapping of the tests and the conversation with the students and 

teachers, several factors that can be pointed out show that the level of achievements 

of students in the experimental group is dependent on these factors. Several main 

variables should be addressed: a) factors relating to the difficulty of the test level and 

types of questions; b) factors associated with the frontal method in teaching science, 

which does not suffice enough thinking skill acquirement; c) the lack of use of 

simulation means, animation, video-clips that visualize the learned subject.  

From the analysis of the mistakes in students’ answers to the questions, one can 

see in both tests a difference between the percentages of the successful in both 

question sections, the closed (60%), versus the open (40%). This difference indicates 

a difficulty in phrasing a reasoned answer supported by correct scientific evidences. 

One can presume that this difficulty derived from a lingual problems or lack of 

dominancy in the contents which making it difficult to select a relevant evidence to 

formulate a correct answer as well as a difficulty in understanding the question, 

which probably deriving from the formulation of the question or from difficulties in 

reading and deciphering what the question requires, a lack of knowledge or a lacking 

understanding of the required contents. In addition, the frontal teaching method the 

teachers practice in the classes with no aids reduces the ability to apply skills. 

Many teachers adhere to the method of “knowledge transfer” and mainly use 

methods of routine knowledge transference. The teachers act in an aged environment 

that is not compatible to the age we live in, in which nearly every house has at least 

one online computer allowing every citizen to acquire information easily and being a 

member in the global community. The education system in Israel has not yet 

educated to change the teaching and learning environment to be technological, and 

thus does not enable the use of updated and relevant teaching and learning methods, 

that create continuity between school and home, as has been done in numerous 

progressed countries.  

Biology teachers should use strategies that develop deepening scientific 

understanding while integrating research skills of the students, problem solution and 

answering complex questions. Students think that the roles of biology teachers are to 

guide the learners, encourage new knowledge built which will base on prior 

knowledge and aid students to be responsible for their learning. Biology teachers 
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should encourage learning by having discussion among the learners, collaboration 

and integration of ICT means in teaching biology. It is important to teach and 

demonstrate throughout the teaching of all subjects, the structure required to explain 

phenomena, how to phrase an explanation to a phenomenon. It is recommended to 

give the students the opportunity to be introduced with the phenomenon via direct 

experience through experimentation, observation. It is important to keep an accurate 

description of the parts of the system and the processes that occur in the order in 

which they occurred. 

Biology ICT integration effects on the students’ level of knowledge 

The experiment aims to check the level of knowledge of biology students after 

ICT integration in biology lessons, and the main research hypothesis was that the 

achievements in biology among students who learned through the ICT based method 

were significantly higher than those of the students who learned by the traditional 

manner. In order to examine this hypothesis, the differences between the tests before 

and after the intervention was analysed, in five classes (control: classes number 1, 2; 

experimental: classes number 3, 4, 5), results of which appears in table 3 below:  

Table 3. Student achievement before and after the experiment 

 

Achievements after the experiment 

Achievements before the experiment  

Average 

for  

all 

Average Fourth 

test  

May 

Third  

test  

March 

Average 

for  

all 

Average Second 

test 

December 

First  

test 

October 

Class  

No 

Control group 

74.8 
75.45 73.5 77.4 

76.2 
77.1 77.7 76.4 1 

74.2 71.8 76.6 75.3 73.0 77.6 2 

Experimental group 

75.8 

76.75 77.7 75.8 

64.4 

67.1 65.1 69.1 3 

75.8 76.5 75.2 65.8 65.3 66.3 4 

74.8 77.9 71.6 60.3 62.1 58.5 5 

There is no significant difference between averages before and after the 

intervention for control group (76.2 and 74.8) and significant difference between 

these averages for experimental group (64.4 and 75.8). Graphical illustration for this 

finding is showed in fig. 1.  

 
Figure 1. Differences in the achievements of students before and after the 

intervention in the experimental and control groups  
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For purpose to confirm it, t-test for paired samples was done in SPSS, for the 

control group and the experimental group. 

The output of t-test for paired samples in SPSS for control group is represented 

in table 4, in which paired variables was the averages before and after the experiment. 

In the table Paired samples test is showed that t(58)=1.336, with an p-value 

p=0.187>0.05, that mean there was no significant difference between students’ 

achievements before and after intervention for control group classes. 

Table 4. T-test for paired samples for control group 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Control 

group 

Average before the experiment 76,2034 59 16,58679 2,15942 

Average after the experiment 74,8390 59 16,09922 2,09594 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

control 

group 

Average before the 

experiment & 

Average after the experiment 

59 ,885 ,000 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

control 

group 

Mean before 

the experiment 

- mean after the 

experiment 

1,36 7,85 1,02 -,68 3,41 1,336 58 ,187 

 

For experimental group, the output of t-test for paired samples in SPSS is 

represented in table 3.8. In this case t(85)=12.276, with an p-value p=0.000<0.05, 

that mean there is attested significant difference between students’ achievements 

before and after intervention for experimental group. 

Table 5. T-test for paired samples for experimental group 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

experimental 

group 

Mean before the 

experiment 
64,4651 86 20,42415 2,20239 

mean after the 

experiment 
75,8081 86 16,54498 1,78409 
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Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

experimental 

group 

Mean before 

the experiment 

& mean after 

the experiment 

86 ,914 ,000 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Experi-

mental 

group 

Mean before 

the experiment 

- mean after the 

experiment 

-11,34 8,57 ,92 -13,18 -9,51 -12,276 85 ,000 

These findings clearly attest that the assimilation of ICT in biology studies in the 

experimental group brought to an improvement and progress in achievements and 

raising the level of knowledge of biology among the students. While on the other, the 

traditional learning did not affect the achievements of the control group students.  

Conclusion 

The effect of ICT on student achievement shows that the research hypothesis 

that the achievements in biology among students who learned through the ICT based 

method were significantly higher than those of the students who learned by the 

traditional manner, has been proved. Meaning, these findings also answer to the 

research question, that ICT has improved student achievement in the subject of 

biology. 
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CZU: 372.857 

METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE, FOLOSITE 

Introducere  

Prin intermediul evaluării profesorul reuşeşte să determine elementele comune şi 

necomune în performanţele elevilor. Acestea reprezintă punctul de plecare în 

proiectarea activităţii instructiv-educative şi în alegerea metodelor de evaluare la 

orele de biologie. 

Metode tradiţionale de evaluare în cadrul orelor de biologie 

Metodele tradiţionale de evaluare sunt şi vor rămâne pentru mult timp cele mai 

des utilizate în practica şcolară. Un aspect important este acela al îmbunătăţirii 

calităţii lor şi al asigurării echilibrului între probe (fig. 1).  

 

Figura 1. Metodele tradiţionale de evaluare 

Sursa: elaborat de autor în baza detelor (Bocoş, Ciomoş 2011, p. 56) 

Probele orale - reprezintă metodele de evaluare utilizate cel mai frecvent la 

clasă (fig. 2). Constau în diverse tehnici, prin care se verifică nivelul de însuşire a 

cunoştinţelor, de formare şi dezvoltare a capacităţilor intelectuale. Cele mai des 

întâlnite sunt: tehnica discuţiei, întrebărilor şi răspunsurilor, descrierii etc., utilizate la 

ore. 

 

Figura 2. Probă de evaluare orală la biologie 

ÎN CADRUL ORELOR DE BIOLOGIE 

Vadim Braniștov, profesor de biologie, Gimnaziul nr. 53, Chișinău 

Linda Zama, studenta, anului III, Facultatea Geografie, UST 
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Avantajele probelor orale sunt: interacţiunea directă profesor-elev, flexibilitatea 

modului de evaluare, posibilitatea motivării şi argumentării răspunsurilor, evaluarea 

comportamentelor din domeniul afectiv, feed-back-ul imediat. 

Dezavantajele acestor probe constau în: fidelitate şi validitate scăzute, 

intervenţia factorilor ce ţin de elev, timpul îndelungat necesar evaluării orale, 

neantrenarea tuturor elevilor din clasă în evaluare. 

Probele scrise - presupun tratarea în scris a sarcinilor de lucru de către elevi. 

Probele scrise cuprind: lucrări scrise, chestionare, teste pedagogice de cunoştinţe, și 

teste docimologice (fig. 3). 

 

Figura 3. Probă de evaluare scrisă la biologie 

Avantaje oferite de utilizarea probelor scrise sunt: asigurarea unei mai mari 

obiectivităţi, verificarea tuturor elevilor în acelaşi interval de timp, se reduc stările 

emoţionale, tensionate ale elevilor. 
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Dezavantajele utilizării probelor scrise sunt: oferă un feed-back mai slab, 

imposibilitatea orientării elevilor prin întrebări ajutătoare, există posibilitatea ca 

elevii să aleagă răspunsul corect la întâmplare. 

În elaborarea şi aplicarea acestora se recomandă respectarea unor cerinţe: 

stabilirea scopului probei şi definirea obiectivelor operaţionale, alegerea tipului de 

itemi corespunzător fiecărui obiectiv, scrierea itemilor, elaborarea adecvată a schemei 

de notare etc. 

Probele practice (Lucrare de laborator și lucrare practică) - îşi propun 

evaluarea capacităţii elevilor de a aplica în practică cunoştinţele teoretice. În 

comparaţie cu celelalte metode de evaluare, probele practice sunt mai puţine (fig. 4).  

 

Figura 4. Probă practica (lucrare de laborator, lucrare practică) la biologie 

Avantajele probelor practice constau în: verificarea capacităţii de aplicare în 

practică a cunoştinţelor teoretice, a deprinderilor de utilizare a unor instrumente de 

laborator, manifestarea aptitudinilor speciale ale unor elevi. 

Dezavantajele acestor probe: sunt legate de timpul îndelungat necesar 

desfăşurării unora dintre acestea, costurile mari ale materialelor, substanţelor, 

aparatelor, eventualele riscuri la care sunt expuşi cei care participă. 

Pentru desfăşurarea eficientă a acestor probe se recomandă ca profesorul: să 

informeze elevii din timp în legătură cu tematica lucrărilor practice, cu criteriile şi 

baremele de notare, cu condiţiile în care se va desfăşura activitatea experimentală, să 

selecteze experimentele relevante în raport cu obiectivele care vor fi evaluate, să 
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elaboreze cerinţele sarcinii, să pregătească echipamentele şi materialele necesare 

pentru elaborare lucrărilor de laborator și cele practice în cadrul orelor de biologie. 

Metode complementare de evaluare în cadrul orelor de biologie 

Există o serie de obiective, în special cele aparţinând domeniului atitudinal - 

afectiv, care nu pot fi măsurate prin intermediul metodelor clasice. În astfel de situaţii 

soluţia este utilizarea metodelor complementare de evaluare, ce reprezintă 

instrumente suplimentare in evaluarea elevilor în cadrul orelor de biologie (fig. 5).  

 

Figura 5. Metodele complementare de evaluare  

Sursa: elaborat de autor în baza datelor (Bocoş, Ciomoş 2011, p. 73) 

Observaţia sistematică este o metodă de evaluare care constă în urmărirea 

participării elevilor la desfăşurarea activităţii didactice. Această metodă oferă 

obţinerea unor informaţii utile care sunt greu de obţinut pe alte căi. Pentru 

înregistrarea acestora profesorul are la dispoziţie trei instrumente: fişa de evaluare 

calitativă, scara de clasificare, lista de control/verificare. 

Fişa de evaluare - este concepută/elaborată de cadrul didactic şi completată de 

acesta cu date semnificative despre acţiunile şi comportamentele elevilor, (Exemplu: 

În ce măsură elevul a activat la lecție? ocazional... frecvent... întotdeauna...)      

Scara de clasificare - este un instrument de evaluare în care sunt trecute 

informaţii despre comportamentele elevilor, (Exemplu: În ce măsură elevul a 

participat la dicuţii? niciodată... rar... ocazional... frecvent... întotdeauna...) 

Lista de control/verificare - este un instrument în care profesorul înregistrează 

doar faptul că o caracteristică sau o acţiune este prezentă sau absent, (Exemplu: 

Elevul a cooperat cu ceilalţi? da... nu...) 

Investigaţia este o metodă alternativă de evaluare care oferă posibilitatea 

elevului dea aplica în mod creativ cunoştinţele însuşite în situaţii noi şi variate pe 

parcursul unei ore de curs, (Exemplu: Elevul primeşte o sarcină prin instrucţiuni 

precise, pe care trebuie să o înţeleagă şi apoi să o rezolve demonstrând o gamă largă 

de cunoştinţe şi capacităţi). 

Proiectul reprezintă o activitate mai amplă decât investigaţia. Începe în clasă 

prin definirea şi înţelegerea sarcinii, chiar şi prin începerea rezolvării acesteia. Se 
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continuă acasă pe parcursul a mai multor zile, perioadă în care elevul se consultă 

permanent cu profesorul. Se încheie tot în clasă, prin prezentarea în faţa colegilor a 

unui raport asupra rezultatelor obţinute şi, dacă este cazul, a produsului realizat.  

Portofoliul este un instrument de evaluare complex care include rezultatele 

relevante obţinute prin celelalte metode şi tehnici de evaluare, el reprezintă „cartea de 

vizită” a elevului, urmărindu-i progresul de la un semestru, de la un an şcolar la altul. 

Scările de notare utilizate pot fi: calitative (prin calificative) sau cantitative 

(numerice). 

Referatul este o metodă prin care profesorul evaluează aspecte concrete ale 

activităţii de învăţare a elevului. Referatul constă într-o lucrare scrisă, care se 

realizează pe baza unei documentări bibliografice sau a unei investigaţii 

experimentale.  

În desfăşurarea acestei metode se disting următoarele etape: stabilirea temei, 

selectarea bibliografiei corespunzătoare, alegerea titlului, structurarea planului, 

elaborarea referatului, prezentarea şi valorificarea lui.  

Autoevaluarea este metoda prin care elevii îşi apreciază, verifică, analizează 

critic şi evaluează propriile cunoştinşe, capacităţi, competenţe, atitudini, aptitudini. 

Contribuie la dezvoltarea încrederii în sine a elevilor şi la dezvoltarea motivaţiei 

pentru învăţare. 

Cadrul didactic trebuie să fie preocupat de dezvoltarea la elevi a capacităţilor 

autoevaluative. Un loc aparte îl ocupă autoevaluarea comportamentelor din domeniul 

afectiv. Acest lucru se poate realiza utilizând ca instrumente: chestionarul şi scara de 

clasificare (fig. 6).  

 

Figura 6. Principalele tehnici destinate formării şi dezvoltării 

capacităţii de autoevaluare la elevi 

Sursa: elaborat de autor în baza datelor, (Bocoş, Ciomoş 2011, p. 61) 

• notarea în colaborare cu alţii - această tehnică presupune notarea prestaţiei 

elevului de către profesor, împreună cu alţi elevi.  

• notarea reciprocă - tehnica se caracterizează prin faptul că aprecierea, evaluarea 

şi notarea sunt realizate de un grup de elevi, sub îndrumarea profesorului. 
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• interevaluarea prin corectarea lucrărilor colegilor - se realizează prin schimbul 

de lucrări între elevi, urmat de aprecierea, evaluarea şi notarea lor, fie sub 

îndrumarea profesorului, fie în mod independent. 

• interevaluarea prin corectarea răspunsurilor orale ale colegilor - elevii îşi 

evaluează şi notează reciproc, răspunsurile orale, fie sub îndrumarea 

profesorului, fie în mod independent. 

• autonotarea controlată - este o tehnică ce se bazează pe faptul că elevul îşi face 

propunerea de notă, care este revăzută şi definitivată de profesor. 

 

Concluzii 

Prin răspunsuri orale se evaluează comportamente de exprimare, conversație 

intervievare, informarea solicitanților, etc. 

Prin răspunsuri în scris se evaluiază comportamentele de scriere, recunoaștere, 

ordonare, identificare corelare, asociere, etc. 

Prin activități practice se evaluează comportamente și tehnici deprinderi motorii 

și intelectuale executate practice, etc. 

Prin răspunsuri date prin instalații specializate se evaluează comportamente de 

recunoaștere, identificare, corelare, luarea deciziilor, introducere și procesarea 

materialelor folosite la lecțile de biologie. 
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CZU: 372.857 

UTILIZAREA JOCURILOR DIDACTICE ÎN PREDAREA BIOLOGIEI 

Svetlana Grigoreanu, profesor de biologie și chimie, grad didactic II 

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Leova 

„Jocul copilului nu este numai o oglindă fidelă a personalității 

sale în formare, ci poate fi utilizat și ca auxiliar educativ 

 și chiar să servească drept bază metodelor de predare.” 

/E. Planchard/ 

Modernizarea învățământului s-a axat pe transferul accentului procesului de 

predare-învățare pe aspectele formative ale disciplinelor școlare prin implementarea 

unui sistem de tehnici interactive, inclusiv și utilizarea jocurilor didactice ce asigură 

un feedback pozitiv din partea elevilor. 

Jocul didactic este o metodă de învățământ bazată pe acțiune și simulare, o 

metodă activă ce poate fi utilizată atât pentru evaluarea cunoștințelor asimilate de 

elevi cât și în procesul de predare-învățare. Această metodă dezvoltă la elevi 

imaginația, curiozitatea, spiritul de observație și nu în ultimul rând are un rol 

primordial în menținerea motivației pentru învățare. Toate acestea vor contribui în 

cele din urmă la însușirea corectă și durabilă a celor învățate deoarece jocul și 

învățarea sunt două activități care se combină perfect. Ideea folosirii jocului în 

activitățile educative nu este nouă. Și Platon recomanda: „Faceți în așa fel încât 

copiii să se instruiască jucându-se. Veți avea prilejul de a cunoaște înclinațiile 

fiecăruia” deoarece jocurile didactice acționează favorabil și asupra elevilor cu 

rezultate slabe la învățătură și le crește rezultatele, în plus ei capătă încredere în 

capacitățile lor, ei se implică activ în rezolvarea sarcinilor didactice, deblocându-și 

astfel potențialul. 

Biologia este o știință importantă și anume aceasta este în preajma omului zilnic. 

De aceea profesorii de biologie acordă o deosebită atenție procesului de formare a 

competențelor ce vor asigura integrarea elevilor în viață și pentru aceasta caută 

metode eficiente de predare-învățare-evaluare ce ar mobiliza elevii pentru o învățare 

activă. Una din aceste metode fiind și jocul didactic ce în egală măsură contribuie la 

acumularea cunoștințelor biologice și concomitent asigură dezvoltarea calităților 

personale în contextul obiectivului școlii contemporane de al învăța pe elev să învețe. 

Jocul didactic la orele de biologie facilitează schimbarea atmosferei emoționale, care 

devine una mai vie, este exclusă tensiunea, plictiseala și elevii sunt orientați la 

însuțirea noilor înformații printr-o formă neobișnuită ce spre deosebire de activitățile 

de învățare unde sarcinile de învățare se formulează direct, se formulează indirect, 
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astfel în prim plan este dorința de a se juca și în același timp de a rezolva sarcina 

didactică. 

În același timp este foarte important de a ține cont de particularitățile de vârstă a 

elevilor. În clasele a V-a -VII-a predomină componenta emoțională a procesului de 

cunoaștere, profesorului îi revine revine rolul de a favoriza atitudinea pozitivă a 

elevului  pentru învățare. În clasele a VIII-IX-a apare înteresul cauză-efect ce 

presupune investigarea independentă a proceselor biologice, rezolvarea problemelor, 

descoperirea esenței noțiunilor și fenomenelor din natură. Este logic în acest sens de a 

utiliza jocurile didactice la orele de biologie ca metodă complimentară de învățare. 

Să analizăm câteva exemple de jocuri didactice utilizate la orele de biologie: 

1. Jocul didactic: „Cuvinte fragmentate” 

Sarcină didactică: 

Îmbinați fragmentele de cuvinte de mai jos, astfel încât să obțineți denumirea 

componentelor celulei vegetale.  

Notațile_________________________________________________ 

 

CL 

 

NA 

 

NU 

 

LU 

 

MA 

 

LO 

 

TE 

 

LE 

 

UL 

 

VA 

 

CLE 

 

ZA 

 

MEM 

 

LA 

 

O 

 

BRA 

 

TO 

 

PLAS 

 

CE 

 

RO 

 

CLO 

 

CU 

  

    

Reuniți într-o frază logică trei dintre componentele celulare identificate mai sus. 

2. Jocul didactic „Rebus cu bancă de cuvinte”  

De ex: Scheletul la om 

Sarcina: 

• Cu ajutorul băncii de cuvinte alăturate completează rebusul. 

• Colorează cu albastru noţiunile cunoscute şi cu roşu noţiunile necunoscute.  

• Cu ajutorul surselor suplimentare de informare( dicţionar de termeni biologici, 

net-ul găseşte explicaţiile pentru noţiunile identificate ca necunoscute. 

• Identifică noțiunile cunoscute pe desen. 
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3. Jocul didactic „Cuvinte codificate” 

De ex: Clasa a VIII-a „Divesitatea lumii vii” 

Sarcina didactică: Decodifică cuvintele din careul de mai jos și vei descoperi 

specii de plante și animale. 

 

4. Jocul didactic „Careul” 

S A C I A E R I E N I 

A M O P L E C V S A N 

C A L F V I L M A S S 

I R I V E C R E S E P 

A V B R O N H I I B I 

L E D P L A M A N I R 

V R P I E L E Z E N A 

E T S A J T I O P S T 

O R C E I O C A Z E I 

L A R I N G E D A M E 

A H I R E N S O D A N 

R E S P I R A T I E C 

I I V G B R A N H I I 

De ex: Respirația în lumea vie. 
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Sarcina: Caută 11 cuvinte care denumesc organe și procese care realizează 

respirația la diferite organisme. Cuvintele pot fi scrise de jos în sus, de sus în jos, de 

la dreapta la stânga și de la stânga la dreapta 

5. Jocul didactic „Dezleagă careul și câștigă un 10” careuri create la subiecte 

studiate cu utilizarea platformei on-line learningapps.org 

 

În concluzie se poate afirma cu toată certitudinea că jocul didactic are roluri 

multiple: 

- formează competența de a rezolva situații dificile, găsind soluții originale; 

- verifică corectitudinea competențelor și comportamentelor formate; 

- modelează gândirea, spiritul critic, ingeniozitatea și inventivitatea; 

- educă voința, rezistența, capacitatea de a respecta anumite condiții; 

- învață elevul ce înseamnă apartenența la un grup, dezvoltă spiritul de echipă, 

responsabilitatea față de ceilalți; 

- dezvoltă empatia și capacitatea de a asculta și înțelege opiniile altor. 
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CZU: 372.857 

EXPERIMENTUL ÎN CADRUL ORELOR DE BIOLOGIE 

Lilia Jurjiu, Profesor de biologie, Gimnaziul Drăsliceni, r-ul Criuleni 

Viaţa, prin diversitatea ei, este un fenomen miraculos,  

iar biologia, cea mai fascinantă dintre ştiinţe.  

A descoperi tainele acestei ştiinţe înseamnă  

a descoperi miracolul vieţii – Albert Szent-Gyorgyi. 

Biologia, ca ramură fundamentală a ştiinţelor naturii, studiază originea, evoluţia, 

structura, funcţiile şi legile care guvernează procesele vieţii la diverse niveluri de 

organizare a lumii vii. 

Metoda fundamentală de studiere a biologiei este experimentul, folosit atât în 

clasele gimnaziale dar, mai ales, în cele liceale. Combinând experienţa cu acţiunea,  

această metodă accentuează caracterul aplicativ al predării, favorizează realizarea 

unei mai strânse legături dintre teorie şi practică. 

Actualitatea temei. Societatea contemporană, tinzând spre noi realizări şi 

valorificări, atribuie educaţiei o structură nouă a cerinţelor social-umane. Astfel, 

şcolii îi revine rolul de formare a personalităţii umane capabile să se integreze plenar 

în societate, să reacţioneze adecvat la schimbările ce se produc.  

Aceasta presupune eficientizarea învăţământului şi transformarea acestuia din 

beneficiar pasiv în agent activ al progresului, care trebuie să pregătească omul 

corespunzător exigenţelor viitoarei societăţi.  

Se optează tot mai insistent în favoarea determinării ştiinţifice a informaţiei 

necesare pentru realizarea obiectivelor educaţionale şi tratarea acesteia după criterii şi 

metode care să evite enciclopedismul steril, descriptivismul, compartimentarea 

cunoştinţelor în obiecte cu o specializare tot mai îngustă.  

Realizarea experimentului presupune: 

- cunoaşterea de către elevi a cerinţelor şi normelor de protecţie a muncii. 

Măsurile care trebuie stabilite în această direcţie ţin de protecţia personală, 

manipularea corectă a ustensilelor de laborator şi a substanţelor chimice . 

- stabilirea de sarcini concrete, urmărindu-se formarea la elevi a capacităţii de a 

clasifica şi a interpreta datele, de a trage concluzii. În general, la începutul 

experimentului clasei i se dau instrucţiuni verbale sau scrise. Ulterior, pe măsura 

rezolvării sarcinilor de lucru, a confruntării rezultatelor obţinute, se stabilesc 

concluziile de bază ale experimentului şi se realizează exerciţii de aplicare a noilor 

cunoştinţe în scopul fixării lor şi a dezvoltării gândirii elevilor; 
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- prezentarea bazei didactico-materiale. Indiferent de tema şi tipul 

experimentului, pentru formarea unor deprinderi de folosire curentă, profesorul este 

dator să verifice cunoaşterea de către elevi a aparaturii, instalaţiilor, substanţelor 

chimice şi a materialelor biologice vegetale şi animale utilizate în mod obişnuit. De 

aceea, chiar de la primele lecţii de biologie, se va urmări formarea treptată la elevi a 

deprinderilor de manevrare a microscopului precum şi de utilizare a diferitelor 

aparate, instrumente şi instalaţii din dotarea laboratorului. De asemenea, elevii trebuie 

iniţiaţi în tehnica disecţiei, a efectuării experimentelor de fiziologie vegetală şi 

animală, precum şi în realizarea unor preparate microscopice. 

Tipuri de experiment 

După scop, acesta poate fi categorisit astfel:  

✓ Demonstrativ (pentru verificarea datelor sau teoriilor) – este efectuat de 

profesor cu scopul de a demonstra şi a confirma adevărurile transmise.  

✓ Aplicativ (pentru realizarea corelaţiei dintre teorie şi practică) – este efectuat de 

elevi pe baza unui plan întocmit de profesor în vederea urmăririi posibilităţilor 

de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice.  

✓ De cercetare (pentru descoperirea fenomenelor) – în cazul acestuia elevii sînt 

puşi în situaţia de a concepe ei înşişi montajul experimental, pornind de la o 

ipoteză şi continuând cu selectarea datelor şi tragerea concluziilor.  

După modul de desfăşurare: experimentul poate fi clasificat în trei categorii: 

✓ Frontal. Elevii efectuează concomitent acelaşi experiment, ritmul de lucru fiind 

unic pentru toţi. Desfăşurarea acestuia este posibilă doar atunci când fiecare elev 

posedă o trusă de instrumente. Profesorul urmăreşte activitatea clasei, 

intervenind cu recomandări şi precizări. Astfel, observaţiile macroscopice de 

morfologia plantelor şi animalelor se realizează frontal, fiecare elev având de 

cercetat, pe baza unei fişe sau a indicaţiilor verbale ale cadrului didactic, 

materialul distribuit (plante, insecte naturalizate, animale etc.). 

✓ În grup. Acesta poate fi desfăşurat în două moduri: grupele de elevi  cercetează 

acelaşi subiect sau fiecărei echipe i se repartizează sarcini diferite. Pentru 

efectuarea observaţiilor microscopice, atunci când nu sînt suficiente 

microscoape sau piese naturalizate, precum şi pentru experimentele de fiziologie 

vegetală şi animală, pot fi organizate cercetări pe grupe (de preferinţă eterogene, 

a câte 4 elevi). Echipelor le este repartizată aceeaşi temă sau subteme diferite din 

cadrul celei studiate, conţinutul lecţiei fiind reîntregit în urma prezentării 

concluziilor. Dacă timpul permite, grupele pot studia pe rând toate preparatele 

microscopice sau experienţele montate.  
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✓ Individual. Sunt experimente unde fiecare elev, folosind aparate şi instrumente 

adecvate, îndeplineşte o sarcină concretă, diferită de a celorlalţi colegi.  

Efectuat în condiţii naturale sau de laborator, experimentul reproduce 

fenomenul, convinge de veridicitatea investigării. Deosebit de important, din punctul 

de vedere al realizării obiectivelor educaţiei ştiinţifice a elevilor, este ca  acesta să fie 

tratat şi utilizat nu doar ca un mijloc prin care se demonstrează desfăşurarea unui 

proces, ci şi ca un prilej de a-l familiariza pe elev cu metodologia experimentului 

ştiinţific. Elevii nu vor asista doar la realizarea experimentului, ci se vor obişnui să-l 

conceapă, să-l organizeze. Aplicând tehnica cercetării ştiinţifice, ce constă din 

punerea problemei; formularea ipotezelor; desfăşurarea experimentului; analiza, 

prelucrarea şi verificarea rezultatelor în practică; elaborarea concluziilor, elevilor li se 

formează astfel deprinderi şi aptitudini de cunoaştere experimentală. 

Experimentul de laborator îndeplineşte funcţii multiple: 

- pune elevii în situaţia de a provoca şi reproduce fenomene şi procese biologice 

pe cale experimentală; 

- determină formarea unor deprinderi de lucru cu aparatură specifică ştiinţelor 

biologice, prin însuşirea şi aplicarea unor metode şi tehnici de lucru 

corespunzătoare;  

- asigură descoperirea, aprofundarea şi verificarea cunoştinţelor biologice de către 

elevi;  

- accentuează caracterul formativ al învăţământului biologic prin dezvoltarea la 

elevi a spiritului de investigaţie şi observaţie, a gândirii flexibile, fluide, 

originale. 

În procesul predării-învăţării biologiei, experimentul se foloseşte mai ales în 

studiul problemelor de fiziologie vegetală, animală şi umană.  

După durata desfăşurării, experimentele biologice sunt: 

✓ de scurtă durată – efectuate în cadrul orei. Pregătirea pentru lecţie prevede  

desfăşurarea prealabilă a experimentelor de laborator de către profesor. De 

această condiţie obligatorie depind rezultatele obţinute la lecţie, ea contribuie la 

creşterea siguranţei în realizarea preparatelor microscopice, la stabilirea cu 

precizie a observaţiilor care pot fi făcute de elevi. 

✓ de lungă durată. Realizarea acestui tip de experimente solicită o durată de timp 

mai îndelungată, de aceea ele sunt efectuate la lecţie parţial, fiind demonstrată 

doar organizarea iniţială şi rezultatele cercetării. 
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Funcţiile experimentului 

✓ le permite elevilor să-şi formeze o privire de ansamblu asupra unei acţiuni, 

operaţii sau a unui obiect, proces, fenomen;  

✓ indică nivelul de performanţă ce trebuie atins;  

✓ asigură înţelegerea mecanismului de execuţie a unei acţiuni, structura logică a 

unui sistem, interacţiunea între elementele componente pe timpul funcţionării;  

✓ dezvoltă spiritul de observaţie, capacităţile de analiză şi sinteză, de generalizare, 

de comparare, de descoperire, de investigare, de a trage concluzii;  

✓ arată greşelile ce trebuie evitate în realizarea unei acţiuni, pericolul ce-l prezintă 

acestea pentru securitatea executantului sau buna funcţionare a materialului;  

✓ formează la elevi capacitatea de a scoate în evidenţă aspectele importante, 

caracteristice şi de a le consemna în caietele de notiţe. 

Concluzii 

Consider că lecţiile de biologie trebuie orientate spre formarea capacităţii de 

investigaţie la elevi, deoarece o serie de întrebări ce vizează domeniul biologic îşi 

aşteaptă rezolvarea în viitor, datorită faptului că viaţa continuă să rămână una dintre 

realităţile cele mai tulburătoare. Exemple: Ce este viaţa?; Care este condiţia care ne 

permite să spunem că o fiinţă este vie?, Care este procesul intim de reproducere şi 

creştere a fiinţelor vii? etc.  

Toate aceste probleme se pot realiza numai printr-o muncă în echipă  de către 

specialişti din diverse domenii biologice şi nebiologice. În prezent nu mai există o 

limită netă între diferite domenii ale ştiinţei. Astăzi toate cunoştinţele ştiinţifice sunt 

legate între ele. Astfel, când se studiază structura unui organism, se constată că tot ce 

reprezintă viaţă pentru un biolog, poate fi considerat ca un sistem biochimic vast şi 

complex de către un chimist. 

De aceea, problemele mari pe care le ridică în prezent biologia şi alte ştiinţe, se 

pot rezolva numai printr-o muncă şi un efort comun al specialiştilor din domenii 

foarte diferite.  
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CZU: 372.857 

ROLUL STRATEGIILOR DIDACTICE ÎN FORMAREA 

COMPETENŢELOR LA ELEVI ÎN CADRUL ORELOR DE BIOLOGIE 

Rodica Nedbaliuc, UST, Profesor de biologie grad didactic II 

IPLTPA „M.Berezovschi” 

Elena Grecu, Profesor de biologie grad didactic I,  

specialist principal, metodist, DGETS  

Tatiana Statii, Profesor de biologie grad didactic superior 

IPLT „Orizont”, Ciocana 

Învăţarea ca proces solicită un activism susţinut din partea celui care învaţă, iar 

funcţia cadrului didactic este de-a implica, angaja şi determina participarea activă a 

elevului în procesul de cunoaştere. În realizarea acestui scop o importanţă deosebită o 

au metodele active, materialele didactice şi formele de instruire.  

Metodele active reprezintă proceduri care pornesc de la ideea că învăţarea este o 

activitate personală, iar cel care învaţă este considerat managerul propriei învăţări, al 

întregului proces de învăţare. Metodele activ-participative presupun activism, 

curiozitate intrinsecă, dorinţa de a observa, a explica, a explora, a descoperi. Sunt 

considerate activ-participative acele metode care mobilizează energiile elevului, care 

îl ajută să-şi concentreze atenţia, să-i stârnească curiozitatea. Metodele active pun 

accent pe cunoaşterea operaţională, pe învăţarea prin acţiune, contribuie la motivarea 

elevilor în procesul de instruire, creează premise pentru formarea unei personalităţi 

multilateral dezvoltate. Aceste metode permit implicarea activă a fiecărui elev în 

procesul de cunoaştere, dezvoltând spiritul de iniţiativă şi a responsabilităţii 

personale, precum şi abilităţile de colaborare pentru a găsi soluţii optimale în 

rezolvarea anumitor probleme. Profesorul este „regizorul”, care proiectează, dirijează 

şi monitorizează desfăşurarea activităţilor în procesul instructiv-educativ [3].  

Învăţarea centrată pe elev cuprinde trei tipuri principale de interacţiune. Primul 

este elev-conţinut, în care elevul interacţionează cu faptele, lecturi şi informaţii. În al 

doilea tip de interacţiune, elev-profesor, elevul interacţionează în principal cu 

profesorul. În al treilea tip de interacţiune, numit elev-elev, elevii colaborează unul cu 

altul pentru a construi cunoştinţe, prin intermediul diverselor metode prin colaborare: 

Philips 6-6, Metoda 6-3-5, Comerţul cu o problemă ş.a. Astfel, dintr-un „receptor 

pasiv” elevul devine cel care analizează, compară şi cercetează activ în procesul de 

învăţare, obţinând noi cunoştinţe. Metodele care implică elevul într-o activitate de 

învăţare au numeroase avantaje: creşterea motivaţiei elevilor; eficacitate în procesul 

învăţării şi aplicării celor învăţate în practică; o memorare şi o înţelegere mai bună a 
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materialului studiat etc. Astfel, metodele centrate pe elev, prin caracterul lor 

diferenţiat şi formativ, ajută la dezvoltarea potenţialului intelectual al elevului, la 

intensificarea proceselor mintale, la sporirea calităţii învăţării, sunt metode care ţin 

seamă de elev aşa cum este el, cu resursele lui intelectuale, fizice, dar şi afectiv-

motivaționale, cu capacităţile şi procesele mintale care îi aparţin. Sunt metode care 

ţin seama de faptul că elevul se dezvoltă şi se formează în timp ce învaţă, dar şi 

asimilează anumite cunoştinţe [1]. 

Dintre metodele interactive de predare-învăţare care se pot aplica cu succes la 

biologie sunt: brainstorming, explozia stelară, metoda prin descoperire, discuţia, 

dezbaterea, păianjen, ciorchine, diagrama Venn, triada, Philips 6-6, lucrul cu 

manualul, experimentul, observarea etc. 

Diagrama Venn. Este o metodă eficientă în procesul de învăţare a biologiei, 

poate fi utilizată pentru a pune în evidenţă deosebirile şi asemănările dintre două 

concepte, idei, fenomene. Metoda poate fi aplicată la subiectele: „Încrengătura 

Angiosperme. Diversitatea angiospermelor”; „Structura celulei” – clasa VIII, clasa X, 

„De la floare la fructe şi seminţe”, „Polenizarea la plantele cu flori”, „Ciclul de 

dezvoltare la animale” – clasa VII etc. Metoda este aplicată la etapa evocării sau 

reflecţiei. Elevii se implică în acest proces cu multă plăcere conlucrând şi ajutându-se 

reciproc. Exemplu: clasa X-a la subiectul „Compoziţia chimică a celulei”. 

 

Această metodă permite evaluarea elevilor, precum şi analiza, compararea a 

două subiecte studiate în cadrul lecţiei.  

Cinquain. Această metodă se axează pe capacitatea de a sistematiza o anumită 

informaţie şi este binevenită la etapa reflecţiei. De exemplu:  

Clasa VIII Subiectul: „Încrengătura 

Angiosperme. Organe generative”. 

Sămânţa 

Cărnoasă, uscată 

Depozitează, protejează, încolţeşte 

Rezultat al înmulţirii sexuate 

Organ generativ. 

Clasa VII Subiectul: „Organe de 

reproducere la plante”. 

Floarea 

Colorată, mirositoare 

Reproduce, polenizează, fecundează 

Datorită ei specia perpetuează 

Organ generativ. 
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Această metodă foloseşte şi ca instrument de sistematizare a unor informaţii, ca 

mijloc de exprimare a creativităţii şi ca mijloc de evaluare a nivelului de asimilare a 

materiei de către elevi. 

Metoda Clustering. În timpul utilizării Clusteringului trebuie să găsim cât mai 

multe noţiuni, asociaţii ce caracterizează obiectul sau fenomenul dat. Fiecare noţiune 

se înregistrează pe fişe. Se aplică la etapa realizării sensului. 

În centrul foii scriem denumirea obiectului cercetat. Noţiunile se unesc prin 

săgeţi după poziţia lor logică şi adecvată. De exemplu subiectul „De la floare – la 

fructe şi seminţe” – clasa VII; „Încrengătura angiosperme. Organe generative”, 

„Încrengătura angiosperme. Organe vegetative” „Activitatea ciclică a inimii” etc. – 

clasa VIII. Exemplu clasa VI, subiectul „Organisme pluricelulare”. 

 

Învăţarea prin descoperire este o metodă ce corespunde învăţământului 

formativ, care oferă posibilitatea ca elevii să dobândească cunoştinţe prin efort 

propriu, independent. Aceasta este o activitate de autoinstruire, în care elevul are 

prilejul să analizeze şi tot odată să-şi formeze păreri proprii despre fenomenele 

necunoscute de el, în cadrul unor activităţi conduse de profesor. Descoperirea de 

obicei începe cu o problemă, o întrebare. Investigaţiile individuale pe care elevii le 

întreprind asupra lumii vii le servesc la stabilirea relaţiilor între ceea ce ştiu şi ceea ce 

trebuie să afle. Dezavantajele acestei metode constau în aceea, că ea necesită mult 

timp şi poate fi utilizată numai în clasele cu potenţial intelectual înalt al elevilor.  

Avantaje: contribuie la dezvoltarea vastă a capacităţilor şi cunoştinţelor, la 

dezvoltarea creativităţii, agerimii mintale, dezvoltă interesul de cunoaştere, îi include 

pe toţi elevii în căutări de sine stătătoare [2].  

Sinelg – sistem interactiv de notare pentru eficientizarea lecturii şi gândirii – 

este o tehnică de lectură interogativă, analitică a unui text, care se utilizează la etapa 
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realizării sensului, după ce în cadrul evocării, s-au actualizat unele informaţii. Pentru 

monitorizare se va completa un tabel. Urmează o discuţie despre presupuneri, 

cunoştinţe anterioare şi confirmări. Oricare ar fi discuţia, e important ca ea să fie 

calmă, agreabilă, iar atmosfera – să caracterizeze învăţarea. Exemplu clasa VII, 

subiectele: Alte modalităţi de locomoţie în mediul terestru; Particularităţi ale 

organului auditiv la animale; Migraţii ş.a. 

După aceasta se discută textul citit, revenind la ideile anterioare de la etapa 

evocării. Se revăd ideile unde elevii au fost de acord. Se discută întrebările 

necunoscute şi se decide dacă textul care a fost analizat a lămurit neclarităţile, sau 

poate sunt necesare alte surse. 

De rând cu metodele moderne de predare-învăţare o deosebită importanţă în 

asimilarea şi perceperea materialului de studiu o au şi mijloacele didactice ilustrative, 

fără de care nu ne putem imagina predarea biologiei în şcoală. Este important să 

selectăm mijloacele utilizate la lecţie în funcţie de: obiectivul vizat, conţinutul 

materialului şi sarcinile de învăţare, care se organizează în baza acestora. 

Valoarea mijloacelor de învăţământ în cadrul lecţiei de biologie constă în aceea 

că, folosite de profesor cu măiestrie influenţează în mod substanţial procesul de 

cunoaştere, constituie un suport material al gândirii şi sporesc considerabil 

posibilităţile de investigaţie în domeniul dat. Totodată, mijloacele de învăţământ nu 

pot înlocui actul predării, în care rolul principal în coordonarea şi supravegherea 

acestuia îl joacă profesorul [4]. 

O deosebită importantă în dezvoltarea personalităţii elevului o au activităţile 

extracurriculare, care reprezintă o alternativă a orelor prevăzute de conţinuturile 

curriculei şcolare. În cadrul activităţilor extracurriculare se realizează învăţământul 

politehnic al elevilor, finalitatea căruia constă în orientarea lor profesională. Aici se 

poate de studiat mai detaliat decât în clasă fenomenele biologice, domeniile de 

aplicare în viaţă a cunoştinţelor teoretice, procesele tehnologice. Activităţile 

extracurriculare şi excursiile poartă un caracter inter- şi transdisciplinar prin faptul că 

în cadrul lor se rezolvă aşa probleme ce ţin de protecţia mediului înconjurător, de 

diverse fenomene ce se desfăşoară în natură, de factorii biotici şi abiotici ce 

influenţează dezvoltarea lor [5].  

În rezultatul activităţilor didactice desfăşurate în IPLTPA „M.Berezovschi”, am 

stabilit că metodele active de predare-învăţare, materialele didactice şi formele de 

instruire aplicate cu pricepere în cadrul orelor de biologie, motivează elevii şi 

formează la ei anumite competenţe specifice acestei discipline de studiu. Analizând 

rezultatele obţinute în urma evaluării cunoştinţelor în primul semestru al anului de 
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studii 2019-2020 am stabilit o diferenţă dintre nota medie obţinută la evaluarea 

iniţială şi nota medie de la evaluările sumative (fig. 1). 
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Figura 1. Rezultatele evaluării iniţiale şi sumative ale elevilor claselor XA, XB, XE 

în primul semestru, anul de studii 2019-2020 

Tabelul 1. Rezultatele elevilor claselor XA, XB, XE în primul semestru, 

anul de studii 2019-2020 

Clasa % calităţii Eşec şcolar Nota medie 

XA 96,66 - 9,15 

XB 57,57 - 8,18 

XE 31,25 - 7,19 

Utilizarea raţională a strategiilor didactice moderne stimulează interesul şi 

participarea activă a elevilor în procesul de cunoaştere, îi învaţă să gândească critic, 

să achiziţioneze idei, să le pună la îndoială, să le compare cu alte idei fiind mai 

descătuşaţi şi creativi.  
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CZU: 37.015 

REDAREA ÎN DESEN A TEMEI STUDIATE – TEHNICĂ DE ÎNVĂȚARE 

ȘI DE DEZVOLTARE A GÂNDIRII CRITICE 

Tatiana Platon, Liceul „Prometeu-Prim” 

De firea sa omul este un consumator și este bine știut faptul, nu doar material, 

dar și informațional. Utilizarea hranei, cât și a informației, presupune mai multe 

etape: preluare, prelucrare și desigur asimilarea ei. Când vine vorba despre conținutul 

informației, în secolul XXI, lucrurile se opresc la preluare și poate puțin la prelucare, 

și practic deloc la asimilarea ei. Așa stau lucrurile în epoca contemporană, când 

sursele informaționale au crescut la număr foarte mare și nu se mai reduc, ca altă 

dată, la o carte, revistă, ziar sau televizor, ci saituri, saituri, saituri... 

Deci, când primești multă informație, nu-ți mai ajunge timp s-o prelucrezi, 

nemaivorbind despre aplicarea ei rațională. Altfel spus, treptat, fără a conștientiza, am 

renunțat la o „operațiune”, absolut firească pentru dezvoltare – gândirea critică – sau 

cum se mai zice, nu mai reflectăm (nu avem timp pentru aceasta).Acest lucru ne duce 

departe de adevăr. 

Cel mai trist că pe această cale merg, de rând cu noi maturii, copiii, care au 

nimerit în zona informațională și au devenit sclavii ei. Ori școala, din toate timpurile, 

își propunea să educe personalități.  

Pornind de la aceste idei mi-am propus să-mi instruiesc elevii în așa fel, încât ei 

să renunțe de a fi doar simpli consumatori de informație, deoarece informarea trebuie 

să fie doar un punct de plecare pentru ei, și nu punctul final. 

Profesorii, în goana de a oferi cât mai explicit subiectele curriculare, au apelat, 

fiind încurajați s-o facă, la tehnicile informaționale moderne și da, ele i-au ajutat, de 

altfel, dar le-a scăpat un lucru extrem de important și aici am să vorbesc prin 

metamorfoză: „hrănind un copil cu lingurița prea mult timp nu-l ajuți să se învețe să 

mănânce singur”. Vroiam să spun că s-a renunțat la niște tehnici de învățare, astfel 

ajungând elevul un pasiv consumator, când de fapt el trebuie să fie generator de idei. 

Și dacă un profesor de biologie nu-și prea poate permite, din lipsa timpului (nr. mic 

de ore săptămînal) să-i ofere acest rol elevilor săi, o poate face atunci când elevul își 

pregătește temele pentru acasă. 

Am ales pentru aceasta un segment foarte îngust –Redarea în desen a temei 

studiate ca tehnică de învățare și de dezvoltare a gândirii critice, luând în calcul atât 

avantajele cât și dezavantajele posibile, iar metoda cred că derivă de la o metodă mai 

clasică – Harta conceptuală[8]. 
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Metoda redării prin desen a temei studiate 

Avantaje Dezavantaje 

1. 80% din informația pe care o primește 

corpul este cea vizualizată – deci desenul. 

1. Desigur realizez, ca această metodă nu-mi 

aduce „în plasă” toți elevii pe care î-i instruiesc. 

2. Prezentarea prin desen este de altfel o 

demonstrație, cu caracter ilustrativ, ori 

demonstrația este o metodă de predare, iar în 

cazul dat de autopredare (copilul în încercarea 

de a ilustra ceva efectuează o procedură de 

autodidact). 

2. Nu-i pot da acestei metode „statut” 

obligatoriu pentru toți elevii. 

3. Cunoștințele astfel obținute sunt cele mai 

temeinice (bine înțelese, reținute, și cu drag 

aplicate). 

3. Necesită un timp sporit în realizarea ei ca 

sarcină pentru acasă. 

4. Este stimulată creativitatea – în timpul 

efectuării desenului tematic se generează idei 

din cauza asocierilor vizuale (imaginația 

creativă). 

4. Nu toți copiii sunt pasionați de biologie și 

respectiv nu-și vor lega viitorul de această 

știință. 

5. Stimularea creativității – generează 

progresul, atât personal al elevului cât și a mea 

în calitate de profesor, a școlii și respectiv a 

societății ( profesorii sunt exact niște 

„ingineri”, care creează un „produs” concret – 

omul care gândește, observă neobișnuitul, 

detalii, întuiește, este curios, plin de 

entuziasm, optimist, original, deci 

independent). 

5. Nu toți au abilități, talent de a desena bine și 

aceasta î-i îndepărtează ( se simt rușinați de 

rezultat și nu vreau să-l prezinte). 

6. Dezvoltarea imaginației – ori omul fără ea 

este un simplu sclav al propriilor sale 

percepții, o ființă reproducătoare și 

evocatoare, legată de prezent și trecut, nefiind 

în stare să-și vadă, prognozeze viitorul, ori 

asta pentru un liceean este un impediment în 

alegerea căii pe care vrea s-o parcurgă 

(meserie, profesie). Imaginația este un mod de 

a fi a omului în lume, prin intermediul ei omul 

construiește lumea și se realizează pe sine[3]. 

6. Nu orice temă din biologie poate fi aleasă 

pentru aplicarea acestei metode. 

7. Copilul învață fără necesitatea de a reține 

cantități enorme de informație (gândirea 

critică se bazează nu pe acumulare de 

informație, ci pe capacitatea de a procesa 

informația [2]. 

7. O pot aplica des la nivelul claselor gimnaziale 

(copii sunt mai ușor de convins în îndeplinirea 

sarcinii respective, cu vârsta randamentul 

dorințelor scade, lucru demonstrat de știință, 

până la vârsta de 10 ani se pierde 70% din 

capacitatea de a crea). 

8. Și nu în ultimul rând, copilul este motivat, 

corect, să facă ceea ce trebuie, trebuie în 

primul rând pentru el, ori copiii foarte greu 

acceptă să facă anume ceea ce trebuie. El 

acceptă acest „ce trebuie” pentru că se 

transformă din ceva taxator, deranjant - în 

interesant. 
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Drept ilustrare a rezultatului aplicării acestei tehnici, vin cu o prezentare a 

câtorva desene efectuate de elevii mei, din clasele a 6-a, la tema: Structura plantelor 

cu flori. 

   

Figura 1. Desenele elevilor la tema „Structura florilor” 

    

Figura 2. Desenele elevilor la tema  

„Transportul substanțelor prin corpul plantelor” 

În concluzie: produsul prezentat de elevi îl apreciez de cele mai multe ori 

maximal, dacă întrunește cerințele, indiferent de calitatea desenului. Elevul își 

prezintă produsul în timpul orei, atunci când se verifică tema pentru acasă, astfel încât 

colegii se pot implica, adresând întrebări, comentând anumite aspecte. Pentru 

lucrările cele mai reușite la sfârșit de semestru organizez o expoziție. 
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CZU: 372.857 

TEHNOLOGII DE STIMULARE A MOTIVAȚIEI ELEVILOR 

PENTRU STUDIEREA BIOLOGIEI  

Elena Prunici, lector universitar,  

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Republica Moldova 

Rezumat. Cercetarea realizată reprezintă o încercare de a oferi metode alternative, referitoare la 

procesul de predare/învățare a biologiei în școală, prin implementarea tehnicilor motivaționale, 

astfel încât, elevul să poată corespunde exigențelor societății, prin creativitate, puterea de a gestiona 

eficient raporturile dintre continuitate și schimbare. Aplicarea acestor metode în procesul de predare 

–învățare a oferit elevilor posibilitatea de a-și dezvolta competențele pentru a ști ce doresc să 

cunoască, de unde să obțină ceea ce-și doresc și cum să gestioneze informațiile obținute, pentru a 

deține un control permanent asupra avalanșei informaționale. Implementarea acestora poate facilita 

receptarea, ințelegerea, fixarea și consolidarea mult mai durabilă a cunoștințelor elevilor. 

Cuvinte-cheie: motivație, forme ale motivației, atitudini, interese. 

„Motivarea este arta de a face oamenii să facă ceea ce vrei tu, 

 pentru că ei doresc să o facă”  

Dwigt Eisenhower 

În ultimul timp tot mai puţini profesori, precum şi părinţi se plâng de o scădere a 

interesului copiilor faţă de şcoală şi învăţătură. Problema care se pune în acest context 

este următoarea: Ce anume îl face pe un elev să dorească să înveţe, iar pe un altul să 

nu dorească acest lucru? Dorinţa unui elev de a depune efort cognitiv e produsul mai 

multor factori de acţiune conjugată, pornind de la personalitatea şi abilităţile elevului 

implicat în activitatea de învăţare până la mobilizarea generală pentru învăţare, dar 

neuitând de rolul profesorului care ghidează, dezvoltă, amplifică dorinţa, care se 

cristalizează într-o motivaţie respectivă. 

Problema dezvoltării motivaţiei învăţării este una de actualitate pentru societatea 

contemporană. O persoană motivată învaţă mult mai rapid ceea ce îl interesează, 

deoarece prin atingerea treptei propuse oboseala întârzie, fapt ce-i permite să 

desfăşoare o activitate mai de durată şi mai mult ca atât să obţină un randament 

sporit. De aceea e considerată „motorul” personalităţii. În cercetare pornim de la 

premiza că ansamblul factorilor interni ai personalităţii elevului îl determină să înveţe 

şi îi susţin eforturile de învăţare. Aceşti factori nu sunt altceva decât dorinţele, 

aspiraţiile, convingerile, interesele elevilor, care se formează şi dezvoltă în procesul 

învăţării în mare măsură dorinţa măiestriei profesorului. Deci, motivaţia învăţării 

poate fi dezvoltată prin aplicare cu iscusinţă a diferitor tehnologii didactice în 

procesul instructiv. 

Motivaţia este ansamblul de mobiluri sau impulsuri predominant interne care 

declanşează, susţine şi direcţionează comportamentul elevului în activitatea de 

învăţare. Ea reprezintă mijlocul prin care sunt mobilizate energiile interne ale elevului 
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în vederea obţinerii unor performanţe înalte în activitatea şcolară. A fi motivat pentru 

activitatea de învăţare înseamnă a fi impulsionat de motive, a te afla intr-o stare 

dinamogenă, mobilizatoare şi direcţionată spre realizarea unor scopuri. În această 

situaţie elevul este implicat în sarcina de învăţare, este antrenat, aceasta exercitând 

asupra lui o atracţie, o tendinţă de ataşare şi receptivitate [1]. 

Formele motivaţiei 

Din punct de vedere genetic: primară (bazată pe instincte care sunt controlate 

psihic şi sunt supuse influenţelor sociale şi educării); secundară (este specifică 

individului, fiind influenţată de complexitatea structurală şi funcţională a creierului, 

de complexitatea societăţii). 

Din punctul de vedere al stimulilor: pozitivă (menţine echilibrul şi funcţionarea 

personalităţii); negativă (perturbă echilibrul personalităţii şi al relaţiilor 

interpersonale); (Ex. sancţiunile şi motivele fiziologice). 

Din punctul de vedere al sursei care o generează: extrinsecă (sugerată sau 

impusă din exterior); intrinsecă (sursa se găseşte la nivelul individului). 

Din punctul de vedere al dimensiunii psihice implicate: cognitivă (determinată 

de nevoia de a ştii, de a cunoaşte) – Ex. curiozitatea; afectivă (nevoia de acceptare, 

aprobare) – Ex. sentimentele şi emoţiile. 

Activitatea de învăţare este necesar să fie motivată tot timpul. Simpla prezenţă a 

mobilurilor motivaţionale nu este suficientă. Pentru a fi eficiente, stimulările sau 

mobilurile motivaţionale trebuie puse ele însele în acţiune, în mişcare prin diferite 

procedee psihopedagogice pe care profesorul le are la dispoziţie. În stimularea 

motivaţiei pentru învăţare este necesar să se ia în consideraţie capacităţile şi abilităţile 

fiecărui elev. Motivaţii puternice dar aflate în discordanţă cu capacităţile intelectuale 

pot avea urmări contrare celor aşteptate. Nerealizarea scopului propus şi nesusţinerea 

în plan afectiv şi de o motivaţie pozitivă conduce la pierderea încrederii în forţele 

proprii, la instalarea sentimentului de eşec. Ca factor ce conferă orientare 

comportamentului elevului şi îl stimulează spre o activitate intensă motivaţia se 

exprimă, între altele, în interese şi atitudini.  

Interesele, dar mai ales atitudinile au o influenţă hotărâtoare în determinarea 

direcţiei şi intensităţii activităţii de învăţare. S-a constatat o corelaţie ridicată între 

atitudini şi interese, pe de o parte, şi succesul şcolar, pe de altă parte. De asemenea, 

interesele constituie un puternic factor motivaţional şi suport al unei activităţi de 

învăţare susţinute. Interesul generează o atitudine pozitivă faţă de activitatea de 

învăţare, contribuie la ameliorarea calitativă a acesteia. Interesul nu este însă 

hotărâtor pentru succesul în sarcinile şcolare decât atunci când se află în concordanţă 

cu capacităţile şi abilităţile subiectului, cu aptitudinile sale. Coincidenţa unui interes 
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puternic cu aptitudinile sau capacitatea de învăţare constituie situaţie ideală, demnă 

de atins [2]. Rezultatele şcolarităţii sunt evaluate doar în raport cu performanţele la 

examene sau concursuri şcolare. Există însă şi alte component ale succesului şcolar, 

ce nu pot fi măsurate cu precizie, dar care sunt la fel de importante. Una dintre 

acestea e motivaţia elevilor pentru studierea biologiei. Formarea motivaţiei învâţării 

depinde în mare măsură de măiestria profesorului, de utilizarea iscusită a diferitor 

tehnologii didactice, adică de modul în care transmite cunoştinţele, de felul în care 

ştie să trezească interesul pentru cele predate, de utilizarea metodelor participative-

active, de evaluarea centrată pe progrese nu pe constatarea nivelului de cunoştinţe.  

Cunoştinţele acumulate trebuie să constituie rezultatul participării active în 

procesul învăţării, al activităţii lor proprii de descoperire şi imaginaţie, al propriului 

lor efort, pentru ca să fie semnificative şi să dezvolte motivaţia pozitivă a învăţării. 

Pentru a atinge rezultatele dorite trebuie să ţinem cont de faptul că elevul modern 

tinde să studieze prin metode alternative, diferite de cele tradiţionale. Metodele 

alternative de învăţare ajută elevii să se dezvolte treptat, să nu simtă presiune din 

partea dascălilor şi reuşesc să înţeleagă mai repede [3]. Utilizarea metodelor active-

participative poate fi o cale de atragere la activităţi a unor elevi mai puţin active, de 

punere în valoare a unor calităţi pe care altfel nu le probau, conferindu-le un nou 

statut în colectiv şi insuflându-le încredere în forţele proprii. Toate acestea îi ajută să 

vadă că procesul de învăţământ poate fi atractiv. Elevii care studiază prin aşa metode 

nu vor avea probleme de interacţiune cu societatea şi nu v-a dispreţui orele de curs. 

Elevii au nevoie de vizualizare, practică şi muncă în echipă pentru a dori să se 

implice în activităţi. 

Dintre tehnologiile didactice privind dezvoltarea motivaţiei elevilor pentru 

studierea biologiei se poate utiliza următoarele metode activ-participative: 

„Brainstormingul”, „Studiul de caz”, tehnica „Matricea de asociere”, tehnica „Harta 

naţională”, metoda „Cubului”, metoda „Piramidei sau bulgărelui de zăpadă”, 

metoda „Rezolv şi corectez”, „Mozaicul”, tehnica „Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat”, 

metoda „Proiectuluii”, Metoda celor 5 de D „Definiți, Descrieți, Discutați, Dezvoltați  

și Dezbateți” 

De exemplu: Metoda „Rezolv şi corectez”- reprezintă o metodă spectaculoasă, 

de implicare a elevilor în aprecierea activităţii colegilor. Se propune elevilor un 

subiect, pe o perioadă mai mare de timp (de exemplu, o săptămână). Se solicită 

elevilor ca, după efectuarea temei, să lucreze în perechi şi să-şi corecteze reciproc 

tema primită, se evaluează atât efectuarea temei cât şi corectura. Solicităm 

“corectorilor” nu doar verificarea şi evaluarea temei colegilor, ci şi judecăţi de 

valoare despre modul de redactare, metodele de rezolvare alese, claritatea 
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explicaţiilor, aspectul general al temei etc. Adesea utilizez metoda dată în Clasa a IX-

a, la studierea subiectului: „Legile eredităţii. Rezolvarea problemelor la genetică”,  

la sfârşitul lecţiei, la etapa de evaluare, propunând elevilor câteva sarcini spre 

rezolvare, apoi îşi schimbă caietele şi verifică cu culoare verde caietele reciproc, ca 

mai apoi să controlez încă o dată confruntând rezultatele căpătate de ei cu cele fixate 

de professor pe tablă. Fiind în postura de professor nimeni nu vrea să demonstreze 

lipsa de cunoştinţe deaceea sunt motivaţi să fie atenţi, să înveţe. 

Metoda celor  5 de D „Definiți, Descrieți, Discutați, Dezvoltați și Dezbateți” 

Definiți noțiunea „poluare”. Dați exemple ,de poluare a apelor din localitatea natală.  

Descrieți explicativ Compartimentele hidrosferei.( studiate la geografie). 

Discutați cu colegii în grup despre starea ecologică a apelor în localitatea natală. 

Dezvoltați idei previzibile. 

Dezvoltați subiectul „Sănătatea omului depinde de calitatea apei”.   

Dezbateți cu colegii subiectul „Aportul meu personal în acțiunea de protecție a 

apelor”. Elaborați o prezentare în format electronic la acest subiect. 

Metoda piramidei sau metoda bulgărelui de zăpada - are la bază împletirea 

activităţii individuale cu cea desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul grupurilor. Ea 

constă în încorporarea activităţii fiecărui membru al colectivului într-un demers 

colectiv mai amplu, menit să ducă la soluţionarea unei sarcini sau a unei probleme 

date. Metoda bulgărelui de zăpadă este o metodă activă care se aplică prin 

intermediul întrebărilor. În loc să se înceapă lecţia cu ,,predarea prin discurs” se 

lansează o întrebare care să conducă la informaţia pe care trebuie să o primească 

elevul. 

Fazele de desfăşurare a metodei piramidei:  

- faza introductivă: profesorul prezintă tema ce va fi pusă în discuţie; 

- faza lucrului individual: elevii lucrează pe cont propriu la soluţionarea 

problemei;  

- faza lucrului în perechi: elevii formează grupe de doi elevi pentru a discuta 

rezultatele individuale la care a ajuns fiecare;  

- faza reuniunii în grupuri mai mari-de obicei se alcătuiesc două grupe, 

aproximativ egale ca număr de participanţi, alcătuite din grupele mai mici 

existente anterior şi se discută despre soluţiile la care s-a ajuns; 

- faza raportării soluţiilor în colectiv;  

- faza decizională: se alege soluţia finală şi se stabilesc concluziile; 

- asupra demersurilor realizate şi asupra participării elevilor la activitate.  

Avantajele metodei piramidei sunt: stimularea învăţării prin cooperare; sporirea 

încrederii în forţele proprii prin testarea ideilor individual, mai întâi în grupuri mici şi 
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apoi în colectiv; dezvoltarea capacității de a emite soluţii inedite la problemele şi 

sarcinile apărute; dezvoltarea spiritului de echipă şi întrajutorare. 

Dezavantajul aplicării metodei este de ordin evaluativ, deoarece se poate stabili mai 

greu care şi cât de însemnată a fost contribuţia fiecărui participant. 

Aplicaţie: în clasa a VIII-a la subiectul: Artropode, elevii au ca sarcină de 

învăţare să definească această clasă de nevertebrate evidenţiind în acelaşi timp 

caracterele generale ale acestora. Profesorul anunţă tema şi cere elevilor să prezinte 

informaţii referitoare la artropode construind în fiecare pătrat al piramidei elemente, 

idei care definesc sau prezintă caracterele generale acestei clase de animale 

nevertebrate. Oferă indicii prin imagini care prezintă animale artropode. Elevii sunt 

organizaţi pe grupe, unde fiecare grupă completează pătratul piramidei desenată pe o 

foaie cartonată. 

Metoda Proiectului - Implementarea proiectelor integrate care implică mai 

multe discipline de învățămînt. De exemplu: Proiectul „Idei pentru dezvoltarea 

durabilă a comunităţii”. Acest proiect va fi axat pe geografie, economie, 

matematică, istorie, educație civică, chimie, arte etc.  

Scopul realizării proiectului este cercetarea realității, identificarea problemelor 

și propunerea unor idei, soluții pentru depășirea lor și dezvoltarea comunității.  

Pentru realizarea acestui scop, se va desfășura o lecție pentru formularea 

întrebărilor, sarcinilor de cercetare. În cazul proiectului dat, întrebările pot fi: Cum 

poate fi rezolvată problema deșeurilor? Care deșeuri sînt reciclabile și ce se poate 

face în comunitate? Ce ar prezenta interes pentru turiști în comunitate? Ce se poate 

face în acest sens? Ce resurse are comunitatea și cum pot fie ele utilizate? Cum sunt 

relațiile dintre oameni? Ce succese și ce problemeexistă? Ce se poate face? Ce 

putem spune despre amenajarea estetică a localităţii? Ce se mai poate face? etc.  

Monitorizarea activităților de cercetare în acest proiect va fi distribuită 

profesorilor de biologie, chimie, geografie, economie, matematică, istorie, educație 

civică, arte. La majoritatea întrebărilor este nevoie de implicarea și conlucrarea a mai 

mulți profesori, sarcinile fiind de tip integrat.  

În contextual noilor orientări şi tendinţe ale învăţământului modern, care îl pun 

în centrul instruirii pe copil, prin abordarea stilului de instruire diferenţiată, clasa 

devine un mediu dinamic în care cadrul didactic sprijină efortul propriu al fiecărui 

elev. Abordarea diferenţiată a elevului permite valorificarea punctele forte şi 

dezvoltarea capacităţilor ascunse mizând pe aptitudinile copilului, dezvoltând 

permanent motivaţia învăţării, astfel şcoala rămânând prietenoasă, creând atmosfera 

de colaborare între elev-profesor-curricula şcolară. 
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Concluzii: odată cu dezvoltarea motivaţiei elevilor pentru studierea biologiei 

creşte şi randamentul şcolar, deci, între motivaţia învăţării şi performanţa şcolară 

există o dependenţă direct proporţională. Motivaţia elevilor are un rol deosebit în 

activitatea de învăţare. Ea face ca învăţarea să se transforme dintr-o activitate 

plicticoasă, rutinieră într-o activitate interesantă, atractivă şi creativă. 

Câteva sugestii pentru a motiva elevii 

Explicaţi. Studii recente demonstrează că elevii sunt mai puţin interesaţi de 

participare sau evaluare deoarece nu înţeleg ce trebuie să facă sau ce ar trebui să facă. 

Profesorii ar trebui să acorde mai mult timp explicării: de ce învăţăm ceea ce 

învăţăm; de ce o anumită abordare /teorie/ activitate este importantă, utilă şi 

interesantă etc.  

Remuneraţi. Elevii, care încă nu au consolidat un set motivaţional intrinsec de a 

învăţa pot fi ajutaţi prin motivaţie extrinsecă - remunerarea (psihologică sau 

materială). Decât să blamăm şi să criticăm distructiv un oarecare comportament sau 

răspuns neadecvat, remuneraţi comportamentele corecte şi răspunsurile bune. 

Remunerarea poate fi simbolică şi să marcheze nivelul la care a ajuns elevul prin 

acest comportament /răspuns.  

Predaţi inductiv. Cercetătorii susţin că prezentarea mai întâi a concluziilor, iar 

apoi oferirea exemplelor lipsesc elevii de plăcerea de a descoperi noul în mod 

individual. De ce nu aţi prezenta mai întâi exemplele, iar apoi să le solicitaţi elevilor 

să generalizeze cele prezentate şi să elaboreze concluzii? Mai mult de cât atât, 

asemenea activităţi contribui mult la dezvoltarea abilităţilor de analiză şi sinteză.  

Satisfaceţi nevoile elevilor. Satisfacerea nevoilor este o metodă primară de 

menţinere a interesului elevilor şi a stării lor de bine. Identificaţi nevoile cele mai 

importante pentru fiecare elev şi încercaţi să ţineţi cont de asta. 

Utilizaţi emoţiile pozitive pentru a creşte productivitatea şi motivaţia. O 

memorie bună şi de lungă durată este în relaţie directă cu starea emoţională trăită de 

subiect în momentul memorării, susţin psihologii. Astfel, elevii învaţă mai bine atunci 

când învăţarea este „acompaniată” de emoţiile plăcute.  
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CZU: 371.388+372.857 

EXPERIMENTUL DIDACTIC – METODĂ DE DEZVOLTARE A 

INTERESULUI COGNITIV LA ELEVI 

Carolina Țîganaș, grad didactic I 

IPLT „M. Kogalniceanu” 

,,Un elev nu este un vas pe care trebuie sa-l 

umpli, ci o flacără pe care trebuie să o aprinzi...” 

1. Noțiunea de experiment  

Experiment (de la lat. experimentum - încercare) – metodă de cunoaștere cu 

ajutorul căreia în condiții controlate și dirijate se studiază unele procese. 

Deosebindu-se de observație prin operarea activă cu obiectul studiat, experimentul 

se efectuează pe bază teoretică care determină formularea sarcinilor și interpretarea 

rezultatelor lui. Foarte des scopul principal al experimentului este controlul unei 

ipoteze sau teorii care are o importanță principială. Experimentul ca metodă de 

cercetarea a apărut în științele naturale relativ nu prea demult (U. Ghilbert, G. 

Galileu). Pentru prima dată el a primit o explicație filosofică în lucrările lui F. 

Becon, care a elaborat și prima clasificare a experimentelor. Dezvoltarea activității 

experimentale în raportul dintre cunoștințele știință este însoțită de lupta între 

raționalism și empirism care diferit înțelegeau raportul dintre cunoștințele empirice 

și cele teoretice. Depășirea unilateralismului acestor curente început de filosofia 

clasică germană a dat posibilitate dezvoltării ulterioare a acestei metode. La 

momentul actual există mai multe definiții ale noțiunii de experiment. Conform 

Dicționarului de psihologie, [12] experimental se definește” ca un procedeu de 

cercetare în știință, care constă în provocarea intenționată a unor fenomene în 

condițiile cele mai propice pentru studierea lor și a legilor care le guvernează; 

observație provocată; experiență.” Conform părerii unui alt autor [10] experimentul 

este o observare provocată. Iar un al treilea autor definește [4,5] experimentul ca „o 

observație provocată, o acțiune de căutare, de încercare, de găsire de dovezi, de 

legități, este o provocare intenționată în condiții determinate (instalații, dispozitive, 

materiale corespunzătoare, variație și modificare a parametrilor etc.), a unui 

fenomen, în scopul observării comportamentului lui, al încercărilor de cazualitate, 

al descoperirii esenței acestuia (adică a legităților care-l guvernează), al verificării 

unor ipoteze”. 

2. Importanţa experimentului în Lucreaea de laborator/Practica în structura 

metodelor de predare 

Clasificarea metodelor de învăţământ se poate realiza în funcţie de diferite criterii. 
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I. după criteriul istoric: metode clasice (tradiţionale): expunerea, conversaţia, 

exerciţiul etc.; metode moderne: studiul de caz, metoda proiectelor, metode de 

simulare, modelarea etc.; 

II. după funcţia didactică prioritară pe care o îndeplinesc: 

1) metode de predare-învăţare propriu-zise, dintre care se disting: a) metodele de 

transmitere şi dobândire a cunoştinţelor, expunerea, problematizarea, lectura 

etc.; b) metodele care au drept scop formarea priceperilor şi deprinderilor, 

exerciţiul, lucrările practice etc.; 

2) metode de evaluare; 

III. după modul de organizare a activităţii elevilor: 

1) metode frontale (expunerea, demonstraţia); metode de activitate individuală 

(lectura); 

2) metode de activitate în grup (studiul de caz, jocul cu roluri); metode 

combinate, care se pretează mai multor modalităţi de organizare a activităţii 

(experimentul); 

IV. după tipul de strategie didactică în care sunt integrate: 

1) algoritmice (exerciţiul, demonstraţia); 

2) euristice (problematizarea); 

V. după sursa cunoaşterii (care poate fi experienţa social-istorică a omenirii, 

explorarea directă sau indirectă a realităţii sau activitatea personală), la care se 

adaugă un subcriteriu: suportul informaţiei (cuvânt, imagine, acţiune etc), prof. 

Cerghit propune o altă clasificare [1, 2] şi anume: 

1) metode de comunicare orală: expozitive, interogative (conversative sau 

dialogate); discuţiile şi dezbaterile; problematizarea; 

2) metode de comunicare bazate pe limbajul intern (reflecţia personală); 

3) metode de comunicare scrisă (tehnica lecturii); 

4) metode de explorare a realităţii; a) metode de explorare nemijlocită (directă) 

a realităţii: observarea sistematică şi independentă; experimentul; învăţarea 

prin cercetarea documentelor şi vestigiilor istorice; b) metode de explorare 

mijlocită (indirectă) a realităţii: metode demonstrative; metode de modelare; 

5) metode bazate pe acţiune (operaţionale sau practice): a) metode bazate pe 

acţiune reală / autentică): exerciţiul; studiul de caz; proiectul sau tema de 

cercetare; lucrările practice; b) metode de simulare (bazate pe acţiune fictivă): 

metoda jocurilor: metoda dramatizărilor; învăţarea pe simulatoare. 
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3. Experimentul ca metodă de predare a biologiei în clasa VII 

Metodă de explorare a realităţii - experimentul - direct ca exemplu clasa VII-

„Structura florii” sau indirect „Evidenţierea experimentală cimpului vizual”, folosită 

în predare şi învăţare, are o deosebită valoare formativă, întrucât dezvoltă elevilor 

spiritul de observare, investigare, capacitatea de a înţelege esenţa structurior, 

proceselor fiziologice şi fenomenelor, de prelucrare şi interpretare a datelor 

experimentale, interesul de cunoaştere etc. Rolul profesorului este de a dirija 

executarea unor acţiuni de către elevi, ca exemplu “Evidenşierea experimentală a 

acuităţii auzului” în scopul asigurării unui suport concret-senzorial, care va facilita 

cunoaşterea unor aspecte ale realităţii, cum are loc perceperea sunetului, care sînt 

factorii care influenţează sunetul. Cu ajutorul acestei metode profesorul reuşeşte să 

aducă elevii în faţa realităţii, să studieze pe viu, să fie în contact direct cu realitatea 

sau cu substituţele acesteia - îi determină pe elevi să înveţe prin 

descoperire.“Învăţarea prin descoperire este metoda didactică în care cadrul 

didactic concepe şi organizează activitatea astfel încât să faciliteze elevului 

descoperirea prin efort propriu a cunoştinţelor, explicaţiilor, prin parcurgerea 

identică sau diferită a drumului descoperirii iniţiale a adevărului” [2, 4, 

8].Descoperirea didactică se realizează prin metode didactice diferite: observarea 

dirijată; observarea independentă; învăţarea prin încercări- experienţe; studiul de 

caz; problematizarea; studiul individual etc. Deci, relaţia experiment - învăţare 

prin descoperire, de fapt relaţia metodă - procedeu, este o relaţie dinamică: metoda 

poate deveni ea însăşi procedeu, în cadrul altei metode, tot aşa cum un procedeu 

poate fi ridicat la rang de metodă, la un moment dat. Ca exemplu: Lucrarea de 

laborator Nr 3 „Evidenţierea experimentală a conexiunii între miros şi gust la om „ 

unde elevul prin experiment descoperă gusturile şi determină rolul analizatorului 

olfactiv în perceperea gustului. Un rol important în cadrul experimentului îl are şi 

observarea care are o deosebită valoare euristică şi participativă, deoarece permite o 

percepţie polimodală, pe baza a cât mai multor simţuri, detectarea şi extragerea unei 

informaţii noi prin eforturi proprii. Ca exemplu: Lucrarea practică Nr 5 

“Determinarea modalităţilor de deplasare la animale” Prin intermediul ei se 

urmăreşte explicarea, descrierea şi interpretarea modalităţilor de locomoţie în 

diverse medii de viaţă, printr-o sarcină concretă de învăţare, (Observă tipul de 

locomoţie la animalele din secvenţa video) totodată contribuind la formarea şi 

dezvoltarea unor calităţi comportamentale, precum: consecvenţa, răbdarea 

perseverenţa, perspicacitatea şi imaginaţia; a gândirii cauzale, a spiritului de 

observaţie şi de colaborare (observaţie pe grupe) [13,14]. Raportului dintre 
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epistemologia ştiinţifică şi cea didactică trebuie să i se acorde o atenţie deosebită, 

întrucît procesul de învăţare la o anumită disciplină se bazează pe principiile de 

organizare a ştiinţei respective, asigurând apropierea metodelor de studiere a 

materiei de metodele de cercetare, luându-se în consideraţie însă că “ordonarea 

didactică nu se suprapune în întregime pe ordonarea ştiinţifică” (I. Neacşu). 

4. Tipurile de experiment utilizate în cadrul orelor de Lucrari de 

laborator/Pactice ca metodă de predare a biologiei 

Experimentul este calea fundamentală de predare a ştiinţelor, fiind considerat 

un „pilon” de susţinere al metodelor active. Profesorul trebuie să antreneze elevii 

nu numai în observarea directă a unui experiment, ci şi în executarea individuală a 

experimentelor. Experimentul de laborator este metoda euristică de organizare şi 

realizare a activităţilor practice pentru: deducerea informaţiilor teoretice, 

concretizarea, verificarea, aprofundarea şi consolidarea cunoştinţelor şi 

deprinderilor psiho-motorii în perspectiva pregătirii elevilor pentru integrarea 

socio-profesională. Experimentul de laborator fiind o metodă de dobândire de 

cunoştinţe şi de formare de priceperi şi deprinderi de muncă intelectuală şi practică, 

permite o intensă activitate a elevilor şi o participare deosebit de activă a acestora 

în procesul instructiv-educativ, are un caracter accentuat aplicativ cu pondere 

deosebită în formarea deprinderilor practice ale elevilor, având la bază intuiţia. [8-

12]. Experimentele pot fi clasificate după mai multe criterii:  

• în funcţie de locul în ierarhia învăţării,  

• de participarea elevilor, de capacitatea umană şi  

• de locul de învăţare în lecţii. 

După locul pe care îl ocupă în lecţie, experimentele se pot clasifica în: 

- experimente pentru stimularea interesului faţă de noile informaţii , a motivaţiei 

pentru învăţare (se află în momentul de introducere în lecţie). 

- experimente pentru însuşirea noilor informaţii, aprofundarea sau extinderea lor 

(în lecţia propriu-zisă)- experimentele demonstrative - Ca exemplu: „Structura, 

funcţile analizatorului cutanat” sunt pregătite de profesor înainte de oră şi apoi 

prezentate clasei în vederea demonstrării, explicării, confirmării unor pocese 

fiziologice; -experimente pentru fixarea cunoştinţelor (se introduc pe parcursul 

lecţiei în momentele de feed-back sau de recapitulare). Exemplu: ”Acordarea 

primului ajutor in caz de asfixie”  

- experimente pentru evaluare. Locul lor este variat, putând fi utilizate la 

începutul învăţării, pe parcursul ei sau la sfârşitul procesului de învăţare.  

Exemplu: „Acordarea primului ajutor în caz de hemoragii”. 
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Prin experiment demonstrativ se înţelege în predarea clasică, experimentul 

efectuat în scopul de a verifica (ilustra) date expuse de profesor sau concluzii 

teoretice deja stabilite. Exemplu: ”Polenizarea artificială la plante” În momentul de 

faţă, termenul de „demonstraţie” rămâne să se refere mai mult la imposibilitatea de 

realizare a experimentului de către toţi elevii şi la faptul că acesta este prezentat ca 

demonstraţie în faţa clasei fie de către profesor, fie de unul sau mai mulţi elevi. în 

acest caz, caracterul cognitiv al experimentului demonstrativ poate fi mult 

amplificat prin implicarea lui în confirmarea unor ipoteze, în înţelegerea unor 

explicaţii iar în final la însuşirea unor cunoştinţe teoretice noi. Experimentul 

demonstrativ poate juca mai multe roluri în demersul didactic la disciplina biologia. 

Dintre aceste roluri cele mai importante sunt: 

- sensibilizarea elevilor pentru conţinutul ştiinţific studiat; 

- stimularea gândirii critice şi creative; 

- dezvoltarea abilităţii de observator a elevilor; 

- contribuţie la înţelegerea unor fenomene sau concepte prin exemplificare, 

adică prin punerea în evidenţă a fenomenului,procesului fizologic sau punerea 

în evidenţă a structurilor unui sistem; 

- stabilirea legăturii între noţiunile teoretică şi lumea real. 

Pentru ca experimentul demonstrativ să-şi atingă scopul, trebuie să se parcurgă 

o serie de etape : motivarea demonstraţiei, orientarea atenţiei spre ceea ce este 

esenţial, efectuarea demonstraţiei, enumerarea observaţiilor şi înregistrarea datelor 

numerice obţinute, interpretarea observaţiilor şi la final concluziile. 

Experimentele de tip frontal pot fi efectuate de către elevi individual sau pe 

grupe. Prin efectuarea acestor experimente i se oferă elevului posibilitatea de a 

participa în mod direct la perceperea fenomenelor,proceselor indicaţiile de lucru pot 

fi prezentate într-o fişă sau se poate lucra cu ajutorul manualului. 

Experimentele şi lucrările de laborator care se organizează după terminarea 

unei teme sau a unui capitol urmăresc consolidarea cunoştinţelor sau evaluarea 

gradului de însuşire a acestora de către elevi. în funcţie de scopul urmărit se pot 

folosi experimente demonstrative, de cercetare şi mai ales aplicative. Această 

categorie, de experimente aplicative, oferă profesorului posibilitatea de a cunoaşte 

concomitent cu gradul de însuşire a cunoştinţelor şi capacitatea elevilor de a aplica 

în practică principii, legi sau noţiuni învăţate în clasă, prezentând totodată avantajul 

că arată elevilor importanţa noţiunilor teoretice la rezolvarea unor cerinţe practice şi 

îi face să înţeleagă locul muncii şi al laboratorului în cadrul disciplinei studiate ca 

ştiinţă. Experimentele integrate în lecţie vor fi în mod obligatoriu efectuate de 
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profesor înainte de a fi utilizate la clasă, pentru stabilirea condiţiilor de lucru optime 

şi asigurarea unor condiţii de perfectă siguranţă.În cazul unui experiment nereuşit, 

acesta va fi reluat în cadrul aceleiaşi lecţii sau cel târziu la lecţia următoare 

explicându-se corect cauzele nereuşitei. Totodată stimulează şi elevii în efectuarea 

corectă a experimentelor, toţi urmărind aceleaşi rezultate. Foarte bine se pot 

desfăşură lucrările de laborator pe baza fişelor de laborator, întocmite de profesor 

pentru fiecare elev în parte. Fişele se întocmesc după modelul referatelor sau în alte 

moduri, putând conţine şi principalele etape ale lucrării. Experienţele pot fi descrise 

uneori incomplet, în aşa fel încât elevii să fie puşi permanent în faţa unor probleme 

pe care trebuie să le rezolve. Profesorul şi elevii se pregătesc pentru realizarea unui 

experiment (profesorul înainte de oră iar elevii înainte de efectuarea studiului 

experimental). Pentru a asigura buna desfăşurare a activităţii, profesorul stabileşte 

obiectivele activităţii experimentale. 

Folosirea metodei experimentale în studiul biologiei ca disciplină de 

învăţământ este importantă prin aportul pe care şi-l aduce la formarea şi dezvoltarea 

personalităţii elevilor. 

Astfel se realizează: 

a) cultivarea spiritului de observaţie asupra localizarii componentelor 

structurale,proceselor fiziologice,modalități de deplasare 

b) cultivarea creativităţii gândirii - elevii redescoperă prin eforturi proprii 

adevăruri deja cunoscute 

c) stimularea imaginaţiei creatoare pentru găsirea de soluţii la probleme practice 

concrete. 

În activitatea de cunoaştere prin experiment profesorul utilizează potenţialul 

latent al elevului stimulându-i diferite activităţi mentale care vor determina anumite 

laturi ale personalităţii sale, elimină starea de delăsare, de auto înfrângere şi previne 

eşecul şcolar.Învăţarea prin metoda experimentului ştiinţific presupune centrarea 

activităţii pe elev determinând noi relaţii profesor - elev, favorizează dispariţia 

barierelor decomunicare şi a sentimentului de “frică” faţă de profesor. Urmărind 

atent şi permanent elevii profesorul poate să descopere şi să cultive înclinaţiile 

acestora spre activitatea practică ţare poate fi hotărâtoare în alegerea viitoarei 

profesii. 

În concluzie vreau sa menționez că experimentele şi lucrările de 

laborator/practice la biologie, pe de o parte, îi ajută pe elevi în procesul de studiere 

şi cunoaştere complexă şi aprofundată a biologiei, iar, pe de altă parte, le serveşte 

un bun exemplu de aplicaţii practice ale modelării ştiinţifice şi simulării pe 
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calculator pentru alte domenii din viitoarea lor activitate profesională. Tocmai la 

efectuarea experimentelor virtuale se realizează de minune o conexiune 

interdisciplinară dintre biologie, chimie, fizică, matematică, metrologie, 

informatică, etc., lucru greu de realizat la alte discipline. Cunoscând psihologia 

copilului ,“ avînd dorul“ de a mă apropia sufleteşte de elev, câștigându-i-i simpatia, 

am posibilitatea de a „modela sufletul” lui aşa cum cred că e bine, căci el mă simte 

aproape. De aceea, în activitatea mea profesională predomină relaţiile libere şi 

democratice. Sunt autocritică şi mă conduc de ceea ce scria V. Hugo: „Fiecare 

copil pe care-l instruim este un om pe care-l câștigăm”. 
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CZU: 372.857 

METODA AUDIOVIZUALĂ ÎN PREDAREA BIOLOGIEI 

Ludmila Zavorotnaia, profesor de biologie şi chimie, grad didactic I, magistru 

Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim”, Chișinău 

Dezvoltarea tehnologiilor informaționale a schimbat radical atât relaţia omului 

cu natura, cât şi interacţiunea dintre persoane, de când, în ultimii ani, noile tehnologii 

de comunicare au devenit unul dintre produsele esenţiale ale modernităţii. S-a creat 

un nou mediu ambiental, ce afectează nu doar relațiile interpersonale și forma de a 

percepe lumea înconjurătoare, dar și modul de a gândi și a simți. În acest sens putem 

să ne referim la impactul provocat de noile tehnologii asupra societății, dar și despre 

faptul că ajustările, care trebuie făcute, necesită eforturi mari din partea utilizatorilor, 

mai ales dacă vorbim despre sfera educațională. Innovațiile tehnologice au un ritm de 

dezvoltare rapid, iar sistemul de învățământ nu este în stare să-l asimileze și să-l 

folosească la maximum, deaceea de multe ori la orele elevii sunt plictisiți și nu sunt 

motivați să învețe. Politicile educaționale ar trebui să țină cont de acest lucru și să 

racordeze programele de studiu, tehnicile și strategiile de predare la noile posibilități 

pe care ni le oferă TIC, adică, să adopte politici tehnologice educaționale în 

conformitate cu cerințele timpului [1]. 

Fiind fără îndoială niște resurse didactice, ce nu pot fi neglijate în epoca în care 

trăim, pentru a fi folosite eficient în procesul de predare-învătare-evalaure, din partea 

cadrelor didactice se cere nu doar a avea cunoștințe temeinice în domeniu și a face 

eforturi considerabile pentru a le implementa cu succes, dar mai ales a înțelege 

schimbările pe care le produc noile tehnologii în modul de învățare și în mentalitatea 

celor care învață. Mass-media și metodele audiovizuale pot oferi diverse alternative 

pentru o învățare cât mai eficientă, în beneficiul ambelor părți: atât al elevului, cât și 

al profesorului [3].  

A incorpora metoda audiovizuală în procesul de predare-învățare-evaluare 

înseamnă a găsi noi semnificații pentru cultura cotidiană a elevilor, a o integra și a o 

valorifica în cadrul orelor de biologie sau alte discipline școlare. Metoda audiovizuală 

este o alternativă inovatoare faţă de sistemul tradiţional de predare și, iniţial, s-a 

dezvoltat în Franţa în anii ’50 al secolului trecut, ca  metodă de predare a limbilor 

străine, bazându-se pe utilizarea mijloacelor tehnice şi a suporturilor audiovizuale. 

Mijloacele audiovizuale sunt mijloacele de comunicare socială care țin de imagine 

(de ex. fotografiile) și audiere, și fi incluse cu succes în cadrul orelor de biologie 

pentru a comunica "pe viu" cunoștințele specific disciplinei, ce țin de procese și 

fenomene în lumea vie. Printre cele mai des folosite sunt proiectarea, video, 
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PowerPoint, filme științifice, ș.a. Cel mai des, la orele de biologie sunt folosite 

filmele documentare științifice în scopul perceperii și înțălegerii mai eficiente a 

proceselor și fenomenelor biologice. Rolul filmului științific constă în următoarele: 

• furnizează informaţie integrată din diverse domenii, abordând aspectele inter-, 

trans- și intradisciplinare; 

• dezvoltă competenţele de ascultare/ receptare (globală, detaliată) a fenomenelor 

și proceselor biologice; 

• prezintă mostre de diferite registre stilistice; 

• încurajează comunicarea elev-elev, profesor – elev. 

Avantajul utilizării acestei metode în procesul de predare-învătare constă în 

următoarele: 

• crearea unui mediu plăcut şi atractiv pentru procesul instructiv-educativ; 

• furnizarea unor mostre de limbă științifică şi informaţie de cultură generală; 

• facilitarea vizualizării a ceea ce citesc, astfel încât toţi elevii au o experienţă 

comună; 

• transmiterea conţinutului printr-o exploatare avantajoasă a tehnologiei; 

• oferă posibilitatea de a controla aparatura (filmul poate fi oprit, încetinit, repetat 

etc. în dependență de necesitățile auditoriului); 

• posibilitatea prezentării conţinutului într-un mod realist. 

Și, totuși, pe parcursul utilizării acestei metode la orele de biologie, au ieșit în 

evidență unele dezavantaje: 

• filmele utilizate pot fi cronofage (filmul prea lung sau vizionarea întregului film 

în timpul orelor de curs); 

• riscul de a se transforma într-o activitate pasivă, dacă lipsesc discuţiile;  

• opinia părinţilor, uneori negativă, în ceea ce priveşte vizionarea filmelor la 

şcoală;  

• riscul că o imagine să se fixeze prea puternic în mintea unui elev (deși poate fi şi 

un avantaj). 

A forma și a dezvolta o competență audiovizuală constă în a ști cum să folosești 

această capacitate pentru ca ea să devină operațională. Dezvoltarea acestei 

competențe implică, printre alte capacități, cea de a înțelege un mesaj științific, de a-l 

analiza și a transfera cunoștințele noi în situații concrete de viață cotidiană. Din 

perspectiva didactică, în contextul educațional, pentru a atinge aceste scopuri, trebuie 

de format și dezvoltat capacitatea de a înțelege și de a produce enunțuri, folosite în 

diverse circumstanțe, iar pentru aceasta e nevoie de a cunoaște și a aplica toate 
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strategiile și mijloacele necesare. Competența audiovizuală, care este parte 

componentă a competenței de comunicare, îi formează elevului deprinderile de a face 

schimb de informații, de a formula probleme și a rezolva situații, cât și de a putea 

interveni, modificând atât comportamentul propriu, cât și al celor din anturajul său 

[2]. Pentru îndeplinirea tuturor acestor obiective, profesorul de biologie contemporan 

are drept suport diferite mijloace auxiliare, printre care, nu în ultimul rând, noile 

Tehnologii Informaționale de Comunicare, importanța cărora crește de la o zi la alta. 

Oferindu-i profesorului o serie de resurse și mijloace educative, ele îl ajută să 

monitorizeze mult mai eficient procesul de instruire, desigur, dacă aceste resurse sunt 

utilizate într-un mod corect. Aceste resurse includ: telefonul cu toate serviciile pe 

care acesta le oferă, televiziunea, computerul care include: Internet, Skype, E-Mail, 

Facebook, Google, You Tube, etc. Toate aceste mijloace pot fi educative în măsura în 

care influențează asupra modului de învățare al elevului, precum și asupra felului în 

care se folosesc de ele pentru a învăța, deci, asupra cunoștințelor lor și a relației lor cu 

cunoașterea în general. Adică, acesta este un proces în care se regăsesc emoțiile și 

rațiunea, informația și reprezentarea [4].  

Cu toate acestea, profesorul este aruncat în mijlocul oceanului informational și 

este pus în situația să selecteze filmul corespunzător anumitei teme. Pentru selectarea 

acestui support video, profesorul ar trebui să se bazeze pe niște criterii de selectare a 

filmelor, printer care se pot menționa: 

• să se întrebe dacă filmul va răspunde nevoilor elevilor şi cum îşi va atinge 

obiectivele; conţinutul mesajului video, care ar trebui să se potrivească cu 

obiectivele lecției; 

• necesitatea vizionării filmului în prealabil și selectarea lungimii secvenţelor (cu 

cât filmul este mai scurt, cu atât mai bine);  

• necesitatea materialelor adiţionale (De ce suporturi tipărite voi avea nevoie?) 

pentru a încuraja elevii să ia notițe. 

Din motivul că elevul poate percepe vizionarea unui film ca o relaxare, propun 

niște activități preliminare vizionării: citirea prealabilă a textului, dacă filmul care va 

fi vizionat, este ecranizat după manual; furnizarea unor afirmaţii adevărate şi/ sau 

false despre film, iar elevii trebuie să distingă care dintre acestea sunt corecte şi care 

sunt false; furnizarea unei fișe cu un set de întrebări, la care elevii urmează să 

răspundă după vizionare https://www.youtube.com/watch?v=QJHDgRzmiNc. Tot din 

același motiv de a menține elevul conectat la activitățile din clasă, am folosit 

următoarele procedee în timpul vizionării:  
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• vizionarea fără sunet / cu sunet şi utilizarea tehnicii predicţiilor pentru conţinut; 

https://www.youtube.com/watch?v=nfAwtWUuBTQ, ulterior, vizionare cu 

sunet şi se decide care predicţii au fost mai amuzante sau care s-au apropiat cel 

mai mult de original https://www.youtube.com/watch?v=ZB5Ca5iwz94); 

• vizionarea repetată şi scrierea fenomenelor biologice din memorie; 

https://www.youtube.com/watch?v=bUjVHUf4d1I&t=3s  

• prezentarea doar a  începutului filmului sau rularea fără final – pentru a stimula 

interesul elevilor pentru lectură – tehnică de incitare la lectură 

https://www.youtube.com/watch?v=ZB5Ca5iwz94 

În scopul formulării unor concluzii și realizării feedback-ului, se pot propune 

unele din următoarele procedee: 

• interpretarea semnificaţiilor unor simboluri sau a unor imagini; 

https://www.youtube.com/watch?v=y54Ct3jLim4, 

https://www.youtube.com/watch?v=aFdvkopOmw0 

• prezentarea răspunsurilor la sarcinile propuse preventiv; 

https://www.youtube.com/watch?v=U2Sb9cvluSQ&t=490s 

Deși uneori potențialul oferit de mijloacele audiovizuale este ignorat sau, în 

genere, nu i se recunoaște importanța, nu putem nega faptul că orice individ poate 

învăța multe lucruri din ele, mai ales din experiența de telespectator sau internaut. 

Așa dar, în concluzie aș putea menționa că utilizarea filmelor documentare științifice 

în procesul instructiv-educativ: 

• evită plictiseala şi monotonia, 

• oferă activităţi de predare-învăţare variate, 

• dezvoltă competenţe de: ascultare, scriere, vorbire, comunicare etc. 
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БИОЛОГИИ, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Елена Стахурская  

ГОУСПО "Училище олимпийского резерва», Тирасполь 

«Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя,  

мерило его интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции» 

(Василий Александрович Сухомлинский) 

Каким же должен быть современный урок биологии? Как заинтересовать 

обучающихся на уроках? И что сделать, что бы урок прошёл продуктивно? Эти 

вопросы ставили перед собой не только великие педагоги Сухомлинский В.А., 

Амонашвили Ш.А., но и многие современные педагоги. Есть ли ответ на этот 

вопрос – однозначно есть!  

Однако современный педагог должен понимать, что для решения этих 

вопросов, необходимо изменить структуру и ход урока, овладеть 

современными методами и приёмами преподавания, так как изменились сами 

обучающиеся. 

Каждые 20-25 лет рождается новое поколение, имеющих черты характера, 

привычки и особенности, которые выделяют их на фоне всех остальных 

поколений. Так обучающиеся, рожденные с 2000 года относятся к поколению Z 

(цифровые дети).  

Основные характеристики представителей поколения Z: 

1. обучаются по вертикали; 

2. являются визуалами; 

3. обладают высокой скоростью восприятия новой информации, однако 

хранят её непродолжительно; 

4. перезагружены ненужной информацией; 

5. часто задают вопрос - Зачем…? 

6. мало читают; 

7. обладают скудной речью; 

8. амбициозны; 

9. мало общаются между собой; 

10.  малоподвижны; 

11.  не привыкли к физическому труду; 

12.  хорошо владеют ИКТ; 

CZU: 372.857 

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 
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13.  поколение скорости и Ютуба; 

14.  проявляют интерес к экологичности и полезности… [2]. 

Исходя из этого, следует, что современный педагог должен умело владеть 

современными педагогическими технологиями: игровыми, информационно-

коммуникативными, здоровьесберегающими, проблемными, проектными, а так 

же технологиями индивидуального обучения, развития критического 

мышления, визуализации и другими [1]. 

Хотелось бы отметить, что согласно стандарту нового поколения 

изменилась типология уроков. 

Таблица 1. Типология уроков 

Старая формулировка Новая формулировка 

Урок формирования знаний Урок «открытия нового знания» 

Урок совершенствования знаний 

Урок закрепления и совершенствования 

знаний 

Урок рефлексии 

Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Урок методической направленности 

Урок контроля знаний, умений, навыков 

Урок коррекции знаний, умений, навыков 

Урок развивающего контроля 

А современный урок базируется на следующих постулатах: 

1. Активная позиция обучающихся на уроке. 

Обучающийся на уроке – учится сам, учит других. 

2. Уход от моноактивности педагога на уроке. 

Педагог – создатель условий для развития обучающихся. 

3. На уроке доминирует позиция не воздействия, а взаимодействия. 

Позиция сотрудничества, сотворчества. 

4. Развитие – процесс внутренний, личный [2]. 

Развиваются не умения и навыки, а внутренний мир человека, его сознание, 

которое и определяет качество мышления, знаний, поведения, деятельности. 

Итак, рассмотрим основные современные педагогические технологии, 

которые широко используются на уроках биологии. 

Игровая технология удобна тем, что её можно использования в 5-11 

классах: викторина, КВН, брейн-ринг, круглый стол, игры: «Умницы и 

умники», «Суд над хлорофиллом», «Приём к врачу», Своя игра (доступна в 

интернете на многие темы)… 

Примеры игровых моментов или игр-миниатюр: «Пятый лишний», «Найди 

родственников», «Текст с многоточием или скобками», «Кроссворды», 

«Лабиринты», «Загадки», «Слушай, не зевай», «Собери растение», «Найди 
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пару», «Слепой ботаник», «Домино Линнея», «Фотозагадки», «Найди ошибку» 

(в тексте, рисунке, фильме или мультфильме), «Игра – цепочка»… 

Классификация…Систематика…. Как запомнить правильную последова- 

тельность систематических единиц Царства Растений? Такой вопрос у 

меня возник сразу в первый год моей педагогической деятельности. Для 

запоминания предлагаю использовать мнемонический приём, которым 

пользуюсь до сих пор (проговариваем таксономические единицы снизу вверх). 

7. Царство - (жить отдельно - это по-царски) 

6. Отдел - (классно, когда семья живет отдельно) 

5. Класс - (порядок - это классно!) 

4. Порядок - (в семье должен быть порядок) 

3. Семейство - (родственники живут в семье) 

2. Род - (виды между собой образуют родственные связи – они родственники) 

1. Вид - (основная наименьшая, но наиглавнейшая единица систематики). 

Данные методы способствуют развитию не только предметных, 

общепредметных, но и практически всех ключевых компетенций (ценностно-

смысловой, учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, 

социально-трудовой). 

Технология проблемного обучения – не предполагает получение знаний в 

готовом виде, а способствует поддержанию познавательного интереса 

обучающихся в течение всего урока и как бы непроизвольно приводит их к 

истине [3, 4]. 

Так при изучении темы: «Приспособленность организма к условиям 

внешней среды как результат действия естественного отбора» в 9 и 11-х 

классах.  В начале урока можно задать вопрос: «Как понять слова маленького 

принца из одноимённой сказки Антуана де Сент-Экзюпери: «Зачем розе шипы, 

если её всё равно съест барашек?». 

Или же при изучении темы «Кровь» в 8 классе, педагог ставит проблемный 

вопрос: «Мы знаем, что наш организм состоит из тканей. А что такое кровь? 

Это ткань или нет?». 

Технология проектного обучения предполагает комплексное 

самостоятельное решение обучающимися (или группой) определенной 

проблемы, начиная с ее выявления и формулировки, заканчивая анализом 

полученных результатов, их соответствия с поставленными ранее целями. 

Работа осуществляется обучающимися самостоятельно, но под руководством 

педагога [1, 3].  
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Структура проекта базируется на шести «П»: проблема, планирование, 

поиск информации, продукт, презентация, портфолио. 

Таблица 2. Типология проектов 

По масштабу: 

-индивидуальные; 

- групповые. 

По направленности содержания: 

- монопредментные; 

- межпредметные; 

- надпредметные. 

По времени: 

- краткосрочные (1-2 урока); 

- среднесрочные (несколько уроков); 

- долгосрочные (несколько месяцев или 

лет). 

По объёму информации: 

- текущий; 

- итоговый. 

Проектное обучение можно применять на уроках биологии уже с 5-го 

класса при изучении темы: «Экологические факторы». Скорее всего эта работа 

будет представлять собой мини-проект, оформленный на листе формата А4, где 

обучающиеся записывают название экологического фактора (ЭФ), дают 

определение и приводят примеры ЭФ, затем дополняют свою работу рисунками 

и защищают мини-проект. 

Особенно эффективно проектное обучение при изучении курса зоологии в 

7 классе по завершению разделов: Подцарство Простейшие, Тип 

Кишечнополостные, Тип Плоские черви, Тип Круглые черви, Тип Кольчатые 

черви, Тип Моллюски, Тип Членистоногие, Тип Хордовые: Класс Рыбы, Класс 

Земноводные, Класс Пресмыкающиеся, Класс Птицы и Класс Млекопитающие. 

Считаю актуальным, прививать правила оформления проекта именно с 7 класса 

и широко использовать в старших классах. 

Технология развития критического мышления состоит из 3-ёх фаз: вызов, 

осмысление, рефлексия.  

На первой фазе преподаватель должен заинтересовать обучающихся, для 

этого можно использовать следующие методы: ассоциация, покопаемся в 

памяти, допиши фразу, мозговой штурм, составление списка известной 

информации, перепутанные логические цепочки, игра верю - не верю, ребусы 

(можно составить на любую тему на сайте rebus1.com). 

На второй фазе обучающиеся вступают в контакт с новой информацией, 

учатся формировать вопросы по мере соотнесения старой и новой информации, 

систематизируют информацию и формируют свою собственную позицию. 

Третья фаза – рефлексия (от лат reflexio – обращение назад). Выделяют 

следующие формы рефлексии:  

- рефлексия настроения и эмоционального состояния,  

- рефлексия деятельности, 
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- рефлексия содержания учебного материала.  

Методы и приемы, используемые на фазе рефлексии: синквейн, чайнворд, 

ромашка «Блума», круги «Эйлера», «Фишбоун» (рыбий скелет), карта 

познания, метод «тонкие и толстые вопросы», взаимоопрос и взаимопроверка, 

разработка мини-проекта. 

Данная технология развивает умение добывать знания, анализировать, 

оценивать, вырабатывать собственное мнение по изучаемой проблеме, а так же 

учит применять знания, как в стандартной, так и нестандартной ситуации [3]. 

ИКТ-технологии позволяют сделать урок динамичнее, интереснее и 

эффективнее. Однако не стоит перезагружать урок биологии видеороликами и 

презентациями в силу того, что дети поколения Z быстро отвлекаются [1,4].    

Для быстрого поиска необходимого видеоролика советую использовать 

следующие сайты: Инфоурок, Биоуроки. 

И в завершение хотелось бы сказать, что у каждого обучающегося разные 

стартовые возможности, поэтому: 

... разных детей и учить надо по-разному, 

потому что каждый по-своему воспринимает мир. 

(Говард Гарднер) 
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Rezumat. Procesul educațional contemporan solicită o abordare metodologică bazată pe utilizarea 

unei game largi de elemente care ar permite conexiunea atât cu disciplinele limitrofe, cât și cu 

utilitatea pentru viața cotidiană. Realizarea calculelor cuanto-chimice privind starea energetică a unor 

sisteme moleculare permite determinarea probabilității decurgerii unor reacții chimice, fapt care poate 

servi drept argument în prognozarea desfășurării unor procese într-o direcție concretă. Aceste 

mecanisme, însușite de elevi încă în sistemul de învățământ preuniversitar permit desfășurarea unor 

cercetări mai profunde la nivel de facultate. Studiul proceselor de condensare a aminoacizilor în lanțul 

proteic permite formularea unor concluzii despre probabilitatea succesiunii resturilor de aminoacid, 

precum și apariția unor situații de problemă privind asamblarea proteinelor și particularitățile dictate 

de structura lanțului polipeptidic. 

Cuvinte-cheie: modelare chimică, condensare, aminoacizi, stabilitate energetică 

Introducere 

Tehnologiile informaționale au devenit un element indispensabil al procesului 

educațional datorită varietății de opțiuni suplimentare pe care le oferă, asigurând 

dezvoltarea formabilului, conform tendințelor contemporane, în contexte educaționale 

interdiscilinare. Utilizarea aplicațiilor informaționale specializate la chimie oferă o 

serie de avantaje: sporirea atractibilității domeniului; demonstrarea unor procese care 

anterior trebuiau înțelese la nivelul imaginației; apariția posibilității de a exersa pe alte 

exemple în mod independent etc. Metodele de calcul a profilului energetic al sistemelor 

moleculare bazate pe tehnologii informaționale prezintă un domeniu care ar putea fi 

încadrat în metodologia STEM de instruire și cercetare, deoarece se bazează pe: 

chimie, fizică, tehnologii informaționale, calcule ce țin de parametrii geometrici și 

energetici ai moleculelor etc. Elevii și profesorii pot modela atât molecule, cât și 

procese din natură. Astfel, această metodologie oferă posibilități profesorului școlar și 

elevului să determine probabilitatea decurgerii unor reacții chimice în baza calculelor 

energiilor sistemelor moleculare [1]. Ca soluții sunt propuse soft-urile specializate 

(Gamess, Gaussian, ChemCraft, ChemBioDraw etc.). Ca obiect de studiu se propune 

reacția de condensare a moleculelor aminoacizilor. Deoarece variante de combinare a 
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ACIDULUI α-AMINO-IZOVALERIANIC CU ACIDUL α-AMINO-ETANOIC 
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aminoacizilor în lanțul polipeptidic sunt multe, pentru a simplifica studiul se propune 

cercetarea procesului la etapa de formare a legăturii între moleculele a 2 aminoacizi, 

apoi între moleculele a 3 aminoacizi (dintre care două aparțin aceluiași aminoacid). 

Reacțiile de condensare au o importanță vitală pentru organismele vii, deoarece sunt 

esențiale în formarea lanțului proteic, caracteristicile căruia depind de succesiunea 

fragmentelor aminoacide [2]. Mecanismul general al reacției de condensare: 

 

Figura 1. Schema generală a reacției de condensare 

Scopul acestei cercetări a fost de a studia cuanto-chimic structurile geometrice ale 

speciilor ce participă la reacție și profilul energetic al reacției de condensare a unei 

molecule de acid α-amino-izovalerianic (Val) cu o moleculă de acid α-amino-etanoic 

(Gly) și de a propune o metodologie pentru realizarea calculelor din această serie în 

procesul educațional.  

Teoretic s-au optimizat structurile geometrice pentru toate speciile ce participă în 

reacția de condensare. Pentru a ușura calculele ce urmează a fi făcute, s-au notat 

grupele funcționale ale fiecărui monomer studiat ce interacționează între ei și formează 

dimeri sau trimeri. Pentru a facilita procesul de discuții s-a hotărât de a numerota 

grupele funcționale ale celor 2 molecule cu cifre de la 1 la 4 (Fig. 2).  

 

α-amino-izovalerianic (1Val2)  α-amino-etanoic(3Gly4) 

Figura 2. Numerotarea grupelor funcționale ce pot participa în reacție 

Acești monomeri interacționează între ei și formează legături peptidice care vor 

fi denumite pe parcursul studiului, spre exemplu – legătura peptidică 1Val2-3Gly4. 

Calculele geometriilor optimizate și ale frecvențelor imaginare pentru reactanți, 

intermediari, produși și a stărilor de tranziție au fost efectuate folosind instrumentele 

oferite de soft-ul GAUSSIAN 09 [3], utilizându-se setul de bază standard 6-31G [4] 
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pentru atomii de C, O, N și H. Rezultatele au fost obținute prin modelarea speciilor 

analizate aplicând calcule cuanto-chimice ab initio.  

Inițial au fost optimizate toate moleculele, intermediarii și stările tranziție ce 

participă în reacțiile de condensare. Energiile totale au fost introduse în Tabelul 1. 

Tabelul 1. Energia totală (u.a.e) a speciilor participante în reacție 

Nr Denumirea Energie totală(u.a.e) 

1.  Valina (A) -399,7514 

2.  Glicina (B) -282,6980 

3.  Reactanți (R1)  -682,4494 

4.  Intermadiar1 (Int1) -682,4666 

5.  Stare de tranziție (ST1) -682,3687 

6.  Intermadiar2 (Int2) -682,4777 

7.  Produși (P1) -682,4574 

Stările de tranziţie au fost localizate şi verificate prin analiza vibraţională, 

obţinându-se o frecvenţă imaginară, fapt care ne demonstrează prezenţa stării activate 

ale sistemului cercetat. Valorile frecvenţei imaginare sunt descrise în text şi în figurile 

prezentate mai jos. În toate cazurile s-a considerat că configuraţia nucleară spaţială a 

moleculelor studiate corespunde grupului de simetrie C1. 

La I etapă a interacționat o moleculă de valină cu una de glicină, cu formarea 

legăturii peptidice 1Val2-3Gly4, conform Figurii 3. 

 

1Val2 3Gly4        1Val2-3Gly4 

Figura 3. Mecanismul general de interacțiune a Val cu Gly 

În Figura 4 este arătat mecanismul desfășurat al reacției studiate între o moleculă 

de valină (A) cu una de glicină (B).  

La primul pas se obține un intermediar (Int1) cu energia de stabilizare de                   

-10,79 kcal/mol, urmată de starea de tranziție (ST1), cu energia de activare destul de 

înaltă, cu valoare de 61,43 kcal/mol. După starea de tranziție (ST1) urmează un alt 

intermediar (Int2) cu o energie de -17,76 kcal/mol. Din punct de vedere energetic 

această reacție este una exotermă cu un câștig total de energie de 5,02 kcal/mol. 
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Figura 4. Mecanismul desfășurat al reacției 1 

Conform energiilor obținute (Tabelul 1) s-a construit profilul energetic al acestei 

reacții (Fig. 5). 

În Figura 5 este prezentată structura geometrică a stării de tranziție și formarea 

dimerului cu legătura peptidică 1Val2-3Gly4. Starea de tranziție (ST1) are o singură 

frecvență imaginară, cu valoarea vibrațiilor de -783,10i cm-1. 

Experiența demonstrează, că deseori elevilor le reușește o însușire mai profundă 

a acestor tehnologii decât profesorului, fapt care este în concordanță cu tendințele din 

societatea contemporană. Studiile cuanto-chimice ale sistemelor moleculare și ale 

proceselor chimice permit dezvoltarea unui set larg de competențe și crează o bază 

trainică teoretică și practică pentru sarcinile cu nivel mai complicat la următoarele 

trepte de instruire. La nivelul preuniversitar se recomandă inițierea în metodologie, iar 

pentru copii cu rezultate înalte, în baza sarcinilor individuale cu nivel diferențiat – se 

propun exerciții mai complicate, în dependență de interesele elevului. La nivel 
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universitar se recomandă ca obligatorii modelări moleculare la diferite discipline, spre 

exemplu: procese de substituție a unor liganzi din compușii coordinativi [5] sau de 

condensare a unor molecule organice [6], fapt care poate permite formularea 

concluziilor argumentate referitor la decurgerea unor procese chimice. Deseori, în 

procesul de modelare la calculator apar situații de problemă, care plasează educabilii 

în situația de a identifica soluții, de a explica cauzele unor situații nestandarte etc. 

 

Figura 5. Profilul energetic al reacției de formare a legăturii peptidice  

1Val2-3Gly4 (kcal/mol) 

Concluzii 

Disponibilitatea unei game cât mai diverse de mecanisme aplicabile în studiul 

unor fenomene chimice permite cercetătorului să planifice și să desfășoare o cercetare 

după un algoritm inedit cu obiective și finalități deosebite. Această diversitate în 

abordarea investigației este important de fi fundamentată încă de la nivelul 

învățământului preuniversitar pentru a asigura o instruire polivalentă în context 

interdisciplinar. Studiul cuanto-chimic al stării energetice a sistemelor moleculare și a 

proceselor chimice permite conștientizarea legităților care guvernează lumea materială 

și dezvoltă prin exerciții de durată o serie de calități valoroase, precum: intuiția, 

predictibilitatea decurgerii unor reacții etc. Utilizarea acestei metodologii la 

determinarea probabilității condensării unor aminoacizi în lanțul peptidic 

demonstrează avantajele energetice în favoarea obținerii dimerului studiat, fapt care 

indica la raționalitatea continuării cercetărilor în domeniu dat, cu mărirea lanțului 
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polipeptidic și calculând teoretic toate modalitățile și posibilitățile de asamblare 

monomerilor între ei. 

Aceste exemple practice sporesc motivarea pentru studiul unor subiecte din 

domeniu, sporesc gradul de accesibilitate a materiei, plasează elevii în situații concrete 

în care ei generează soluții personale, fapt care îl transformă într-un subiect activ și 

creativ al procesului educațional. 
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CZU: 372.857+372.854 

LECȚIA INTEGRATĂ BIOLOGIE – CHIMIE CA MODALITATE DE 

REALIZARE A CERINȚELOR CURRICULARE 

Lilia Butnari, IPLT ”Mihai Eminescu”, mun. Bălți 

Liliana Bold, IPLT ”Mihai Eminescu”, mun. Bălți 

Lecția reprezintă o modalitate fundamentală de organizare a activității didactice. În 

acest context ea rămâne "forma de bază principală, dominantă, la nivelul procesului de 

învățământ" (Cerghit, Ioan). Definirea conceptului de lecție presupune depășirea 

cadrului fixat prin etimologia cuvântului: ”lectio”, în limba greacă înseamnă: a citi cu 

glas tare, a audia, a lectura, a medita. Cerințele curriculare orientează această "activitate 

a elevilor desfășurată sub îndrumarea profesorului" (Dicționar de pedagogie) la nivelul 

corelației profesor-elev care evidențiază, pe de o parte, necesitatea profesorului de "a 

lectura esențialul", iar, pe de alta parte, posibilitatea formativă a elevului, de "a medita 

eficient", înaintea lecției și ca efect al lecției.  

Curriculumul liceal la biologie și chimie orientează proiectarea, organizarea și 

desfășurarea demersului educațional în contextul unei pedagogii axate pe competențe și 

principii. Unul din ele fiind Principiul corelației interdisciplinare, care presupune 

abordarea unui demers didactic interdisciplinar care motivează și condiționează 

caracterul sistemic al învățării. 

Lecția integrată biologie - chimie ca modalitate de realizare a cerințelor 

curriculare 

Profesorul este simbolul aspirației spre ideal, a fost și va rămâne un agent al tuturor 

tipurilor de schimbări, iar școala, reprezintă, realmente, un spațiu de formare a 

personalității complexe. Aici, în fiecare zi, copilul este învățat să-şi asume roluri şi 

responsabilităţi, să ia decizii corecte, să răspundă rapid şi bine la diversele provocări ale 

vieţii, iar succesul şi performanţa apar doar dacă deţine cunoştinţe integrate, dacă 

priveşte realitatea ca o imagine unitară şi dacă gândeşte flexibil şi creator.  

În scopul realizării unui învățământ modern, formativ, procesul de predare învățare-

evaluare interdisciplinară este o condiție importantă și determinantă. Corelarea 

cunoștințelor de la diferite discipline de învățământ contribuie substanțial la educarea și 

dezvoltarea tinerei generații, la formarea și dezvoltarea unei gândiri flexibile, construirea 

unei viziuni integrative a realităţii și a capacității de aplicare a cunoștințelor în practică. 

Abordarea interdisciplinară a conținuturilor educaționale prezintă astăzi o provocare și, 

în același timp, o necesitate pentru cadrele didactice și pentru toate nivelele educației, 

permite elevilor să stabilească legături între discipline, iar succesul în activitatea lor este 
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posibil, numai dacă aceștia pot să coreleze interdisciplinar informațiile obținute din 

lecții. 

Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple ale 

dezvoltării copilului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. 

Interdisciplinaritatea asigură formarea sistematică şi progresivă a unei culturi 

comunicative necesare elevului în învăţare, pentru interrelaţionarea cu semenii, pentru 

parcurgerea cu succes a treptelor următoare în învăţare, pentru învăţarea permanentă. 

În cazul integrării la nivel inter- și transdisciplinar disciplinele nu sunt ignorate, dar 

constituie punctul de focalizare al formării, furnizează situaţii de învăţare. Astfel, 

organizarea învăţării se centrează pe învăţarea prin descoperire, învăţarea prin cercetare, 

viziunea constructivistă asupra învăţării, oferă imaginea domeniilor de cunoaștere 

permanent dispuse la completări, valorifică informații și abilități dobândite de elevi pe 

alte filiere decât cea școlară, iar consecințele asupra dezvoltării intelectuale ale elevilor a 

creșterii randamentului școlar sunt evidente. 

Biologia modernă, fiind o știință complexă are conexiuni cu multe discipline, și în 

deosebi, cu chimia. Curricula școlară cuprinde mai multe conținuturi care pot fi realizate 

integrat biologie–chimie. Unele dintre ele fiind: 

Încrengătura ,, Moluște” – clasa X-a, profil real, umanistic – compoziția chimică a 

cochiliilor. 

Demonstrarea experimentală a compoziției chimice a gazului expirat cu ajutorul 

apei de var poate fi utilizată pentru toate conținuturile modulului ”Diversitatea lumii vii”, 

clasele a VIII-a și a X-a, explicând funcția de nutriție (sistemul respirator) al 

organismelor vii, de asemenea în clasa XI–a, profil real și umanistic, la tema 

„Mecanismul respirației”; Compoziția chimică a celulei – clasele a X-a, VIII-a; 

Identificarea substanțelor organice în produse alimentare – clasa XI – profil real. 

Promovând lecții integrate biologie-chimie am urmat algoritmul: 

1. Formularea subiectului, utilizând cuvinte-cheie, noţiuni biologice şi chimice din 

conţinuturile curriculare (,,Moluştele cu casa din calcar”, ”Peștii – sursă de 

microelemente”). 

2. Alcătuirea planului lecţiei aparte pe discipline chimia-biologia (competențe 

specifice, subcompetențe, obiective, metode şi tehnici de lucru, materiale necesare, 

demersul didactic). 

3. Prezentarea etapelor lecţiei, profesor/profesor. 

4. Identificarea punctelor de tangenţă, precizarea momentelor lecţiei unde în biologie 

se poate încadra chimia şi invers. 

5. Argumentarea ştiinţifică. 
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6. Precizarea tipului de experiment chimic, selectarea reactivilor şi al preparatelor 

biologice. 

7. Identificarea tipului de evaluare, alcătuirea sarcinilor integrate. 

8. Alcătuirea unui plan comun şi realizarea lui. 

Cu părere de rău au fost evidențiate și blocaje: Caracterul interdisciplinar al educației nu 

se reflectă, din păcate, în manualele școlare; Lipseşte corelaţia între conţinuturile 

curriculare; Timp necesar pentru pregătire. 

Concluzii 

- În promovarea unor astfel de lecţii, bazate pe interdisciplinaritate, o disciplină e 

prioritară, alta se integrează. 

- În aria curriculară matematică și științe ale naturii, interdisciplinaritatea este 

absolut obligatorie, având în vedere aplicabilitatea directă în practică a chimiei, fizicii, 

biologiei și matematicii. Interdisciplinaritatea în cadrul acestei arii curriculare înseamnă 

studii și acțiuni în planul conținuturilor și al metodologiilor, care să ofere cunoașterea 

fenomenelor în dinamica lor, deschizând calea spre sinteze generalizatoare. 

- Promovarea învățământului interdisciplinar trebuie să fie realizată la nivelul 

planului de învățământ, la nivelul programelor școlare (prin realizarea interdependenței 

între obiecte și prin formularea unor competențe instructiv-educative comune), la nivelul 

manualelor școlare și prin conținutul lecțiilor, adică regândirea conținuturilor și 

elaborarea de planuri, programe, manuale școlare, în perspectiva conexiunilor posibile și 

necesare. 
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CZU: 372.854 

RОLUL MЕTОDЕLОR INTЕRАСTIVЕ 

ÎN DINАMIZАRЕА PRОСЕSULUI ЕDUСАȚIОNАL LА СHIMIЕ 

Nаdеjdа Саzасiос  

LT „Ştеfаn Сеl Mаrе şi Sfânt” Tаrасliа, Сăușеni 

Сеrințеlе în сrеștеrе аlе sосiеtății contemporane impun sistеmului еduсаțiоnаl 

еxаminаrеа pоsibilitățilоr dе сrеаrе а соndițiilоr în саrе соpilul să sе pоаtă ușоr 

аdаptа lа соndițiilе nоi аpărutе pе pаrсursul studiilоr, dаr și ultеriоr – în асtivitаtеа 

prоfеsiоnаlă. În саdrul меtоdеlоr intеrасtivе еlеvii nu sunt оbligаți să învеțе dеоаrесе 

prоfеsоrul lе-о сеrе, сi pаrtiсipă асtiv în prосеsе dе disсuții, sсhimburi rесiprосе dе 

idеi, еxpеriеnţе, сunоştinţе – асtivități аtrасtivе саrе îi fас să înțеlеаgă сă аu un rоl 

impоrtаnt în еlаbоrаrеа nоilоr prоdusе împrеună сu соlеgii. Dаtоrită prоgrеsului 

tеhnоlоgiс şi ассеsului spоrit lа сunоаştеrе şi lа rеsursе nе putеm prоpunе şi rеаlizа 

sсhimbări lа саrе, сu сâtvа timp în urmă niсi nu nе putеаm gândi. În sistемul 

еduсаțiоnаl mоdеrn sе stimulеаză iniţiаtivа, spоntаnеitаtеа şi сrеаtivitаtеа соpiilоr, 

iаr prоfеsоrul аrе funсțiа dе а-i dirijа, îndrumа în prосеsul dе dеzvоltаrе а lоr. Rоlul 

prоfеsоrului еstе dе а fi ghid în оrgаnizаrеа unui învăţământ сеntrаt pе соpil, 

prоfеsоrul dеvinе un соpаrtiсipаnt аlături dе еlеv lа асtivităţilе dеsfăşurаtе. Еl 

însоţеştе şi orientеаză соpilul pе drumul sprе сunоаştеrе [4]. 

În саdrul prосеsului dе instruirе lа сhimiе pоt fi rесоmаndаtе о sеriе dе mеtоdе 

саrе pоt impliса асtivitаtеа intеrасtivă а еlеvilоr: Turul gаlеriеi, Prоblеmаtizаrеа, 

Mоzаiсul, Оrgаnizаtоrul grаfiс, Сiоrсhinеlе, Diаgrаmа Vеnn, Brаistоrming, Ştiu - 

Vrеаu să ştiu – Învăț, Аlgоritmizаrеа, Mаsа Rоtundă, Triаdа еtс. [1]. 

Сâtеvа еxеmplе dе аpliсаrе а unоr mеtоdе: 

Еxplоziа stеlаră  

Аpliсаțiе: сlаsа a VIII-a, Prоpriеtăți сhimiсе а Hidrоgеnului mоdul dе fоrmаrе а 

асizilоr nеоxigеnаți. 

 

Figura 1. Prоpriеtățilе сhimiсе а hidrоgеnului 

Prоblеmаtizаrеа 

Аpliсаțiе: Сhimiа оrgаniсă (сlаsа а XI-а). 
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Pоrnim dе lа аfirmаţiа: Grupаrеа саrbоxil еstе аlсătuită dintr-о grupаrе саrbоnil 

şi unа hidrоxil аflаtă lа асеlаşi аtоm dе саrbоn. 

I. Sеsizаrеа prоblеmеi: 

Lа primа еtаpă еlеvii аu în fаţа următоаrеа prоblеmă: „Grupаrеа саrbоxil vа 

prеzеntа prоpriеtăţilе spесifiсе grupării саrbоnil?”  

Se inițiаză о disсuțiе сu umătоrul аlgоritm:  

− Се prоpriеtăţi сhimiсе prеzintă соmpuşii саrbоniliсi? 

− Саrе sunt rеасţiilе соmunе? 

− Саrе sunt rеасţiilе spесifiсе? 

II. Аnаlizа аtеntă а situаţiеi prоblеmă: Еlеvii rеflесtеаză аsuprа prоblеmеi, 

соnştinеtizеаză сă pеntru sоluţiоnаrеа еi trеbuiе dе vеrifiсаt rеасţiilе саrасtеristiсе 

аldеhidеlоr. 

III. Сăutаrеа sоluţiеi lа prоblеmа pusă: 

Еlеvii fоrmulеаză ipоtеzе dе sоluţiоnаrе а prоblеmеi: 

- Funсţiunеа саrbоxil соnţinе о grupаrе саrbоnil, dесi vа prеzеntа prоpiеtăţilе 

spесifiсe соmpuşilоr саrbоniliсi. 

- Dеоаrесе соnţin о grupаrе саrbоxil, nu vоr prеzеntа prоpiеtăţilе spесifiсе 

соmpuşilоr саrbоniliсi. 

IV. Dеsсоpеrirеа unоr аdеvăruri, rеguli еtс. Ipоtеzеlе prоpusе sе vоr vеrifiса 

еxpеrimеntаl, prin еfесtuаrеа unui еxpеrimеnt сu саrасtеr dе сеrсеtаrе (tаbеlul 1), 

еfесtuаt dе еlеvi, оrgаnizаt în grup (3-4 еlеvi într-un grup). 

Tаbеlul 1. Еxpеrimеntul didасtiс 

Dеnumirеа 

еxpеrimеntului 

Sаrсinilе 

dе luсru 

Оbsеrvаţii Есuаţiilе 

rеасţiilоr сhimiсе 

Оxidаrеа 

аldеhidеi 

fоrmice 

сu rеасtivul 

Tоllеns 

Într-о еprubеtă сurаtă sе intrоduс 5 ml 

sоluţiе аpоаsă dе аzоtаt dе аrgint dе 2% 

pеstе саrе sе piсură о sоluţiе аpоаsă dе 

hidrоxid dе sоdiu dе 5%. Prесipită 

hidrоxidul dе аrgint, саrе sе dizоlvă prin 

аdăugаrеа, în piсături, а unеi sоluţii аpоаsе 

dе аmоniас dе 2%. În rеасtivul Tоllеns 

аstfеl prеpаrаt sе intrоduс 2 ml sоluţiе dе 

fоrmаldеhidă 40% şi sе înсălzеştе uşоr, 

într-о bаiе dе аpа, lа lа 50-60 °С . 

În sсurt 

timp, 

pе pеrеţii 

еprubеtеi sе 

fоrmеаză о 

оglindă 

străluсitоаrе. 

АgNО3+ NаОH = 

АgОH+ NаNО3 

 

АgОH+ 2NH3 = 

[Аg(NH3)2]ОH 

 

HСHО+ 

2[Аg(NH3)2]ОH = 

H-СООH+4NH3+ 

H2О+ 2Аg 

Rеpеtând еxpеrimеntul сu асidul fоrmiс rеzultаtul vа fi nеgаtiv – nu оbsеrvăm 

аpаrițiа оglinzii dе аrgint, dесi rеасţiа nu аrе lос. 

V. Оbţinеrеа rеzultаtului finаl. 

Аnаlizând rеzultаtul din еtаpа аntеriоаră еlеvii dеduс în finаl соnсluziа сă: 

Соmpuşii саrbоxiliсi nu prеzintă саrасtеristiсilе соmpuşilоr саrbоniliсi. 
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Сubul 

Аpliсаțiе: сlаsа  a VIII-a, gеnеrаlizаrе lа  tеmа  Оxizii. 

Pе tаblă sе nоtеаză сâtеvа fоrmulе: Аl2О3; SО3 ; СаО; СО2; СuО; NО. Sе 

împаrtе сlаsа în 6 grupе, fiесаrе dintrе еlе еxаminând tеmа din pеrspесtivа сеrinţеi 

dе pе unа dintrе fеţеlе сubului: 

- Dеsсriе: mоdul dе оbțiеrе а оxizilоr асizi și оxizilоr bаziсi; 

- Соmpаră: оxizii асizi сu оxizii bаziсi: аsеmănări și dеоsеbiri; 

- Аnаlizеаză: lеgăturа gеnetсă а mеtаlеlоr și nеmеtаlеlоr; 

- Аsосiаză: оxizii сu асidul sаu bаzа саrоrа lе соrеspund; 

- Аpliсă: sсriеți есuаțiilе rеасțiilоr соnfоrm sеriеi gеnеtiсе; 

- Аrgumеntеаză: impоrtаnțа оxizilоr în viаțа nоаstră. 

Оrgаnizаtоrul grаfiс 

Аpliсаțiе: сlаsа a X-a, Disосiаțiе еlесtrоlitiсă а асizilоr, sărurilоr și bаzеlоr. 

 

Figura 2. Disосiаția еlесtrоlitiсă а асizilоr, sărurilоr și bаzеlоr 

Аpliсаțiе: сlаsа a IX-a, Fiеrul – prоpriеtăți сhimiсе și fiziсе. 

 

Figura 3. Prоpriеtăți fiziсе și сhimiсе аle fiеrului 

Сiоrсhinеlе  

Аpliсаţiе: Саrасtеrizаrеа еlеmеntului сhimiс după pоzițiа sа în Sistеmul pеriоdiс. 

1 Dеnumirеа  – Mаgnеziu 

2 Simbоl сhimiс – Mg  

3 Numărul dе оrdinе – 12 

4 Pеriоаdа – 3  

5 Grupа – 2  

6 Subgrupа – prinсipаlă 

7 Аr(Mg) – 24 

8 Mеtаl 

9 Sаrсinа nuсlеului +12 

10 Nr. dе prоtооni – 12 

11 Nr. dе nеutrоni – 12  

12 Nr. dе еlсtrоni -  12  
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13 Rеpаrtizаrеа еlесtrоnilоr in strаturi  )   )   ) 2  8  2 

 

Figura 4. Cаrасtеrizаrеа еlеmеntului сhimiс după pоzițiа sa în Sistеmul pеriоdiс 

Diаgrаmа Vеnn 

Аpliсаțiе: Dеоsеbiri şi аsеmănări întrе lеgăturа iоniсă şi lеgăturа соvаlеntă. 

Insărсinаrе: Să саrасtеrizеzе lеgăturа соvаlеntă pоlаră. 

- Să саrасtеrizеzе lеgăturа iоniсă. 

- Să rесunоаsсă prоpriеtăţilе соmunе. 

 

Figura 5. Dеоsеbiri şi аsеmănări întrе lеgăturа iоniсă şi lеgăturа соvаlеntă 

Intеrасtivitаtеа prеsupunе dе fаpt сооpеrаrеа саrе еstе unа din сеlе mаi bunе 

mеtоdе dе învățаrе, се stimulеză еlеvii саtrе nоi rеușitе fiind аntrеnаți în dеzvоltаrеа 

саpасitățilоr dе аutоînvățаrе binеvоlе. În асеst соntеxt spоrеștе și mоtivаrеа pеntru 

instruirе а еlеviilоr еi fiind intrigаți să dеsсоpеrе nоi оrizоnturi dе studiu. 
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În асеlаşi timp, disсutând dеsprе rаndаmеntul însuşirii mаtеriеi prеdаtе еlеvilоr 

соnfоrm vârstеlоr şсоlаrе şi mеtоdеlоr dе prеdаrе putеm spunе сă: în сlаsеlе liсеаlе 

еlеvii sunt dеjа соnştiеnţi dе nесеsitаtеа dоbindirii dе сunоştinţе şi însuşеsс mаtеriа 

сu un rаndаmеnt spоrit. Lа fеl аm putеа spunе сă și în gimnаziu unеlе mеtоdе dе 

prеdаrе саrе ţin în mаrе pаrtе dе jосul didасtiс аu un rеzultаt fоаrtе bun dеоаrесе 

vârstа şсоlаrului dе gimnаziu еstе înсă unа în саrе еlеvul tindе sа fiе un соpil се аrе 

nеvоiе dе un impuls sprе învăţаrе prin jос. 

 

Соnсluzii. Аpliсând în prасtiсă mеtоdеlе dеsсrisе în luсrаrе аm putеа spunе сă сu un 

suссеs mаi mаrе lа еtаpа dе еvосаrе sе implеmеntеаză mеtоdе са: Prоblеmаtizаrеа şi 

Сiоrсhinеlе, lа еtаpа dе rеаlizаrеа sеnsului сu е mult mаi uşоr dе luсrаt сu mеtоdе са: 

Diаgrаmа Vеnn, Сiоrсhinеlе, Mоzаiсul şi Prоblеmаtizаrеа. Lа еtаpа rеflесţiе mаi 

binе vеnitе sunt mеtоdеlе са: Turul gаlеriеi, Оrgаnizаtоrul grаfiс, Diаgrаmа Vеnn, 

Сiоrсhinеlе şi Prоblеmаtizаrеа. Lа еtаpа dе еxtеnsiе сu un rаndаmеnt mаi mаrе dе 

аpliсаrе şi însuşirе vinе mеtоdа Prоblеmаtizаrеа şi Сiоrсhinеlе. 
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Motto: ,,Cercetarea înseamnă că nu știi, dar vrei să afli” 

(Charles F. Kettering) 

Rezumat. La etapa actuală, instruirea a trecut de la pedagogia pentru cunoştinţe la pedagogia pentru 

competenţe, fiind orientată spre un învăţământ de calitate axat pe valorificarea capacităților 

personale ale elevului. Ținând cont de preocupările mileniului III, referitor la educaţie, putem 

remarca că prioritățile acestuia sunt formarea competenţelor, în general, şi a competenţei de 

cercetare, în special, care vizează integrarea procesului instructiv-educativ cu cercetarea. 

Capacitățile intelectuale ale personalităţii sunt nemijlocit legate de calitatea şi cantitatea experienţei 

de cunoaştere şi de acţiune, precum şi de posibilitățile sale de a integra mental aceste cunoștințe și 

abilități, pentru a se putea integra atât în mediul natural cât şi cel social. Procesul activ de formare şi 

dezvoltare a competenţei de cercetare v-a conduce la crearea unui context necesar pentru o educaţie 

de calitate şi v-a iniția elevii în tehnicile și metodele de muncă intelectuală, v-a dezvolta interesul 

față de cunoaştere, v-a motiva studierea disciplinei chimia, care într-un final vor duce la formarea 

unei concepţii și viziuni proprii despre lumea înconjurătoare şi viață.  

Abstract. At the present stage, the training has gone from the pedagogy for the knowledge to the 

pedagogy for the competences, being oriented towards a quality education focused on the 

valorization of the personal capacities of the student. Counting the concerns of the third millennium, 

regarding education, we can notice that its priorities are the formation of competences, in general, 

and of research competence, in particular, which aims to integrate the instructive-educational 

process with research. The intellectual capacities of the personality are directly related to the quality 

and quantity of the experience of knowledge and action, as well as its possibilities to mentally 

integrate these knowledge and abilities, in order to be able to integrate both in the natural and social 

environment. The active process of training and developing the research competence will lead to the 

creation of a necessary context for a qualified education and will initiate students in the techniques 

and methods of intellectual work, will develop the interest towards knowledge, will motivate the 

study of the chemistry discipline, which in the an end will lead to the formation of one's own 

conception and visions of the surrounding world and life. 

Cuvinte cheie: competență, competențe-cheie, competența de cercetare, integrare, instruire prin 

cercetare, analiză, săruri ale acidului azotic. 

Keywords: competence, key competences, research competence, integration, research training 

analysis, nitric acid salts. 

Introducere 

Definiția competenței tinde să se refere la o noțiune complexă ce cuprinde mai 

mult decât aspectele cognitive și include atitudinile, capacitățile, precum și seturile de 

abilități pe care le poate avea o persoană. Mai mult decât atât, noțiunea de 
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competență poate include, de asemenea, și pe cele de capacitate, calitate, îndemânare 

sau pricepere.  

Competenţele-cheie reprezintă un set transferabil și multifuncțional de 

cunoştinţe, abilităţi și atitudini necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, 

pentru incluziunea socială și inserția profesională. Acestea trebuie dezvoltate pe 

parcursul educaţiei obligatorii și trebuie să acționeze ca un fundament pentru 

învăţarea în continuare, ca parte a învăţării pe parcursul întregii vieți [1]. 

Astfel, competența este definită ca o capacitate, aptitudine a unei persoane 

dovedită de a mobiliza și integra, folosi cunoștințele, abilitățile personale, sociale 

și/sau metodologice, în vederea rezolvării diferitor situații de lucru sau de studiu [2]. 

Prin competența de cercetare înțelegem un ansamblu integrat de achiziții 

specifice exersate în diferite situații, prin îmbinarea cunoașterii cu experiența socială 

responsabilă, precum și disponibilitatea de a mobiliza, reorganiza resursele interne și 

externe pentru atingerea scopului [3]. Procesul de formare a competenței de cercetare 

poate fi realizat și dezvoltat datorită situațiilor de integrare, pe care le oferă actul de 

cercetare. Datorită specificului existenței contemporane, Chimia a ajuns să fie pentru 

elevi nu doar o disciplină școlară, ci şi o parte integrantă a vieţii lor cotidiene, 

competenţele specifice chimiei devenind o parte esențială a competenţelor vitale, 

practic reprezentând o reflectare a necesităților acestora.  

Sistemul de competențe proiectate în curriculumul-ediția 2019 respectă 

principiul de bază al modernizării procesului de instruire la Chimie – formarea 

competenţelor prin prisma utilizării practice a substanțelor, a estimării importanței şi 

impactului lor asupra sănătății, mediului, în funcţie de structură şi proprietăţi, cu 

suportul elementelor motivaționale ca activitatea experimentală, rezolvarea 

problemelor, situațiilor-problemă, identificarea problemelor ecologice etc. [4]. 

Elevul contemporan este o persoană cu noi viziuni, care dorește să cunoască, să 

cerceteze, să descopere ceva nou, necunoscut, de aceea o importanță mare are 

aplicarea de către profesori la lecții a unor metode didactice care să-i familiarizeze pe 

elevi cu diverse metode de colectare, prelucrare și analiză a datelor obținute în urma 

activității de cercetare. Astfel, în cadrul acestei lucrări am studiat metoda de învăţare 

bazată pe cercetare, care asigură dezvoltarea competențelor practice și de cercetare 

ale elevilor.  

Curriculumul național actualizat pune accentul pe utilizarea metodelor centrate 

pe elev: învățarea prin investigare, învățarea în bază de proiecte, învățarea axată pe 

problemă, formarea de competențe și atitudini fundamentale și specifice, pe 

activismul și responsabilitatea proprie față de rezultatele obținute [ibidem, 4]. 
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Pentru a forma cunoștințe la elevi profesorul poate utiliza diverse metode: prin 

repetarea materiei de studiu, prin fixarea și reproducerea materialului studiat sau prin 

angajarea elevilor în cercetare, când ei individual rezolvă sarcini propuse și conștient 

să încadrează în procesul de instruire. Considerând a doua metodă mai eficientă 

propunem descrierea ei, fiind una dintre principiile integrării în procesul educațional. 

Activitatea de cercetare a elevilor [3] este un proces creativ, care include un set 

de acțiuni de căutare ce conduc la descoperirea de fapte necunoscute, cunoștințe 

teoretice și modalități de a face anumite lucruri. În acest fel, elevii fac cunoștință cu 

metodele de cercetare specifice în chimie, își dezvoltă capacitatea de a dobândi în 

mod independent cunoștințe noi, apelând constant la cunoștințele teoretice anterior 

acumulate. Utilizarea cunoștințelor de bază pentru rezolvarea situațiilor-problemă 

implică formarea și perfecționarea la elevi atât a abilităților generale, cât și speciale, 

specifice numai metodelor de cercetare domeniului chimie (efectuează experimente 

chimice, corelează fenomenele și procesele observate cu modificările stării 

moleculelor, atomilor, ionilor, simulează unele procese, etc.) [5]. 

Tehnologia formării competenței de cercetare 

Cercetările pot fi efectuate pentru a obține noi cunoștințe, de a generaliza, de a 

forma competențe, pentru a putea aplica cunoștințele anterior dobândite la studiul 

substanțelor, fenomenelor, proceselor specifice domeniului chimie. Atunci când 

studiem sărurile acidului azotic (clasa a IX-a, ciclul gimnazial) [6], realizăm lecția cu 

elemente de cercetare. Inițial, elevii fac cunoștință cu metodele de obținere, 

proprietățile chimice și domeniile de utilizare a nitraților. Acordăm o atenție 

deosebită dezvoltării capacității de a construi un lanț logic și rațional atunci când 

efectuăm anumite sarcini. În timpul lecției, elevii stabilesc anumite obiective, 

planifică etapele realizării, efectuează o analiză teoretică a materialului studiat, prezic 

metodele de obținere și proprietățile chimice ale sărurilor acidului azotic, le 

demonstrează.  

Etapă motivațional-orientativă 

Începem lecția prin actualizarea cunoștințelor dobândite la lecția anterioară. 

Elevii enumeră pe scurt cunoștințele studiate: proprietățile acidului azotic și 

domeniile de utilizare. Pentru a motiva activitatea cognitivă a elevilor, amintim că 

acidul azotic prezintă o varietate de proprietăți chimice. Împreună cu alte produse în 

reacțiile chimice se obțin și sărurile acidului azotic – nitrații, care și sunt obiectul de 

cercetare. În continuare, este necesar ca elevii să formuleze sarcina lecției. Pentru 

aceasta, aflăm părerea lor despre motivele studierii acestor compuși (acidul azotic 

este utilizat în industrie și agricultură, se poate presupune că sărurile sale au de 
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asemenea o importanță practică valoroasă) și unele ipoteze despre conținutul acestei 

lecții.  

Elevii propun un plan de rezolvare a sarcinilor legate de studierea sărurilor 

acidului azotic: 1. metode de obținere a nitraților; 2. proprietățile fizice; 3. 

proprietățile chimice; 4. domenii de utilizare. Notăm planul lecției pe tablă.  

Așadar, elevii vor face cunoștință cu metodele de obținere și proprietățile 

sărurilor acidului azotic, metoda de determinare experimentală a ionului nitrat, în 

timp ce vor consolida cunoștințele despre condițiile pentru apariția reacțiilor de 

schimb ionic, vor scrie ecuațiile acestor reacții, precum și redox, vor efectua 

experimente de laborator.  

Etapă operațional-executivă 

Pentru a studia sărurile acidului azotic, folosind elemente de cercetare, repetăm 

mai întâi ce înseamnă conceptul de ,,cercetare a unei substanțe”. Cercetarea include: 

analiza teoretică, propunerea metodelor pentru obținerea substanțelor și a 

proprietăților acestora, întocmirea unui plan experimental de verificare și 

implementare, formularea unei concluzii. Obținem lanțul logic: analiză teoretică – 

lansarea ipotezei – experimentul – concluzii. Pentru a sistematiza cunoștințele 

acumulate în timpul orei, elevii completează Tabelul 1. 

Obținerea nitraților 

Analiza teoretică. Elevii oferă metodele de obținere a nitraților: nitrații pot fi 

obținuți folosind metode generale pentru obținerea sărurilor. 

Lansarea ipotezei. La lecția precedentă, elevii au efectuat experimente care 

ilustrează proprietățile chimice ale acidului azotic, iar acasă au notat ecuațiile chimice 

ale acestor reacții. Acum, un elev îndeplinește această sarcină pe tablă: 

4Zn + 10HNO3 = 4Zn(NO3)2 + N2O↑ + 5H2O 

Fe2O3 + 6HNO3 = 2Fe(NO3)3 + 3H2O 

Ba(OH)2 + 2HNO3 = Ba(NO3)2 + 2H2O 

CuCO3 + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + CO2↑ + H2O. 

Atragem atenția elevilor asupra faptului că, ca urmare a acestor reacții, s-au 

format soluții de nitrați ale metalelor respective. Concluzie: nitrații pot fi obținuți prin 

metode generale de producere a sărurilor. Elevii își autotestează munca și o 

evaluează. Efectuând un autotest, elevii învață să-și evalueze în mod independent 

cunoștințele și abilitățile, să înțeleagă nevoia de perfecționare. Pentru cei care au 

greșit, oferim sarcină pentru acasă: de repetat proprietățile chimice ale acidului azotic 

conform manualului și de notat ecuațiile reacțiilor de obținere a nitratului de 

magneziu. 
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Apoi, elevii apelează la o metodă specifică de obținere a nitraților – 

interacțiunea oxidului de azot (IV) cu alcaliile: NO2 + NaOH → NaNO3 + H2O. 

Elevii verifică dacă modelul de reacție este înregistrat corect. În caz de 

dificultate, ne propunem să determinăm gradul de oxidare a elementelor din compuși 

și să subliniem semnele elementelor care și-au schimbat gradul de oxidare. Se 

dovedește, că numai atomul de azot își schimbă gradul de oxidare, care prezintă 

proprietăți reducătoare și nu există nici un agent oxidant în schema de reacție. Elevii 

sugerează utilizarea oxigenului ca agent oxidant: 

 

Tema pentru acasă: de stabilit coeficienții prin metoda bilanțului electronic. 

Proprietățile chimice ale nitraților 

Analiza teoretică. Elevii indică faptul că nitrații ca reprezentanți ai clasei 

”săruri” vor fi caracterizați de proprietățile comune ale sărurilor: interacțiunea cu 

acizii, alcaliile, sărurile și metalele.  Primele trei reacții sunt reacții de schimb ionic. 

Elevii își amintesc condițiile lor de desfășurare. 

Lansarea ipotezei. În baza analizei teoretice, elevii concluzionează că reacțiile 

chimice, ale căror scheme sunt prezentate pe tablă, sunt practicabile și notează 

ecuațiile reacțiilor în forma moleculară și ionică: 

Ba(NO3)2 + HCl → ;   Zn(NO3)2 + Na3PO4 → ; 

Ba(NO3)2 + H2SO4 → ;    Cu(NO3)2 + Fe → ; 

Fe(NO3)3 +  KOH → ;    Cu(NO3)2 + Hg → . 

Experimentul. Lucrând în grup, elevii confirmă experimental proprietățile 

nitraților. Apoi discutăm rezultatele experimentelor. Elevii indică semnele reacțiilor 

chimice în Tabelul 1, verifică ecuațiile moleculare și ionice pe care reprezentanții 

fiecărui grup le-au scris pe tablă și ajung la concluzia că proprietățile comune ale 

sărurilor sunt caracteristice nitraților. Elevii au formulat această concluzie pe baza 

analizei teoretice, a prognozei și, în final, a verificării experimentale. Dar este 

posibilă și o ordine inversă a investigării substanțelor. 

Experimentul. Demonstrăm descompunerea nitratului de sodiu topit. În timpul 

experimentului, elevii observă semnalele unei reacții chimice, le notează și realizează 

un desen schematic. Conform rezultatelor observațiilor, elevii concluzionează că în 

timpul reacției se formează o substanță care susține arderea cărbunelui. Cel mai 

probabil, acesta este oxigenul. 

Lansarea ipotezei. Se scrie ecuația reacției: 2NaNO3  = 2NaNO2 + O2↑ 
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După ce au stabilit gradul de oxidare a atomilor elementelor, elevii găsesc un 

agent oxidant (azot) și un agent reducător (oxigen). Atomii ambilor elemente fac 

parte din nitratul de sodiu. Reamintim că astfel de reacții redox sunt clasificate drept 

intramoleculare. 

Analiza teoretică. După ce s-au asigurat în practică că sărurile acidului azotic au 

o proprietate specifică – ele se descompun la încălzire, elevii cu ajutorul manualului 

studiază dependența compoziției produselor de descompunere a nitraților de poziția 

metalelor în șirul activității chimice.  

Până la sfârșitul lecției tabelul din caietele elevilor va fi completat și va conține 

materialul nou și temele pentru acasă (Tabelul 1). 

Tabelul 1. Sistematizarea cunoștințelor acumulate în timpul orei 

E
ta

p
el

e 

le
cț

ie
i 

Analiza 

teoretică 
Ipoteze Experiment 

Sarcini 

pentru acasă 

O
b

ți
n

er
ea

 

Metode generale: De repetat 

proprietățile 

acidului 

azotic 

și de notat 

ecuațiile 

reacțiilor de 

obținere 

pentru 

Mg(NO3)2 

și de stabilit 

coeficienții 

prin metoda 

bilanțului 

electronic. 

 Me + acid 4Zn+10HNO3=4Zn(NO3)2+N2

O↑+ 

+5H2O 

Eliminarea unui gaz 

 oxid de Me   

+ acid 

Fe2O3+6HNO3=2Fe(NO3)3+3

H2O 

Soluție de culoare galbenă 

 bază + 

acid 

Ba(OH)2+2HNO3 = 

Ba(NO3)2+2H2O 

În mediul bazic: 

fenolftaleina – zmeurie, 

după adăugarea soluției de 

acid – incoloră 

 sare + acid CuCO3+2HNO3=Cu(NO3)2+C

O2↑+ 

+H2O 

Eliminarea unui gaz, 

soluție de culoare albastru 

deschis 

                                 Metoda specifică:  

oxid NO2 

+ NaOH 

NO2 + O2 + NaOH → NaNO3 

+ H2O 

 

P
ro

p
ri

et
ă
ți

le
  

ch
im

ic
e
 

Metode generale:  

 

 

De notat 

ecuațiile 

reacțiilor. 

 sare + acid Ba(NO3)2+H2SO4→ 

BaSO4↓+2HNO3 

Sediment alb 

 sare +bază  

Fe(NO3)3+3KOH→Fe(OH)3↓+

3KNO3 

Sediment brun 

 sare + sare  3Zn(NO3)2 + 2Na3PO4 → 

 Zn3(PO4)2↓ + 6NaNO3 → 

Sediment alb 

Sedimentul dispare 

 sare + Me  Cu(NO3)2 + Fe → Fe(NO3) 2+ 

Cu 

Strat roșiatic de cupru pe 

cui de fier, soluție verzuie 

Metodă specifică: 

descompu

nerea la 

încălzire 

2NaNO3  = 2NaNO2 + O2↑ 

Ca(NO3)2  →  

Zn(NO3)2  →  

Hg(NO3)2  → 

Cărbunele introdus arde 
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Etapă de reflexie și evaluare 

Studenții își evaluează activitățile în lecție – revenind la planul lecției, rezumă, 

fac concluzii. Observăm că au efectuat elemente de cercetare, au fost capabili să 

prezică și să demonstreze metodele de obținere și proprietățile compușilor studiați, și-

au dat seama că este posibil să dobândească în mod independent cunoștințe, pe baza 

ipotezelor teoretice de bază. 

Concluzii 

Cercetarea ca metodă, necesită mai mult timp în lecție, decât realizarea 

sarcinilor după model. Cu toate acestea, timpul petrecut este compensat ulterior de 

faptul că elevii finalizează rapid și corect sarcinile și pot studia în mod independent 

materialul nou, prin conștientizarea și valorificarea cunoștințelor, astfel existând un 

interes constant pentru subiect. Referitor la educaţie, putem remarca că prioritățile 

sunt formarea competenţelor, în general, şi a competenţei de cercetare, în special, 

care vizează integrarea procesului instructiv-educativ cu cercetarea. Procesul activ de 

formare şi dezvoltare a competenţei de cercetare v-a conduce la crearea unui context 

necesar pentru o educaţie de calitate şi v-a iniția elevii în tehnicile și metodele de 

muncă intelectuală, v-a dezvolta interesul față de cunoaştere, v-a motiva studierea 

disciplinei chimia, care într-un final vor duce la  formarea unei concepţii și viziuni 

proprii despre lumea înconjurătoare şi viață.  
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CZU: 37.015:546 

PROIECTUL eTWINNING „PERIODICITATEA ÎN VIAȚA NOASTRĂ” 

Rita Godoroja, Ambasador eTwinning Moldova 

Învățarea axată pe proiect are un rol important în dezvoltarea competențelor 

cheie ale elevilor. În 2019, întreaga umanitate a sărbătorit Anul Internațional al 

Tabelului Periodic, declarat de UNESCO. Legea Periodicității este o lege 

fundamentală a naturii, iar înțelegerea proprietăților periodice ale elementelor 

chimice și identificarea lor în baza Tabelului Periodic este primordială pentru 

formarea competenței științifice. 

Esența proiectelor eTwinning constă în implicarea elevilor într-un proces de 

învățare inovativă, prin colaborare cu elevii din alte țări europene și utilizarea 

tehnologiilor noi, și dezvoltarea competențelor-cheie necesare pentru viitor. Proiectul 

eTwinning „Periodicitatea în viața noastră” a fost dedicat  aniversării de 150 de ani 

de la descoperirea Legii Periodicității și a Tabelului Periodic al elementelor chimice. 

Proiectul a fost inițiat de 2 profesori - Rita Godoroja (Republica Moldova) și Naira 

Harutyunyan (Republica Armenia), în cadrul seminarului eTwinning "S.T.E.M." în 

Saint-Pierre-des-Corp, Franța. Idea, obiectivele, procedura de lucru și produsele 

preconizate au fost aprobate de către Agențiile Naționale de Suport eTwinning din 

ambele țări, care activează sub egida Ministerelor Educației.  

Scopul proiectului eTwinning „Periodicitatea în viața noastră” constă în 

dezvoltarea curiozității și a interesului științific al elevilor de 14-15 ani pentru științe, 

prin observarea și investigarea fenomenelor periodice. Activitățile proiectului s-au 

realizat transdisciplinar, solicitând competențele specifice ale elevilor, formate la 

chimie, științe, limba engleză, informatică, educația muzicală. Elevii au lucrat atât în 

grup, cât și individual, la lecțiile de chimie și la orele de extensie, beneficiind de 

platforma etwinning.net, care oferă fiecărui proiect spațiu și instrumente de lucru. 

Conform Planului, proiectul s-a desfășurat timp de 10 săptămâni, în perioada 18 

noiembrie 2019 – 31 ianuarie 2020, iar elevii au reușit să observe și să investigheze 

diverse fenomene periodice din viața noastră.  

Managementul proiectului a fost asigurat de echipa internațională, formată din 8 

profesori - etwinneri, care au aderat la proiect, dorind să realizeze împreună cu elevii 

lor obiectivele propuse. Profesorii au invitat și au înregistrat elevii pe platforma 

etwinning.net, care reprezintă un spațiu securizat pentru colaborarea elevilor on-line, 

asigurându-le, astfel, posibilitatea de a lucra într-un proiect internațional și de a 

comunica în limba engleză cu elevii din alte țări. S-au creat 8 grupuri mixte de elevi, 

care au învățat împreună într-o clasă deschisă pentru schimbare.  
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Structura proiectului este similară cu structura Tabelului Periodic: 118 elemente, 

7 perioade, 8 grupe de elemente. Proiectul „Periodicitatea în viața noastră” a implicat 

118 participanți activi din 7 țări și 8 școli, 8 grupe de elevi: 

− Moldova, Chișinău, Instituția Privată Liceul „Da Vinci”,   

− Armenia, Vanadzor, Școala primară N16, 

− Letonia, Salacgrīvas novads, Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola, 

− Georgia, Zugdidi, Scoala publică Chkhoria, 

− Serbia, Smeredevo, OŠ Branko Radičević, 

− Turcia, Narlıdere, Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi, 

− România, Târgoviste, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, 

− Armenia, Ayntap, Școala secundară N2. 

Competențele elevilor, formatre în cadrul acestui proiect, sunt:  

● Observarea și investigarea fenomenelor periodice din viață. 

● Explicarea conceptului de periodicitate și a contribuției științifice a chimistului 

genial Dmitrii Mendeleev. 

● Investigarea periodicității elementelor chimice în baza Tabelului Periodic. 

● Crearea cărților digitale cu întrebări și răspunsuri despre elementele chimice. 

● Formarea abilităților de lucru pe platforma eTwinning. 

● Crearea jocurilor didactice în baza Tabelului Periodic. 

● Dezvoltarea competențelor de colaborare și de comunicare, interculturale și 

sociale. 

● Manifestarea motivației și a interesului elevilor pentru știință.  

Inovația și creativitatea pedagogică a constituit fundamentul proiectării și 

realizării următoarelor activități, în care am colaborat cu partenerii noștri pe 

Twinspace:  

1) Prezentarea partenerilor de proiect, școlilor și țărilor participante, prin metoda 

Jigsaw puzzle. 

2) Crearea și participarea la concursul de Logo-uri ale proiectului,  utilizând 

metoda Tricider. 

3) Investigarea fenomenelor periodice, observate în viața noastră și prezentarea 

rapoartelor de investigare prin completarea chestionarului Google. 

4) Învățarea Tabelului Periodic prin cântarea denumirilor elementelor chimice cu 

Z=1-36, în diferite limbi, pe melodia Jingle Bells. 

5) Investigarea proprietăților periodice ale elementelor chimice în baza Tabelului 

Periodic și elaborarea cărților digitale cu întrebări și răspunsuri despre 

elementele chimice. 

6) Participarea elevilor la concursul de fotografii: Periodicitatea în școala noastră. 
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7) Cercetarea periodicității elementelor chimice și elaborarea a 8 cărți digitale cu 

întrebări despre elemente chimice pentru fiecare grup de elemente.  

8) Crearea jocurilor în baza Tabelului Periodic.  

9) Evaluarea / autoevaluarea în baza formularului Google și a Portofoliului 

electronic. 

10) Diseminarea proiectului pentru alți elevi și profesori din școală, pentru părinți, 

pe rețele de socializare, etc. 

Pentru a crea un mediu de învățare favorabil în proiect, elevii au fost 

familiarizați cu lucrul pe Twinspace și cu regulile de comportare și de securitate on-

line, ei au discutat pe forumuri și au aprobat obiectivele și planul proiectului. 

Profesorii și-au propus să dezvolte elevilor săi competențele de investigare, 

creativitatea, colaborarea, motivația de învățare și comunicarea în limba engleză pe 

teme științifice, abilitățile de autoevaluare. Proiectul a fost implementat, conform 

Curriculumului, la lecțiile de chimie, utilizând instrumentele Twinspace. Elevii și-au 

dezvoltat abilitățile de lucru pe Twinspace: ei și-au creat profilurile personale și au 

elaborat prezentări pentru partenerii de proiect, au discutat pe forum întrebări despre 

securitatea pe internet, explicând regulile importante în eTwinning. Elevii au creat 

puzzle-uri prin care s-au prezentat și, respectiv, au rezolvat puzzle-urile primite de la 

partenerii de proiect, pentru a descoperi fotografiile echipelor și școlilor. 

Elevii au participat activ la concursul de Logo-uri. Ei au creat și au trimis 

felicitări personalizate colegilor din alte țări, alcătuind urări cu ocazia Anului Nou 

2020, în baza proprietăților elementelor chimice. Pentru o învățare profundă am 

propus elevilor o selecție de resurse calitative despre Tabelul Periodic. Elevii au 

lucrat în Exploratorul elementelor chimice, au creat în baza Tabelului Periodic jocuri 

și cărți digitale cu întrebări și răspunsuri despre elementele chimice. Elevii au fost 

entuziasmați să observe și să investigheze fenomenele periodice din viața noastră și 

să colaboreze cu elevii din alte țări, în grupuri mixte, pentru a crea cărțile digitale. Ei 

au observat fenomenele periodice în școlile lor și au realizat fotografii originale, care 

reflectă periodicitatea. Majoritatea elevilor au fost începători în proiectele eTwinning 

și au învățat cum să colaboreze și să comunice cu partenerii din alte țări, folosind 

instrumente digitale, cum să lucreze în grupurile internaționale. Succesele elevilor au 

fost reflectate în Jurnalul de proiect  

Elevii au analizat fenomenele periodice, au discutat și au propus un algoritm 

pentru investigarea fenomenelor, utilizat de toate echipele de proiect:  

1) Ce fenomen periodic au observat?  

2) De ce se întâmplă acest fenomen?  

3) Cum are loc fenomenul?  
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4) Care este periodicitatea fenomenului, la ce interval de timp se repetă?  

5) Ce factor determină acest fenomen?  

6) Care sunt consecințele acestui fenomen?  

7) Cât de important este acest fenomen în viață?  

8) Am putea influența periodicitatea acestui fenomen?  

9) De ce este interesant acest fenomen periodic?  

10) Ce regulă am putea descoperi, analizând acest fenomen?  

Elevii au elaborat Rapoarte de investigație și prezentări despre fenomenele 

periodice, care au fost discutate pe forumuri și la lecțiile de Chimie. Ei au colaborat 

cu profesorii de limba engleză, biologie, fizică, matematică, muzică, tehnologie, 

geografie, pentru a explica fenomenele periodice observate. Elevii au prezentat și au 

explicat cele mai interesante fenomene periodice. De exemplu, respirația; oscilațiile 

periodice în ventilația pulmonară; pulsul; mersul; clipirea ochilor; somnul; mișcarea 

planetelor în jurul Soarelui; fazele lunii; schimbarea anotimpurilor; schimbarea zilei 

și a nopții; răsăritul soarelui; deschiderea și închiderea florilor noaptea și dimineața; 

migrația păsărilor; sărbătorile calendaristice; vacanțele; zilele de naștere; lucrul 

semaforului, mișcarea pendulului, mișcarea acelor ceasornicului; etc. Elevii au 

descoperit, că majoritatea fenomenelor din viața noastră sunt periodice. 

Pe parcursul proiectului, interesul elevilor pentru disciplina Chimie a crescut. 

Participanții proiectului au discutat diverse întrebări de pe forumuri, s-au creat 19 

subiecte, au fost postate peste 422 de mesaje. Ei au analizat întrebările:  

● Ce este periodicitatea?  

● Care este cel mai interesant lucru despre elementele chimice și Tabelul periodic, 

pe care l-au descoperit, folosind resursele propuse?  

● Care este importanța Tabelului periodic și a Legii periodicității, descoperite de 

Dmitrii Mendeleev în 1869, pentru societatea modernă?  

● Cum au participat la sărbătorirea Anului Internațional al Tabelului Periodic 

2019?  

Limba de comunicare în acest proiect a fost Limba engleză. Platforma 

eTwinning ne-a oferit oportunitatea de a atinge obiectivele proiectului nostru prin 

utilizarea instrumentelor disponibile: Tabla virtuală, Jurnalul Proiectului, Forumul, 

Evenimentele online, e-mail.  Elevii au învățat cum să încarce imagini, videoclipuri și 

documente în materiale și să le posteze pe TwinBoard. Ei au participat activ la 

discuțiile din forumuri și au scris comentarii în Jurnalul de proiect. Elevii au utilizat 

diferite resurse pentru a învăța despre elementele chimice, a crea întrebări și a găsi 

răspunsuri la acestea. Participanții au lucrat în 8 grupe, conform grupelor Tabelului 

Periodic, au analizat și au răspuns la întrebările colegilor din alte țări.  Ei au elaborat 
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o prezentare Google cu 261 de pagini. Fiecare întrebare a fost scrisă pe un slide, 

indicând bibliografia folosită și numele autorului întrebării. Astfel, elevii au învățat să 

respecte drepturile de autor. Pentru a evalua proiectul și a-și autoevalua activitatea, 

elevii au elaborat portofolii electronice, folosind Formulare Google. Ei au manifestat 

multă ingeniozitate în crearea jocurilor bazate pe Tabelul periodic, utilizând: 

Crossword Labs, Jigsawplanet, Kahoot.  

Rezultate, impact și documentare. Toți partenerii de proiect au lucrat cu 

entuziasm la proiectul „Periodicitatea în viața noastră”. Ne-am atins obiectivele, 

deoarece toate activitățile proiectului au fost implementate calitativ. În Chestionarul 

de evaluare am rugat elevii să caracterizeze proiectul printr-un adjectiv. Iată care sunt 

opiniile elevilor despre proiectul Periodicitatea în viața noastră: uimitor, minunat, 

științific, deschis, colaborativ, complex, creativ, curios, energic, excelent, amuzant, 

bun, informativ, inovator, instructiv, interesant, investigativ, magnific, perfect, 

periodic, calitativ, spectaculos, valoros, original, util. 

Conform Formularului de evaluare, majoritatea elevilor apreciază creativitatea și 

calitatea acestui proiect la un nivel înalt. 95% dintre elevi ar dori să participe și la alte 

proiecte eTwinning în viitor. 84,2% de respondenți și-au exprimat satisfacția înaltă de 

participare în acest proiect, iar 15,8% - la nivel mediu. Pentru diseminarea 

proiectului, elevii au realizat programe radio în școală, au scris articole mici pe 

TwinBoard, au creat videoclipuri și prezentări, au făcut publicitate proiectului pe 

rețelele de socializare. Rezultatele proiectului au fost discutate de către echipa 

managerială a proiectului la un eveniment online, organizat pe Twinspace. Elevii au 

indicat, că acest proiect le-a dezvoltat în mare măsură competențele în diferite 

domenii: investigare (66,7 %), creativitate (70,2 %), învățare (57,9 %), comunicare în 

limba engleză (71,9 %), colaborare (57,9 %), autoevaluare. Apreciem mult acest 

proiect, datorită realizării obiectivelor și satisfacției exprimate de elevi și părinți în 

realizarea lui.  

Participând în acest proiect eTwinning elevii au ajuns la concluzia, că 

periodicitatea este foarte importantă în viața noastră. Proiectul a oferit elevilor 

posibilitatea de a învăța Chimia într-un mod inovativ, prin observarea și investigarea 

teoretică a fenomenelor periodice din jurul nostru. Implicarea elevilor în proiecte 

eTwinning este o sarcină a cadrelor didactice, care produc schimbarea orientată spre 

educația de calitate și succesul elevilor.  
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FIȘELE DE ACTIVITATE INDEPENDENTĂ LA CHIMIE-METODĂ 

,,Cei mai buni profesori sunt cei care te învaţă încotro să te uiţi, 

 dar nu îţi spun şi ce să vezi, lăsând libertatea fiecărui copil  

de a descoperi şi cunoaşte în stilul său propriu”. 

Din perspectiva unei concepții moderne asupra procesului educațional, 

perfecționarea lecției reprezintă un imperativ. În acest sens a fost necesară 

deschiderea lecției către viață și integrarea celui care învață în mediul social prin 

prisma competențelor sale. Una dintre acestea fiind a învăța să înveți ceea ce 

înseamnă o perseverare în învățare, a-și organiza propria învățare, inclusiv prin 

managementul eficient al timpului și al informațiilor  atât în grup cât și individual [4]. 

Astfel valorificarea potențialului elevilor, sistematizarea informațiilor acumulate la 

lecție și a celor din alte surse de informare și transferarea acestora în anumite 

capacități presupune un efort deosebit ce se completează prin activitate independentă. 

Activitatea independentă este cea în cadrul căreia se poate realiza cel mai bine 

tratarea diferenţiată a elevilor. Astfel, elevii care dispun de un potenţial intelectual 

mai mare vor primi sarcini cu grad mai mare de dificultate, care urmăresc să le 

stimuleze capacităţile intelectuale şi să evite apariţia stărilor de plictiseală şi de 

plafonare, în timp ce elevii care au dificultăţi în parcurgerea conţinuturilor vor primi 

sarcini simplificate, dar care să-i facă să înregistreze anumite succese, crescându-le 

astfel încrederea în forţele proprii şi determinându-i să-şi dorească să obţină astfel de 

rezultate şi în viitor.  

Rolul cadrului didactic este de a verifica şi aprecia rezultatele obţinute de elevi 

şi de a forma în timp, la aceştia, capacităţi de autoevaluare. 

Activitatea independentă se caracterizează prin: 

• sarcini individualizate cu obiective, conținut și realizare; 

• rezolvarea independentă a sarcinilor propuse; 

• monitorizarea procesului de rezolvare a sarcinilor de către profesor și ghidare în 

activitate a elevului; 

• individualizarea sarcinilor în funcție de ritmul propriu de învățare a elevului, 

conform capacităților și nivelului său de cunoaștințe, priceperi și deprinderi; 

În activitatea la clasă profesorul poate întocmi fișe de activitate îndependentă 

folosind un conținut diferențiat în dependență de subiectul lecției, căci misiunea 

INTERACTIVĂ DE ÎNVĂȚARE ȘI EVALUARE 

Svetlana Grigoreanu, prof. de biologie și chimie, gr. did. II 

Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu”, Leova 
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profesorului este de a pregăti elevul pentru ,,a fi,, și ,,a deveni,,  utilizând autonomia, 

autoeducația și autoevaluarea. Ele au rolul de a facilita însușirea temeinică a 

cunoștințelor pe căi accesibile, specifice grupului de elevi și fiecărui elev în parte în 

dependență de necesitățile cognitive ale acestuia, dezvoltării intelectuale și ritmului 

propriu de învățare. 

Folosirea fișelor demonstrează că: 

• dispare pasivitatea elevului, fiecare lucrează în ritm proriu și profită la 

maximum de lucrul efectuat; 

• elevii învață să gândească și să învețe autonom, se crează sentimentul de 

responsabilitate pentru propria învățare, elevul participă activ la propria formare; 

• stimulează creativitatea elevilor, dând posibilitatea de manifestare spontană a 

caracteristicilor individuale; 

• permite profesorului să evalueze zilnic progresul elevului; 

• folosirea eficientă a timpului rezervat pentru învățare. 

 

Figura 1. Fișa de lucru Clasa a VIII-a. Subiectul: ,,Hidrogenul și oxigenul” 

La chimie utilizarea fișelor de activitate independentă este productivă atât în 

procesul de predare-învățare cât și pentru evaluarea cunoștințelor și pot fi integrate în 

orice etapă a lecției. Fiind aplicate la începutul lecției oferă posibilitate profesorului 

să verifice realizarea temelor pentru acasă din punct de vedere cantitativ, dacă sunt 

aplicate pe parcursul lecției permit analiza și sinteza și corectarea momentană a 
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erorilor dat fiind faptul că sarcinile rezolvate se pot analiza frontal, asigurându-se un 

feed-back momentan. 

 

Figura 2. Fișă de activitate independentă: ,,Proprietățile chimice a acizilor” 

Să analizăm câteva modele de fișe de activitate indipendentă utilizate la 

studierea chimiei: Clasa a VIII-a Subiectul: ,,Hidrogenul și oxigenul” (Figura 1) sau 

,,Proprietățile chimice a acizilor” (Figura 2). 

Utilizand urmatoarele elemente: Na, Mg, Al, Fe (II), Fe(III), Zn, Ag, Ca, K, Cu 

și radicalul din schemă alcătuiți formulele chimice și indicați denumirea acestora.  

 

 

FIŞĂ DE LUCRU – Formule chimice 

1. Completati tabelul urmator: 
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Fișe de activitate independentă utilizate pentru exersarea egalării ecuațiilor 

reacțiilor chimice. 

 

Zn + HCl —>  ZnCl +  H2 

Elemente Până la 

reacție 

După 

reacție 

Zn   

H   

Cl   

Fișă de activitate independentă. Subiectul: Tipuri de reacții chimice: 

Pentru fiecare schemă din imagine alcătuiți ecuația reacției respective. Stabiliți 

coeficienții corespunzători 

   

Astfel, prin activitatea  independentă se rezolvă o mare parte a problemelor 

predării şi învăţării. Rostul acestei forme de organizare a activităţii nu se limitează la 

formarea deprinderilor de muncă independentă la elevi, ci prin ea se îndeplinesc 

sarcinile fundamentale ale procesului de învăţământ și anume deprindrea de a învăța 

și ulterior ca adult deoarece actual omul trebuie să se instruiască și să se 

perfecționeze necontenit și obișnuința elevilor de a lucra independent este o 

necesitate, o formă de pregătire pentru viață. Astfel, dobândirea noilor cunoştinţe, 

priceperi şi deprinderi, aplicarea lor în practică, repetarea şi sistematizarea 

cunoştinţelor, autoevaluarea. Prin activitatea independentă se urmăreşte şi realizarea 

unor obiective ca: formarea spiritului de observaţie, dezvoltarea proceselor psihice de 

Nr. Crt. Simbol element 

chimic 

Denumire 

element 

chimic 

Formulă chimică Denumire compus 

chimic 

MODEL Fe fier FeSO4 Sulfat de fier 

1  sodiu  Carbonat de sodiu 

2 H  HF  

3  magneziu MgCl2  

4  argint  Azotat de argint 

5 S   Sulfură de calciu 

6  aluminiu  Fosfit de aluminiu 

7 P  P2O5  

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

____________________________ 
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cunoaştere (a gândirii, memoriei, imaginaţiei), formarea spiritului ce independenţă şi 

a iniţiativei, formarea unor trăsături pozitive de voinţă şi caracter ca: dârzenia. 

perseverenţa, curajul de a învinge dificultăţile ş.a.  

Activitatea independentă a elevilor are o deosebită valoare educativă în formarea 

lor intelectuală, deoarece contribuie într-o mai mare măsură la dezvoltarea proceselor 

de cunoaştere ale elevilor, a spiritului de iniţiativă şi organizare, la formarea 

deprinderii de a lucra ordonat şi măreşte încrederea elevului în forţele proprii. 

Formularea unor cerinţe în fața temei sau chiar a obiectului, numai pentru a 

ocupa timpul copiilor, nu contribuie la realizarea unităţii lecţiei şi scade interesul 

elevilor  pentru lucru. Temele date elevilor în asemenea momente trebuie să cuprindă 

noţiuni cunoscute. înţelese cu care pot opera în sitiaţii noi şi care să acopere integral 

timpul pentru aceste activităţi. Pentru a stimula elevii în rezolvarea tuturor sarcinilor 

este necesar ca tot ceea ce ei au lucrat independent să fie controlat şi apreciat de 

profesor. 

Este bine cunoscut că fiecare obiect de învăţământ oferă posibilităţi multiple de 

organizare a activităţii independente. Chimia nu face excepție din această legitate, 

chiar fiind o disciplină experimentală și bazată pe învățarea prin descoperire ea oferă 

spațiu suficient pentru activitate independentă ce devine un mijloc puternic de 

îmbogăţire a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor. Profesorul doar are menirea 

să ghideze activitatea elevului în direcția obținerii rezultatelor scontate. Preocupările  

permanente ale acestuia trebuie să vizeze: informarea psihopedagogică și metodică; 

cunoașterea potențialului și a particularităților elevilor cu care lucrează; măsurarea și 

aprecierea  rezultatelor obținute în urma evaluărilor; adaptarea procesului instructiv-

educativ la posibilitățile reale ale elevilor; valorificarea cunoștințelor elevilor însușite 

atât formal, dar și nonformal și informal. 
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CADRUL METODELOR INTERACTIVE DE INSTRUIRE 

Dina Gumennaia, Liceul Teoretic „Constantin Popovici”, r. Râșcani 

Rezumat. Creativitatea prezintă o calitate valoroasă care este indispensabil necesară pentru 

activitatea profesională în condițiile modificărilor din societate. Sistemul educațional este într-un 

proces de reformare, impus inclusiv și de reforma curriculară. Dezvoltarea personalității creative, 

inclusiv la disciplina chimia depinde de metodologia aplicată și trebuie realizată în baza unei 

analize psihopedagogice profunde. Procesul de elaborare a ideilor/produselor originale personale 

pune bazele dezvoltării independente pe parcursul întregii vieți, fapt care poate asigura durabilitatea 

socială. 

Dezvoltarea creativității elevilor este un subiect actual în pedagogia 

contemporană, deoarece influențează în mod direct calitatea competențelor formate în 

sistemul educațional, dar mai ales – se reflect în manifestarea nivelului profesional în 

domeniul câmpului muncii. În curricula la chimie (ediția 2019) se pune un accent 

deosebit pe elaborarea diferitor materiale bazate pe creativitatea individuală – fapt 

care ar asigura o abordare mai profundă a unor subiecte din materia școlară, dar și din 

viața cotidiană. 

Disciplina chimie în aspect didactic are o funcție importantă în formarea și 

dezvoltarea personalității elevului, capabil să manifestee corectitudine și deschidere, 

curiozitate și creativitate în timpul lecțiilor de chimie, precum și să integreze aceste 

competențe în viața de zi cu zi. 

Profesorul de chimie este obligat să creeze condiții favorabile pentru formarea 

elevului motivat spre o activitate cognitivă dinamică, capabil să demonstreze o 

poziție socială responsabilă și să se dezvolte armonios în societatea care trece prin 

schimbări profunde marcate de concurență, tehnologii noi, revizuirea valorilor etc. În 

programul educațional „Școala noastră nouă” se stipulează: Absolventul școlii 

moderne trebuie să posede capacitatea de a gândi creativ, a identifica soluții 

nestandarte, a manifesta inițiativă. Fiecare copil dispune de potențial creativ, 

capacitatea de dezvoltare a căruia depinde de atitudinea formatorului față de 

manifestările formabilului, de felul cum se transmite informația, metodologia 

aplicată, mecanismele de stimulare a creativității etc. 

Reieșind din aceste considerente, în fața cadrului didactic apare sarcina 

eficientizării lecției de chimie cu scopul de a dezvolta potențialul creativ în cadrul 

activităților educaționale. Eficientizarea lecției poate fi realizată în baza unor acțiuni 

ca: 

- Sporirea calității procesului didactic; 

CZU: 37.016:54 

DEZVOLTAREA POTENȚIALULUI DE CREAȚIE LA CHIMIE ÎN 
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- Utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale moderne; 

- Desfășurarea activităților didactice cu caracter creativ etc. 

Apare necesitatea asigurării atmosferei creative pe calea instruirii educabililor 

cum să utilizeze diferite metode și procedee de activitate creativă.  

Lecția creativă este o activitate de colaborare între elev și profesor, în care multe 

din ideile unuia sunt dezvoltate/susținute de celălalt. Acest tip de lecție se deosebește 

de lecția tradițională prin abordarea metodologică, obiectivele propuse și finalitățile 

atinse. Rezultatele lecției creative nu sunt doar cele imediat vizibile, ele pot fructifica 

în timp, peste câțiva ani. Lecția creativă este rezultatul unei munci complexe cu 

aspect de problematizare, un process euristic și dezvoltativ pentru elev. În cadrul 

lecției creative sunt utilizate atât metode active, cât și interactive. Elevii se află într-o 

atmosferă de activizare a gândirii și încep a elabora produse intelectuale creative 

personale. Reieșind din faptul că procesul se axează pe o colaborare productivă elev-

profesor, interacțiunea dintre ei se caracterizează prin trăinicie și încredere. Elevul 

devine unul dintre regizorii activi ai procesului, deseori îmbunătățind scenariul cu 

elemente proprii, astfel el se trensferă din ascultător pasiv în creator activ. În acest 

proces elevii au rol de investigatori, descoperitori, creatori, care elaborează idei, 

susțin ipoteze, prezintă noi produse intelectuale și educaționale. 

În calitate de condiții necesare pentru formarea potențialului creativ putem 

menționa condițiile psihologice: 

• Crearea microclimatului favorabil în colectivul de elevi; 

• Crearea circumstanțelor, care solicită curiozitatea; 

• Stimularea și încurajarea inițiativei, a ideilor creative; 

• Utilizarea obligatorie a exercițiilor practice; 

• Schimb reciproc de experiență din viață; 

• Excluderea mecanismelor de inhibare, a criticii personalității copilului; 

• Individualizarea și diferențierea în procesul educațional; 

• Motivarea pentru utilizarea noilor cunoștințe prin intermediul comunicării 

activatoare, adică profesorul orientează chibzuit elevii spre manifestarea 

independenței, inițiativei, creativității pe parcursul activităților didactice. 

Dezvoltarea potențialului creativ la elevi va avea succes doar în cazul când 

acesta va fi un actorul unui proces bine orientat cu soluții pe etape pentru sarcinile 

pedagogice, orientate spre realizarea obiectivului. În activitatea pedagogică este 

rațional de utilizat tehnologii orientate pe personalitate, de dezvoltare a gândirii 

critice și a învățământului problematizat etc. Activitatea pedagogică privind 
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dezvoltarea calităților creative ale elevilor se planifică ținând cont de cunoștințele și 

abilitățile elevilor. 

Lecțiile cu caracter creativ sunt mai productive în cazul utilizării metodelor 

interactive de instruire. Metodele interactive sunt orientate spre o interacțiune largă 

nu numai cu profesorul, dar și între elevi. Activitatea creativă este aplicată la toate 

etapele lecției. Ca exemplu, la lecția de consolidare și generalizare a materialului 

poate fi utilizată eficient jocul intelectual-distractiv Quest cu aplicarea tehnologiei 

instruirii problematizate. Lecția se desfășoară sub formă de joc și în condițiile 

organizării corecte elevii au satisfacția de la aplicarea cunoștințelor, iar profesorul 

obține rezultate privind nivelul de cunoștințe ale elevilor. Scopul jocului Quest este 

realizarea într-o consecutivitate determinată a sarcinilor și în baza regulilor – să 

obțină scopul propus în baza ingeniozității, logicii și a lucrului în echipă. 

Structura Quest-ului poate fi următoarea: 

 

Ca exemplu, propun unele sarcini în cadrul unei lecții de chimie la subiectului 

„Tipuri de reacții chimice” folosind tehnologia Quest: 

Sarcina 1. Scrieți ecuațiile reacțiilor chimice descifrând textul codat, unde cifrele 

sunt indicatori pentru determinarea poziției elementului în Sistemul periodic. 

Respectați regulile de alcătuire a formulelor chimice, determinați coeficienții. 

Codul Ecuația reacției chimice 

15+ 8 →?  

? → 80 + 8  

16 + 8 → ?  

 ? → 1 + 8  

 

  

Introducere

• provocarea

• distribuția rolurilor

Sarcini

• etape

• întrebări

Ordinea de 
executare

• bonusuri, amenzi

Evaluare
• rezultate, premii
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Sarcina 2. Completați tabelul la subiectul „Tipurile de reacții chimice” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Astfel, prin îmbinarea activității creative cu metodele interactive obținem o 

intensificare a activității cognitive, care contribuie la sporirea randamentului 

procesului educațional. 
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CZU: 372.854 

IMPORTANȚA METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE DE EVALUARE 

ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE LA CHIMIE 

Rovim Pîrgari, masterand, profesor de chimie 

gimnaziul Corpaci, r-nul Edineț 

Creşterea interesului pentru metodele activ-participative, generate de actuala 

deschidere a şcolii spre noi obiective şi conţinuturi, și a  noilor experienţe de 

cunoaştere, de trăire şi de acţiune necesită o pregătire a  tinerilor pentru o viaţă activă 

şi creativă, pentru muncă, pentru o mai mare participare la rezolvarea multiplelor şi 

complexelor probleme ale vieţii. Dinamismul dezvoltării sociale necesită 

intensificarea aplicării unor tehnologii şi metodologii fondate ştiinţific în toate sferele 

vieţii cotidiene. 

Metodele de învăţământ reprezintă modalităţile sistematice de lucru de care se 

pot servi profesorii în activitatea de instruire şi studenţii în cea de învăţare, capabile 

să conducă la rezolvarea obiectivelor pedagogice propuse. Pentru profesor, metodele 

de învăţământ servesc la organizarea şi conducerea unei acţiuni sistematice prin care 

elevii vor realiza obiectivele pedagogice, arătându-i de asemenea ,,ce să facă? şi cum 

să acţioneze?” Alegerea uneia sau alteia din metode de către profesor, depinde de 

mai mulţi factori subiectivi sau obiectivi, cum ar fi:  

❖ personalitatea profesorului; 

❖ imaginaţia şi puterea lui de adaptare; 

❖ competenţa profesională; 

❖ capacitatea de reflexie pedagogică şi de analiză. 

Conform opiniei lui Piaget, scopul metodelor este acela de a crea anumite 

condiții, care să favorizeze dezvoltarea anumitor procese, capacități, elevul 

implicându-se în propria sa dezvoltare. Metodologia diversificată, îmbină activitățile 

de cooperare, de învățare în grup, cu activitățile de muncă independent și reprezintă o 

cerință primordială în educația postmodernistă. Specific metodelor interactive de 

grup este faptul că ele promovează interacțiunea dintre mințile participanților, dintre 

personalitățile lor, ducând la o învățare mai activă și cu rezultate evidente. 

Învățământul modern preconizează o metodologie axată pe acțiune, operatorie, deci 

pe promovarea metodelor interactive, care să solicite mecanismele  gândirii, ale 

inteligenței, ale imaginației și creativității. 

Scopul cercetării constă în importanța implimentării metodelor activ-

partivipative de evaluare centrate pe elev, în dezvoltarea competențelor specifice la 

chimie. 
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Folosind diferite metode de studiu  în domeniul chimiei, am depistat că anume 

metodele active sunt acele metode aflate în sfera elevului, apropiate mult mai mult de 

mentalitatea acestora, dar și de nivelul său de înțelegere. Este mult mai ușor să treci 

de partea modernității, să înțelegi nevoile și expectanțele elevilor. Aplicând metodele 

și tehnicile de învățare creativă, asimilarea noilor structuri cognitive nu vor fi foarte 

costisitoare și vor deveni o reală plăcere.  

Apariția metodelor activ-participative a stârnit diverse controverse, fiind 

considerate doar o îmbunătățire a metodelor tradiționale, dar adaptate condițiilor 

moderne. Astfel s-au conturat diverse definiții și păreri legate de aceste noi metode, 

dar niciuna care să vizeze clasificarea sau gruparea acestor metode, care pot fi 

clasificate pe mai multe categorii: 

a) Metode care favorizează predarea-învățarea conceptelor: predarea-învățarea 

reciprocă; mozaicul; tehnica Lotus; stabilirea succesiunii evenimentelor; bula 

dublă; cubul; puzzle. 

b) Metode de fixare, consolidare și evaluare: diamantul; ghicitorile; ciorchinele; 

tehnica fotolimbajului; posterul; turul galeriei; cvintetul; metoda piramidei. 

c) Metode care stimulează gândirea și creativitatea: brainstormingul; tehnica 

6/3/5(Brainwriting); metoda philips 6/6; jocul didactic/ jocul de rol; tehnica 

viselor; zarurile. 

d) Metode prin care elevii sunt învățați să rezolve sarcini: pălăriuțele gânditoare; 

studiul de caz; pătratele divizate; știu, vreau să știu, am învățat; diagrama cauză- 

efect; interviul; explozia stelară; metoda Frisco. 

e) Metode de lucru în grup: proiectul; metoda piramidei; schimbă perechea; 

cafeneaua; experimentul; explorarea interdisciplinară; cercetarea mea; 

investigația comună. 

Folosesc propria experiență în ameliorarea soluțiilor, folosesc experiența 

cadrelor didactice, iar mai întâi pornesc de la experiența pe care o au elevii, iar prin 

aceasta le ofer șansa de afirmare, de-a cunoaște mai multe metode. 

Metoda Triunghiuri. Una din metodele de analiză a datelor, care deseori se 

aplică la chimie este metoda Triunghiuri. Ea permite dezvăluirea și explorarea unei 

teme cu mai multe subiecte de cercetare ca un conțiunt integru, prin propunerea și 

argumentarea ideilor, exprimarea punctelor de vedere proprii, contribuie la 

optimizarea înțelegerii relațiilor dintre trei noțiuni, teorii, subiecte, clasifică termenii, 

evidențiază ideile într-o anumită situație-problemă. Prin intermediul acestei metode 

se arată particularitățile esențiale ale fiecărei idei, concepții, subiect cercetat cu 

asemănările dintre ele și criteriile de diferențiere. Metoda Triunghiuri poate fi 
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aplicată la orice tip de lecție, în diverse moduri de organizare a clasei pentru activități 

în grup, frontal sau individual. Aplicând-o, profesorul poate formula sarcini din 

nivelele domeniului cognitiv cu utilizarea resurselor materiale. 

Etapele metodei: 

1. În spațiile triunghiurilor I, II și III se va nota  ideea principală a subiectelor 

cercetate; 

2. Identificarea și indicarea asemănărilor dintre subiectele cercetate: 

a. În spațiul triunghiului A se includ asemănările dintre informația 

triunghiurilor I și II. 

b. Spațiul triunghiului B va fi completat cu asemănările dintre informația 

triunghiurilor II și III. 

c. Spațiul triunghiului C- cu asemănările identificate în mesajele din 

triunghiurile I și III. 

3. Includerea criteriilor de diferențiere dintre subiectele studiate în triunghiului D. 

Metoda proiectelor. Proiectul prezintă o sumă de activități care conduc la 

realizarea unui scop comun și necesită un consum important de resurse ( umane, 

materiale, financiare, echipamente, informații documentare și timp). 

La chimie metoda proiectului poate servi ca un instrument în dezvoltarea unui 

parteneriat elev- profesor pentru îmbunătățirea calității produsului final, cât și a 

calității procesului în care se implică elevii. Acest aspect presupune formarea la 

discipoli a competențelor de valoare prin: 

- încurajarea interogării active și a gândirii la nivel superior; 

- participare mai bună, sporirea încrederii în sine și avantajarea motivației de a 

învăța; 

- oportunități de dezvoltare a unor abilități complexe, cum ar fi abilități de 

gândire, rezolvarea problemelor, colaborarea și comunicarea; 

- accesul la o gamă mai largă de oportunități de învățare la ore oferă o strategie de 

implicare a elevilor care aparțin diverselor medii socio-culturale. 

Etapele proiectului: 

1. Identificarea și formularea problemei care trebuie rezolvată prin proiect. 

2. Formularea obiectivelor și a scopului. 

3. Stabilirea echipei de proiect și a partenerilor. 

Ca proiectul să-și atingă scopul, elevilor li se oferă tabelul cu întrebările utile în 

respectarea pașilor importanți. 

Aplicând aceste metode în timpul orelor de chimie, anume cadrul didactic crează 

o ambianță de lucru care favorizează desfășurarea activității și trezește motivația de a 
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realiza sarcinile de lucru, valorificând strategii axate pe formare de competențe, pe 

motivare pentru activitate și va desfășura activități de învățare care vor fi relevante 

pentru contextele reale de viață, încurajând  interacțiunea socială a elevilor în 

realizarea sarcinilor, contribuind  la evaluarea activității educaționale. 

Întrebările proiectului Pașii proiectului 

De ce?- finalitatea. 

Ce?- obiectivele intermediare și 

terminale 

- Informarea- se colectează informația necesară pentru 

planificarea și realizarea sarcinilor, folosind surse 

disponibile de informații: manuale, cărți de specialitate, 

publicații, site-uri Internet etc. 

Cum?- definirea strategiei, căile de 

realizare. 

- Planificarea- se pregătește planul după care se vor realiza 

sarcinile preconizate și resursele necesare. Acestea, fiind 

clar definite, se repartizează între membrii grupului care le 

vor îndeplini printr-o colaborare eficientă.  

Cine?- definirea responsabilităților 

fiecărui participant. 

- Decizia- în grup se decide alternativa stategiilor de 

rezolvare a problemei.Profesorului îi revine rolul să 

comenteze și să discute dacă este necesară modificarea 

acestor strategii. 

Cu ce?- stabilirea resurselor 

umane, financiare- bugetare pentru 

activitățile preconizate. 

- Implementarea- activitățile creative ale fiecărui membru 

de grup se desfășoară după planul de acțiune, printr-o 

muncă responsabilă. 

Când?- fixarea termenilor. - Controlul- are loc verificarea de sine stătătoare a 

rezultatului muncii. Profesorul intervine ca persoană suport 

sau consultant. 

Cu ce rezultate?- anticiparea 

efectelor pe plan material, moral, 

intelectual etc. 

- Evaluarea- se evaluează în comun procesul și rezultatele 

obținute. Profesorul va realiza feed-back-ul, exteriorizarea 

unor lacune, totodată se va pune în evidență și calitatea 

produsului final. 

 

Evaluarea elevilor prin aceste metode o putem realiza la etapa realizarea 

sensului sau la reflecție, după ce am predat tema nouă elevilor. 

Anume, proiectul descoperă la elevi un potențial formativ superior decât în cazul 

metodelor tradiționale. Participarea fiind bazată pe: 

- Realizarea unui schimb de idei cu colegii; 

- Cooperarea în rezolvarea sarcinilor de lucru; 

- Exprimarea punctelor de vedere proprii; 

- Argumentarea, adresarea întrebărilor pentru a înțelege mai bine scopul; 

- Preluarea inițiativei, realizarea prezentării în fața publicului; 

- Construirea de sine stătător a propriei baze de cunoștințe. 
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În procesul de predare și învățare utilizarea metodelor,, Proiectul’’  și 

,,Triunghiuri’’ este binevenit atât elevilor, cât și profesorului. Cu ajutorul acestor 

metode profesorul îi evaluează ușor pe elevi. 

Pe baza acestor metode la elevi se îmbogățește creativitatea, elevii devin mai 

încrezuți în sine, mai bine conștientizează lucrurile, deasemenea ei lucrează în grup, 

în perechi, anume acestea metode îi ajută să colaboreze unii cu alții. Pe baza acestor 

metode profesorul îi evaluează foarte ușor , depistând cunoștințele fiecărui elev 

aparte. 

Concluzii 

Metodele interactive cuprind un set de metode active şi o serie de activitǎṭi care 

au intenṭia stimulǎrii ȋnvǎṭǎrii şi dezvoltǎrii gândirii critice, oferind un caracter 

spontan ce contribuie la dezvoltarea independenṭei ȋn gândirea şi acṭiunile copiilor.  

Prin metodele interactive de grup, copiii ȋşi exerseazǎ capacitatea de a selecta, 

combinǎ, ȋnvaṭǎ lucruri de care vor avea nevoie ȋn viaṭa de şcolar şi de adult. 

Totodatǎ, ȋşi descoperǎ şi dezvoltǎ creativitatea deoarece trebuie sǎ gǎseascǎ, sǎ 

identifice, sǎ caute şi sǎ descopere soluṭionarea problemelor.  În lucrul cu metodele 

active centrate pe elev Rolul cadrului didactic este de a organiza ȋnvǎṭarea, de a 

susṭine efortul copiilor şi de a nu lua asupra lui, integral sau parṭial, aceastǎ strǎdanie. 
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,,Pentru a deveni un om capabil si de succes în orice profesie 

trei lucruri sunt necesare: natura, studiul și practica.” 

Henry Ward Beecher 

Învățământul este un domeniu mobil, care răspunde cerințelor sociale aflate într-

o continuă schimbare și transformare, de aceea cadrul didactic are ca scop să dezvolte 

competențele profesionale a elevilor și pregătirea acestora pentru provocările vieții. 

În viziunea Comisiei Europene [1]: ,,Competența-cheie reprezintă un pachet 

transferabil și multifuncțional de cunoștințe, deprinderi ( abilități) și atitudini, de care 

au nevoie toți oamenii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, pentru incluziune 

socială și profesională. Acestea trebuie dezvoltate până la finalizarea educației 

obligatorii și trebuie să acționeze ca un fundament pentru învățarea în continuare, ca 

parte componentă a învățării pe tot parcursul vieții.”  

Chimia a devenit demult o parte integrată a vieții cotidiene, de aceea la etapa 

actuală a dezvoltării societății rolul instruirii în domeniul Chimiei ca parte 

componentă a științelor naturale devine din ce în ce mai evident, competențele 

specifice Chimiei având o pondere considerabilă în complexul competențelor general 

– umane. 

Cultura chimică reprezintă o parte componentă a culturii generale umane, având 

o contribuție esențială la dezvoltarea și modernizarea civilizației, devenind în același 

timp și o condiție necesară de existență a acesteia. În acest context, disciplină de 

studii Chimia trebuie tratată multidimensional: ca o reflectare a științei respective, cu 

o subordonare rigidă logicii interne, consecutivității academice a conținuturilor, 

abordărilor științifice și ca mijloc/instrument de soluționare a problemelor de viață 

prin crearea, pe „temelia” cunoștințelor specifice acestei discipline, a modelelor de 

gândire, acțiune și adaptare socială, a tehnicilor de muncă intelectuală, de incluziune 

profesională și socială. Acest principiu de abordare se poate realiza la orele de chimie 

prin crearea conexiunilor între sistemul: cunoștințe - capacități – deprinderi și 

sistemul: valori – atitudini.  

Pentru o realizare eficientă a demersului instructiv la disciplina Chimie este 

necesar să se stabilească o corelare și coordonare dinamică între Competențele 
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specifice ale disciplinei și strategiile didactice propuse, în strâns acord cu unitățile de 

conținut și activitățile de învățare – predare, volumul, complexitatea, valoarea 

formativă a acestora fiind raportate la posibilitățile de valorificare a potențialului 

fiecărui elev și dobândirea de către acesta a competențelor necesare pentru viață. 

Prin studiul Chimiei, elevii sunt educați în formarea unui stil de viață echilibrat 

fizic, intelectual și comportamental, prin implicarea activă în transferul de informații 

științifice și de competențe (cunoștințe-capacități-deprinderi) în contexte integratoare 

care evidențiază dimensiunile reale ale raportului activitate școlară -viață (valori -

atitudini). 

Dobândirea cunoștințelor ( ce știe elevul ) se obțin pin învățare sistemică cu 

participarea alături de procesele cognitive-senzoriale și superioare (memoria, 

imaginația, gândirea), a atenției, afectivității și efortului voluntar, precum și cu 

aportul inteligenței. 

Abilitățile (capacitatea elevului de a utiliza cunoștințele în diferite situații) se 

clasifică în: Abilități cognitive sunt implicate în sarcini/activități care necesită 

prelucrarea mentală a informațiilor: 

a) Abilitatea generală de învățare - abilitate de a asimila informații noi, de a le 

reorganiza și de a opera cu acestea în rezolvarea de probleme. Cuprinde 

concentrarea atenției, rezistența la distragere și capacitatea de organizare și 

operare cu informațiile. 

b) Abilitatea spațială - capacitatea de a genera, reține şi transforma imagini vizuale 

abstracte, manipularea și organizarea informației spațiale. 

c) Abilități funcționărești - capacitatea de a identifica detalii semnificative şi 

greşeli din materiale scrise și tabele. 

d) Abilitatea numerică - capacitatea de a înțelege și opera cu conținuturi numerice, 

rapiditatea și corectitudinea de realizare a calculelor matematice simple, de a 

analiza o problem matematică și a utiliza metoda potrivită pentru rezolvarea ei. 

e) Abilitatea verbală - înțelegerea sensurilor cuvintelor și operarea corectă cu 

acestea, capacitatea de a combina pe baza unor reguli precise cuvintele în 

propoziții și propozițiile în fraze, abilitatea de a citi și a înțelege informații și 

idei prezentate verbal sau în scris.  

Abilitățile necognitive reprezintă o categorie de abilități pe care le utilizăm în 

sarcini/activități fizice, artistice, manuale sau sociale: 

a) Abilitați auditive - reprezintă o clasă de abilitați care se referă la capacitatea de a 

rezolva cu succes sarcini care presupun captarea și prelucrarea stimulilor 

auditivi. 
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b) Abilitați vizuale - reprezintă o clasă de abilitați care se referă la capacitatea de a 

realiza cu succes sarcini ce necesită prelucrarea stimulilor vizuali. 

c) Abilitați motrice - reprezintă o clasă de abilitați ce vizează eficiența cu care 

efectuăm activități care necesită dexteritate manuală, coordonare motorie, 

precizie și rapiditate în reacții. 

d) Abilitați fizice - reprezintă o clasă de abilitați care vizează capacitatea de a 

realiza cu succes activități care necesită efort fizic intens, susținut, sau viteză şi 

detentă în reacțiile fizice. 

e) Abilitați de relaționare interpersonală - reprezintă o clasă de abilitați care asigură 

o bună interacțiune și o bună capacitate de a lucra împreună cu ceilalți. 

f) Abilitați artistice - reprezintă o clasă de abilitați care se referă la capacitatea de a 

realiza obiecte cu valoare estetică (desen, modelaj, design, pictură, sculptură, 

arhitectură) sau literară [2]. 

Deprinderile (cum știe elevul să aplice cunoștințele în situații noi ) sunt 

componente automatizate ale activității didactice, ele se realizează prin învățare, sunt 

elaborate conștient, se consolidează prin exercițiu. Formarea deprinderilor este 

condiționată de dorința celor implicați în instruire, de cunoștințele dobândite anterior 

și de capacitățile adecvate ale elevului și cadrului didactic. Deci, pentru formarea 

deprinderilor, în cadrul orelor de chimie, este necesar, să se prezinte informații 

explicite privind semnificația și importanța substanțelor și fenomenelor chimice, 

cadrul în care se pot însuși aceste substanțe, fenomene și legități, succesiunea 

secvențelor și mișcărilor în învățare, fără a se omite condițiile de calitate în cadrul 

acestui proces. În formarea deprinderilor este important ca elevul să aibă un 

minimum de aptitudini, o anumită îndemânare, precum și interes pentru activitaea 

respectivă, iar din partea cadrului didactic se impune calitatea metodelor de învățare 

aplicate, precum și respectarea etapelor care să asigure însușirea sistematică a 

cunoștințelor [3]. 

Interesele reprezintă preferințele față de anumite activități și domenii de 

cunoștințe, adică ceea ce îți place să faci.  

• Interese de tip Convențional presupun preferințe pentru activități care permit 

organizarea informației într-o manieră clară și ordonată. 

• Interese de tip Investigativ presupun cercetarea unor fenomene naturale, sociale 

sau culturale, prin observație, analiză sistematică, cu scopul cunoașterii lor. 

• Interese de tip Realist sunt preferințe pentru activități care implică lucrul cu 

obiecte, instrumente, mașinării sau animale/ plante. 
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Valorile reprezintă un set de convingeri despre ceea ce este important în viață, 

în relațiile cu ceilalți și în muncă. Valorile personale: siguranță, autoritate și 

respectarea regulilor sunt deosebit de importante atunci când alegi o ocupație [2]. 

Atitudinile, spre deosebire de cunoștințe și abilități, sunt mai puțin accentuate în 

activitatea educațională, deși tocmai ele reprezintă principalele achiziții ale elevilor. 

Atitudinile se definesc ca fiind raporturi semnificative ale ființei umane față e 

fenomenele lumii din exteriorul său și față de fenomenele universului său intim. În 

plan pedagogic, atitudinile elevului înglobează cunoștințele și capacitățile sale, care 

pot fi evaluate dacă sunt cunoscute manifestările lor concrete [4]:  

- în stare afectivă: emoții, sentimente, stări sufletești; 

- în sfera dezirabilului: dorințe, aspirații, idealuri; 

- în sfera volitivă: actele de dorință; 

- în sfera evaluării: opinii, aprecieri, autoaprecieri; 

- în sfera conceptuală: convingeri, idei, principii, concepții. 

Astfel, profesorul trebuie să proiecteze și să realizeze activitatea educațională în 

așa fel, încât elevii să dobândească achiziții școlare pe traseul: cunoștințe-abilități-

deprinderi-valori-atitudini sau invers: atitudini-valori-deprinderi-abilități cunoștințe.  

Studiul Chimiei prin acțiune, după principiul lui Jhon Dewey: ,,learning by 

doing”- să înveți făcând, oferă posibilitatea elevilor să-și dezvolte competențe prin 

activități integre teoretic - practice: ce știu - pot să aplic. 

În clasa a VII-a, conținuturile la chimie sunt preponderent la nivel noțional, de 

aceea fiecare lecție trebuie adaptată la nivel de integrare și implicare activă a elevilor 

prin: realizare de mini-proiecte cu caracter de cercetare: ,, Zahărul și Sarea – 

substanțe surori ”; ,, Aerul și Apa-izvoare ale vieții”. În cadrul acestor activități, 

elevii cercetează experimental proprietățile fizice ale acestor substanțe, caracterizează 

comparativ aceste substanțe, argumentează rolul lor în diferite domenii de activitate 

și prezintă proiectele realizat în fața colegilor de clasă. Astfel, se realizează învățarea 

pornind de la atitudini ( dorință, emoții, aprecieri, convingeri) prin abilități spre 

formare de deprinderi și cunoștințe. 

În clasa a VIII-a, se pune accent pe metodele de obținere și proprietățile chimice 

generale ale substanțelor compuse, de aceea este important să se opereze evidențiat 

cu regulile bazate pe Seriile genetice ale metalelor și nemetalelor și Legătura genetică 

între clasele de compuși anorganici. La nivel de cunoaștere, elevul memorează 3 

reguli de bază:  

1) Componenții din aceeași serie genetică nu interacționează între ei;  

2) Interacționează doar componenți din serii vecine;  
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3) Oxizii nu interacționează cu capetele seriilor.  

La nivel de abilitați și deprinderi , elevul aplică, de câte ori are nevoie, chiar și 

în clasa a IX-a, aceste reguli pentru a deduce, a explica și a demonstra experimental 

proprietățile chimice generale ale acizilor, bazelor, oxizilor și sărurilor. Totodată 

elevul ia atitudine să respecte anumite reguli teoretic-practice, cu ușurință le aplică, 

valorificând importanța și necesitatea lor. 

La elevii din clasele liceale se dezvoltă interesele socio-abstracte și intelectuale, 

se centrează valorile culturale, atitudinile sunt decisive în formarea 

comportamentului, de aceea în formarea competențelor este necesar de a identifica 

cunoștințe funcționale necesare, a le completa cu abilități ce pot fi exersate în baza lor 

și a determina atitudinile ce vor forma comportamentul dorit. Este important și 

necesar integrarea liceenilor în activități de realizare a proiectelor STE(A)M: 

,,Miroase veșnicia a flori de lapte...”- elevii prin metoda titrarea acido-bazică 

determină prospețimea laptelui de diferită proveniență (vacă, capră, oaie, artificial), 

analizează datele experimentale cu cele teoretice, prezintă comunicări în cadrul 

conferințelor școlare. 

„pH -balanța între sănătate și boală”-elevii prin metode de analiză chimică 

determină PH-ul diferitor alimente, realizează discuții cu elevii din clasele mai mici 

referitor la impactul anumitor alimente asupra sănătății. 

„Apa-izvor de sănătate”- prin procedee de analiză calitativă ( identificarea 

cationilor și anionilor) și cantitativă ( titrarea acido-bazică: determinarea durității 

apei), elevii determină calitatea apei din diferite regiuni ale satului, prezintă 

informații, date argumentate, propuneri și idei de prevenire și soluționare a problemei 

depistate, realizează pliante informative, care sunt repartizate populației din sat. 

„A fost odată...” - film didactic animat, realizat de elevii claselor liceale și 

gimnaziale, care descrie starea „ revoltătoare” a unor substanțe chimice. Elevii care 

au creat acest produs s-au transformat din ,,spectatori în educatori” ai activității, 

utilizând cunoștințele în domeniul chimiei, abilitățile intelectuale, digitale și creative. 

„Amicii chimiei”- revista realizată periodic de un grup de elevi care au ca 

obiectiv: 

• informarea comunității școlare cu acțiunile desfășurate în liceu, la orele și 

activitățile extrașcolare de chimie geografie și biologie. 

• dezvoltarea spectrului cultural-afectiv al comunității școlare vizavi de 

potențialul creator al elevilor. 

• formarea și dezvoltarea competenței acțional-strategică prin implicarea directă 

în redactarea unei reviste. 
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Concluzie 

Implicarea elevilor în astfel de proiecte, are ca scop să pregătească elevii nu ca 

pe un cercetător și om de știință, ci ca pe un cetățean, care să utilizeze demersul 

științific în vederea participării active în viața socială. Activitatea practică pe care o 

realizează, independent de instrucțiunea profesorului, le trezește încredere în forțele 

proprii, curiozitate, creativitate deplină, dorință de a realiza ceva cu propriile puteri. 

Deci, ideea că teoria poate fi testată practic, apare atunci când un copil are abilitatea 

de a-și organiza activitatea independent, atunci când el a trăit bucuria descoperirii și 

succesului, iar cadrele didactice trebuie doar să pregătească terenul pentru ca 

cunoștințele-capacitățile-deprinderile elevului să se transforme în atitudini, valori și 

interese.  
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Dezvoltarea abilităților cognitive de ordin superior ale elevilor în contextul 

procesului de instruire la chimie și al interrelațiilor complexe ale științei, tehnologiei, 

mediului și societății este larg acceptat ca unul dintre elementele determinante în 

asigurarea calității educației. În consecință, transpunerea acestui obiectiv în strategii de 

predare, învățare și evaluare este o problemă fundamentală în predarea chimiei. 

Procesul de predare-învățare fundamentat pe comunicarea didactică este de 

neconceput fără oferire și primire de feedback, fără evaluare, deoarece anume 

conexiunea inversă externă stabilește legătura dinte obiectivele formulate de profesor și 

rezultatele obținute de elevi [7, p. 142-143]. Evaluarea ca proces reprezintă totalitatea 

activităților prin care se colectează, organizează și interpretează datele obținute în urma 

aplicării unor instrumente de evaluare în scopul emiterii unei judecăți de valoare pe 

care se bazează o anumită decizie în plan educațional [12, p. 10]. Selectarea și 

sistematizarea informației despre nivelul de cunoaștere al elevilor, cât și despre 

progresul acestora este cheia ce stă la baza proiectării lecției și selectării strategiilor 

pentru îmbunătățirea în continuare a predării și învățării. Diseminarea acestor 

informații în mediul cadrelor didactice din învățământ este esențială pentru a răspunde 

nevoilor de cunoaștere și pentru a lua decizii corecte în procesul de evaluare [1].  

Evaluarea elevilor se referă la procesele prin care informația despre rezultatele 

învățării este înregistrată în mod planificat și sistematic și contribuie la formarea 

concluziilor despre nivelul de însușire a materiei de către elevi sau potrivit standardelor 

şi criteriilor de evaluare, este un produs realizat cu scopul de a lua decizii. Procesul de 

evaluare cuprinde trei etape [12]: 

⮚ cuantificarea rezultatelor şcolare prin procedee specifice, utilizând instrumente 

adecvate scopului urmărit; 

⮚ aprecierea acestor rezultate pe baza raportării lor la un sistem de valori, a unor 

criterii unitare (bareme de corectare şi notare, descriptori de performanţă etc.), 

emiţându-se o judecată de valoare; 

⮚ formularea concluziilor şi adoptarea deciziilor educaţionale adecvate în urma 

interpretării rezultatelor obţinute şi emiterea unor judecăţi de valoare. 
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Conexiunea inversă externă întregește legătura dintre educator și educabil, dar, în 

același timp, se configurează și conexiunea inversă internă în care evaluarea 

educabilului este realizată de el însuși. „Dialogul” elevului cu sine însuși constituie 

premisa de bază a satisfacerii nevoilor vitale, autorealizarea/autoafirmarea fiind 

apreciată în acest context de Maslow ca o trebuință superioară. Din cele expuse până 

acum constatăm că autoevaluarea reprezintă o parte integrantă a evaluării și are un rol 

important în contextul educațional. În cercetările actuale tot mai mulți specialiști 

evidențiază legătura strânsă între evaluare/autoevaluare, predare și învățare, cu accent 

pe rolul evaluării în eficientizarea procesului de învățare. Specialiștii sunt preocupați 

de modernizarea tehnicilor, strategiilor de evaluare și conturarea unor politici 

evaluative la nivel național [8, 11]. Acest lucru nu este posibil dacă nu se ia în 

considerare autoevaluarea elevului și relaționarea pe care o au totalitatea formelor de 

evaluare didactică asupra procesului de învățare. 

Prin ce se deosebește autoevaluarea de evaluare? Această diferență este 

accentuată de particularitățile individuale. Resursele elevului constau în cunoștințele 

dobândite, în experiențele personale ce depind de reprezentările pe care și le face 

despre nevoia de a învăța, de a se emancipa; de așteptările lui. În funcție de ceea ce 

gândește despre propriile resurse, despre profesor și colegi, elevul poate fi un subiect 

pasiv sau activ al educației. Atitudinea lui față de învățare determină esența 

autoevaluării. Pentru ca elevul să îşi dezvolte abilităţi de autoevaluare, ulterior 

competența de a se autoevalua, profesorul trebuie să prezinte elevului, anterior unei 

evaluări, tehnicile de autoevaluare, obiectivele şi criteriile după care se va face 

evaluarea prin prezentarea  grilelor de evaluare concepute în mod special pentru 

aceasta, de asemenea, să asigure condițiile necesare pentru dezvoltarea capacității de 

autoevaluare (Tabelul 1). Autoevaluarea este un mijloc important pentru realizarea 

reglării instruirii, a ameliorării acesteia, iar cultivarea capacităţii autoevaluative devine 

strict necesară din considerente care privesc organizarea activităţii şcolare. 

Tabelul 1. Tehnici și condiții pentru educarea capacității de autoevaluare 

Tehnici de 

autoevaluare 

 Autonotarea controlată-elevul își propune nota; 

 Notarea reciprocă sau interevaluarea; 

 Completarea la sfârșitul unei sarcini importante de învățare a unui 

chestionar de forma: 

Am învățat............................ 

Am fost surprins de faptul că.............................. 

Am descoperit că............................. 

Am folosit metoda.....................deoarece........................ 

În realizarea aceste sarcini am întâmpinat următoarele 
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dificultăți......................... 

Condiții pentru 

educarea capacității de 

autoevaluare 

 Înțelegerea de către elevi a criteriilor de apreciere după care se 

conduce profesorul; 

 Claritatea instrucțiunilor; 

 Prezentarea obiectivelor/competențelor care trebuie atinse de către 

elevi; 

 Asigurarea uni climat de cooperare profesor-elev, elev-elev. 

Ioan Cerghit afirma în lucrarea Sisteme de instruire alternative şi complementare 

[3, pag. 22] că: ,,Autoevaluarea este posibilă şi necesară întrucât serveşte cunoaşterii 

(perceperii) de sine (autocunoaşterii) şi dezvoltării conştiinţei de sine (autoconştiinţei), 

aspecte esenţiale ce vor da posibilitatea, cu timpul, fiecăruia să descopere sensul 

propriei valori, premisă necesară oricărei depăşiri; o disponibilitate privită în 

perspectiva educaţiei permanente, care presupune angajarea individului nu numai în 

procesul propriei formări, ci şi în acţiunea de evaluare a propriei formări pentru a 

deveni capabili de autoperfecţionare”. 

Abordarea integrată a învăţării şi utilizarea metodelor alternative de evaluare 

stimulează crearea unei relaţii de colaborare, de încredere şi respect reciproc între 

cadrul didactic şi elevi şi între elevi. Elevul nu se simte ,,controlat”, ci sprijinit. 

Profesorul trebuie să fie mai mult un organizator al situaţiilor de învăţare şi un element 

de legătură între elev şi societate, care mediază şi facilitează accesul la informaţie. 

Implicarea elevilor în procesului didactic trebuie realizată în toate laturile acestuia: 

predare-învăţare-evaluare. 

În cadrul disciplinelor din domeniul Științe ale naturii, inclusiv în cadrul 

disciplinei Chimie [5, 6] formarea competenței de autoevaluare joacă un rol primordial 

în structurarea logică a cunoștințelor și abilităților la elevi [9]. Acest proces durează în 

timp și necesită o aplicare treptată a unui șir de criterii de evaluare a produselor 

(diferite tipuri de exerciții, probleme) prevăzute de Referențialul de evaluare a 

competențelor elevilor la disciplina Chimie [2], cu aplicare treptată de la evaluarea de 

către profesor la evaluarea reciprocă a elevilor și ulterior la autoevaluarea rezultatelor. 

Prezentarea criteriilor de evaluare elevilor are ca scop responsabilizarea acestora în 

propriul proces de învățare, precum și formarea, structurarea algoritmică a 

metodologiei de rezolvare și autoevaluare corectă a diferitor tipuri de itemi. 

De exemplu, în cadrul rezolvării problemelor la chimie, elevii trebuie să parcurgă 

un șir de etape predefinite/un algoritm în dependență de modelul de problemă, cum 

sunt: probleme bazate pe formule de calcul, probleme pe baza reacțiilor chimice ș.a. 

Aceste tipuri de probleme alternează pe parcursul unităților de învățare, cu aplicare la 

conținuturi specifice. Astfel, identificând în Referențialul de evaluare a competențelor 
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specifice formate elevului [2] criteriile și indicatorii caracteristici rezolvării și evaluării 

unui model de problemă, putem propune o grilă, care inițial va fi utilizată în evaluarea 

de către profesor, iar treptat inclusă ca reper în evaluarea reciprocă și autoevaluarea 

problemei de către elevi. Un model de grilă este prezentat în Tabelul de mai jos. 

Tabelul 2. Grila de evaluare a unei probleme pe baza noțiunilor 

,,Cantitate de substanță” și ,,Masa molară” 

Criterii Barem 

1. Determinarea și înregistrarea condițiilor succinte ale problemei: 

-      Se dă:                             -Se cere     
1+1 

2. Scrierea corectă a formulei pentru masa molară și aflarea în baza ei a masei 

substanței sau a cantității de substanță. 
1+1 

3. Calcularea masei molare a substanței. 1 

4. Calcularea masei substanței sau a cantității de substanță conform datelor problemei. 1+1 

5. Indicarea corespunzătoare a unităților de măsură în cadrul fiecărei etape de calcul. 1 

6. Indicarea răspunsului complet. 1 

Un alt tip de exerciții ce stau la baza asimilării și sintetizării conținuturilor 

curriculare sunt exerciții de alcătuire/completare și egalare a ecuațiilor reacțiilor 

chimice, grila de evaluare a căruia este prezentată în Tabelul 3.  

Tabelul 3. Grilă de evaluare a unui exercițiu 

de ,,Completare și egalare a unei ecuații chimice” 

Criterii Barem 

1. Scrierea corectă a substanțelor inițiale și a produșilor de reacție (egalarea 

formulelor chimice după valență). 
2 

2. Egalarea corectă a ecuației, plasarea coeficienților. 3 

3. Denumirea corectă a substanțelor. 3 

4. Indicarea tipului de reacție. 1 

5. *Scrierea condițiilor de desfășurarea a reacției chimice (la necesitate). 1* 

6. *Indicarea tipului de reacție (endotermă – Q sau exotermă +Q) 1* 

Modelele prezentate urmează să garanteze elevului posibilitatea de autoevaluare, 

de evaluare reciprocă, să fortifice o relaţie pozitivă/constructivă între profesor şi elev, 

să diminueze stresul şi să devină atractivă pentru elev. 

Concluzii 

Este cert că elevul în procesul său de învățare are nevoie să se autocunoască, ceea 

ce este posibil prin motivarea și formarea competenței de autoevaluare. Elevul își va 

dezvolta abilitățile de autoevaluare în cazul în care profesorul va demonstra o atitudine 

binevoitoare față de el, încredere în forțele lui, dorința de a-l ajuta sa învețe pe toate 

căile posibile; și nu în ultimul rând profesorul oferindu-i instrumentele necesare 

facilitării acestui proces. Impactul dezvoltării acestei competențe în cadrul disciplinei 

Chimie este unul major, oferind elevului abilitatea de a  exercita rolul de subiect al 
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acțiunii pedagogice, de participant la propria sa formare. Este important ca elevii să 

înţeleagă criteriile de evaluare, procesul evaluativ, pentru a putea reflecta asupra 

performanţelor obţinute, a le explica şi a găsi modalităţi de progres. Elevii nu trebuie 

evaluați unii în raport cu ceilalți, scopul fiind de a vedea evoluția, progresul, achizițiile 

și nu de a stabili o ierarhie.  
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ROLUL TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE SPECIALIZATE ÎN 

ASIGURAREA CALITĂȚII PROCESULUI EDUCAȚIONAL LA CHIMIE 

Diana Varaniță  

Liceul Teoretic „ Universul”, Scoreni, r-nul Strășeni 

Rezumat. Deoarece chimia este o disciplină experimentală, care creează o punte de legătură între 

domeniul Științe ale Naturii și domeniul Științe Exacte, este important de a utiliza întregul arsenal 

disponibil la moment pentru a crea mecanisme eficiente de instruire și cercetare. Tehnologiile 

informaționale devin un instrument tot mai des utilizat în rezolvarea multiplelor probleme din 

domeniu. Uneori experimentele practice sunt periculoase pentru elevi sau costisitoare, deaceia pot fi 

înlocuite cu experimente virtulale. Un profesor de chimie poate transforma o oră monotonă în una 

atractivă pentru elevi folosind softuri educaţionale cu lecţii interactive bazate pe experimente 

virtuale, simulări, modelări 2D/3D, programe de tip multimedia, jocuri didactice prin care elevii au 

asigurată înţelegerea logică şi profundă a conceptelor chimice. Astfel, tehnologiile informaţionale 

trebuie să fie utilizate pentru a concentra dobândirea de cunoştinţe şi formare de abilităţi care să 

permită studenţilor/elevilor să se adapteze la o societate în continuă evoluţie. 

Educația, la fel ca și lumea contemporană este în fața provocărilor dinamice, 

care generează obiectivul elaborării mecanismelor eficiente de formare a unor 

personalități pregătite pentru realitățile din deceniile următoare care nici nu pot fi 

prognozate astăzi. Volumul de informație în creștere, precum și tehnologiile avansate 

pun problema reevaluării metodologiei didactice, dezvoltării competențelor bazate pe 

studii interdisciplinare. Tehnologiile informaționale pătrund în toate domeniile 

activității sociale, precum și în fiecare disciplină în parte, oferind noi pârghii pentru 

explicarea unor fenomene. Utilizarea multiaspectuală a tehnologiilor informaționale 

devine o necesitate cotidiană, iar în viitor – un element esențial al activității 

profesionale. Chimia prezintă un domeniu, în care tehnologiile informaționale găsesc 

tot mai multe aplicații practice. Una dintre sarcinile profesorului contemporan este 

adaptarea tehnologiilor cunoscute la necesitățile procesului educațional. Este 

important ca profesorul de chimie să cunoască cât mai multe informații în domeniu 

pentru a putea determina care sunt cele mai optimale tehnologii ce pot fi integrate în 

scenariul demersului didactic. 

Calculatorul este foarte util atât elevului, studentului, cât şi profesorului, însă 

utilizarea acestuia trebuie realizată astfel, încât să îmbunătăţească calitativ procesul 

instructiv-educativ. Introducerea în instituţii a Internetului şi a tehnologiilor 

informaţionale moderne duce la schimbări importante în procesul de învăţământ, 

acestea având multe avantaje:  

• Consolidarea motivaţiei educabililor în procesul de învăţare;  
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• Integrarea cunoștințelor din diferite domenii; 

• Simularea unor procese complicate; 

• Realizarea calculelor complexe în domeniul chimiei teoretice; 

• Demonstrarea unor experimente dificile ori periculoase; 

• Posibilitatea de a oferi o instruire individualizată și diferențiată; 

• Stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei;  

• Crearea condițiilor de autoinstruire și dezvoltare progresivă a educabilului pe 

parcursul întregii vieți; 

• Formarea deprinderilor practice utile;  

• Ajută elevii/studenţii cu deficienţe să se integreze în societate şi în procesul 

educațional etc. 

Deoarece chimia este o disciplină experimentală, activitățile practice prezintă 

cele mai atractive, motivând educabilii pentru o instruire activă și conștientă. Însă 

deoarece la lecţia de chimie profesorul nu întotdeauna are posibilitate în laborator să 

demonstreze elevilor unele reacţii chimice, putem apela la ajutorul tehnologiilor 

informaționale, care parțial pot demonstra unele fenomene, însă nicidecum nu pot 

substitui experimentul real. Lipsa experimentului de la lecțiile de chimie diminuiază 

interesul elevilor, provocând o scădere a rezultatelor în comparaţie cu situaţiile când 

elevii au posibilitatea de a realiza în laboratorul de chimie „pe viu” diferite 

experimente. În astfel de situaţie cadrul didactic poate apela la tehnologiile 

informaţionale. Experimentele virtuale și lucrările practice la chimie sunt foarte 

atractive pentru elevi. Cea mai simplă şi mai eficientă metodă este de a utiliza un 

software specializat, care oferă profesorului o unealtă în plus în afară de tablă şi cretă. 

Procesul presupune iniţierea prin operaţii simple, deseori chiar jocuri cu caracter 

cognitiv, apoi este necesar de exersat unele deprinderi de a rezolva sarcini care derivă 

din necesităţi cotidiene (spre exemplu, elaborarea, redactarea textelor, prezentărilor, 

schemelor cu caracter chimic etc.). 

Predarea lecţiilor cu ajutorul calculatorului permite crearea unei baze de 

materiale didactice care poate fi utilizată şi în anii următori, având posibilitatea de a o 

perfecţiona permanent. 

Pe site-ul PhET (Fig. 1) găsim o colecție de laboratoare virtuale, demonstrând 

diferite fenomene din fizică, chimie, biologie, geologie și instrumente de matematică 

interactivă, cu care se poate lucra atât on-line, cât și pe calculator. 
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De exemplu, aceste tipuri de laboratoare virtuale au la bază jocul şi pot fi 

utilizate cu succes la lecţiile de chimie, sporind motivaţia elevilor de a însuşi această 

disciplină. Elevul are posibilitatea de a-şi forma singur deprinderea de a lucra cu 

egalarea ecuaţiilor, fiind mult mai motivat de a parcurge acest proces şi de a trece 

într-o nouă etapă a jocului (Fig. 2, 3).  

 

  

Figura 2. Structura atomului Figura 3. Egalarea ecuaţiilor chimice 

O altă aplicaţie care poate fi utilizată atât în procesul de predare a chimiei 

anorganice, cât şi a chimiei organice este Gauss View (Fig. 4), cu ajutorul căreia 

elevii/studenţii pot modela molecule a unor substanţe în format 3D (Fig. 5).  

 

 

 

Figura 1. Site-ul PhET 
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Figura 4. Aplicaţia Gauss View Figura 5. Molecula de apă în format 3D 

 

Profesorul modern foloseşte 

modalităţile de verificare şi evaluare a 

cunoştinţelor ce pot fi realizate prin 

intermediul testelor, jocurilor etc. 

Evaluarea la calculator este mai 

obiectivă, transparentă şi exclude 

posibile nemulţumiri în relaţia profesor-

elev privind corectitudinea evaluării. Ca 

exemplu de soft de acest tip este Hot 

Potatoes – un ansamblu de aplicaţii 

gratuite pentru crearea de teste 

interactive (Fig. 6). Testele sunt create 

de către profesor, acesta decide numărul 

de itemi, tipul şi dificultatea lor.  

 

Figura 6. Aplicaţia Hot Potatoes 

 

Figura 7. Platforma INSAM 

Platforma INSAM (Fig. 7) oferă noi modalităţi de studii nu numai pentru elevi, 

dar și pentru profesorii, care sunt puşi în situaţii metodologice noi, trebuind să 

descopere, să experimenteze, să cerceteze folosind calculatorul, deci noile tehnologii. 

Profesorul poate elabora teste pentru fiecare elev sau poate utiliza testele deja 

existente. Acestea pot fi: 

1. pentru testarea de la începutul anului şcolar; 

2. pentru testele de evaluare de la finalul fiecărui capitol; 

3. pentru tezele semestriale;  
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4. pentru pregătirea intensivă a elevilor olimpici; 

5. spontan, în cadrul procesului de predare a unor noi cunoştinţe etc. 

Putem menţiona următoarele tipuri de laboratoare virtuale la chimie ce oferă 

activități practice:  

➢ http://www.virtulab.net/ – elevii se pot familiariza cu mostre de substanțe simple 

și complexe, minerale și minereuri, studiul proprietăților fizice și chimice ale 

unora dintre ele; 

➢ https://www.golabz.eu/sw – îi ajută pe elevi în sarcinile lor de lectură, punând şi 

ajutând elevii sa creeze o varietate de întrebări, să formuleze teste, să creeze 

interpretări de date etc. 

Exemple de laboratoare virtuale realizate de SIVECO România: 

➢ http://escoala.edu.ro – pune la dispoziţia elevilor laboratoare virtuale interactive 

pentru chimie, fizică şi biologie; 

➢ http://scolispeciale.edu.ro – cuprinde lecţii interactive multimedia bazate pe 

experimente, simulări, clipuri video şi alte resurse multimedia, adaptate elevilor 

cu nevoi speciale; 

➢ http://advancedelearning.com/ – o soluţie modernă de învăţare oferind facilităţi 

de gestionare şi prezentare de diverse tipuri de conţinut educaţional, precum 

materiale interactive tip multimedia, ghiduri interactive, exerciţii, simulări şi 

teste; 

➢ https://insam.softwin.ro/insam/ – platforma INSAM este utilizată este pentru 

evaluarea elevilor de liceu. Există o mare varietate de itemi: obiectivi, semi-

obiectivi şi subiectivi, fiind ilustrate complet toate nivelurile învăţării. 

Profesorul îşi poate crea singur testele sau poate apela la cele existente pe 

platformă. 

Tehnologiile informaţionale pot fi utilizate şi în procesul educaţional al elevilor 

cu CES. Laboratoarele virtuale oferă o gamă mare de fişiere multimedia, imagini, 

prezentări simple sau chiar teste care pot fi practicate de elevii cu CES sau de 

începători în domeniul chimiei, un astfel de laborator este: 

➢ https://www.kidibot.ro/ – o platformă educaţională gratuită care se adresează 

copiilor de la clasa pregatitoare până la clasa a VIII-a, părintilor şi cadrelor didactice, 

lansată în România de către Asociaţia StartEvo în 2017. Obiectivul platformei este să 

îi motiveze pe copii să vrea sa citeasca şi să înveţe mai mult, folosind în special 

mediul virtual pozitiv. Elevii începători sau elevii cu CES pot câştiga puncte 

rezolvând teste simple de matematica, engleză, informatică, istorie, geografie, 

astronomie, fizică, chimie şi multe altele, conform programei şcolare. 
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Concluzii 

În urma utilizării tehnologiilor informaţionale la lecţiile de chimie am constatat 

o sporire a motivaţiei elevilor de a studia chimia. Multitudinea de elaborări recente 

din domeniul TIC permite selectarea aplicațiilor raționale pentru eficientizarea 

procesului educațional. Aplicaţia Gauss-View a fost utilizată la lecţia de generalizare 

a materialului studiat în capitolul Hidrocarburi, în clasa a XI-a. Elevii au primit 

însărcinarea de a forma hidrocarburi cu ajutorul aplicaţiei, în format 3D. La finele 

lecţiei am elaborat un chestionar bazat pe câteva întrebări simple, pentru a analiza 

impresiile elevilor în urma utilizării tehnologiilor informaţionale la lecţia de chimie. 

Răspunsurile elevilor indică la faptul că tehnologiile utilizate i-au motivat pentru 

studierea disciplinei și chiar i-au influențat în alegerea unei opțiuni corecte în 

procesul de orientare profesională. Totodată, metodologia aplicată, cu utilizarea TIC 

accentuiază atenția pe obiectul de studiu și dezvoltă creativitatea personală. 

Fără îndoială, înstruirea asistată de calculator completează cu succes didactica 

clasică. Profesorul poate utiliza diferite materiale la calculator, care susțin procesul 

educațional. Acest process duce la creșterea competenței digitale a profesorilor și 

elevilor. Însă creativitatea profesorului rămâne a fi elementul principal care asigură 

calitatea procesului educațional. 
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Антонина Коновалова  
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Быстроменяющийся мир требует от современной системы образования, 

подготовки разносторонне компетентных специалистов, способных к 

«успешной социализации и активной адаптации на рынке труда». Сегодняшние 

ученики, это самостоятельные, креативные, рефлексивные и 

коммуникабельные молодые люди, которым необходим особый стиль 

обучения. В мире не найдётся двух одинаковых личностей, но есть свойства, 

присущие любой личности: самосознание; психическая и социальная 

активность; познавательная активность, проявляющаяся в формах 

непроизвольного внимания, любопытства, природной познавательной 

потребности; стремление к свободе, независимости и противостояние всякому 

ограничению свободы; субъективность как форма психологического отражения 

окружающего мира в виде личных переживаний, образов, отношений; 

потребность в самоутверждении (признании, одобрении окружающими 

людьми) и др. 

Многочисленные работы в педагогике посвящены вопросам обучения, 

целью данного исследования является выявление условий для собственной 

учебной деятельности обучающихся, учёта и развития индивидуальных 

особенностей ребёнка. 

Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих 

задач: 

1. обозначить условия для организации эффективного обучения 

сконцентрированного на ребёнке; 

2. раскрыть приёмы обучения сосредоточенного на ребёнке; 

3. внедрить систему знаний по обучению, сосредоточенному на ребенке в 

процесс преподавания естественно-научных дисциплин.  

Преподаватель, выбирая вид учебной деятельности должен способствовать 

вовлечению учащихся в процесс собственного обучения [1]. Системой 

обучения, учитывающей перечисленные свойства личности, является обучение, 

сосредоточенное на ребёнке (личности), состоящее из трёх слагаемых: 

I. Атмосфера любви и душевного комфорта. Ведь известно, что в 

условиях психологического перенапряжения научить ребенка невозможно, 
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тому подтверждением являются слова И.В. Гёте: «Научиться можно только 

тому, что любишь, а учатся у тех, кого любят». 

II. Партнёрские взаимоотношения нацеленные на успех. Интерес к 

предмету и познавательную активность у учащихся можно наблюдать только 

тогда, когда идет активное решение проблемных ситуаций и учебных задач. 

III. Трансформирование учебных занятий.  Живые, динамичные уроки 

позволяют удерживать внимание учеников. Чем креативнее занятие – тем 

больше шансов, что материал будет полностью усвоен.   

Вышеперечисленные условия обучения, сосредоточенного на ребёнке, 

реализуются на основе накопленного опыта с применением передовых 

педагогических технологий. 

Предложенные для школы «Стандарты эффективности обучения» (2012г) – 

это определённый свод норм и требований, определяющий уровень 

обученности и степень подготовки учащихся по предметам в гимназическом и в 

лицейском цикле [2]. Но жизнь показывает, что идеальных ученических 

коллективов не бывает и педагогу необходимо используя своё мастерство учить 

учащихся учиться (т.е. развивать самостоятельность и логическое мышление). 

При этом ученик переходит в активное состояние и совместно с учителем 

творит урок, т.е. создается обстановка, когда обучение проводится делом. 

Ученику позволено реализовать своё стремление к самовыражению и усвоению 

главного в изучаемом материале. При этом очень важно создание ситуации 

успеха, которая реализуется через вовлечение учеников в урок [4].  

Достичь высокого уровня активности в обучении возможно при 

персонализации труда обучаемого, которая заключается в том, что труд 

посилен, т.к. он дифференцирован в соответствии со способностями ученика. 

Набор заданий разного уровня трудности позволяет учащимся выбрать 

доступный для них уровень, а стимулирование продвижения учеников 

возможно при использовании соревновательных технологий. Опираясь на 

данные современной педагогики по вопросам дифференцированного обучения, 

а также на результаты, полученные в ходе обобщения и анализа наработанного 

опыта, можно выделить два направления дифференциации труда учащихся.   

Первое направление, при подготовке к уроку необходимо учитывать 

индивидуальные психологические особенности восприятия информации 

учащимися: визуалы, аудиалы и кинестетики. Психология подсказывает, что в 

чистом виде такое деление условно, поэтому при закреплении материала 

упражнения аудиалов дополняются письменными текстами, для визуалов -
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аудированием, можно варьировать упражнения. Так можно повысить 

мотивацию и эффективность обучения.  

Так на первом уроке химии при изучении темы «Реакции ионного обмена», 

на этапе закрепления учащимся выдаются следующие карточки: 

Карточка 1 – для визуалов: 

Напишите в молекулярном и ионном виде уравнения реакций между: 

а) соляной кислотой и гидроксидом натрия; 

б) карбонатом калия и серной кислотой; 

в) нитрат цинка и гидроксид калия. 

Учащиеся, которые испытают затруднения при выполнении задания могут 

воспользоваться оборотной стороной карточки, на которой представлены 

ответы. 

Карточка 2 – для кинестетиков: Составь уравнения возможных реакций в 

молекулярном и ионном виде. 

Учащимся предлагаются на отдельных карточках формулы химических 

веществ, из которых требуется составить уравнение реакции.  

Карточка 3 – для аудиалов: Подбери пропущенные формулы веществ. 

а) KCl +  … → AgCl↓ + …; 

б) Na2CO3 +   … → CO2 ↑+ …; 

в) KOH + … →   …  + H2O 

Запиши уравнения реакций в молекулярном и ионном виде. Проговори 

записи соседу по парте или учителю. 

На втором уроке по теме: «Реакции ионного обмена», учащиеся работают в 

парах сменного состава по карточкам и инструкциям. 

Инструкция: 

1. Ознакомься с заданием карточки и выполни его в тетради. 

2. Найди партнёра для работы в паре и объясни ему задание своей карточки и 

запиши его в тетради партнёра. (партнёр делает тоже самое). 

3. Обмен тетрадями и карточками для сверки решения. 

4. Если решения различны, то определяются ошибки и исправляются. 

5. Смена партнёра (несколько раз). 

6. Если работа закончена, а свободного партнёра нет, возьми дополнительное 

задание у учителя. 

Карточка №1 

1. Закончи уравнение реакции, записав его в молекулярном и ионном виде: 

Са(ОН)2 +  НNO3 →   
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2. Закончи уравнения реакций в молекулярном и ионном виде: 

Ва(ОН)2 +  НСl →  

Ва(ОН)2 +  CO2 → 

Ва(ОН)2 +  Na2SO4 → 

Нужно отметить, что определить психотип личности можно с помощью 

диагностического теста С. Ефремцева [3], это достаточно ёмкое исследование, 

которое дает достоверный результат. Не вдаваясь в обсуждение, а исходя из 

опыта работы, можно отметить, что визуалов, аудиалов и кинестетиков, мы 

можем определить простым наблюдением за ребёнком. При записи домашнего 

задания, визуал, обязательно перепишет домашнее задание с доски, аудиалу – 

нужно услышать комментария учителя или одноклассника, а кинестетику, 

нужно найти нужные страницы в учебнике, или сборнике упражнений и просто 

их каким-то способом выделить. Потому для качественного восприятия 

информации как по домашнему заданию, так и по новому материалу нужно 

учитывать индивидуальные психологические особенности восприятия 

информации учащимися. 

Дифференцирование при работе на уроке можно использовать при 

преподавании другой естественно-научной дисциплины – биологии. На этапе 

изучения нового материала, по теме: «Выделение продуктов распада из 

организма» в 6 классе, после актуализации знаний, учащимся предлагается 

следующая дифференцированная работа. 

Миссия для аудиалов: заслушивают аудиосообщение на заданную тему, 

затем выполняют задания по тексту параграфа – выбирая способы выделения 

продуктов распада у растений и животных. 

Миссия визуалов: используя текст учебника (теоретическая основа) 

выбирают из раздаточного материала животных с одинаковым типом 

выделительных органов (практическая деятельность). 

Миссия кинестетиков: демонстрируют на муляжах особенности 

выделительной системы у разных животных.  

В ученических коллективах чаще всего, наиболее многочисленной группой 

являются визуалы, меньше аудиалов и совсем немного кинестетиков. К 

сожалению, в учебной деятельности принадлежность ребёнка к какой- то 

определённой группе учитывается недостаточно. Меняя стиль преподавания, 

мы помогаем нашим детям легче справиться с учебой.  

Другая направление дифференциации работы на уроке, которое  позволяет 

повысить вовлеченность учеников – давая им немного свободы и 
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самостоятельности, это условное деление учащихся на четыре группы по 

уровню интеллектуального развития. В данном случае при делении детей на 

группы используется тестирование Равена. 

1. Достаточно способные учащиеся с прочными знаниями, легко усваивают 

новый материал, работающие в быстром темпе, нуждаются в 

периодическом контроле. 

2. Учащиеся со средними учебными возможностями, часто с низкой учебной 

мотивацией, нуждаются в постоянном контроле (самая многочисленная 

группа). При организации учебной деятельности в этой группе, нужно 

всегда следовать принципу от простого к менее сложному, большое 

количество стандартных операций для выработки определённого навыка. 

3. Трудно обучаемые учащиеся, работать без помощи учителя не могут, не 

проявляют умственной активности, находящиеся в зоне «риска»   

4. Дети с особыми образовательными потребностями, участники данной 

группы не участвуют в предложенном тестировании, т.к. имеют 

медицинское заключение (диагноз). 

Повышение эффективности урока возможно через использование на 

отдельных этапах урока дифференцированного обучения. В таких случаях 

хорошо зарекомендовали себя индивидуальные самостоятельные работы для 

всего класса, в которых задания разной степени сложности, но одного учебного 

материала, требующие различных умственных действий. Для учащихся 

четвёртой группы, это особые задания согласно их учебному плану. Для третей 

группы, подбирается облегчённые задания содержащие максимум информации 

необходимой для выполнения заданий, можно указывать и путь решения. Во 

второй группе содержится меньше информации, учащиеся сами должны 

выбрать способ решения. В варианте повышенной сложности, информирование 

сводится к минимуму, либо его вообще нет, ученик сам выбирает способ 

решения.  

Только после консультирования с психологом, классным руководителем и 

учителями предметниками можно делать выводы об учебных возможностях 

учеников. Ученики не должны знать об их разделении на группы, но учитывать 

желание самих учеников необходимо. Важно в работе не вешать на ребёнка 

ярлык слабого, а помочь ему достичь индивидуальных результатов. При 

соблюдении этих правил, дифференцированный подход не вызовет никакой 

стрессовой ситуации в ученическом коллективе. Знания станут осознанными и 
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используемыми для объяснения фактов и явлений, для раскрытия логики 

материала.  

Наряду с этим необходимо отметить, что также как и для всех учебных 

дисциплин, для предметов из цикла естествознание (химия, биология) имеется, 

утвержденный обязательный минимум содержания – единицы содержания, [1] 

однако некоторым учащимся достаточно минимального уровня овладения 

материалом, другим же необходима глубокая проработка материала. 

Технология уровневой дифференциации гарантирует эффективное 

формирование специфических для естественно-научных дисциплин 

компетенций, а для учащихся, проявляющих заинтересованность и способность 

дальнейшему их прогрессирование.   

 

Библиография 

1. https://mecc.gov.md/sites/default/files/chimie_curriculum_gimnaziu_rus.pdf 

2. Standarde de eficiență a învățării, Ministerul Educației al Republicii Moldova, 

2012. 

3. Акимова М.К. Индивидуальность учащихся и индивидуальный подход. 

2002 г. 77с.  

4. Волков П. Б. Технология реализации личностно-ориентированного 

подхода в воспитании. Смоленск: СмолГУ, 2006. 4.1. с. 144-148. 

5. Гарднер Г. Структура разума: Теория множественного интеллекта.  

238


