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CUVÂNT ÎNAINTE 

 

Evoluția dinamică a proceselor socio-economice, condiționată de explozia noilor 

tehnologii, plasează în fața profesorului contemporan sarcini complexe, care necesită 

revizuirea/completarea unor concepții pentru ca sistemul educațional să corespundă 

exigențelor actuale și să formeze la discipoli competențe valoroase și utile pentu 

activitatea cotidiană. În acest proces de metamorfoză a întregului sistem, specialiștii 

din învățământul general și din învățământul superior sunt obligați să relaționeze 

simbiotic pentru elaborarea unor concepte viabile, care să asigure schimbarea la nivel 

de metodologie, mecanisme și asigurare a calității studiilor.  

Sistemul educațional actual necesită o abordare inovațională, cu implementarea 

tehnologiilor moderne, dezvoltarea stilului de gândire original, dar autentic, pentru a 

forma personalități competente care ar corespunde provocărilor viitorului și ar avea 

un stil de dezvoltare autodidact. În acest context, cele două sisteme de învățământ: 

general și universitar trebuie să fie congruente în misiune, obiective și finalități 

pentru a asigura continuitatea procesului de dezvoltare a personalității educabililor. 

Elaborările în cadrul didacticii disciplinelor vor contribui la revigorarea și 

eficientizarea sistemului educațional. 

Universitățile trebuie să asigure o platformă polifuncțională pentru geneza, 

dezvoltarea și diseminarea ideilor noi, care urmează a fi adaptate, verificate și 

evaluate în sistemul educațional pentru a elabora recomandări privind utilizarea 

eficientă a lor. 

Aceste procese complicate, dar de creație sunt bazate pe potențialul intelectual al 

profesioniștilor din domeniu, care determină direcțiile evoluției concepțiilor 

pedagogice, aspectele abordării unor probleme la nivel național. Pentru această 

activitate nobilă, consacrată prosperării societății noastre vă aducem Dumneavoastră, 

apostoli ai neamului, cele mai sincere cuvinte de recunoștință, dorindu-vă în 

continuare multă creativitate, perseverență și realizări frumoase în opera 

educațională. 

 

Rectorul UST, 

dr., prof. univ. interim. 

Eduard Coropceanu 
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ASPECTE DE INTERDISCIPLINARITATE ÎN PREDAREA BIOLOGIEI  

Chiriac Eugenia, conferențiar universitar, doctor
1 

Chiriac Liubomir, profesor universitar, doctor habilitat
2
 

1
Catedra Biologie vegetală, UST  

2
Catedra Informatică și Tehnologii Informaționale, UST 

Promovarea pluridisciplinarității /interdisciplinarităţii/ transdisciplinarităţii în 

studierea științelor biologice este o necesitate determinată de creșterea vertiginoasă a 

volumului de informații științifice din diverse  ramuri ale științelor moderne și 

complexitatea problemelor biologice cu care se confruntă societatea la etapa actuală. 

Pluridisciplinaritatea (multidisciplinaritatea) ține de situaţia în care un subiect, o temă 

din științele biologice este examinată, analizată din perspectiva mai multor discipline, 

acestea din urmă menţinându-şi intactă structura şi păstrând independența unele în 

raport cu celelalte. Interdisciplinaritatea, din punct de vedere științifico-metodic, 

reprezintă o formă de cooperare între discipline, adaptată principilor didactice și care 

implementează diferite instrumente și metode de cercetare științifică, caracteristice 

diverselor domenii de studii în scopul analizei și înțelegerii complexe a fenomenului 

respectiv [1,2]. În acest context, caracterul interdisciplinar al procesului de predare-

învățare a biologiei de cele mai dese ori nu este reflectat în manualele existente, 

programele de studii și nici în abordările prelegerilor ori lecțiilor de laborator. În 

abordarea interdisciplinară,  ca regulă, sunt ignorate frontierele stricte ale 

disciplinelor, căutându-se teme comune a diferitelor obiecte de studiu, în cazul 

nostru, intre  științele biologice și alte științe, care pot duce la realizarea obiectivelor 

de învăţare de grad mai avansat, a competenţelor transversale, considerate cruciale 

pentru soluționarea problemelor biologice complexe, etc. O formă avansată a 

interdisciplinarităţii este transdisciplinaritatea, care presupune integrarea conceptelor, 

metodologiilor şi limbajelor care tind să devină universale în abordarea problemelor 

din științele biologice (matematizarea, utilizarea ciberneticii și informaticii, 

modelarea, etc.).  

În continuare vom examina în mod special  interdisciplinaritatea biologie-

matematică. Vom începe cu examinarea celebrelor numere Fibonacci și Secțiunii de 

Aur în structurile biologice. Astfel, în șirul de numere Fibonacci fiecare termen 

reprezintă suma a două numere anterioare, începând cu 0 și 1.  Șirul începe cu 0, 1, 1, 

2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 etc. Pe de altă parte, împărțirea unui 

segment în scopuri pur geometrice de către Euclid din Alexandria,  în jurul anului 

300 î. Cr. a avut și continuă să aibă consecințe în diferite domenii: de la botanică 

până la structura galaxiilor, de la matematică la arte, furnizând un sentiment de 

uimire și o valoare exactă egală cu 1,61803…, număr care nu se sfârșește și nu se 

repetă nici odată, și care se numește Secțiunea de Aur ori Proporția de Aur, sau 

numărul phi, simbolizata prin litera greceasca Tau, t. Anume Secțiunea de Aur are o 
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capacitate de a apărea acolo unde o aștepți mai puțin [4]. Este interesant de 

menționat, faptul, că intre numerele Fibonacci și secțiunea de aur este o conexiune 

strânsă. Astfel, raportul dintre două numere Fibonacii consecutive converge către 

numărul phi=1,61803…  Cu cât numerele Fibonacii consecutive sunt mai mari cu 

atât raportul lor este mai aproape de secțiunea de aur.   Secvența Fibonacci respectă 

relația recursiva P(n) = P(n-1) + P(n-2). O trăsătura deosebita a acestei secvențe e 

faptul ca reciproca lui t este 0.6180339887… ceea ce inseamna t – 1. Într-o alta 

forma, t = 1/t + 1. Acest lucru e valabil indiferent de numerele folosite ca punct de 

pornire a secvenței, rezultatul depinde doar de relația recursiva folosita. Prin urmare 

exista mai multe secvențe diferite ce converg înspre t. Ele se numesc „secvențe 

Fibonacci generalizate”.  Un dreptunghi ale cărui laturi se încadrează in aceasta 

proporție, se numește „dreptunghi de aur” si era un concept aparent familiar vechilor 

greci. Acest dreptunghi sta la baza generarii unei curbe cunoscuta ca „spirala de aur”, 

o spirala logaritmica ce are corespondente in natura. 

Secvența Fibonacci apare în structurile biologice, cum ar fi aşezarea frunzelor 

pe lăstar, structura conurilor la gimnosperme, aranjarea petalelor florilor multor 

angiosperme, structura ”fructului” de ananas, structura cochiliilor la melci. 

   De ce se întâmplă aceste aranjamente? Unul dintre răspunsuri  la această 

întrebare, îl putem găsi într-o lucrare a doi specialiști francezi în fizică matematică –

Stephane Douady și Yves Couder [5], unde au elaborat o teorie a dinamicii creșterii 

plantelor, folosind modele de calculator și experimente de laborator pentru a arăta că 

teoria explică numerele lui Fibonacci. Ideea de bază este una veche. Dacă privim (de 

sus) vârful mugurelui de creștere al unei plante, putem identifica porțiunile și 

diviziunile din care se dezvoltă toate componentele principale ale unei plante – 

frunzele, florile, inflorescențele etc. Se știe că, aranjamentul general al acestor detalii 

este coordonat de apexul de creștere, care se găsește în centrul vârfului mugurelui. 

Apexul generează una câte una mici excrescențe, numite primordii. Acestea din 

urmă, migrează dinspre apex, radial cu o viteză inițială specificată, păstrându-se o 

distanță cât de mare posibilă a fiecărui nou element ( primordiile: frunzelor, florilor 

etc.) față de predecesorii săi imediați. Primele primordii care apar se îndepărtează de 

apex, iar primordiile succesive sunt distanțate  destul de mult între ele de-a lungul 

unei spirale, numită spirala generatoare, unde se regasesc numerele lui Fibonacci, dar 

ce contează cu adevărat este succesiunea în timp a spiralelor.  S-a constatat, că dacă 

din centrele primordiilor succesive până la centrul apexului se trasează niște linii  și 

se măsoară unghiul dintre ele, atunci unghiurile succesive sunt aproape perfect egale, 

iar valoarea lor comună se numește unghi de divergență, aproape egal de 137,5
0
, 

numit încă și unghiul de aur [3]. 

Reeșind din cele expuse mai sus, apare o întrebare referitor la importanța 

acestui unghi de aur, care separă primordiile succesive din mugure. Douady și  
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Couder, au găsit răspuns, bazându-se pe teoria descriptivă a lui Vogel, care se 

concentrează mai degrabă pe geometria aranjamentului, decât pe cauza sa dinamică 

[3]. Astfel, reeșind din explicațiile teoriei date, modalitatea aranjării primordiilor 

succesive de-a lungul spiralei generatoare, separate de unghiul de aur, este mai 

eficientă în ceea ce privește repartizarea mai economă a materialului vegetal în 

interiorul mugurelui. 

În cazul aranjamentelor frunzelor, sau al filotaxiei, unele dintre ele pot fi legate 

de maximizarea spațiului pentru fiecare frunză pentru a primi maximul de 

lumină posibil. Chiar și un mic avantaj ar deveni dominant de-a lungul multor 

generații. În cazul unor frunze strânse laolaltă, cum este cazul varzei, aranjamentul 

corect poate fi crucial pentru rezolvarea necesitaților plantei . Natura nu încearcă să 

folosească șirul lui Fibonacci : aceste numere apar ca un produs secundar al unui 

proces biologico-fizic profund. De aceea, spiralele sunt imperfecte. Planta răspunde 

la constrângerile fizice și nu la o regula matematică. 

Dacă se priveşte o plantă de sus în jos se observă că frunzele sale sunt astfel 

dispuse încât cele de deasupra nu le obturează pe cele de dedesubt. În acest fel fiecare 

frunză primeşte suficientă lumină solară şi permite apei de ploaie să alunece către 

tulpină şi să fie dirijată spre rădăcină – o altă armonie a naturii în concordanţă cu 

secvenţa lui Fibonacci. 
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UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ÎN CADRUL 

ORELOR DIN TREAPTA LICEALĂ ȘI UNIVERSITARĂ 

Coșcodan Diana, conferențiar universitar, doctor 

Cîrlig Tatiana, conferențiar universitar, doctor 

Catedra Biologa Animală, UST 

Educatia viitorului trebuie să țină pasul cu noile tehnologii. Un studiu realizat 

de Institutul pentru Economia Digitala (Instituto de la Economía Digital, ICEMD – 

ESIC) din Spania scoate în evidenta câteva macrotendinte în educatie pentru 

deceniile care vin. Școala superioară, treapta gimnazială și liceală, predarea, nu mai 

sunt ca acum o jumatate de secol. Sistemul analog de predare, ca și mentalitatea 

convenționala de acum 50 de ani, s-au modificat odată cu apariția erei digitale. 

Introducerea tehnologiei IT în invatamânt a schimbat într-o oarecare masura fața 

instituțiilor preuniversitare și a universităților  

 Învăţământul trebuie să se integreze şi să îşi adapteze ofertele pentru a veni în 

sprijinul noii generaţii, actualizându-şi finalităţile şi resursele, astfel încât să răspundă 

noilor provocări şi, în acelaşi timp, să le ofere subiecţilor educaţiei deprinderi şi 

instrumente de muncă eficiente. Important este rolul profesorului care trebuie să 

intervină pentru eficientizarea activităţii de instruire, să pregătească „elemente 

surpriză” cu scopul de a menţine trează atenţia elevilor şi să sublinieze clar rolul 

calculatorului: de mijloc didactic auxiliar în activitatea de predare - învăţare - 

evaluare. 

Utilizarea calculatorului  devine eficientă doar în momentul în care se face 

metodic, prin respectarea câtorva condiţii. Cea mai importantă se referă la evitarea 

exagerării rolului acestui instrument în formarea şi informarea elevului. O altă 

problemă a educaţiei actuale este reprezentată de faptul că elevii învaţă în grupuri 

largi. Aceasta îi face pe mulţi să se simtă prost atunci când sunt nevoiţi să răspundă şi 

fac o greşeală. Avantajul major pe care îl implică calculatoarele este tocmai această 

eliminare a stării de încurcătură. Ele le vor oferi şansa să înveţe fără a fi încorsetaţi de 

părerea celor din jur. Calculatoarele vor deveni un mentor electronic. 

Rețele de socializare și utilizarea internetului în scop de comunicare poate fi 

folosita de catre pedagogi pentru eficientizarea procesului educațional. O pagina 

creată pe rețele de socializare va fi oportuna pentru diseminarea informației în afara 

orelor curriculare, pentru concretizarea unor măsuri, acțiuni, pentru un feed-back bun 

între profesor și elev.  

Noi folosim Facebook-ul, în special, pentru orele de Extensie la Biologie, 

treapta liceală. Informația plasată în această pagină nu poate fi vizualizată de alți 

doritori în afara celor care sunt înscriși în grup. Informația poate fi postată atât de 

profesor, cât și de fiecare membru. Pagina permite ca fiecare membru al grupulu să 

poata discuta cu alți elevi. 
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Înainte de orele la Extensie profesorul postează lucrarea pe rețea. Astfel, elevul 

poate să-și creeze impresie despre lucrarea ulterioară și să caute informații 

suplimentare dupa caz. După orele de Extensie fiecare elev publică pozele facute la 

ore, unde își scrie și comentariu la poză. Alți elev de asemenea comentează pozele. 

Aceste poze elevii ulterior le plasează în Portofoliu pe care îl prezintă la ore (figura 

1). 

 
Figura 1. Utilizarea rețelei de socializare Facebook la orele de Biologie. 

În imagine sunt  postate fotografiile realizate de un elev la orele de Extensie și 

unele comentarii la ele. 

Una dintre cele mai fascinante unelte care au apărut pe Internet în ultimii ani 

este blogul, un instrument de publicare online care ajută oamenii să-şi publice cu 

uşurinţă ideile, cunoştinţele, descoperirile şi gândurile. Definiţia unui blog ca o 

publicaţie cronologică şi frecventă a gândurilor personale şi linkurilor web reflectă 

utilizarea unui blog ca un jurnal personal online, dar când mulţi oameni, cum ar fi 

profesorii şi elevi, afişează mesaje pe un singur blog, acesta devine un adevărat 

instrument de predare şi învăţare. Ca orice lucru nou apărut și utilizarea blogului în 

educație are avantaje, dezavantaje dar oferă și oportunități pentru creșterea calității în 

educație. 

Blogul este o pagină de internet gratuită, pe care utilizatorul o construiește, o 

personalizează și apoi postează. Blogul oferă libertatea de a adauga orice fel de 

conținut. Alegerea conținutului depinde doar de imaginația fiecarui utilizator. 

Folosirea blogului marește gradul de interacțiune si lărgește grupul social căruia i se 

poate adresa. 

Avantajele utilizării blogului în educație sunt multiple: este un mijloc eficient 

de comunicare, materialele postate de către profesor vor fi la îndemâna elevilor, atât 
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profesorii cât și elevii își pot publica liber gândurile, elevii pot face comentarii despre 

modul în care profesorul se face înțeles sau nu la clasă, elevii pot participa activ la 

construirea de cunoștinte, combinând tipurile de invățare formală, și nonformală. 

Publicarea informației online permite elevilor să aducă contribuții clasei și 

încurajează calitatea muncii lor, promovează învațarea în echipă. Nu în ultimul rând, 

cunoștințele, descoperirile, reflecțiile și feedback-ul care circulă pe blog încurajează 

ideea de cercetare. 

Acest tip complementar şi reciproc de învăţare, dacă este administrat cum 

trebuie, oferă mult potenţial de extindere a activităţilor de învăţare. Din experiența 

noastră am constatat că numărul avantajelor este mult mai mare decât al 

dezavantajelor şi blog-ul poate fi considerat un mijloc eficient de comunicare în 

educaţie. Utilizarea noilor tehnologii în educaţie, a mutat accentul de la acumularea 

de cunoştinţe către acumularea de aptitudini şi competenţe practice necesare atingerii 

scopului învăţării. Dacă ne dorim ca folosirea blog-ului, alături de alte resurse IT, să 

devină un mijloc de comunicare şi colaborare educaţională eficient, trebuie să 

planificăm cu mare atenţie obiectivele operaţionale, conţinuturile învăţării, să creăm 

situaţii de învăţare eficientă şi instrumente de evaluare adecvate.  

Noi folosim blogul pentru a posta informatia care va fi studiata în cadrul 

programelor de studii la licență și masterat. Studențioi au posibilitatea sa comenteze 

fiecare postare a profesorului, pot adresa intrebari referitoare la postare. (fig.2,3) 

Blogul personal al profesorului Coşcodan Diana include şi informaţii 

suplimentare, impresionante, curiozităţi, teste pentru determinarea nivelului IQ, 

tipului tempermentului, gradului de anxietate etc. Astfel, elevul poate să-şi lărgească 

orizontul cunoştinţelor fără a căuta ceva în mod special şi să-şi cunoască 

pesonalitatea. Pe parcursul folosirii în predare-învățare a blogului instructiv s-au atins 

următoarele obiective:  

1. Formarea la studenți a abilităţilor de a-şi expune gândurile, opiniile referitoare 

la problema abordată succint, descluşit, clar, în scris. 

2. Dezvoltarea competenţelor de utilizare a tehnologiilor informaţionale în scopul 

instruirii. 

3. Formarea abilităţilor de a selecta informaţia necesară dintr-un volum mare de 

informaţie. 

4. Fortificarea gândirii analitice şi sintetice în timpul selectării informaţiei 

necesare, elaborării portofoliului, planului de cercetare, argumentării 

rezultatelor obţinute în urma investigaţiilor 
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Figura 2. Blogul instructiv personal al profesorului de biologie, grad didactic 

superior, doctor în biologie, conferențiar universitar Coșcodan Diana (interfața). 

Concluzii. Folosind blogurile, reţelelor de socializare, se poate de obţinut feedback în 

studierea temelor la care elevii și studenții nu prea au însuşit  materia predată și pot 

corecta aspectele întelese greșit. Tehnologiile informaţionale abordate în articol 

sporesc participarea activă, constructivă a elevilor la orele de biologie. În cadrul 

orelor de extensie, datorită utilizării tehnologiilor informaționale, subiecții de 

predare-învățare îşi dezvoltă abilităţile practice extinse, fapt care contribuie la 

realizarea imperativului educaţional modern – formarea abilităţilor practice şi 

aplicative. 

 
Figura 3. Interfața postărilor profesorului de biologie Coșcodan Diana 
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FORMAREA ABILITĂŢILOR TRANSDISCIPLINARE ÎN PROCESUL DE 

EDUCAŢIE LA BIOLOGIE, PRIN INTERMEDIUL ELABORĂRII UNOR 

PROIECTE STIINȚIFICE INDIVIDUALE. 

Coșcodan Diana, conferențiar universitar, doctor 

Moșanu-Șupac Lora, conferențiar universitar, doctor 

Catedra Biologie animală, UST 

Nivelul redus al educaţiei biologice a populaţiei de pe glob, precum şi a 

specialiştilor, de care depinde luarea  deciziilor în domeniile de drept, politică, 

economie, sfera socială,  a adus la pericolul crizei antropogene globale, epuizarea 

resurselor naturale, reducerea varietăţii  de specii de plante şi animale. Creşterea 

nivelului de educaţie biologică a tuturor păturilor sociale trebuie să aibă ca bază 

reformarea sistemului educaţional bio-ecologic în Moldova şi alte ţări [1,4]. 

Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), sănătatea individului este definită drept 

,,o stare de bine fizică, mentală şi socială, şi nu doar absenţa bolii sau a 

infirmităţii.’’  

Educaţia pentru sănătate la nivelul şcolii reprezintă una din principalele căi de 

promovare a cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi totodată 

de formare a atitudinilor şi deprinderilor indispensabile unui comportament 

responsabil şi sănătos [5,8]. 

Ca modalitate de dezvoltare a competențelor de determinare a statusului 

fiziologic a fost aleasă elaborarea de către elevi a Proiectului științific. Elevii 

claselor a VII și XI-a din liceele situate în zone cu diferit grad de poluare au avut 

sarcina de a identifica gradul de sănătate și modul de viața al său și al colegilor, în 

special al sistemului cardiovascular. În cadrul investigației, a fost necesar să 

interacţioneze cu colegii, medicul școlar, părinții, profesorii. Rezultatele 

investigaţiei au fost prezentate public, în faţa colegilor de clasă. 

Obiective urmărite: 

1. Implicarea personală în  investigarea modului de viaţa, a nivelului de 

sănătate al său și al colegilor, indicator fiind starea sistemului 

cardiovascular, şi formularea propunerilor de îmbunătăţire (corectare) a 

modului de viața existent.  

2. Sensibilizarea colegilor, părinților, profesorilor vizavi de problema calității 

mediului ambiant și a modului de viață vicios care ar putea afecta viitorul 

generaţiei tinere, și implicit, al economiei naţionale. 

3. Dezvoltarea capacităţii de a iniţia şi a menţine dialoguri tematice cu colegii, 

profesorii, medicii. 

4. Manifestarea atitudinii civice vizavi de problemele sănătății populației 
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5. Dezvoltarea abilităţilor lingvistice şi comunicative (iniţierea şi întreţinerea 

dialogurilor, prezentarea publică în faţa colegilor) 

6. Achiziţia cunoştinţelor din domeniul biologo-medical şi a abilităţilor 

necesare pentru a veni cu propuneri în ceea ce privește sănătatea și 

fortificarea ei. 

7. Dezvoltarea competenţelor digitale avansate. 

Acţiuni întreprinse pentru realizarea obiectivelor 

1. Formularea cerinţelor specifice şi a criteriilor clare de punctare pentru 

fiecare acţiune solicitată în procesul de elaborare a Proiectului științific. 

2. Efectuarea măsurărilor necesare pentru stabilirea stării funcţionale a 

sistemului cardiovascular la copiii din liceele situate în zonele cu grad diferit 

al impactului antropic. 

3. Elaborarea chestionarului pentru stabilirea modului de viața al fiecărui elev. 

4. Monitorizarea şi acordarea suportului pe parcursul investigaţiei. 

5. Prezentarea publică a rezultatelor investigaţiilor, dezbateri, luări de atitudini, 

notarea finală a elevilor. 

Rezultate acumulate 

În cadrul curriculei la Biologie, împreună cu elevii care au solicitat studierea 

aprofundată a biologiei în aspect aplicativ (extensie), am abordat mai multe 

subiecte de ordin social și biologic. Elevii au efectuat proiecte științifice în scopul 

stabilirii modului de viață, a gradului de sănătate a inimii și au fost elaborate 

măsuri pentru combaterea unor obiceiuri vicioase și altoirea atitudinii responsabile 

față de sănătatea proprie și a celor din jur. În paralel, elevii au conlucrat cu medicul 

instituției în care își fac studiile pentru a crea o imagine generală asupra sănătății 

elevilor din liceele investigate. Măsurările şi chestionarea elevilor s-a realizat în 

două licee, cu impact diferit al factorului antropic. 

S-a  demonstrat că la marea parte din elevii care nu practică sport se 

manifestă semne de oboseală şi surmenaj al sistemului cardiovascular.  Elevii 

investigaţi în mare majoritate au manifestat un grad redus de adaptabilitate a 

sistemului cardiovascular la stres fizic. În liceul situat în zona poluată indicii 

funcţionali cardiovasculari (indicele Kerdo, potenţialul de adaptare a inimii) au 

avut o valoare mai mică. Aceasta denotă impact negativ al mediului asupra 

sănătăţii tinerilor. 

A fost adusă contribuție  anumită la formarea atitudinii responsabile, civice 

față de sănătatea proprie și a celor din jur. Rezultatele chestionării elevilor sunt 

prezentate în fig.1-7. 
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Figura 1. Răspunsuri la întrebarea “A fost mama bolnavă de boli alergice?  Dacă da, care a fost 

alergenul?” 

Rezultatele denotă că  copiii din ambele licee au părinți care au suferit de 

alergii. Elevii din liceul din zona cu impact mare al factorului antropic au  indicat  

doi factori alergici, pe când elevii din  zona ecologic favorabilă - unul. 

 
Figura 2. Răspunsuri la întrebarea “A fost tata bolnav de boli alergice?  Dacă da, care e 

alergenul?” 

 

Mai mulți copii din zona poluată au suferit de angină, tonzilită, reumatism, 

astm bronșic, bronșită, și maladii renale comparativ cu elevii din liceul din zona 

ecologică favorabilă.. (fig.3-7). 

 
Figura 3. Răspunsuri la întrebarea “Câte ori pe an suferi de angină? ” 
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60% din elevii liceului din zona cu impact sporit al factorului antropic   și 30% de 

elevi din liceul situat în zona ecologic favorabilă  se îmbolnăvesc cel puțin o data 

pe an de angina. De 2-3 ori, respectiv, 20% și 25% din intervievați 

Un număr mai mare de elevi de la liceul din zona poluată a suferit 

intervenție chirurgicală de tonzilectomie - 20 %, comparativ cu 8 % din elevii din 

liceul situat în zona relativ menajată ecologic. 

 
Figura 4. Răspunsuri la întrebarea “Ţi-au fost extirpate amigdalele?” 

 

La întrebarea “Suferi de reumatism?” afirmativ au răspuns 20% din elevii 

intervievați din liceul din zona poluată, și nici unul din zona mai puțin poluată. 

 
Figura 5. Răspunsuri la întrebarea “Suferi de reaumatism?” 

 

Cunoscând impactul poluanților asupra aparatului respirator, următoarea 

întrebare se referea la astmul  bronșic (fig.6). 10% din elevii liceului din zona 

poluată au răspuns afirmativ la această întrebare, pe când în liceul din zona relativ 

curată nici un elev nu are probleme de acest gen. [6]. 
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Figura 6. Răspunsuri la întrebarea  „Suferi de astm bronşic?” 

 

Apa, ca și aerul, pot fi cauze ale multor maladii, în rândul cărora se numără 

maladiile renale. La întrebarea „Suferi de maladii renale?” 30% din elevii liceului 

din zona poluată au răspuns afirmativ, pe când în liceul din zona ecologic 

favorabilă  numai 8% (fig.7). 

 
Figura 7. Răspunsuri la întrebarea  „Suferi de maladii renale?” 

 

Concluzii 

Astfel, realizarea proiectelor le-a permis elevilor de a constata corelaţia dintre 

modul de viaţă al său şi gradul de sănătate a inimii. Totodată, ei au achiziționat 

competenţa de estimare a impactului mediului asupra sănătăţii sale. Metoda 

“proiectul individual” a asigurat aprofundare cunoştinţelor în domeniul ecologiei 

umane şi formarea abilităţilor de a prelucra datele experimentale obţinute. 

Elaborarea proiectelor individuale  de către elevi  asigură nu doar acumularea 

de cunoştinţe în domeniul anatomiei şi fiziologiei omului, dar şi implicarea 
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personală în procesul de investigaţie şi soluţionare a problemelor. Paralel, elevii îşi 

dezvoltă o serie de competenţe complementare: arta oratorică, competenţa  

digitală, activismul civic, capacităţi manageriale, de comunicare ş.a. Elaborarea 

proiectelor individuale permite formarea responsabilităţii civice faţă de mediul în 

care locuim şi a atitudinii sănătoase faţă de modul său de viaţă. 

În cadrul realizării proiectelor ştiinţifice individuale elevii au constatat că la 

marea parte din cei care nu practică sportul  se manifestă semne de oboseală şi 

surmenaj al sistemului cardiovascular. Elevii investigaţi în mare majoritate au 

manifestat un grad redus de adaptabilitate a sistemului cardiovascular la stres fizic. 

Totodată s-a demonstrat impactul mediului asupra organismului.  Din chestionarea 

elevilor s-a stabilit, că numărul copiilor care suferă de maladii respiratoare și renale 

este mai mare la cei din instituția de învățământ din zona mai poluată. 
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Instruirea este un proces complex, multilateral, o reunire a elementelor 

învăţământului unitar, legate reciproc şi într-o anumită ordine. Locul principal fiind 

ocupat de o activitate integrală prin tandem profesor-elev, adică dirijare-învăţare. 

Scopul instruirii este axat pe influenţa activismului elevilor, sârguinţei, atitudinii, 

performantelor şi dezvoltării competenţelor. 

Procesul instruirii rămâne a fi un proces al muncii. Un proces de lungă durată, 

complicat, complex şi surprinzător, bazat pe activitatea unitară, bilaterală sau 

reciprocă. 

Tendinţele moderne în predarea biologiei sunt orientate spre implicarea activă a 

elevilor în procesul de cunoaştere. Lecţiile pur teoretice devin monotone şi lipsite de 

motivaţie. Un loc aparte în predarea biologiei o au diverse activităţi cu aspect practic, 

în care implicarea elevilor este la maxim. Ei aplică cunoştinţele, le compară, le 

analizează şi argumentează adevărul ştiinţific [1]. 

Ţinând cont de importanţa formativă a lecţiilor de laborator, mai ales prin prisma 

necesităţii de intensificare a creaţiei independente a elevilor la lecţie, cadrul didactic 

cu experienţă le organizează sub formă de lucrări cu material distributiv în procesul 

studierii grupurilor de animale/plante, structuri, procese sau fenomene. 

Lecţia de laborator are specificul său deosebindu-se de celelalte forme de 

activitate. Ea este diversificată metodic, profesorul poate utiliza diverse metode de 

predare: experimentul, observarea, conversaţia, lucrul independent şi în grup, 

demonstraţia. 

O lecţie de laborator începe cu cuvântul introductiv al profesorului, prin care 

explică obiectivele activităţii, conţinutul şi succesiunea executării lucrării, prezentării 

ei, oferă instrucţiuni amănunţite cu privire la efectuarea corectă a lucrării deseori 

demonstrând anumite exemple. 

Lucrarea de laborator are următoarea structură: 

a) Etapa pregătitoare- organizarea clasei, împărţirea elevilor pe echipe, anunţarea 

subiectului, obiectivelor, distribuirea materialului de lucru şi explicarea lucrării. 

b) Etapa fundamentală- executarea lucrării de către elev şi deducerea concluziilor 

despre importanţa ei. 
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c) Etapa finală- verificarea rezultatelor, conversaţia de încredere, ordonarea 

aparaturii, scrierea raportului [3]. 

Lucrările de laborator cer o pregătire specială, minuţioasă din partea cadrului 

didactic. Experienţele demonstrate în timpul lucrării trebuie organizate în aşa fel, 

încât rezultatele lor să poată fi demonstrate concret ceea ce ne propunem. 

Eficienţa lucrării de laborator depinde de mai mulţi factori, cum ar fi: 

1. Reactualizarea cunoştinţelor ce au legătură direct cu conţinutul lucrării. 

2. Stabilirea obiectivelor, pentru o realizare corectă de către elevi. 

3. Instructarea şi ghidarea permanent  de către cadrul didactic, pentru a evita 

greşeli comise sau ajutor celor care nu reuşesc în îndeplinirea lucrării. 

4. Fixarea rezultatelor experienţelor şi observaţiilor de către elevi. 

5. Argumentarea concluziilor individuale a celor realizate. 

Lucrarea de laborator poate fi efectuată individual sau în grupuri mici. Avantajele 

acestor forme de organizare sunt: lucrul individual dezvoltă competenţa de muncă 

independentă, iar în grupuri, elevii se obişnuiesc să muncească în colectiv, să lucreze 

competitiv în realizarea aceluiaşi scop. 

Deseori lucrul în grup este mai solicitat din cauza insuficienţei materialului, 

substanţelor şi utilajului de laborator. Cu mare interes elevii participă la disecţia unor 

animale (peşti, amfibieni, viermi), organe (inimă, ficat, rinichi). 

De regulă, la lecţiile de laborator, întreaga muncă practică este îndeplinită de elev 

în mod independent. Însă dacă ei nu au însuşit priceperea de a lucra singur cu 

materiale dificile, profesorul aplică metoda de învăţare frontal. 

Rolul cadrului didactic în realizarea lucrării de laborator se re-duce nu numai în a 

propune elevilor însărcinările, dar şi implicarea indirectă la efectuarea prin acordarea 

de ajutor, informaţii, prin control, stabilind legătura inversă [2]. 

Lecţiile de laborator îi învaţă pe elevi să efectueze un experiment, să ducă munca 

până la obţinerea unui anumit rezultat, să deducă concluzii în baza celor observate, 

educă disciplina conştientă a muncii. 

Lucrările de laborator au scop de investigare şi descoperire. Ele sunt bazate pe 

observare directă şi indirectă, care pun elevii în situaţia de a explora nemijlocit lumea 

vie, ajutându-i să înveţe prin acţiune caracteristicile diferitor grupe de animale şi 

plante, precum şi pe cele ale proceselor şi fenomenelor specific acestora. 

O lecţie de biologie ce are să se realizează pe baza lucrării de laborator cu scop de 

cercetare, îşi modifică radical structura şi devine lecţie de descoperire. De exemplu: 

în clasa a IX-a „Studierea unui ecosistem apropiat şcolii”, elevul poate realiza o 

activitate cât observativă atât şi experimentală, ceea ce poate servi temei în realizarea 

unei lucrări de cercetare la biocenoze cu caracter ecologic. 

Etapele desfăşurării unei lucrări de cercetare a biocenozei unui râu/lac poluat: 
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1. Reactualizarea cunoştinţelor şi stimularea interesului elevilor prin prezentarea 

unor noi date despre: poluarea apelor, surse de impurificare, clasificarea apelor din 

punct de vedere al gradului de poluare; aspecte ale metodologiei cercetării. 

2. Înaintarea problemei care implică la cercetare: râul/lacul din apropierea şcolii, 

poluat şi conţinând cantităţi mari de substanţe organice şi având o concentraţie mică 

de O2. Este posibilă viaţa în aceste condiţii? 

3. Înaintarea şi discutarea ipotezei: în această apă pot trăi organisme heterotrofe 

adaptate la astfel de condiţii? 

4. Discutarea modalităţilor de verificare a ipotezei şi a procedeelor practice 

experimentale. 

5. Verificarea ipotezei prin cercetarea organismelor din râul poluat şi a 

adaptărilor lor la mediu: 

 pe teren - cercetarea obiectivelor abiotice şi biotice; colectarea unor probe de 

apă şi mâl prin aplicarea unor metode specifice ecologiei; 

 în laborator - cu ajutorul fişelor de lucru: cercetarea şi determinarea 

organismelor microscopice (adaptări, cercetarea şi determinarea organismelor 

macroscopice, mod de viaţă); 

6. Evaluarea rezultatelor: se discută cu elevii rezultatele obţinute independent şi 

notate în fişele de lucru (cu ajutorul unor desene distributive); 

7. Activităţi de întărire: aprofundare şi aplicare a cunoştinţelor( elevii stabilesc 

reţeaua trofică dintre diferite populaţii de organisme din acel râu sau lac poluat; se 

discută alegerea metodelor specifice de populaţii identificate) [5]. 

Anexa 1. 

Fişa de lucru pentru activitatea de cercetare. 

Sarcini de lucru şi probleme: 

1. Observarea şi cercetarea organismelor microscopice: 

 Agitaţi conţinutul probelor A (apă concentrată) şi B (mâl); efectuaţi din cele 

doua probe câte un preparat microscopic între lamă şi lamelă; Ce observaţi? 

Comparaţi microorganismele pe care le vedeţi la microscop cu cele desenate în fişa 

de lucru; desenaţi şi determinaţi acele organisme; stabiliţi grupele mari sistematice 

din care fac parte; 

 Pe mese aveţi material cu colonii microscopice formate din bacterii 

filamentoase pe care le-aţi observat pe teren. Efectuaţi un preparat lamă-lamelă şi 

examinaţi-l la microscop. Ce observaţi? 

 Explicaţi numărul mare de bacterii şi protiste ciliate care predomină în probele 

voastre. 

2. Observarea organismelor macroscopice: 

 Cu ajutorul pensei luaţi din proba de mâl un exemplu macroscopic (viermele 

roşu de nămol) şi examinaţi-l cu lupa. 
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 Din ce grup sistematic face parte? Motivaţi răspunsul. 

 Ce adaptări morfofuncţionale prezintă? 

 Care este modul de viaţă al acestor organisme? 

 Calculaţi densitatea lor pe m
2
 ştiind că suprafaţa sondei a fost de 8 cm

2
 şi 

fiecare dintre probele noastre reprezintă 1/8 din cantitatea de mâl scoasă cu sonda. 

3. Stabiliţi reţeaua trofică dintre diferitele specii identificate din apa poluată. Cum 

explicaţi prezenţa lor, în ciuda condiţiilor de mediu în care trăiesc. 

4. Ce importanţă prezintă studiul biocenozei unor ape poluate? 

Lucrările practice la biologie prezintă particularităţi metodice în funcţie de 

obiectivul didactic principal urmărit, de modalităţile de organizare şi în funcţie de 

activitatea care predomină.  

Pot fi organizate la o anumită etapă din cadrul lecţiei, sau prin sarcini de extindere 

pentru o perioadă îndelungată de timp (de la câteva zile, 1-2 săptămâni). 

Lucrările practice se bazează pe metode de joc de rol, simulare, unde elevii sunt în 

calitate de laborant, medic, agricultor etc., de exemplu(acordarea primului ajutor în 

caz de fracturi, traume, arsuri; determinarea pulsului, frecvenţei respiraţiei...). 

Lucrările de laborator se bazează pe metodele experimentul şi observaţia. Cu toate 

acestea rezultatele vorbesc de la sine (fig. 1). 
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Fig. 1. Rezultatele lucrărilor practice şi de laborator în clasele: VIII„C”, VIII„E” 

Diversitatea în lumea vie 

Lucrarea practică 

,,Calcularea frecvenţei plantelor şi animalelor pe m
2 
dintr-un ecosistem (ex.: 

parc, grădină) apropiat şcolii” 

Metoda: Observaţia 

Obiective:  

Elevul va fi capabil: 
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 - Să numere plantele şi animalele dintr-un ecosistem apropiat şcolii (pădure, parc) 

de pe o suprafaţă de 2-10 m
2
. 

- Să calculeze frecvenţa plantelor şi animalelor pe m
2
. 

- Să reprezinte grafic frecvenţa plantelor şi animalelor pe m
2
, în baza datelor 

obţinute prin cercetare. 

- Să compare ecosistemul natural cu cel artificial în baza a trei criterii de deosebire 

propuse. 

- Să formuleze, în scris, concluzii, cu cuvintele proprii, despre frecvenţa plantelor 

şi animalelor pe 1m
2
. 

Materiale utilizate: peliculă, şerveţele, creioane, carneţele, metru. 

Etapele lucrării: 

1. Întocmeşte o schemă a sectorului cercetat (pădure, parc, lac). 

2. a) Numără plantele (de ex., arborii de alun) de pe o suprafaţă de 2-10 m
2
 şi 

înscrie rezultatele obţinute. 

b) Calculează frecvenţa plantelor analizate(numărul de plante pe 1m
2
). 

3. Aşterne o peliculă sau un şerveţel sub un arbore şi scutură-l uşor. 

a)Numără animalele, de diferite specii, căzute pe şerveţel (omizi, buburuze, 

păduchi de plante etc.) şi înscrie rezultatele obţinute.   

b)Numără plantele, de diferite specii, întâlnite pe terenul de sub arbore şi din 

apropierea lui, pe o suprafaţă de 1m
2
.Înscrie datele obţinute. 

4.Compară ecosistemul natural cu cel artificial în baza a 3 criterii de deosebire: 

 

Ecosistem  natural Criterii de deosebire Ecosistem artificial 

 Sursa de energie  

 Nr. de specii  

 Tipul de selecţie  

 

5. Reprezintă grafic frecvenţa diferitor specii de plante şi animale, observate pe 

terenul analizat. 

6. Formulează concluzii (cel puţin 5), cu cuvinte proprii, despre frecvenţa 

plantelor şi animalelor pe 1m
2
. 

Reproducerea în lumea vie 

Lucrare de laborator: ,,Analiza la microscop, pe planşe, a celulelor sexuale” 

Metoda: Demonstraţia. 

Obiective: 

Elevul va fi capabil: 

- Să identifice structura celulelor sexuale, pe baza filmului şi a planşelor. 

- Să analizeze la microscop structura celulelor sexuale, pe baza 

micropreparatelor. 
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- Să compare celulele sexual masculine cu cele feminine în baza a 3 criterii 

de deosebire. 

- Să formuleze, în scris, concluzii, cu cuvintele proprii despre importanţa 

celulelor sexuale în continuitatea speciei. 

Materiale utilizate: microscop, micropreparate, planşe, desene, mulaje, filme. 

Etapele lucrării: 

1. Identifică componentele structurale ale celulelor sexuale, pe baza planşelor, 

desenelor, filmelor. 

2. Analizează la microscop micropreparatele cu celule sexuale, reprezentând 

schematic cele observate. În spaţiul de mai jos, descrie denumirea părţilor 

componente. 

3. Compară celulele sexuale masculine cu cele feminine, în baza a 3 criterii de 

deosebire, conform modelului propus: 

 

  Spermatozoidul Criterii de deosebire Ovulul 

         Procesul de formare  

 Mărimea  

          Substanţe nutritive  

 

4. Descrie unele particularităţi specifice pentru spermatozoid şi ovul. 

5. Formulează concluzii (cel puţin 5), cu cuvinte proprii, despre importanţa 

celulelor sexuale în continuitatea speciei [4]. 

Lucrările practice şi de laborator nu se reduc numai la utilizarea unor instrumente 

şi tehnici de lucru, dar presupun o intervenţie activă din partea elevilor pentru 

modificarea condiţiilor de manifestare a proceselor şi fenomenelor studiate, pentru a 

se ajunge pe această cale la descoperirea unor informaţii cuprinse în lecţia sau 

activitatea didactică respectivă. 
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ABORDĂRI METODOLOGICE ÎN EVALUAREA PRODUSELOR 

RELEVANTE FORMĂRII DE COMPETENŢE 

Franţuzan Ludmila, doctor în pedagogie 

Institutul de Ştiințe ale Educației 

Evaluarea şcolară este activitatea ce are un mare impact în plan social. Esenţa 

evaluării şcolare constă în cunoaşterea efectelor activității educaţionale, în scopul 

elaborării unui nou parcurs şi oferă oportunitate elevului de aşi activiza cunoaşterea şi 

a contribui activ la propria formare, conștientizând permanent nivelul de performanţă, 

dar şi căile ce trebuie să le urmezi. Drept componentă activă a curriculumului 

disciplinei biologia, evaluarea reglează şi perfecţionează continuu procesul de 

învăţământ prin toate structurile sale. Evaluarea este adresată elevului, nevoilor sale 

de formare şi dezvoltare. În concepţia cercetătorului P. Bradfoot o evaluare eficientă 

influenţează personalitatea în devenire a celui educat prin: 

- Evaluarea stimulează interesul elevilor spre învăţare. Rezultatele unei evaluării 

pozitive îl fac pe elev să crească încrederea în sine motivându-l spre succes. Pe 

când insuccesul şcolar determină demoralizarea elevului şi nu întotdeauna 

eşecul îl determină să înveţe mai mult. 

- Evaluarea ajută elevii ca să determine care sunt carenţele  învăţării şi pe ce 

trebui să pună accent. 

- Evaluarea îl ajută pe elev să ştie cum să înveţe. 

- Evaluarea ajută elevii să aprecieze efortul propriei învăţării [Apud. 2]. 

Astfel, o evaluare şcolară pozitivă (corectă, competentă, eficientă) schimbă 

comportamentul elevului, provocându-l la gândirea propriei activităţi de învăţare, 

formare/dezvoltare. 

Cu toate acestea, rezultatele învăţării ale disciplinei Biologia sunt determinate 

esenţial de ce  (conţinuturile educaţionale) şi cum ( metodologiile educaţionale) 

predau profesorii elevilor.  

În acest sens, G. Meyer afirmă că nu comportamentele sunt acelea pe care le 

evaluăm, ci produsele acelor comportamente. Nu evaluăm competenţe. Ci rezultate, 

urme vizibile ale acestor competenţe [Apud.2, 5]. 

La moment sunt realizate multe cercetării în domeniu evaluării, dar problema 

fundamentală cu care se confruntă sistemul educaţional este modul practic în care 

cadrele didactice realizează evaluarea bazată pe competenţe [5, p. 5]. 

În contextul formării de competenţe, strategiile de evaluare trebuie să fie în 

concordanţă cu unele exigenţe, cum ar fi:  

- extinderea evaluării de la verificarea şi aprecierea rezultatelor la evaluarea 

procesului, a strategiilor purtătoare de succes, evaluarea elevilor dar şi a 

obiectivelor, a conţinutului, metodelor, situaţiei de învăţare, a evaluării 

însăşi; 
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- luarea în consideraţie, pe lângă achiziţiile cognitive, şi a altor indicatori, 

precum: personalitatea şi atitudinea elevului; aplicarea în practică a celor 

învăţate; diversificarea tehnicilor de evaluare şi adecvarea acestora la 

situaţii concrete (teste docimologice, lucrări de sinteză, tehnici de evaluare 

a achiziţiilor practice, probe de aptitudine etc.); 

- deschiderea evaluării spre viaţă: formularea sarcinilor de învăţare cu 

conţinuturi aferente situaţiilor reale, disponibilităţi de integrare socială, 

comunicarea activă profesor – elev; 

- centrarea evaluări pe aspecte pozitive, motivaţionale şi nesancţionarea în 

permanenţă a celor negative; 

- transformarea elevului într-un partener al profesorului în evaluare: prin 

autoevaluare.  

Astfel, pentru ca evaluarea rezultatelor şcolare să fie proiectată şi realizată 

conform cerinţelor moderne, ea trebuie cuprinsă în limitele unui referenţial de 

evaluare, concept preluat din lucrările specialiştilor francezi în domeniul evaluării 

pedagogice (J. Cardinet, G. de Landsheere, L. Allal ş.a.), şi dezvoltat în literatura 

autohtonă de P. Lisievici şi, în special, de E. Voiculescu. Prin referenţial de evaluare 

se înţelege un sistem de criterii, indicatori şi descriptori de performanţă la care, de 

regulă, se raportează / trebuie să se raporteze evaluatorul atunci cînd măsoară şi 

apreciază rezultatele şcolare. Termenul de sistem de referinţă îl întâlnim în domeniul 

fizicii. De exemplu pentru studiere unui fenomen fizic este necesar de a preciza 

sistemul de referinţă la care se raportează. Acest sistem de referinţă reprezintă un 

ansamblu rigid de puncte din spaţiu faţă de care se raportează poziţia unui corp în 

mişcare şi căruia i se ataşează un sistem de trei axe concurente. Orice obiect supus 

evaluării este apreciat prin raportarea acestuia la un anumit referenţial. De exemplu: 

un manual şcolar este evaluat în baza unor criterii specifice; activitatea cadrului 

didactic este evaluată conform altor criterii, instituţia de învățământ îşi are 

referenţialul ei, etc. 

În acest context, putem menţiona următoarele idei de bază ale  Referenţialului 

de evaluare la disciplina Biologia: 

- - în primul rînd, el urmăreşte să scoată evaluarea de sub influenţa opiniilor 

subiective pentru a fi plasată în sfera unor repere obiective; 

- - în al doilea rînd, el este un instrument real ce vizează un sistem de referinţă 

circumscris în rezultatele învăţării/ formării. 

Din acest aspect Referenţialul de evaluare descrie activităţile pe care elevul va 

trebui să le poată realiza în urma şi ca efect al procesului de învăţare. Aceste activităţi 

reale, implică manifestarea activă a competenţelor dobîndite care şi reprezintă 

produsele acestui proces. 
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Referențialul de evaluare la disciplina Biologia vizează la ce se referă 

evaluatorul atunci când apreciază un produs realizat de elev. Acestea pot fi: un 

răspuns oral, scris, un test, un eseu, un portofoliu.  

Referenţialul de evaluare la disciplina biologia este un document reglator, care 

orientează cadrele didactice în procesul de evaluare. Acest instrument poate fi utilizat 

atât în cadrul evaluării de proces cât şi în cadrul evaluărilor sumative de la finele 

anului şcolar, treptei de învăţământ. 

Prezentăm în continuare, Reperele metodologice de proiectare a referenţialului 

de evaluare în procesul educaţional al disciplinei Biologia:  

- Determinarea unităţii de învăţare. 

- Selectarea competenţelor specifice şi evaluarea nivelului iniţial de formare a 

acestora. 

- Identificarea ansamblului de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini; 

- Derminarea produsului sau produselor necesar de realizat de către elevi. 

- Proiectarea demersului de formare –evaluare. 

- Reglarea imediată/permanentă a activităţilor de formare. 

- Evaluarea finală a nivelului de competenţă. 

Prezentăm un exemplu în acest sens:  

Unitatea de învăţare: Sisteme de susţinere. 

Domeniul II: Sisteme şi procese vitale 

Standarde: Determinarea structurilor morfo-anatomice ale sistemelor vitale şi a 

rolului acestora în menţinerea echilibrului dinamic al organismului. 

Competenţe specific: 

1. Competenţa de a utiliza cunoştinţe de bază din domeniul biologiei în diverse 

situaţii de comunicare referitoare la: structuri morfo-anatomice, procese şi 

fenomene vitale, legităţi biologice şi a rolului acestora în supravieţuirea 

organismelor.  

2. Competenţa de a investiga procese biologice cu ajutorul aparatelor şi ustensilelor 

de laborator. 

3.  Competenţa de a se implica personal în activităţi de menţinere a propriei stări de 

sănătate şi a celor din jur. 

Produse: Argumentarea oral/scrisă; Miniproiect; Test sumativ.  

Produsele prin care se va măsura, concretiza competenţa sunt diferite. Lista acestora 

poate fi completată şi modificată în dependenţă de conţinut. Criteriile de evaluare a 

produselor la fel sunt diferite în dependenţă de clasa de elevi, treapta de învăţământ. 

De exemplu Referatul ca produs poate fi de două tipuri:  

 de investigare ştiinţifică independentă, acesta poate să descrie demersul unei 

activităţi desfăşurate în clasă şi să analizeze rezultatelor obţinute; 

 de documentare bibliografică, bazat pe informare documentră [3, p.384].  
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Criterii de evaluare a acestui produs vor fi stabilite în dependenţă de clasa de 

elevii şi treapta de învăţământ. Prezentăm în continuare o serie de criterii ale 

produsului Referat: 

1. Respectarea structurii unui referat.  

2. Respectarea cerinţelor de tehnoredactare  

3. Corespunderea conţinutului referatului cu tematica abordată.  

4. Profunzimea conţinutului.  

5. Corelarea datelor din diverse surse bibliografice.  

6. Elocvenţa expunerii conţinutului în referat.  

7. Formularea concluziilor. 

8. Corectitudinea terminologiei ştiinţifice [5]. 

Este important ca elevii să cunoască criteriile de evaluare pentru a putea 

reflecta asupra performanţelor obţinute şi pentru a găsi modalităţile proprii de 

progres. Metodele de evaluare utilizate, produsele stabilite în cadrul procesului 

educaţional al disciplinei Biologia trebuie să aibă un caracter stimulator, astfel 

încît procesul de evalure să devină lipsit de stres pentru elevi, iar rezultatele 

învăţării să înregistreze un progres continuu. Aşadar, educaţie autentică trebuie să 

conducă la stimularea facultăţilor de a evalua permanent ceea ce ştim şi ceea ce 

facem cu ceea ce ştim.  
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EXCURSIA CA FORMĂ DIDACTICĂ EXTRACURRICULARĂ ÎN 

CUNOAȘTEREA BIOLOGIEI 

Goncear Corina, profesor de biologie
1
 

Chiriac Eugenia, conferențiar universitar, doctor
2
 

1
I.P. Centrul de Excelență în Construcții, mun. Chișinău 

2
Catedra Biologie vegetală, UST 

Desfășurarea procesului instructiv – educativ constă în îmbinarea activităților 

școlare cu activitățile extracurriculare ce au numeroase valențe formative, permițând 

manifestarea creativității și cultivarea interesului pentru diferite ramuri ale științei. În 

acest sens școala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate ce poate avea 

diferite forme. 

 Excursiile la biologie au menirea de a stimula activitatea de învățare, de a 

consolida ceea ce elevii au acumulat în cadrul lecțiilor, lucrărilor practice, îşi pot 

dezvolta afecţiunea faţă de natură, faţă animale şi plante, față de mediul înconjurător 

[1,2]. 

Excursiile oferă elevilor prilejul de a efectua observaţii asupra obiectelor şi 

fenomenelor aşa cum se prezintă ele în stare naturală, asupra operelor de artă din 

muzee şi case de creaţie artistică, asupra unor momente legate de trecutul istoric, de 

viaţă şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii naţionale şi 

universale, asupra relaţiilor dintre oameni şi a rezultatelor concrete ale muncii lor.  

La disciplinele biologice se pot organiza mai multe tipuri de excursii, cum ar fi: 

excursii introductive, organizate înaintea predării unui capitol / unei teme cu scopul 

de a-i sensibiliza pe elevi și a valorifica rezultatele în cadrul lecției / lecțiilor viitoare; 

excursii în vederea comunicării de cunoștințe noi – se urmărește transmiterea de 

cunoștințe noi prevăzute în Curriculum; excursii  finale (de consolidare și fixare) –

organizate după predarea unui capitol /unei teme în vederea concretizării 

cunoștințelor predate, de sistematizare și fixarea lor. 

Conţinutul didactic al excursiilor poate fi mult mai flexibil, mai variat şi 

complex decât al lecţiilor organizate în clasă, având de asemenea şi un caracter mai 

atractiv, elevii participând într-o atmosferă de optimism şi bună dispoziție la 

asemenea activități. La început se discută cu elevii și se stabilesc destinația, scopul 

excursiei, obiectivele vizate, itinerariul, perioada de derulare (data concretă). De 

asemenea, sunt prezentate principalele situații problematice care vor fi monitorizate 

pe parcursul excursiei. 

În timpul desfăşurării excursiei, cadrul/cadrele didactice dirijează procesul de 

observare în mod sistematic, îndemnând elevii să noteze ceea ce li se pare interesant 

sau chiar construind fișe de monitorizare a excursiei. Informațiile culese vor putea fi 

valorificate în cadrul lecțiilor, astfel fixându-se, aprofundându-se cunoştinţele și 

îmbogăţindu-se cultura generală. În valorificarea cunoştinţelor dobândite în timpul 
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excursiilor, elevii pot veni cu nuanțe originale de natură afectivă, prin care îşi 

exprimă propriile impresii şi sentimente faţă de cele văzute. De cele mai dese ori, la 

biologie se efectuează excursiile tematice.  

Excursia tematică presupune parcurgerea următoarelor etape: pre-excursie – 

stabilirea obiectivelor excursiei tematice (prezentarea posibilelor alternative pentru 

excursia tematică elevilor clasei; alegerea destinației / destinațiilor excursiei în acord 

cu părerile argumentate ale elevilor; stabilirea itinerariului excursiei tematice ținând 

cont de obiectivele vizate; elaborarea materialelor de lucru pentru elevi; precizarea și 

analizarea elementelor de flora şi fauna din zona respectivă și specificul acestora în 

funcţie de condițiile de mediu; identificarea particularităţilor biologice şi importanţei 

speciilor de plante și animale întâlnite; organizarea elevilor pe durata desfășurării 

excursiei tematice (constituirea grupurilor de elevi, motivarea elevilor pentru 

realizarea sarcinilor care le revin, prevenirea și gestionarea posibilelor conflicte sau 

situații de criză care pot apărea, animarea elevilor etc.). Peri - excursie/ în momentul 

desfășurării – organizarea, monitorizarea activităților care asigură buna desfășurarea a 

activităților excursie tematice, în timpul desfăşurării excursiei, cadrele didactice 

dirijează procesul de observare în mod sistematic, îndemnând elevii să noteze ceea ce 

li se pare interesant sau chiar construind fișe de monitorizare a excursiei în care 

elevii, periodic au anumite sarcini de efectuat (de exempu, semnificația locului 

vizitat, speciile de plante și animale ocrotite, sau incluse în Cartea Roșie a RM, etc.). 

Post-excursie – evaluarea activităților excursiei tematice (evaluare pe parcursul 

desfășurării excursiei – în anumite momente; la finalul excursiei și la câteva zile 

după, prin valorificare). Experienţele de învățare trăite de elevi s-au valorificat, în 

timpul excursiei prin completarea fișelor de aprofundare. 

Aceste activități pot fi realizate cu succes atât în ciclul gimnazial cât și liceal. 

De exemplu: la sfârșitul modulului ”Sistematica organismelor” pot fi efectuate 

observații în natură, utilizând cunoștințele însușite în cadrul orelor de biologie pentru 

manifestarea unei atitudini responsabile față de natură. Paralel cu acumularea 

cunoștințelor și formarea competențelor, o componentă de bază este educația 

ecologică. Elevii trebuie să manifeste atitudine grijulie față de mediul în care trăiesc. 

Avantajele acestor forme de organizare ale instruirii sunt: contactul cu 

realitatea, cu viaţa, observarea şi studierea fenomenelor în condiţii naturale şi sociale. 

Elevii sunt familiarizaţi cu problemele mediului, îşi completează şi îşi îmbogăţesc 

cunoştinţele, îşi formează şi îşi consolidează atitudini şi convingeri [3,4]. În timpul 

excursiei elevii memorizează mai bine procesele și fenomenele petrecute în natură, 

învață să se orienteze în spațiu, obțin priceperi și deprinderi practice. 

Formarea competențelor de cunoaștere științifică în context inter- și 

transdisciplinar devine o prioritate educațională în școala contemporană. Excursia 

permite analizarea mai multor noțiuni ce au tangențe cu mai multe obiecte (biologia – 
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chimia – geografia – ecologia – fizica). Pe parcursul excursiei profesorul folosește un 

șir de metode: observarea, conversaţia, discuţia, povestirea, lucrul în grup, 

problematizarea, lucrul independent, etc. 

Excursia este planificată din punct de vedere al programului educațional: se 

stabilește tematica ”Biodiversitatea parcului Valea morilor din municipiul Chișinău” 

și obiectivele:  

- să se orienteze în teren; 

- să sesizeze adaptările plantelor la polenizarea entomofilă şi anemofilă; 

- să observe culorile adaptative la animale şi adaptările la diferite moduri de 

locomoţie şi tipuri de hrănire; 

- să caracterizeze flora şi fauna din parcul Valea Morilor. 

Se alege itinerarul: Parcul Valea Morilor din municipiul Chișinău; se propune și 

se întocmește scopul activităților: Cunoaşterea florei şi faunei din Parcul Valea 

Morilor şi a unor adaptări ale acestora la condiţiile de mediu; colectarea de material 

biologic; dezvoltarea dragostei faţă de natură; care trebuie să le desfășoare elevii. 

Se stabilesc punctele de aplicație practică și popasurile. Tot la această etapă are 

loc împărțirea elevilor pe grupe (botaniștii, zoologii, ecologii), vizitarea în prealabil a 

zonei de către profesor, verificarea echipamentului necesar și întocmirea unei liste cu 

semnăturile elevilor privind măsurile de restricție (se aduce la cunoștință elevilor 

despre echipamentul necesar, adică rucsac, încălțăminte comodă, haine lejere) și 

materialele necesare: carnete pentru însemnări, creioane, etichete, termometre, lupe, 

pensete, lădiţe pentru probe, botaniere, presă de plante, ziare, mapă pentru ierborizat, 

deplantator, pungi de plastic, plicuri pentru seminţe şi fructe, cutii de carton, fileu 

entomologic, cutii de carton cu orificii de aerisire, aparat de fotografiat, atlas botanic 

şi zoologic. 

Elevii incluşi pe tabelul de participare în excursie (cadre didactice, părinţi care 

participă la excursie) se întâlnesc la şcoală potrivit datei şi orei fixate şi anunţate şi se 

face prezenţa. Apoi, se verifică echipamentul şi ustensilele necesare, se insistă pe 

disciplina pe care trebuie s-o respecte fiecare participant la excursie, pentru evitarea 

unor accidente. 

 Urmează deplasarea pe itinerariul stabilit, iar cadrul didactic va reaminti traseul 

ce trebuie parcurs şi locurile de popas (se atrage atenţia elevilor să păstreze curăţenia. 

Excursia propriu zisă – trebuie să țină tot grupul unit; elevilor li se prezintă zona pe 

care o vor vizita (caracteristicile fizico-geografice, componența fitocenozei, a 

zoocenozei); în faza a doua elevii vor lucra pe grupe în funcție de sarcinile fiecăreia, 

(după ce au fost instruiți în prealabil), colectează materiale.  

Sarcini de lucru pentru fiecare echipă de elevi: 

Prima echipă  (Botaniștii, 7 elevi) – identificarea speciilor de plante cunoscute; 

determinarea plantelor necunoscute cu ajutorul profesorului unde se analizează unele 

33



particularități structurale iar unele specii se fotografiază pentru determinarea 

ulterioară în laborator; întocmirea unei liste cu speciile de  plante întâlnite în zona 

dată; evidențierea speciilor incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova; 

identificarea metodelor de polenizare a plantelor (anemofilă de ex: la pinul negru și 

entomofilă de ex: la tei, castan); observarea speciilor amentifere (plopi piramidali 

canadieni, salcia albă). 

A doua echipă (Zoologii, 7 elevi) – observarea și determinarea pe loc a 

insectelor cunoscute  (Orthoptere, Heteroptere, Hymenoptere, Coleoptere, 

Lepidoptere, Diptere); fotografierea animalelor greu de recoltat (ex: amfibieni, 

reptile, păsări); enumerarea tipurilor de locomoție a animalelor investigate, a 

adaptărilor ce le prezintă (zborul speciilor de fluturi diurni, tipul aparatului bucal, 

culorile adaptive); întocmirea unei liste cu speciile de nevertebrate și vertebrate 

determinate. 

A treia echipă (Ecologii, 7 elevi) – descrierea arealului dat, stabilirea formelor 

vitale (arbori, arbuști, forme ierboase); stabilirea prezenței sau absenței factorilor 

poluanți, observarea intervenției omului; semnalarea existenței deșeurilor toxice sau 

menajere, elaborarea de măsuri de protecției a mediului înconjurător. 

La finele excursiei, profesorul de biologie împreună cu elevii face concluzii, 

generalizări privind aspectele desfășurării excursiei. La finalul timpului acordat 

observaţiilor, elevii şi-au verificat materialele, le-au ordonat, şi-au completat 

observaţiile notate, au purtat discuţii asupra rezultatelor obţinute. Excursia s-a 

încheiat cu deplasarea elevilor spre şcoală unde au predat materialele colectate şi 

instrumentele folosite. Valorificarea ulterioară a excursiei s-a făcut în laboratorul de 

biologie, unde sub supravegherea profesorului materialul colectat a fost prelucrat, 

presat, uscat, conservat în vederea păstrării sale în laborator şi folosirii ca material 

intuitiv la lecţiile de biologie. 

Elevii au realizat referate, gazete de perete, proiecte, prezentări electronice ca: 

Flora din Parcul Valea Morilor, Fauna din Parcul Valea Morilor, Insectele folositoare 

şi dăunătoare întâlnite în Parcul Valea Morilor, etc. Convingeri trainice cu privire la 

necesitatea protejării naturii şi a mediului ambiant se formează atunci când se 

porneşte de la exemple concrete, pozitive sau negative întâlnite în viaţă de către elevi. 

În cadrul excursiilor realizate cu elevii, aceştia au evidenţiat numeroase acţiuni 

negative ale omului asupra mediului: arbori tăiaţi sau cu scoarţa crestată, gunoaie 

menajere lăsate la întâmplare în urma activităţilor de recreere (cutii de conserve, 

pungi, hârtii), etc. Împreună cu elevii s-au analizat urmările acestor acţiuni negative 

ale oamenilor asupra mediului: scăderea calităţii aerului respirat, scăderea 

biodiversităţii, peisaj inestetic, modificări de climă. S-a explicat ce înseamnă poluare, 

deteriorare a mediului şi cum putem acţiona pentru a limita efectele negative ale 

procesului de poluare. 
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Concluzii 

Excursia este una dintre cele mai atractive activități prin care elevii trăiesc 

experiențe de învățare. Ca activitate extracurriculară, aceasta permite o abordare 

interdisciplinară şi transdisciplinară a cunoştinţelor din mai multe domenii (biologie, 

geografie, chimie, educaţie ecologică).  

În rezultatul excursiei elevii își îmbogățesc cunoștințele cu noi specii de plante 

și animale; compară ecosistemele naturale cu cele antropizate; aplică cu succes unii 

algoritmi de investigare, experimentare și rezolvare a situațiilor de problemă; 

prelucrează datele înregistrate și formulează concluzii; demonstrează un mod 

ecologic de gândire privind protecția mediului și a conservării biodiversității; 

elaborează prezentări electronice, colaje, proiecte, colecții de plante și insecte. 

Aplicarea excursiei ca formă extracurriculară este apreciată atât de elevi cât și 

de cadrele didactice, deoarece observând frumusețile acesteia, intră în contact direct 

și nemijlocit, transformându-se în protectorii ei. Activităţile extracurriculare realizate 

cu elevii pentru studierea florei şi faunei sunt orientate şi spre o abordare ecologică 

aplicativă care să motiveze elevii pentru protecţia naturii şi valorificarea acesteia în 

formarea unor convingeri şi comportamente adecvate, de ocrotire şi protecţie a 

mediului înconjurător. 
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IMPORTANȚA UTILIZĂRII PLATFORMEI MOODLE ÎN FORMAREA 

COMPETENȚEI DIGITALE LA ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PROFESIONAL TEHNIC POSTSECUNDAR 

Ivancov Ludmila, profesor 

CEMF „Raisa Pacalo” 

 Ritmul ascendent al evoluției concepțiilor din domeniul educațional impune 

necesitatea unei analize profunde a tendințelor contemporane pentru a face o 

prognoză credibilă în privința competențelor de care vor avea nevoie în viitor 

subiecții educației de astăzi. Experiența inovatoare a cadrelor didactice din diferite 

țări din ultimul deceniu, analizată de comunitatea științifică, permite să afirmăm, că 

integrarea TIC în sistemul de învățământ este un element obligatoriu în formarea 

personalității viitorului. Această tendință scoate în evidență obiectivul elaborării 

mecanismelor care ar facilita realizarea unei legături funcționale între pedagogia 

tradițională și pedagogia digitală a secolului XXI, lansând o nouă eră a educației 

deschise pentru toți [1, pag. 9]. 

 Intenția de a îmbunătăți calitatea educației prin introducerea unor transformări 

inovatoare bazate pe aplicarea TIC are numeroase oportunități, care pot fi dezvoltate 

pe parcursul implementărilor. Instrumentele bazate pe tehnologii informaționale pot 

oferi procesului educațional o serie de avantaje ce țin atât de creșterea accesului la 

informații în domeniul de specialitate, asigurarea traseului individual de formare 

profesională în baza propriilor interese și a ritmului de lucru, precum și sistematizarea 

informațiilor din domeniul evaluării, lucrului individual, elaborărilor creative ale 

elevilor etc. Domeniul TIC este în permanentă evoluție, fapt care îi conferă o 

dinamică în creștere și plasează în fața cadrului didactic responsabilități sporite în 

planul dezvoltării profesionale privind îmbinarea armonioasă a metodologiei 

specifice disciplinei cu tehnologiile informaționale. Dezvoltarea continuă a 

instrumentelor TIC crează oportunități eficiente pentru formarea autodidactă a 

personalității, fapt care asigură obținerea diferitor competențe a specialiștilor din 

același domeniu și contribuie la aprofundări profesionale diferite, creând o paletă 

diversă și valoroasă a specialiștilor în domeniu, care pot face față diferitor provocări 

cotidiene. TIC rămâne a fi motorul și coordonatorul globalizării în creșterea nivelului 

educațional, deoarece cadrele didactice înțeleg că tehnologiile digitale oferă mai 

multe posibilități pentru extinderea orizonturilor și îmbunătățirea calității de predare-

învățare-evaluare [2, 3].  

 Cadrul european pentru competențe în domeniul TIC 2.0 (Cadrul european de 

competențe e-2.0, denumit în continuare e-CF) susţine, că inovațiile în domeniul 

competențelor TIC sunt esențiale pentru Europa (Comisia Europeană: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-skills). Mijloacele media și educația 

informațională contribuie la realizarea dreptului omului la comunicare și exprimare, 
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la căutarea, la primirea de informații și idei, precum și la posibilitatea de a le 

schimba. Așa cum formele și modalitățile de exprimare a mijloacelor media sunt în 

continuă evoluție, abilitățile media și alfabetizarea informațională trebuie, de 

asemenea, îmbunătățite continuu [4, 5].  

 În Codul Educației al Republicii Moldova Nr. 152  

din  17.07.2014, capitolul III, art. 11 avem stipulate nouă competențe-chee pe care 

trebuie să se formeze educația, printre care e și competența digitală. Sorin Cristea ne 

dă următoarea definiţie: competenţe digitale - capacităţi de utilizare eficientă a 

noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie (TIC), a mijloacelor media 

electronice în contexte sociale multiple din zona comunicării, profesiei, educaţiei, 

vieţii comunitare, timpului liber (loisir) etc. [6, p. 470].  

 Pentru viitorii Asistenţi farmacişti este important a cultiva, creşte competenţa 

digitală, deoarece în orice unitate farmaceutică se operează cu SIA (Sistem 

Informațional Automatizat) de evidență a circulației medicamentelor. Platforma 

MOODLE, utilizată în procesul educativ, le oferă posibilitatea de a exersa zilnic 

diverse sarcini care se pot realiza cu ajutorul calculatorului, astfel competența digitală 

poate fi clasată în grupul competențelor - cheie pentru o educație pe tot parcursul 

vieții. 

 Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Enviroment) este una 

dintre cele mai moderne platforme educaționale bazate pe un sistem de management 

al învățării în distribuție liberă și se bucură de o popularitate destul de mare în 

instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Utilizarea platformei Moodle la ore 

și în afara lor prezintă o alternativă a procesului de instruire și permite personalizarea 

activităților contribuind la eficientizarea învățării. I. Cerghit definește instruirea 

virtuală ca pe „o varietate de experiențe didactice” unde tradiționalul este combinat 

cu modernul. Cu certitudine azi putem vorbi despre destinația pedagogică a 

calculatorului care e utilizat ca mijloc tehnic în învățământ, atât de către cadrele 

didactice la predare, cât și la etapa de învățare-evaluare  a elevilor. 

 Conceptul de dezvoltare al sistemului este bazat pe teoria constructivistă: 

instrumentele Moodle sunt doar piese auxiliare, care îmbunătățesc procesul de 

învățare prin individualizarea lui în raport cu sistemele comerciale, axate pe 

dezvoltarea instrumentelor [1, p. 96]. 

 Conform ultimelor estimări, comunitatea Moodle este extinsă în peste 200 de 

țări, interfața sistemului poate fi accesată în peste 80 de limbi, printre care și limba 

română. Se crează un cont gratuit pe platformă, unde elevul indică numele, 

prenumele, numele de utilizator, parola grupa etc. Toți cei care sunt înscriși pot avea 

unul din cele două roluri: cursant sau oaspete (Figura 1).  
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Figura 1. Înregistrarea cursanților la unitatea de curs 

Platforma dispune de o serie de instrumente de învățare colaborativă ca: 

 mesagerie; 

 chat – un sistem de comunicare sincronă în timp real (nu se utilizează pentru 

predarea lecției), ușor de utilizat; 

 forum – o activitate esențială de e-learning dedicată comunicării între 

participanții la unitatea de curs, indiferent de rolul preluat (cadrul didactic sau 

cursant); 

 glosarul – o bază de date unde elevii/studenții pot găsi explicații la diverși 

termeni utilizați în cadrul unității de curs; 

 instrumente pentru organizarea cursurilor, finalizând cu un bloc de întrebări 

pentru ca profesorul sa vadă nivelul asimilării cunoștințelor de către 

elevi/studenți, cei din urmă pot fi notați; 

 instrumente de evaluare – cu ajutorul acestei opțiuni pot fi create teste (cu limită 

de timp sau fără), cu posibilitatea de a repeta de câteva ori (depinde de 

profesor); 

 resurse multimedia etc. (Figura 2). 
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Figura 2. Moduri de organizare a activităților în cadrul platformei Moodle 

 Materialul propus elevilor pentru a fi studiat trebuie structurat conform 

curriculum-ul la unitatea de curs, având o contribuție la formarea competențelor 

specifice. În structura unei lecții putem plasa cursul integral sau fragmentat pe 

întrebări, prezentarea în formatul Power Point, adăuga diverse link-uri cu scop 

informativ și/sau educativ la tema dată și evident conexiunea inversă dintre cursant-

profesor, mai jos avem exemplu din unitatea de curs Botanica farmaceutică cu 

subiectul Histologia-I (Fig. 3). 

 Odată ce cursul e plasat pe platformă, avem posibilitatea de a monitoriza 

evoluția progresului fiecărui elev/student în parte, toate aceste rezultate sunt 

prezentate electronic în excel sau csl. și au următoarea informație: 

 totalitatea elevilor/studenților înscriți la curs și conectați la un moment dat 

(evidența în ore o avem pentru fiecare persoană în parte); 

 activități finalizate; 

 activități nefinalizate; 

 progresul detaliat pentru fiecare temă; 

 rezultatul obținut de fiecare participant la instruire etc. 
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Figura 3. Componența unei lecții 

 

 Evaluarea, alături de celelalte componente fundamentale ale procesului de 

învățământ, ca predarea și învățarea, ne informează despre eficienţa strategiilor şi 

metodelor utilizate în timpul orelor, dar și asupra corectitudinii stabilirii obiectivelor 

operaționale. Pe platforma Moodle putem crea diverse tipuri de itemi pentru fiecare 

lecție, pe capitole cât și evaluări sumative (Figura 4): 

 cu multiple variante de răspunsuri; 

 cu un singur răspuns; 

 adevărat sau fals; 

 descrierea; 

 eseul; 

 de calcul etc. 

 La final se pot vizualiza rezultatele fiecărui elev în parte, astfel elevul are acces 

la diverse conţinuturi şi poate să-şi realizeze o pregătire în materie într-un mod mai 
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flexibil (posibilitatea de a-şi construi propriul program de învăţare), individualizat din 

diverse locuri (nu este obligat să vină în sala de clasă a instituţiei date). 

 

 
Figura 4. Diversitatea tipurilor de itemi. 

 Cerințe obligatorii ale dezvoltării competențelor digitale la elevi/studenți: 

1. asigurarea de către unitatea de învățământ cu mijloace tehnice moderne care ar 

spori interesul; 

2. conexiunea la Internet și punerea la dispoziție a platformei utilizate în cadrul 

procesului educativ; 

3. cadre didactice competente în utilizarea platformei. 

 De reținut că nu utilizarea tehnologiilor computerizate și multimedia în sine au 

efecte educative, ci integrarea lor într-o strategie de instruire și autoinstruire bine 

gândită [7, p.75]. 

În instituții de învățământ, profesorii vor continua să-și îndeplinească 

obligațiile de bază, îndrumând și conducând procesul educativ, transferul de valori și 

atitudini, controlul condițiilor de învățare și comunicările educaționale, evaluarea 

cunoștințelor celor instruiți etc. În plus față de funcțiile enumerate, vor fi nevoiți: 

 să actualizeze, adapteze și să stăpânească noi materiale didactice utilizate în 

activitățile educaționale, iar aceste materiale vor conține tot mai multe 

componente multimedia; 
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 să organizeze și gestioneze fluxul de comunicare a comunității școlare utilizând 

TIC;  

 să dezvolte comunicarea virtuală și schimbul de experiență cu colegii din 

rețelele sociale, elev-profesor, profesor-profesor. 
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Rezumat. Lucrarea prezintă o sinteză a rezultatelor cercetărilor pe parcursul mai multor ani în ANPS 

din Regiunea de Sud a Republicii Moldova. Sunt puse în evidenţă categoriile de arii protejate din 

regiune, componentele specifice ce le definesc, principalele valori pe care le protejează și rolul acestora 

în educația ecologică pentru dezvoltarea durabilă regională.  

Reieşind din starea şi rolul suprafeţelor protejate este propusă extinderea categoriilor existente de 

arii protejate în regiunea de sud a ţării şi luarea sub protecţia statului a unor noi suprafeţe cu fondarea 

categoriilor ce lipsesc. 

Abstract. THE PROTECTED AREAS - ECOLOGICAL EDUCATION NATURAL MODELS. The 

paper presents a synthesis of the results of researches for several years in the State Protected Natural 

Areas from the Republic of Moldova Southern Development Region. The categories of protected areas 

in the Region, the specific components to define them, the main values that they protect and their role 

in the ecological education for regional sustainable development are highlighted. 

 Considering the status and role of protected areas, is proposed to extend the existing categories 

of protected areas in the Southern Region of the country and to take new areas under the protection of 

the state with founding the missing categories. 

Keywords: Natural Protected Areas, ecological education, sustainable regional development, natural 

resources conservation, ecological balance. 

 

Introducere 

Pe parcursul ultimei perioade de timp problemele ecologice existente atât la nivel 

local cât și global se agravează tot mai mult. Aceasta pune în gardă întreaga omenire şi 

motivează promovarea educaţiei ecologice la toate nivelele şi în toate sferele educației. 

Educația ecologică este unul dintre instrumentele importante ce dezvoltă şi 

îmbunătăţeşte capacitatea de a gândi şi a acţiona în favoarea îmbunătățirii calității vieții, 

or sănătatea Planetei depinde de atitudinea fiecărui cetăţean faţă de ecosistemul cu care 

interacţionează. Educația ecologică are menirea de a produce schimbări în mentalităţile 

oamenilor oferindu-le un grad sporit de conştientizare a atitudinii față de mediul 

înconjurător. Fiind parte componentă și instrument de promovare a dezvoltării durabile, 

educația ecologică oferă cunoștințe vaste stimulând capacitatea şi puterea de a explora şi 

dezvolta noi concepte, viziuni, metode şi instrumente de dezvoltare durabilă social-

economică în armonie cu mediul [20]. În această ordine de idei, o eficacitate mai mare o 

are dezvoltarea cunoaşterii în cadrul unor zone pilot cum sunt ariile protejate. Ariile 

protejate, prin valoarea naturală şi gradul redus al intervenţiei umane pe teritoriul lor, 

sunt cele mai bune exemple şi modele pentru sistemele ecologice naturale şi 
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seminaturale.  Ele reprezintă adevărate "săli de clasa în aer liber" [18] în care oamenii 

pot fi educaţi cu privire la rolul naturii şi necesitatea conservării ei. Republica Moldova 

dispune de o rețea de arii protejate care include mai multe categorii în funcție de valorile 

naturale pe care le protejează [21]. Prin diversitatea lor ANPS prezintă cadrul natural ce 

oferă posibilități concrete de realizare a conceptelor pe care se bazează educația 

ecologică, acestea fiind: conștientizarea, cunoașterea, atitudinea, deprinderea, 

participarea [17]. 

 

Materiale și metode 

Evaluarea ariilor protejate a fost realizată în principalele fenofaze de dezvoltare a 

vegetaţiei efemeroide, anuale şi perene și a lumii animale fiind înregistrată starea 

componentelor specifice categoriilor de protecție  și alcătuit registrul speciilor valoroase.  

Inventarierea  speciilor rare a fost realizată prin metoda transectelor [19].  Speciile mai 

puţin cunoscute au fost fotografiate, ierbarizate și, după caz, colectate pentru a fi 

determinate în laborator. La colectarea mostrelor s-a ţinut cont de recomandările lui 

Doniţă I., Doniţă N. [16]. Abundenţa  speciilor rare a fost determinată conform Braun-

Blanquet [5]. Pentru determinarea apartenenţei sistematice a speciilor au fost utilizate 

microscoapele MBS –10, Micmed – 5 și literatura de specialitate [2,25,26,27,30]. 

Criteriile de raritate au fost stabilite în conformitate cu clasificatorul IUCN iar statutul 

de protecţie la nivel naţional, regional şi internaţional utilizând următoarele surse: Cartea 

Roşie a Republicii Moldova [6], Cartea Roşie a plantelor vasculare [15] și  a 

vertebratelor din Romania [4],  Cartea Roşie a Ucrainei [7,8], Lista Roşie Europeană [3],  

Anexele Convenţiilor de la Bon [12],  Berna [13], şi Washington [9].  

 

Rezultate și discuții 

Reieşind din Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat (FANPS), în 

Regiunea de Dezvoltare Sud (RDS) sunt prezente următoarele categorii de arii protejate: 

rezervaţii ştiinţifice (RŞ), monumente ale naturii (MN), rezervaţii naturale (RN), 

rezervaţii peisajere (RP), rezervaţii de resurse (RR), arii cu management multifuncţional 

(AMM), monumente de arhitectură peisageră (MAP), zone umede de importanţă 

internaţională (ZU). Spectrul larg al diversităţii categoriilor de protecţie nu denotă şi 

reprezentativitatea acestora în Regiune (Figurile1; 2). 

44



 
 

Figura 1. Repartizarea categoriilor de ANPS în 

diferite regiuni ale RM 
Figura 2. Cota suprafețelor ANPS în RDSud 

 

Din figurile 1 şi 2 constatăm că în Regiunea de Dezvoltare Sud numărul categoriilor 

de arii protejate, în majoritatea cazurilor, este cu mult mai mic decât în Regiunea de 

Dezvoltare Nord (RDN) şi Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC). Cea mai evidentă 

excepţie este prezenţa aici a suprafeţei mari ocupate de Zonele Umede Lacurile Prutului 

de Jos (r. Cahul) şi Nistrul de Jos (r. Căuşeni şi Ştefan Vodă, inclusiv Unitatea teritorială 

din stânga Nistrului). O cotă nesemnificativă revine ariilor atribuite celorlalte categorii 

de protecţie, majoritatea ocupând suprafeţe mai mici de 1%. 

Ţinând cont de faptul că funcţia ANPS constă în conservarea şi protecţia 

componentelor reprezentative şi rare împreună cu factorii de mediu din limitele acestora, 

ne vom referi la unele aspecte privind rolul acestora în menţinerea echilibrului ecologic 

în Regiune și educația ecologică pentru dezvoltarea durabilă regională. De rând cu 

protecția componentelor abiotice valoroase pentru stabilirea unor relaţii reciproce 

durabile şi crearea condiţiilor de echilibru ecologic este importantă prezenţa în cadrul 

ecosistemelor naturale a speciilor de plante şi animale. În acest context, ANPS sunt 

create pentru a onora cerințele Conventiei privind diversitatea biologică [11]. Astfel, 

cercetările pe parcursul mai multor ani [1] au pus în evidenţă, în funcţie de natura şi 

starea habitatelor, prezenţa în ariile protejate cercetate a unei diversităţi mari de specii de 

floră şi faună. Printre acestea sunt menţionate numeroase specii rare protejate la nivel 

naţional, regional şi internaţional, fiind incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova, 
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Cărţile Roşii ale României şi Ucrainei şi regăsite în Anexele Convenţiilor de mediu. 

Diversitatea componentelor valoroase naturale protejate în ANPS din RDS este specifică 

categoriei de protecţie, iar fiecare categorie în parte îşi are rolul său atât în asigurarea 

echilibrului ecologic, cât şi a educației ecologice pentru realizarea procesului dezvoltării 

regionale durabile.  

Rezervaţie ştiinţifică, conform legii FANPS, constituie spaţiu biogeografic 

terestru şi/sau acvatic de importanţă naţională cu statut de instituţie de cercetări 

ştiinţifice, destinat menţinerii intacte a obiectelor şi complexelor naturale, conservării 

biodiversităţii, elaborării bazelor ştiinţifice de protecţie a mediului.  

În RDS este amplasată Rezervația Științifică Prutul de Jos, obiectivul prioritar al 

căreea este protecţia mediului, efectuarea cercetărilor ştiinţifice, educarea şi instruirea 

ecologică a populaţiei. Datorită amplasării favorabile a Rezervaţiei în Delta Dunării, pe 

unde î-şi fac cale păsările migratoare, aici sunt conservate unele complexe floristice şi 

faunistice unicale pentru Republica Moldova, cu specii de plante şi animale rare, cu 

biotipuri de luncă, acvatice şi palustre. RŞ Prutul de Jos serveşte ca Zonă nucleu de 

importanţă internaţională a Reţelei Ecologice Naţionale a Republicii Moldova, cu 

diverse tipuri de ecosisteme şi habitate de importanţă europeană şi îndeplineşte funcţia 

de coridor de conexiune la Reţeaua Ecologică Naţională şi Europeană, aici fiind 

înregistrate specii rare atât pentru regiunile de nord şi centru ale Moldovei cât şi pentru 

unele sectoarele ale României [29]. 

RŞ Prutul de Jos constituie un „laborator în aer liber” ce permite desfăşurarea 

cercetărilor ştiinţifice complexe a tuturor componentelor de mediu, cercetări care 

necesită a fi puse la baza dezvoltării durabile în Regiunea de Sud, astfel, încât prin 

dezvoltarea economică şi socială să fie asigurată  protecţia şi îmbunătăţirea stării 

mediului. Organizarea activităților turistice în această zonă va contribui la sporirea 

nivelului de educație și conștientizare a localnicilor din preajmă (s. Slobozia Mare, s. 

Văleni) și a turiștilor, acesta fiind, în acelaşi timp, unul din instrumentele importante de 

promovare a dezvoltării durabile. 

Monumente ale Naturii sunt obiecte unice ale naturii cu deosebită valoare 

ecologică, ştiinţifică, culturală istorică şi estetică. La această categorie de protecţie sunt 

atribuite: Monumente ale Naturii geologice şi paleontologice (GPNM), hidrologice 

(HNM) şi botanice (BNM). 

Monumente ale Naturii Geologice şi Paleontologice. Din cele 87 MNGP din ţară, 

în RDSud sunt amplasate 15 MNGP ce se întind pe o suprafaţă de 75,1 ha. În aspect 

educațional astfel de arii pun la dispoziție material didactic natural prezentat de 

elementele geologice şi paleontologice ale patrimoniului natural al ţării. Astfel elevii, 
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studenții, persoanele din domeniu dar și cele interesate au posibilitatea de a se cunoaște 

cu astfel de componente valoroase precum: aflorimente geologo-paleontologice cu 

numeroase depozite aluviale cu resturi scheletice de mamifere, cochilii de moluşte 

(Aflorimentul de lângă s. Văleni, r. Cahul), depozite de nisip mărunt de culoare gălbui-

deschisă (Cariera Cociulia, r. Cantemir), argile de etulia şi depozite de cărbune cu 

cristale de sulf (Râpa Tartaul, r. Cahul), nisipuri ponţiene şi chimeriene, argile de etulia 

de culoare roşie-brună (Aflorimentul de lângă or. Taraclia), situri fosiliere (Râpa 

Taraclia, r. Căuşeni şi Râpa Coţofana, r. Cimişlia) ş.a [1]. Incontestabilă este valoarea 

acestor forme de relief şi ca habitate actuale pentru anumite specii valoroase de plante 

petrofite, epifite, precum şi de animale - reptile, păsări răpitoare, mamifere rozătoare etc. 

MNGP îmbină armonios trecutul cu prezentul şi pentru a putea fi transmise urmaşilor 

băștinașii trebuie să conștientizeze necesitatea de a fi protejate. Alternând cu 

ecosistemele agricole, MNGP asigură echilibrul ecologic în Regiune şi formează peisaje 

irepetabile şi destul de atractive. 

Monumente ale Naturii Hidrologice includ o serie de lacuri, izvoare, râuri, albii 

vechi şi alte obiecte unice sau reprezentative din punct de vedere hidrologic. Pe teritoriul 

Republici Moldova sunt identificate 31 MNH şi numai două dintre ele sunt amplasate în 

RDS. Acestea sunt ariile naturale cu valoare naţională: Izvorul din satul Copceac, 

raionul Taraclia şi Izvorul de lângă satul Hagimus, raionul Căuşeni. Ambele izvoarele se 

caracterizează prin debitul mare și reprezintă surse importante de apă pentru populația 

locală. Calitatea apei diferă de la sezon la sezon [1,14]. Pentru menţinerea indicilor 

caracteristici apelor potabile autoritățile locale și populația băștinașă trebuie să cunoască 

și să conștientizeze rolul apei în natură și să contribuie la amenajarea izvoarelor şi 

teritoriilor lor, înlăturarea surselor cu impact negativ, delimitarea teritoriilor adiacente, 

amplasarea panourilor informative.  

Monumente ale Naturii Botanice. Această categorie de arii protejate include 

sectoare preţioase de vegetaţie forestieră şi arbori seculari. Ele au ca scop conservarea 

habitatelor unice sau tipice ale speciilor de plante endemice, relicte, comunităţi ale lor 

precum şi ale speciilor de plante rare şi arbori seculari. 

În RDS lipsesc sectoare reprezentative cu vegetaţie silvică. Din această categorie de 

protecţie aici sunt localizaţi nouă din totalul de 342 arbori seculari, aceştea fiind: 

Stejarul din or. Leova, Stejarul pedunculat şi Stejarii castaneifolii (3) din pădurea 

Crocmaz (Ştefan-Vodă), Stejarul din rezervaţia Grădina Turcească (Căuşeni), Stejarul 

din apropierea s. Giurgiuleşti (Cahul), Plopul alb din s. Cania (Cantemir), Plopul din s. 

Ciumai (Taraclia), care prezintă un potențialul biotic valoros al zonei de amplasare [28]. 

Arborii seculari de stejar, manifestă o valență ecologică largă la factorii climatici, 
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edafici, biotici şi în acest context ei au o importanţă majoră în menţinerea viabilității 

speciei dominante din sectoarele forestiere în care sunt amplasaţi, contribuind, astfel, la 

asigurarea echilibrului ecologic, protecţia resurselor funciare, de apă, ameliorarea 

peisajului natural şi microclimatului din RDS. 

Rezervaţiile Naturale prezintă spaţii naturale, valoroase din punct de vedere 

ştiinţific, destinate păstrării şi restabilirii unui sau a mai multor componente ale naturii 

pentru menţinerea echilibrului ecologic. În RDS sunt amplasate 11 RN. Din această 

categorie de protecţie în zona de referinţă sunt amplasate şapte Rezervaţii Naturale 

Silvice (RNS), una de Plante Medicinale (RNPM) şi trei Rezervaţii Naturale Mixte 

(RNM) - toate înpreună ocupând o suprafaţă nesemnificativă (1,54%) din cea a fondului 

de arii protejate din Regiune (Fig. 2). 

Obiectivul specific al RNS este protecţia arboretelor natural fundamentale şi a 

speciilor rare de plante şi animale. Referitor la arboret, în majoritatea RNS din RDS sunt 

protejate speciile de stejar pedunculat (Quercus robur) şi stejar pufos (Q. pubescens). 

Prin urmare, aceste arii protejate ne oferă posibilitatea de a ne cunoaște cu 

caracteristicile comune dar și cele distinctive ale acestor două specii de stejar. Aceste 

rezervaţii sunt habitate favorabile pentru numeroase specii rare de plante şi animale [22] 

caracterizate prin anumit grad de dezvoltare și abundență.  

RNPM sunt organizate cu scopul păstrării şi reproducerii speciilor de plante 

medicinale şi rare. Aceste obiective sunt realizate de către o singură RNPM din Regiune 

(RNPM Cahul, r. Cahul), unde este permisă colectarea reglementată a plantelor 

medicinale care servesc ca materie primă pentru industria farmaceutică autohtonă. 

Optând pentru un mod de viață și o alimentație sănătoase populația poate beneficia de 

servicii ecosistemice valoroase ale acestor rezervații și este necesar de a cunoaște 

speciile medicinale, modalitatea și perioadele de colectare a lor și astfel de rezervații 

sunt tocmai potrivite în acest sens. Este important de a cunoaște speciile de plante ale 

căror colectare este permisă, deoarece printre ele sunt și specii rare  care necesită a fi 

protejate [23]. 

Rezervaţiile Naturale Mixte au fost create cu scopul conservării biodiversității 

acvatice și palustre. În RDS sunt amplasate toate cele 3 rezervaţii din ţară atribuite la 

această categorie de protecţie. Acestea sunt RNM Cantemir (r. Cantemir), Ecosistemul 

acvatic „Lebăda albă”  (r. Leova) şi Mlaştina „Togai”  (r. Ştefan-Vodă). Rezervaţiile 

sunt caracterizate de prezenţa habitatelor mlăştinoase cu staţiuni de vegetaţie forestieră, 

și oferă posibilitatea cunoașterii speciilor de plante şi animale caracteristice pentru 

locurile umede. În aspectul dezvoltării durabile, prin condițiile deosebite de habitat, 

RNM asigură integritatea funcțională a ecosistemelor din RDS. 
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Rezervaţiile Peisajere prezintă un sistem natural omogen silvic, de stepă şi luncă, 

de baltă şi mlaştină, având valoare ştiinţifică, ecologică, recreativă, estetică, instructivă, 

destinat menţinerii calităţilor sale naturale şi efectuării unor activităţi economice 

reglementate. În RDS sunt amplasate doar 5 RP (din totalul de 41). Cea mai mare 

suprafaţă este ocupată de RP Codrii Tigheci (2519 ha), care este amplasată în r. 

Cantemir şi este cea mai mare RP din ţară şi cea mai vastă arie forestieră din sudul ţării. 

RP Codrii Tigheci este şi cea mai mare zonă nucleu de importanţă locală din sud-vestul 

ţării îndeplinind funcţia de coridor de conexiune între diverse ecosisteme din Regiune.  

Elementele peisajere specifice protejate în Rezervaţiile Peisajere din RDS sunt 

prezentate de relieful variat cu alternanţă de altitudine (10-310m), culmi interfluviale şi 

versanţi înclinaţi şi prezenţa sectoarelor de luncă cu numeroase meandre ale r. Prut. 

Elementele peisajere enunerate creează condiţii favorabile pentru diferite tipuri de 

vegetaţie şi adăpostesc un spectru larg de reprezentanţi ai lumii animale [1].  

La nivel local rezervațiile peisajere pot fi utilizate reglementat în scopuri 

economice, estetice, culturale, educaționale şi recreative. Pentru păstrarea 

componentelor valoroase ale acestora este necesar de un management durabil care 

presupune păstrarea arborilor seculari ca habitate şi locuri de reproducere a multor specii 

de animale, organizarea locurilor cu hrană  pentru animale în perioada rece a anului,  

prevenirea şi combaterea vânătorii ilegale, păstrarea aspectului natural al lizierei pădurii 

prin asigurarea unui păşunat raţional pe parcursul anului, instalarea panourilor 

informative şi educaţia ecologică a publicului larg. Multe obiective ale planului de 

management pot fi implementate cu implicarea autorităților locale și a baștinașilor. 

Rezervaţiile de resurse. Conform Legii FANPS acestea  sunt spaţii naturale ce 

cuprind resurse deosebit de valoroase, resurse de importanţă naţională protejate în 

scopul conservării lor pentru generaţiile viitoare. La această categorie de  protecţie sunt 

atribuite 13  terenuri cu înveliş de sol reprezentativ, trei dintre ele fiind amplasate în 

RDS. Acestea au menirea de a conserva diferite tipuri de soluri. Prin intermediul acestor 

categorii de arii protejate în RDS sunt protejate: cernoziom micelar carbonatic grass (s. 

Roşu) şi cernoziom xerofitic de pădure (s. Larga) în r. Cahul şi soluri aluviale, 

carbonatice, cernoziomice de fâneaţă, mlăştinoase şi înnămolite (s. Talmaza) în raionul 

Ştefan-Vodă. Acestea formează substrat favorabil şi habitate preferate pentru 

biodiversitatea specifică din zonă. Asemenea rezervaţii sunt necesare pentru evidenţierea 

şi evaluarea tendinţelor şi direcţiilor de evoluţie a solurilor dar și în scop educativ, 

pentru cunoașterea cu diferitor tipuri de sol. Pentru conservarea lor este necesar 

excluderea oricărei activităţi antropice, delimitarea în natură, instalarea marcajelor şi 

panourilor informaţionale.  

49



Ariile cu management multifuncţional. Concomitent cu  conservarea naturii în 

AMM se practică valorificarea reglementată a florei, faunei, resurselor de apă şi 

păşunilor, turismul. Din această categorie de arii protejate în RDS sunt amplasate un 

sector reprezentativ cu vegetaţie de luncă (amplasat în or. Leova). În baza cercetărilor a 

fost argumentată posibilitatea atribuirii la această categorie de protecţie a unei suprafeţe 

inundabile numită Lunca inundadilă din s. Antoneşti, amplasată în lunca r. Prut, satul 

Antoneşti [24]. Aceste sectoare sunt caracterizate prin prezenţa unei biodiversităţi 

specifice ecosistemelor de luncă (cu specii higro- şi mezofite) şi a ecosistemelor acvatice 

şi palustre (cu specii hidro- şi higrofite). De rând cu speciile de ierburi această arie este 

un habitat favorabil şi pentru lumea animală, în special pentru fauna avicolă, inclusiv și 

a speciilor rare cu diferit statut de protecţie. Valoarea ecologică a acestei categorii de 

protecție constă în păstrarea regimului hidrologic din zonă şi ameliorarea calităţii 

mediului prin filtrarea poluanţilor chimici de către plante.  

Tot din această categorie, aici sunt amplasate şi trei sectoare reprezentative cu 

vegetaţie de stepă (r. Căuşeni şi Taraclia), care întrunesc condiţiile pentru astfel de 

ecosisteme, fiind populate de specii xerofite. Semnificaţia ştiinţifică și educativă a 

acestor rezervaţii constă în păstrarea băncii de semințe a speciilor de plante edificatoare 

de cenoze, rare și pe cale de dispariție și în oferirea posibilității de cunoaștere a lor în 

mediul natural de creștere și dezvoltare. AMM întrunesc condiţii ecologice pentru 

stabilirea relaţiilor dintre lumea vegetală, animală şi sol. Sectoarele protejate de stepă 

oferă oportunitatea de a studia posibilităţile de restabilire a cernoziomurilor epuizate.   

Ambele tipuri de AMM prezintă un element estetic al peisajului având, în acelaşi 

timp, şi o semnificaţie socio-economică valoroasă determinată de prezenţa plantelor 

furajere, medicinale, alimentare şi pot fi utilizate reglementat în calitate de fâneţe şi 

păşuni. 

Zonele umede sunt prezentate de terenuri mlăştinoase, mlaştini, turbării naturale sau 

artificiale, permanente sau temporare, cu apă statică sau curgătoare, proaspătă, sălcie sau 

sărată. Ele constituie unul din cele mai valoroase compartimente ale patrimoniului 

natural de starea cărora depinde, în mare măsură, eficienţa dezvoltării durabile a 

economiei naţionale.  

În RDS sunt amplasate două din cele trei zone umede de importantă internațională 

(sau 91,4% din suprafaţa ANP din Regiune), acestea fiind Lacurile Prutului de Jos și 

Nistrul de Jos. Funcţiile ecologice fundamentale ale acestor ZU sunt: reglarea regimului 

hidrologic şi conservarea habitatelor naturale pentru o diversitate mare de floră şi faună 

identificate aici în rezultatul mai multor cercetări [10]. Plantele şi solurile din ZU joacă 

un rol major în prevenirea eutrofizării şi contribuie la purificarea apei. Zonele umede 
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îndeplinesc un rol important în prevenirea inundaţiilor. Prin stocarea apei în sol sau prin 

reţinerea acesteia în lacuri sau mlaştini ele contribuie la restabilirea straturilor acvifere 

subterane care stochează apa dulce. ZU au o mare valoare economică, culturală, 

ştiinţifică, educațională şi recreaţională pentru RDS. Managementul eficient va asigura 

funcţionalitatea durabilă a lor. 

Monumentele de arhitectură peisajeră. Această categorie de protecţie este atribuită 

parcurilor vechi, parcurilor silvice, aleilor cu valoare istorică, culturală, ştiinţifică, 

estetică, economică şi recreativă. Astfel de arii protejate au ca obiectiv păstrarea şi 

dezvoltarea compoziţiilor arhitectonice peisajere şi servesc ca depozit al genofondului 

de plante. Majoritatea MAP sunt amplasate în nordul si centrul ţării. În RDS este 

amplasată doar o singură arie din această categorie. Aceasta este Parcul Leuntea din 

raionul Ştefan Vodă, care are  suprafaţa de circa 21,0 ha. Astfel de arii protejate 

contribuie la cunoașterea cu cultura arhitecturală, unele specii exotice, îmbunătăţirea 

vieţii umane, oferind oportunităţi de a petrece timpul liber, contacta direct cu natura, 

recupera forţele fizice, psihice şi spirituale însă, cu părere de rău, suprafaţa lor în regiune 

este nesemnificativă.  

 

Concluzii 

Importanța ariilor naturale protejate în educația ecologică este incontestabilă, 

acestea, în condițiile dezvoltării durabile, fiind pârghii de  legătură dintre conservare şi 

dezvoltare. În acest context este  de apreciat și valoarea ecologică, ştiinţifică, culturală, 

recreaţională şi economică a ariilor naturale protejate de stat. Cu toate acestea în 

Regiunea de Dezvoltare Sud cota ariilor naturale protejate este redusă, mai cu seamă a 

celor amplasate în sectorul forestier. Ca rezultat, propunem  extinderea şi fondarea în 

Regiune a ariilor protejate din categoriile: Monumente ale Naturii Botanice, Rezervaţii 

Naturale Silvice, Rezervaţii Naturale de Plante Medicinale, Monumente de Arhitectură 

Peisajeră. În condiţiile în care în Regiunea de Dezvoltare Sud cota suprafeţelor 

împădurite este destul de redusă aceste categorii de arii protejate vor asigură conservarea 

patrimoniului natural, totodată, contribuind la menţinerea echilibrului ecologic și 

îmbunătăţirea vieţii populaţiei. 
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VALORIFICAREA POTENŢIALULUI CREATIV AL ELEVILOR  

PRIN DEZVOLTAREA COMPETENŢEI DE A ÎNVĂŢA SĂ ÎNVEŢI 

LA ORELE DE BIOLOGIE 

Lupu Lilia, profesor 

Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân” 

„Copilului i-aş da aripi, dar i-aş permite să înveţe 

singur să zboare”  Gabriel Garcia Marquez 

Pregătirea şi motivarea copiilor şi a tinerilor pentru continuarea învăţării într-o 

lume mereu în schimbare; formarea personalităţii şi dezvoltarea creativităţii, 

sensibilităţii şi a talentului; selectarea informaţiei şi folosirea ei în scopuri utile 

reprezintă principalele coordonate ale politicii educaţionale ale şcolii. În orice sistem 

de educaţie, învăţarea ar trebui să se sprijine pe următorii piloni aflaţi în interacţiune 

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

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

societatea”(Shaffer) [1]. 

 A învăţa să înveţi este abilitatea de a persevera în învăţare, de a organiza 

propria învăţare, inclusiv prin managementul eficient al timpului şi al informaţiilor, 

atât individual, cât şi în grup. Această competenţă include conştientizarea procesului 

şi a nevoilor proprii de învăţare, identificarea oportunităţilor disponibile şi abilitatea 

de a depăşi obstacolele pentru a învăţa cu succes. Această competenţă înseamnă 

acumularea, procesarea şi asimilarea noilor cunoştinţe şi abilităţi, precum şi căutarea 

şi utilizarea consilierii şi a orientării. A învăţa să înveţi îi implică pe cei care învaţă să 

pornească de la cunoştinţe şi experienţe de viaţă anterioare, astfel încât să poată 

utiliza şi aplica cunoştinţele şi abilităţile într-o varietate de contexte: acasă, la muncă, 

în educaţie şi formare. Motivaţia şi încrederea sunt cruciale pentru această 

competenţă[2]. 

Tema, pe care mi-am ales-o în calitate de obiect de cercetare, Valorificarea 

potenţialului creativ al elevilor prin dezvoltarea competenţei de a învăţa să înveţi la 

orele de biologie, este actuală, deoarece: 

 avem nevoie de copii care gândesc şi care au capacitatea de a prelucra 

informaţia primită, nu doar de simpli receptori; 

 se impune trecerea de la stocarea informaţiei la o prelucrare logică, astfel încât 

acesta să-şi găsească aplicabilitatea ; 

 este necesară stimularea creativităţii, a imaginaţiei şi a gândirii flexibile pentru 

o structurare temeinică, sistemică a informaţiei, a aptitudinilor, a capacităţilor; 

 se impune necesitatea de a forma capacitatea elevilor de a transfera logic, de la 

o arie curriculară la alta, conţinuturile şi de a le structura, eventual, de a le 

ierarhiza, în funcţie de trebuinţe, de necesităţi şi de contextele situaţionale.  
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Problema rezidă în faptul că elevii au cunoștințe, dar, din păcate, nu știu să le 

folosească, nici să utilizeze transferul, această ineficiență fiind atribuită, în primul 

rând, faptului că ei nu știu ceea ce știu. Dificultățile elevilor în înțelegerea textului 

pot fi atribuite unor factori diferiți. Uneori, dificultățile sunt cauzate de o lipsă de 

fluență în recunoașterea cuvintelor-cheie. Alte motive pot include un vocabular 

limitat, participarea cu dificultate la explicitarea sensurilor textului, la identificarea 

ideilor principale și lipsa de conexiune a informațiilor noi cu fapte cunoscute anterior. 

Am pornit de la ipoteza că „a ști să înveți”, competență bazată pe gândirea 

critică, duce la creşterea randamentului şcolar, la o creştere a motivaţiei pentru studiu, 

la formarea unor persoane care să gândească critic, care să poată asimila cunoştinţe, 

să lucreze în cooperare şi care să aplice cunoştinţele. Doar explorând potențialul 

imaginativ și creativ al elevului, voi reuși să dezvolt această competență cu scopul de 

a forma personalităţi armonios dezvoltate, care trebuie să posede iniţiativă, 

independenţă în gândire şi acţiune, priceperi de colaborare în grup, capacitatea de a 

rezolva probleme, deci a unui om responsabil de prezent şi viitor, om care se 

consideră ca parte integrată a Naturii în care el însuşi îşi are originea.  

Pentru a asigura un grad cât mai înalt de acoperire a particularităţilor 

disciplinei biologia, am pornit de la diferenţierea cât mai fină a tuturor etapelor 

procesului de învăţare, adică etapele de structurare a operaţiilor mentale reprezentate 

în figura 2.1.1. 

 
Figura 2.1.1 Etapele procesului de formare a competenței 

Pentru asimilarea conștientă a informației, utilizez metode care implică 

percepția, în procesul de informare/documentare/asimilare a cunoștințelor, prin 

identificarea și definirea noțiunilor, a termenilor, a proceselor, prin observarea și 

culegerea de date a unor fenomene etc.  

Utilizând metoda observării, (Clasa a VI-a. Subiectul: Organisme diurne.) 

elevii dau dovadă de o percepție intenționată, organizată, sistematică a florilor în 

vederea identificării orelor de deschidere și de închidere a petalelor, formându-și 

spiritul de observație, capacitatea de a surprinde cu repeziciune ce este important, 

esențial și semnificativ. Prin observarea independentă, elevii dobândesc unul din 

principalele „instrumente” de cercetare științifică [3]. 

Evaluarea formativă asistată la calculator nu permite o varietate atât de largă 

a bazei de itemi, în schimb facilitează accesul elevilor spre o învăţare bazată pe 

autoevaluare. Există diverse aplicaţii şi platforme pentru a realiza evaluarea. Una 

dintre ele este site-ul learningapps.org care îmi oferă posibilitatea de a crea teste de 

evaluare formativă utilizând texte, imagini, întrebări audio sau video. Cu această 

percepția interiorizarea
construire de 

structuri 
mentale 

transferarea în 
limbaj

adaptarea 
externă
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aplicație monitorizez procesul de evaluare și formare. Fiecare elev are profilul său 

unde se înregistrează date despre realizarea testelor propuse.  

Exemple de teste: http://learningapps.org/display?v=pgp3si0i516,  

 http://learningapps.org/display?v=p4v8ae1aj16  

Pentru a interioriza informațiile și cunoștințele, elevii compară unele date, 

stabilesc relații între elementele unor procese, calculează și clasifică rezultate, 

investighează, descoperă, explorează.  

Experimentul, ca metodă de instruire, ajută la evidențierea influenții luminii 

asupra creșterii și dezvoltării plantelor (Clasa a VII-a. Tema: Diversitatea formelor 

de mișcare la plante.), antrenează elevii în procesul de dobândire a noilor cunoștințe 

prin efort propriu. Această metodă determină dezvoltarea capacităților de observare a 

creșterii și dezvoltării plantelor, formularea ipotezelor, prelucrarea și interpretarea 

rezultatelor obținute, generalizarea și concluzionarea. Totodată stimulez curiozitatea 

științifică și interesul pentru activitatea de cercetare.  

Fishbone Map (schelet de pește) este un organizator grafic pe care îl utilizez 

pentru a explora mai multe aspecte ale unui subiect mai complex, cum ar fi 

fenomenele de migrație și hibernare (Clasa a VII-a, Tema: Viața active și 

hibernarea; Migrația.), ajutând elevul să organizeze informaţiile ca un proces creativ 

de generare şi organizare a cauzelor majore (principale) şi minore (secundare) ale 

hibernării și migrației [4].  

Elaborarea de scheme și modele, rezolvarea de probleme prin modelare și 

algoritmizare, anticiparea și reprezentarea rezultatelor duc la construirea de structuri 

mentale, o altă etapă de învățare, la care folosesc diverse metode activ-participative. 

Modelarea este o metodă activă pe care o utilizez la lecţii în cazul abordării 

unor subiecte intuitive, abstracte, mai dificile (Clasa a VIII-a, a X-a, Tema: Structura 

celulei). Elevii modelează din diferite materiale (la discreţia lor) diverse mulaje 

(celula, molecula de AND, structuri adaptate pentru zbor, organisme unicelulare) cu 

scopul de a dobândi deprinderi de lucru în confecţionarea şi utilizarea materialelor 

didactice, de a-şi însuşi informatii ştiinţifice şi pentru a-şi descoperi fiecare talentul 

inovator, de creaţie originală. Astfel în fiecare an este îmbunătăţită baza materială la 

disciplina biologia, făcându-i pe elevi mândri de realizările lor. Aceste materiale se 

găsesc expuse în sala de clasa. Utilizând materiale didactice de tipul modelelor care 

furnizează informaţii pe mai multe căi (vizuală, tactilă, auditivă) elevii pot intui mai 

bine fenomene, procese care se petrec la scară nepalpabilă în viaţa de zi cu zi 

(diviziune celulară, procese din organismele vii etc.) [5]. 

O tehnică interactivă de asimilare și consolidare a cunoștințelor este crearea 

cărților electronice cu ajutorul platformei educaționale Storyjumper care include 

imagini și text. Acest instrument din generația Web 2.0 ne oferă un set distractiv de 

instrumente pentru a crea prezentări computerizate (Clasa a VI-a, Tema: 
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Comportamentul alimentar al animalelor fitofage), dezvoltă motivația, originalitatea, 

creativitatea și contribuie la o învățare activă, în ritmul proriu al fiecăruia. Astfel 

elevii nu doar memorizează temele propuse, dar colectează informația, o 

sistematizează în scheme atractive, animate și tabele, creând cărțile proprii [6]. 

Proiectele se păstrează pe pagina on-line a fiecărui elev, formând un portofoliu. 

Exemple de proiecte Storyjumper: 

 https://www.storyjumper.com/book/index/34281556/Zebra-UN-Animal-

Erbivor#page/1 

 https://www.storyjumper.com/book/index/34627776/The-Hyena#page/1  

La următoarea etapă a procesului de învățare - transpunerea în limbaj - elevii 

descriu sistemele, procesele și fenomenele biologice, demonstrează cu exemple, 

argumentând ideile și concluziile proprii. Având în vedere că disciplina pe care o 

predau are o terminologie specifică, informaţiile fiind câteodată mai greu de reţinut, 

îndemn elevii să creeze, cu multă pasiune şi talent poetic, poezii ştiinţifice care 

conţin concepte biologice, ajutându-i să descopere organe, roluri, procese biologice 

vegetale sau animale. În acest mod elevii studiază individual aprofundat, având şi 

posibilitatea de  

a-şi descoperi prin aceste activităţi talentul poetic, iar prin utilizarea lor la orele de 

biologie informaţiile sunt mai uşor de înţeles şi de învăţat. 

Empatia este o metodă de instruire ce oferă elevului posibilitatea de a lega 

ușor ceea ce învață de o situație concretă (Clasa a VI-a, Tema: Efectele acțiunii 

omului asupra diversității mediului. Exemplu - Imaginându-ți că ești un copac 

propune, în baza surselor informaționale, sfaturi de comportare în pădure a elevilor 

de clasa a VI-a.). Aceasta metodă îmi permite să formez deprinderi şi reguli de 

colaborare, a atitudinilor pozitive faţă de tot ce ne înconjoară, a responsabilităţii, a 

autocontrolului şi a capacitaţii de autoreglare [7]. 

 Mă strădui ca deprinderile, cunoștințele și atitudinile formate și dezvoltate în 

timpul orelor de biologie să fie aplicate și transpuse în alte situații, contexte, domenii, 

în afara sălilor de clasă. Aceasta este ultima etapă în procesul de învățare, la care 

elevii demonstrează adaptarea externă. 

Prin problematizare se creează şi se întreţine o trebuinţă lăuntrică de 

cunoaştere, de autodepăşire. De asemenea, se dezvoltă capacitatea de a reconstitui 

vechile cunoştinţe şi de a elabora ipoteze, puterea de analiză şi de soluţionare a 

problemelor, de a găsi răspunsuri ingenioase pe baza unui raţionament deductiv, 

inductiv sau analogic etc. În clasa a IX-a elevii au fost puși în situația de a soluționa 

următoarea problemă: Îngrăşămintele cu azot se folosesc pe larg în agricultură 

pentru sporirea recoltei, însă concentraţia azotului în sol poate fi mărită şi fără 

administrarea îngrăşămintelor. Care este modalitatea? (Subiectul: Circuitul azotului 

în natură). Activitatea proprie de cercetare le stimulează curiozitatea, îi incită la 
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căutări și îi fac pe elevi să se simtă maturi, responsabili, îi învaţă să-şi aplice 

cunoştinţele în practică [8] . 

Platformă educațională Thinglink, care permite realizarea de postere on-line 

cu mai multe materiale, word, pdf, mp3, mp4, jpg, într-o singură lucrare, sprijină 

procesul de învăţare individuală şi permit utilizatorilor să acceseze o serie de surse de 

informare sau de medii on-line de dezbatere, pe teme diverse. Exemplu de proiect 

Thinglink: https://www.thinglink.com/scene/868830224005988352 

Aceste tehnici și metode active și interactive sunt orientate spre implicarea 

nemijlocită a elevului în învăţare, îl situează pe elev în centrul preocupările sale și 

promovează descoperirea noului de către cei care învaţă. A învăţa să înveţi este una 

dintre competenţele-cheie necesare societății de astăzi, care este o societate bazată pe 

cunoaştere. În prezent, domeniul cunoaşterii este imens, evoluţia tehnologică are loc 

foarte repede şi nevoile sociale sunt în continuă modificare. Pentru a se putea adapta 

unei astfel de societăţi elevii trebuie sa ştie cum să înveţe. Modelul tradiţional al 

educaţiei, bazat pe transmiterea cunoştinţelor de la vechea generaţie la cea nouă nu 

mai este actual, întrucât informaţiile sunt în continuă schimbare şi nu sunt valabile 

pentru mult timp. În consecinţă, elevii trebuie să dobândească abilităţi de învăţare 

permanentă, care să le permită adaptarea la o societate în schimbare. 
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EDUCAREA MODULUI SANĂTOS DE VIAȚĂ LA  COPIII 

 DE VÂRSTĂ ADOLESCENTINĂ 

Moșanu-Șupac Lora, conferențiar universitar, doctor 

Coșcodan Diana, conferențiar universitar, doctor 

Catedra Biologie Animală, UST 

Sănătatea populaţiei constituie unul din elementele cheie ale securităţii umane a 

oricărei societăţi. De starea sănătăţii populaţiei depinde în mod direct nivelul 

bunăstării individuale şi gradul de dezvoltare umană a ţării . Exercitând o influenţă 

directă asupra capacităţilor de viaţă şi muncă, sănătatea amplifică sau limitează 

opţiunile oamenilor de a valorifica oportunităţile sociale. 

În ultimele decenii în Republica Moldova persistă o preocupare constantă 

privind formarea conceptuală a sănătăţii şi a modului sănătos de viaţă. Această 

preocupare este relevată atât în contextul politicii de sănătate a statului, cât şi în 

acţiunile societăţii civice – problema fiind abordată de structurile guvernamentale şi 

nonguvernamentale, de mass-media, în documente, programe, conferinţe, seminare 

[4]. 

Starea de sănătate este determinată de mai mulți factori, care ar putea fi referiți 

la mai multe grupuri, fiind  determinați: genetic - dependenți de biologia umană; de 

bunăstarea social-economică, stilul de viață și comportament; de calitatea mediului 

ambiant - ecologici; de sistemul de ocrotirea a sănătății [3].  

Conform aprecierii lui Dever G. E. Alan (1984), importanța acestor factori în 

degradarea sănătății și apariția deceselor premature constă în influența factorilor 

genetici, dependenți de biologia umană - 27%, influența factorilor determinați de 

bunăstarea social-economică, stilul de viață și comportament - 43%, influența 

factorilor ecologici, determinați de calitatea mediului - 19% și cei determinați de 

sistemul ocrotirii sănătății  - 11%. În dependență de particularitățile regionale co-

raportul acestor factori poate varia, însă nu semnificativ. Astfel, devine evident, că 

ideea despre dependența totalmente a sănătății umane de medicină este eronată și 

depășește limitele  sistemul de ocrotire a sănătății. Tot în sistemul formării și dirijării 

sănătății, cea mai slabă verigă o constituie personalitatea umană și una din cele mai 

importante probleme este educația efectivă a  fiecărui om pentru un mod sănătos de 

viață, pentru evitarea riscului diferitor factori pentru sănătate și profilaxia primară a 

morbidității, pentru păstrarea și fortificarea sănătății proprii începând din fragedă 

copilărie [5].  

Problema este cu atât mai actuală, cu cât contextul discuţiilor plasează în centrul 

atenţiei adolescenţii. Relansarea interesului public pentru educarea modului sănătos 

de viaţă la adolescenţi nu se datorează unei mode trecătoare sau motivaţiei personale 

a factorilor de decizie din domeniul politicii şi al sănătăţii ci este o necesitate reală, 

impusă de problemele pe care le are de soluţionat societatea. Încă în anii 90 ai sec. 
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XX în laboratorul Ecofiziologie umană a Institutului de Fiziologie al AȘM a fost 

stabilit, că mai mult de 70% din copiii de vârstă școlară din școlile orășenești suferă 

de diferite maladii,  de la dereglări funcționale până la patologii cronice. Dereglări ale 

sănătății se atestă la 48% din copii  claselor  I-IV, printre copii claselor 5-9 ele 

constituie 52%, în clasele IX-XI circa 74%, ceea ce denotă sporirea numărului de 

copii bolnavi odată cu avansarea de la o treaptă școlară la alta. [6]. Actualmente 

situația nu s-a ameliorat, dar a fost stabilită o tendință de sporire a numărului de 

recruți inapți pentru serviciul militar, o sporire a neoplasmelor maligne, a 

insuficienței cardiace cronice la copii și adolescenți [5]. Nu este mai bună nici situația 

referitoare la maladiile infecțioase, care în pofida sporirii calității asistenței medicale, 

ele continuă să se manifeste, uneori chiar atingând cotele unei epidemii. 

Nu mai puțin importante sunt supraponderabilitatea şi obezitatea, precum şi 

bolile asociate acestora, care  constituie o importantă problemă de sănătate publică. În 

Republica Moldova circa 50% dintre persoanele adulte (18 ani şi peste) sânt 

supraponderale sau obeze. Ponderea persoanelor obeze, care reprezintă 15% din acest 

număr, este mai mare în mediul urban (16,3%) în comparaţie cu mediul rural (14,7%) 

şi e mai mare printre femei (17,1%) decât printre bărbaţi (13,3%). Obezitatea creşte 

proporţional vârstei, de la 1% în grupul de vârstă de 18-24 ani până la 25% în grupul 

de vârstă de 45-65 ani, după care descreşte. Consumul excesiv de produse bogate în 

grăsimi, sare şi zahăr în combinaţie cu modul sedentar de viaţă duc la obezitate, 

hipertensiune arterială şi declanşarea bolilor netransmisibile. În Republica Moldova 

disponibilitatea medie zilnică de energie per capita este mai mare decât necesităţile 

dietetice în energie (estimate la 2141 kcal/per capita/zi) [4]. 

Educaţia pentru sănătate are ca obiectiv major formarea responsabilităţii pentru 

propria sănătate cât şi sănătatea celor din jur, posedarea cunoştinţelor şi deprinderilor 

cultural-igienice, cunoştinţelor elementare în medicină, respectarea unui mod sănătos 

de viaţă, evitarea comportamentului nesanogen. Cu cât mai devreme vom promova 

cultura modului sănătos de viață, cu atât mai mult vom contribui la creșterea unei 

generații sănătoase care va contribui la prosperarea societății, la sporirea speranței de 

viață și la crearea unor condiții pentru o viață de calitate. Reieșind din cele 

menționate, ne-am trasat ca scop studierea nivelului de cunoștințe teoretice și 

aplicarea în practică a modului sănătos de viață la adolescenți, formarea competenței 

de percepere a modului de viață sănătos prin consumul produselor naturale, 

neprocesate, bogate în fibre şi substanţe minerale și excluderea alimentelor de tip 

”FAST-FOOD”.  

Metode de cercetare 

Pentru realizarea obiectivelor cercetării au fost  utilizate  observaţia sistematică, 

metoda studierii documentelor şcolare, documentelor din sfera industriei de 

alimentare, a testelor, analizei produselor, activităţii elevilor și experimentul didactic. 

60



În cazul de faţă, observaţia a fost valorificată la clasa supusă cercetării, 

stabilindu-se în prealabil aspectele ce trebuie observate: implicarea adolescenţilor în 

activităţi şi rezolvarea sarcinilor, comportamentul adolescenţilor în relaţiile cu 

colegii, cu învăţătorul şi cu alte persoane, reacţiile adolescenţilor, alte evenimente 

apărute pe parcurs, cu relevanţă în cercetare. 

În etapa de documentare au fost  studiate  documentele şcolare: curriculum-ul cu 

obiectivele şi temele prevăzute pentru predarea unui stil de viaţă sănătos, de 

asemenea au fost  studiate  documentele din sfera industriei de alimentare. Pe lângă 

alte documente studiate am cercetat informaţia referitoare la necesitatea educării unui 

stil de viaţă sănătos la adolescenţi. Analiza portofoliilor elevilor ne-a  oferit date 

despre anumite trăsături, aspecte şi atribute distinctive ale personalităţii elevilor. 

Pentru obţinerea informaţiilor referitoare la nivelul de competenţe şi cunoştinţe 

referitoare la modul sănătos de viață  al elevilor au fost folosite teste inițiale, 

formative și finale în corespundere cu etapa experimentului cu implicarea a două 

loturi - de control și experimental, care erau formate din 15 copii, de vârstă 

adolescentină fiecare. Condiția care a fost respectată ține de aplicarea unui și 

aceluiași test la ambele loturi experimentale. În rezultatul îndeplinirii lui copiii puteau 

acumula maximum 50 puncte. Subiecții care au acumulat între 45 și 50 puncte s-au 

clasat în grupul ”Foarte bine”, între 35-44 - grupul ”Bine”, 25-34  au constituit grupul 

”Suficient” și 24 și mai puține puncte - grupul ”Insuficient”. Limitele de răspunsuri 

corecte ale unui sau altui grup au fost determinate în corespundere cu curba 

discriminării lui Gaus. 

 

Rezultatele investigațiilor  

Formarea personalităţii umane sănătoase este rezultatul educaţiei şi respectării 

anumitor reguli ce țin de parcurgerea unui mod sănătos de viață. Problemele educaţiei 

unui copil sănătos din cele mai vechi timpuri au constituit o prioritate şi nu şi-au 

pierdut relevanţa până în prezent. Studiile au atestat necesitatea de a educa o 

personalitate în devenire armonioasă, sănătoasă, au stabilit dependenţa dintre sănătate 

şi comportamentul uman, au definit condiţiile, principiile şi mijloacele de formare a 

generaţiei în creştere sănătoase [2]. Regimul alimentar, utilizarea în hrană a mâncării 

sănătoase face parte din stilul de viață sănătos. În scopul stabilirii nivelului de 

cunoștințe despre alimentația sănătoasă prin excluderea produselor de tip ”FAST-

FOOD” și educarea cultului alimentelor sănătoase au fost realizate cercetări, care au 

intenționat să  evalueze cunoştinţele privind importanţa modului  sănătos de viaţă şi 

daunele aduse prin alimentarea în reţelele de întreprinderi ”FAST-FOOD” pe care le 

capătă adolescenții în cadrul orelor de biologie sau în urma lecturării diferitor surse 

propuse de către noi anterior, documente de politici de ocrotire a sănătății și ale 

educației cu aspect sanogen. În urma analizei rezultatelor testării s-a constatat, că în 
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clasa experimentală  20%  dintre adolescenți n-au reușit să facă față solicitărilor din 

itemi și au acumulat un punctaj care le-a permis de a se clasa în grupul ”Insuficient” 

(Fig.1). Ei au cunoștințe  superficiale despre modul sănătos de viață și alimentația 

sănătoasă, însă au fost interesați de problema investigată. Cei mai mulți dintre copii s-

au clasat în grupul ”Bine” (46,7%). Ei cunosc ce înseamnă să-ți organizezi un mod 

sănătos de viață, care sunt condițiile, ce înseamnă alimentație sănătoasă, care sunt 

consecințele unei alimentări nesanogene.  26,7 % dintre copii s-au repartizat în grupul 

”Foarte Bine”, ei s-au referit la principiile modului sănătos de viață, la consecințele 

unei alimentații nesănătoase, au făcut referire la  unele documente de politici din 

domeniul sănătății și educației. 
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Figura 1. Repartizare în clastere  a copiilor din lotul experimental și de control la 

etapa de constatare 

Situație aproape similară a fost constatată și în lotul de control în urma analizei 

rezultatelor obținute în urma aplicării aceluiași test. Astfel a fost stabilit că în grupul 

”Insuficient” s-au clasat circa 13,3% din copii, ei sunt cei care au mai puține 

cunoștințe despre modul sănătos de viață și consecințele utilizării alimentelor 

nesănătoase. În grupul ”Suficient” numărul copiilor este mai sporit decât în cazul 

grupului experimental, de aproape 3 ori, însă mai diminuat este numărul copiilor din 

grupul ”Bine”, care constituie 40% față de 46,7% din grupul experimental. Referitor 

la numărul copiilor din grupul ”Foarte bine” n-au fost atestate diferențe. Comparând 

valorile medii din ambele loturi experimentale am stabilit, că ele nu sunt diferite ca 

rezultat, deoarece scorul mediu al rezultatelor este destul de aproape,  ele constituind 

pentru lotul experimental 75,4%, iar pentru cel de control 74,8%. 
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În etapa experimentală a testului de progres, la clasa experimentală,  a fost 

introdusă variabila independentă şi elemente ce vizează daunele aduse de industria 

FAST-FOOD,  locul lor în prejudicierea sănătăţii oamenilor.  Copiii au participat la 

degustarea alimentelor din rețelele FAST-FOOD, şi în acest context, li s-a comunicat 

istoricul reţelelor McDonalds şi daunele care sunt aduse de aceste alimente pentru 

sănătate.  

Elevii au susţinut un program ce a vizat informarea părinţilor privind dauna 

acestui tip de alimente, fiecare familie a primit câte o broşură documentară editată cu 

acest prilej - broşură care constituie o bază de documentare pentru elevi, privind 

daunele aduse de industria FAST-FOOD şi locul lor în prejudicierea sănătăţii 

adolescenţilor. Spre finalul etapei experimentale  s-a derulat o perioadă de 

recapitulare, pe parcursul căreia copii au pregătit și un portofoliu la tema dată. În 

același  timp,  în lotul de control, activitățile s-au desfăşurat în mod obişnuit . 

În final ambelor loturi experimentale li s-a propus același test de evaluare. În 

cadrul prelucrării și analizei datelor experimentale a fost stabilit, că în lotul 

experimental s-au înregistrat progrese evidente față de lotul de control. Astfel, 53,3% 

dintre copiii din acest lot au înregistrat rezultate performante și s-au clasat în grupul 

”Foarte bine”. Ei și-au sporit competențele de apreciere a importanței pentru sănătate 

a alimentelor din rețelele FAST-FOOD, au propus unele activități ce țin de 

alimentarea sănătoasă și respectarea regimului alimentar, de acțiunile pe care trebuie 

să le întreprindă părinții și școala în scopul formării unei culturi alimentare la 

adolescenți (Fig.2). 33.3% dintre copii s-au clasat în grupul ”Bine”. Ei de asemenea 

au înregistrat rezultate sporite privind modul sănătos de viață și respectiv importanța 

unei alimentări sănătoase pentru organismul uman. Doar 13,3% dintre copii au 

demonstrat rezultate mai diminuate, dar aceştea sunt cei care au avut și absențe de la 

activități, dar și un interes diminuat pentru această temă. În ceea ce ține de lotul de 

control,  rezultatele testului au fost mai modeste, a sporit totuși clasterul ”Foarte 

bine” până la 40%, rămânând mai diminuat față de cel din lotul experimental. Nu s-a 

înregistrat spor numeric la clasterul ”Bine”, în schimb a fost atestată o diferență 

nominală în repartizarea copiilor din acest grup. S-a diminuat și numărul copiilor din 

celelalte două grupuri, ceea ce denotă că activitățile de învățare care sunt prevăzute 

de curricula la biologie au contribuit la schimbarea atitudinii față de modul sănătos de 

viață și alimentarea echilibrată și sănătoasă. 

Problema promovării unui mod de viaţă sănătos rezultă, în primul rând, din 

starea critică a dezvoltării fizice şi spirituale a tinerei generaţii, iar dereglarea  
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Figura 2. Repartizare în clastere a copiilor din lotul experimental și de control la 

etapa de control 

sănătăţii este cauzată atât de factorii externi (factori ecologici nefavorabili), cât şi de 

factorii cu caracter de risc, aceştia având la bază comportamentul individului 

(fumatul, consumul de alcool şi de alte substanţe psihotrope, lipsa interesului pentru 

practicarea sistematică a exerciţiului fizic, nerespectarea regulilor de igienă personală 

etc.). 

Formarea modului de viaţă sănătos şi elaborarea programelor de instruire în 

domeniul respectiv se bazează pe legităţile privind schimbarea stării de sănătate a 

populaţiei, caracterul bolilor, speranţa de viaţă, toate acestea influenţând substanţial 

calitatea vieţii omului. Tendinţa de înrăutăţire a sănătăţii generaţiei tinere este 

punctată de un şir de cauze, cum ar fi: reducerea bunăstării materiale a unei părţi 

semnificative a populaţiei, înrăutăţirea situaţiei ecologice, imperfecţiunea 

infrastructurii sistemului de ocrotire a sănătăţii, programe educaţionale voluminoase, 

cu grad sporit de dificultate și  complexitate, lipsa unei culturi  a sănătăţii la nivel de 

societate. Situaţia se complică şi prin faptul că înşişi elevii nu întotdeauna 

conştientizează sănătatea drept o condiţie necesară pentru viaţă, fapt care conduce la 

nerespectarea normelor elementare ale acesteia. 

Stilul individual de viaţă se formează mai activ în perioada adolescenţei. 

Aceasta ţine de dezvoltarea la tineri  a unor procese psihice precum gândirea 

abstractă, reflecţia, autoconştiinţa, crearea unui plan de acţiuni pe interior, 

autocontrolul. 

Autoorganizarea modului de viaţă sănătos este o calitate a personalităţii integre, 

care constă în activitatea conştiincioasă şi sistematică a acesteia referitoare la 
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îmbunătăţirea şi menţinerea sănătăţii prin respectarea unui mod de viaţă sănătos în 

contextul autoperfecţionării fizice, spirituale şi intelectuale. 

Obiectivul şcolii contemporane constă în crearea unui mediu educaţional activ, 

care prevede pregătirea elevului pentru viaţa de sine stătătoare. Anume în şcoală are 

loc formarea culturii sănătăţii şi educarea necesităţii de a respecta cerinţele privind 

modul de viaţă sănătos, asigurându-se procesul de formare a cunoştinţelor necesare şi 

a deprinderilor respective. 
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Capacitatea intelectuală şi gândirea creatoare a elevului se manifestă şi se dezvoltă 

cu mare randament în procesul utilizării metodelor activ-participative. Utilizarea 

metodelor centrate pe elev constă în includerea sistematică a elevilor în activităţi cu 

caracter practic şi cognitiv, pe baza asimilării cunoştinţelor şi priceperilor prevăzute 

de curriculumul şcolar. 

Caracterul afectiv al învăţării, aplicarea operaţiunilor gândirii logice (analiză, 

sinteză, comparaţie, generalizare), prezintă o importanţă deosebită pentru asimilarea 

cunoştinţelor şi formarea deprinderilor specifice obiectului Biologia. 

Didactica modernă a demonstrat legitatea legăturii dintre ritm şi eficienţa 

instruirii. Analiza practicii de lucru a profesorilor demonstrează în mod convingător, 

că dacă instruirea se face într-un mod mai rapid, elevii nu reuşesc să înţeleagă 

profund materialul de studii şi să aplice cele studiate în viaţa cotidiană, ceea ce aduce 

la micşorarea eficienţei instruirii. Însă pe de altă parte, ritmul lent al procesului 

didactic îi plictiseşte pe elevi şi apare insuficienţa de timp la învăţătură. Deci, 

succesul procesului educativ-instructiv, pe lângă metodele active, depinde în mare 

măsură şi de alegerea ritmului optim de instruire, care asigură un rezultat maxim 

posibil [2]. 

Didactica modernă pledează pentru un învăţământ activ. Dezvoltarea intelectuală 

a elevului se produce prin acţiuni, prin utilizare în învăţare a unor metode care cultivă 

gândirea creatoare, imaginaţia, responsabilitatea, capacitatea de cooperare. Strategia 

învăţării contemporane este echilibrul între Ce? Cât? Cum? să înveţe elevul, aplicând 

pentru aceasta o învăţătură independentă, personală, strâns legate de fapte, de acţiuni 

practice de logică şi creativitate. Procesul de predare învăţare trebuie să fie un act de 

cunoaştere, adică de investigare şi de descoperire a adevărului şi nu un act de 

asimilare de cunoştinţe. 

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 îşi concentreze atenţia, să-

i stârnească curiozitatea. Metodele activ-participative pun accent pe cunoaşterea 

operaţională, pe învăţarea prin acţiune, aduc elevii în contact nemijlocit cu situaţiile 

de viaţă reală. Aceste metode se centrează exclusiv pe elev şi sunt decisive în 

formarea personalităţii acestuia.  
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Comparativ cu metodologia tradiţională, pentru care elevul rămâne mai mult un 

reproducător al informaţiilor prezentate de profesor, metodele activ-participative fac 

din acesta un participant activ în procesul învăţării, pregătit să-şi însuşească 

cunoştinţele prin efort propriu, prin angajarea gândirii şi mobilizarea tuturor funcţiilor 

intelectuale în raport cu sarcina de învăţare dată. În lucrul cu metodele moderne, 

profesorul joacă un rol esenţial. Acesta trebuie să-şi pună în joc toate cunoştinţele 

sale şi întreaga lui pricepere, nu pentru a transmite pur şi simplu cunoştinţe care 

urmează a fi însuşite mecanic, ci pentru a insufla elevilor săi dorinţa de a le dobândi, 

prin ei înşişi, printr-un studiu cât mai activ şi mai intens. Rolul profesorului este de a 

organiza învăţarea, de a susţine efortul elevilor şi de a nu lua asupra lui, integral sau 

parţial, această strădanie. Se subînţelege că metodele activ-participative sunt mai 

dificil de aplicat în practică şi din acest motiv necesită o muncă mai atentă şi 

diferenţiată. Astfel promovarea lor necesită o schimbare de atitudine din partea 

profesorului, şi prin ea, o transformare a conduitei, la propriii săi elevi. 

Aşadar, metodele activ-participative, prin caracterul lor diferenţiat şi formativ, 

ajută la dezvoltarea potenţialului intelectual al elevului, la intensificarea proceselor 

mintale, la ridicarea 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 [1]. 

Dintre metodele interactive de predare-învăţare care se pot aplica cu succes la 

biologie sunt: brainstorming, metoda cubului, păianjen, ciorchine, diagrama Venn, 

triada, metoda prin descoperire etc.: 

Brainstorming este o metodă de stimulare a creativităţii în grup, care îi oferă 

profesorului posibilitatea de a-i implica pe toţi elevii clasei în soluţionarea problemei 

propuse. Această metodă poate fi utilizată la subiectul „Particularităţi structurale şi 

funcţionale ale organului vizual la om”, „Igiena organului auditiv la om”, 

„Particularităţi ale organului gustativ”, „Igiena pielii” – clasa VII. 

Cubul ca metodă este folosită în cazul în care se doreşte explorarea unui subiect, a 

unei situaţii din mai multe perspective. Se oferă astfel elevilor posibilitatea de a-şi 

dezvolta competenţele necesare unor abordări complexe şi integratoare. Metoda 

cubului se aplică la etapa evocării şi reflecţiei. Profesorul distribuie fiecărui elev o 

sarcină care să motiveze învăţarea [5]. 

Se realizează un cub pe ale cărui feţe se notează cuvintele: DESCRIE, 

COMPARĂ, ANALIZEAZĂ, ASOCIAZĂ, APLICĂ, ARGUMENTEAZĂ. 

Diagrama Venn. Este o metodă eficientă în procesul de învăţare a biologiei, se 

axează pe construirea a două sau mai multe cercuri, care se intersectează, cu spaţii în 

mijloc. Poate fi utilizată pentru a pune în evidenţă deosebirile şi asemănările dintre 

două concepte, idei, fenomene. 
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Metoda poate fi aplicată la subiectele: „Încrengătura Angiosperme. Diversitatea 

angiospermelor” - clasa VIII, „De la floare la fructe şi seminţe”, „Polenizarea la 

plantele cu flori”, „Ciclul de dezvoltare la animale” – clasa VII etc. Exemplu: 

Deosebirile şi asemănările dintre florile plantelor anemofile şi entomofile. 

                    Deosebiri:            Asemănări:            Deosebiri: 

Plante anemofile   Plante entomofile 

 
Această metodă permite evaluarea elevilor, precum şi analiza, compararea a două 

subiecte studiate în cadrul lecţiei. Elevii se implică în acest proces cu multă plăcere, 

conlucrând şi ajutându-se reciproc. 

Cinquain. Această metodă se axează pe capacitatea de a sistematiza o anumită 

informaţie. Termenul cinquain, provine din franceză şi însemnă o poezie din cinci 

versuri. Elevii la început pot lucra în perechi apoi în mod individual. La aplicarea 

acestei metode trebuie să ţinem cont de următoarele condiţii: 

1. Primul vers constă dintr-un singur cuvânt, care se referă la subiect şi este de 

obicei un substantiv.  

2. Al doilea vers se compune din 2 cuvinte (două adjective). 

3. Al III-lea vers este format din 3 cuvinte ce exprimă acţiunea (verbe). 

4. Al patrulea vers este alcătuit din patru cuvinte, care exprimă esenţa, funcţia, 

importanţa cuvântului de bază. 

5. Al cincilea vers conţine un cuvânt ce exprimă esenţa subiectului. 

Utilizarea acestei metode e binevenită la etapa reflecţiei:  

Clasa VII Subiectul: „Particularităţi ale 

sistemului cardiovascular”. 

Sângele. 

Roşu, netransparent; 

Transportă, apără, coagulează; 

Datorită lui organismul activează, 

Ţesut conjunctiv. 

Clasa VII Subiectul: „Organe de 

reproducere la plante”. 

Floarea 

Colorată, mirositoare 

Reproduce, polenizează, fecundează 

Datorită ei specia perpetuiază 

Organ generativ. 

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 Păianjen. Este o prezentare grafică a informaţiei. Se aplică la toate 
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etapele lecţiei, dar mai cu seamă, la etapa dirijării învăţării, când are loc explicarea 

materialului necunoscut. De exemplu la subiectele „Particularităţi structurale şi 

funcţionale ale organului vizual la om”, „Particularităţi structurale şi funcţionale ale 

organului auditiv la om” - clasa VII, „Scheletul axial”, „Scheletul apendicular”, 

„Sistemul muscular”, „Structura sistemului nervos” ş.a. – clasa VIII. 

 
Graficul T. Se aplică în cadrul unor lecţii de generalizare a cunoştinţelor sau la 

etapa reflecţiei. Exemplu: Subiectul „Structuri adaptate pentru zbor” - clasa VII, 

„Clasa Insecte” – clasa VIII.  

Să distingem importanţa şi daunele provocate de insecte. 

Importanţa Daunele 

- Albinele, fluturii, unele specii de 

gândaci participă la polenizarea 

plantelor. 

- Participă la circuitul substanţei în 

natură. 

- Fluturele-de-mătase produce mătase 

naturală. 

- Gândacul-de-băligar şi gândacul-

necrofor au importanţă sanitară. 

- Ţânţarii şi tăunii sug sânge de la animale, 

scăzând productivitatea de lapte, etc. 

- Ţânţarii provoacă malaria la om. 

- Larvele de molie se hrănesc şi strică produsele 

alimentare, materia primă (lemnul, piele, 

seminţele). 

Lăcusta distruge plantaţii întregi. 

Larvele cărăbuşului de mai se hrănesc cu 

rădăcinile diferitor arbori 

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. 

În centrul foii scriem denumirea obiectului cercetat. Noţiunile se unesc prin săgeţi 

după poziţia lor logică şi adecvată. De exemplu subiectul „Încrengătura angiosperme. 

Organe generative”, „Încrengătura angiosperme. Organe vegetative” „Activitatea 

ciclică a inimii” etc. – clasa VIII.  

Metoda Triadei se aplică cu succes la lecţiile de generalizare a cunoştinţelor şi în 

cadrul lecţiilor combinate la etapa evocării şi reflecţiei. Exemplu: Clasa VI-a, 

subiectul „Organisme diurne şi nocturne”, „Diversitatea organismelor pe Terra”, 

„Nutritia la om”, „Rolul alimentelor”. 

Corelează denumirea insectelor, păsărilor şi mamiferelor din coloana A cu 
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caracteristicile lor din coloana B şi C (unindu-le prin săgeţi). 

 
Metoda Ştiu – Vreau să ştiu – Învăţ este binevenită la începutul etapei realizarea 

sensului. Se aplică atunci când elevii dispun de unele cunoştinţe despre obiectul sau 

fenomenul ce urmează a fi studiat.  

Exemplu: subiectul „Nutriţia la plante. Fotosinteza”, clasa VI. 

Ştiu Vreau să ştiu Învăţ (la finele lecţiei) 

- Frunza are culoare verde 

(unele galbene, brune). 

Are limb, peţiol, teacă. 

- Are nervuri. 

- Au diferită formă, 

mărime. 

- De ce frunzele au culoare 

verde? 

- De ce spre toamnă culoarea se 

schimbă şi frunzele cad? 

- Structura internă a frunzei? 

Cum se hrănesc plantele? 

- Structura celulară a 

frunzei. 

- Ce este clorofila. 

- Ce este fotosinteza. 

- Rolul cosmic al frunzei 

verzi. 

Avantaje: toţi elevii sunt încadraţi în lucru; se dezvoltă gândirea, memoria, 

vorbirea; se obţin un număr mare de idei, păreri [3, 4]. 

În rezultatul activităţii didactice, desfăşurate în IPLTPA „M.Berezovschi”, am 

stabilit, că diverse metode active, sporesc eficienţa procesului educativ-instructiv. 

Analizând rezultatele obţinute în urma evaluării cunoştinţelor în primul semestru 

unde s-au folosit metodele interactive, centrate pe elev am stabilit o diferenţă dintre 

nota medie obţinută la evaluarea iniţială şi nota medie de la evaluările formative şi 

sumative (figurile 1, 2). 
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Figura 1. Rezultatele evaluării cunoştinţelor elevilor cl. VII, 2017-2018, semestrul I 
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Fig. 2. Rezultatele evaluării cunoştinţelor elevilor cl. VIII, 2017-2018, semestrul I 

Utilizarea raţională a metodelor active de predare-învăţare 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. Cercetarea realizată a demonstrat: rolul decisiv al metodelor 

activ-participative în eficientizarea procesului educaţional.  

Astfel, am stabilit, că metodele active centrate pe elev sporesc eficienţa procesului 

instructiv educativ. Utilizând în cadrul lecţiilor de biologie metodele descrise s-a 

putut observa: o capacitate de reţinere mai sporită a elevilor; concentrare mai bună 

asupra învăţării; înţelegere mai profundă a materialului de studiu; formarea 

competenţelor şcolare sporite; relaţii bune, mai tolerante cu colegii; încrederea în sine 

şi în forţele proprii. 

Cercetarea realizată a demonstrat rolul decisiv al metodelor activ-participative în 

eficientizarea studierii biologiei în scoală. Aplicarea metodelor active centrate pe elev 

descrise mai sus contribuie la sporirea procesului de predare-învăţare şi oferă 

posibilităţi de formare a competentelor specifice biologiei, ce ţin cont de 

particularităţile individuale ale fiecărui elev.  
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În perioada actuală, tânăra generație are la dispoziție diverse domenii atractive, 

care stau la baza formării propriilor personalități. Сompetențele necesare de a se 

autorealiza sunt generate de comportamentele și conduitele motivației intrinseci și 

extrinseci. Deprinderile care îi ajută să se afirme sunt dobândite în diverse etape de 

dezvoltare personală. Astfel, perioada școlară are un rol esențial în acest proces, 

deoarece învățarea cuprinde factorii care-i mobilizează pe elevi să asimileze 

cunoștințele și să formeze setul necesar de priceperi și deprinderi. 

Disciplina școlară devine atractivă pentru discipoli dacă cadrul didactic planifică 

activități cu caracter motivațional. Biologia este una din  disciplini care facilitează 

relația dintre motivație și învățare, deoarece motivația stimulează învățarea, iar 

învățarea intensifică motivația. 

Orice lecție sau activitate practică îmbină elementul cunoscut, familiar, cu o 

informație inedită; interesul este trezit de cota de nefamiliar din conținutul sau din 

modalitatea de predare. Există un nivel optim al cotei de problematic, de inedit, care 

întreține curiozitatea; un volum prea mic de „situații-problemă”, deci a unor ocazii 

reduse de a înfrunta dificilul sau noul, produce plictiseala. Pe de altă parte, dincolo de 

un nivel optim, complexitatea îl depășește pe elev și produce blocarea, suspendarea 

efortului. Segmentarea sarcinii sau eșalonarea efortului sunt soluții de ieșire din 

impas [1, p. 78]. 

Activitățile practice la biologie sunt binevenite în susținerea relației dintre 

motivație și învățare, având impact determinant și benefic la verificarea, consolidarea 

și aprofundarea achizițiilor cognitive. Prin activitățile practice se îmbunătățește 

calitatea învățării. Deseori cunoștințele teoretice sunt aplicate în alte circumstanțe 

decât cele prognozate inițial, fapt care în comun cu intuiția și creativitatea poate crea 

noi situații ale procesului cunoașterii. 

Activitățile practice necesită parcurgerea câtorva etape: 

 planificarea individuală a muncii, ceea ce presupune cunoaşterea obiectului şi 

scopului muncii, precum şi o experienţă legată de efectuarea unor lucrări 

asemănătoare; 

 efectuarea propriu–zisă a lucrării în mod conştient şi independent, cu alegerea 

materialelor şi a mijloacelor potrivite scopului propus şi în condiţii 

corespunzătoare de muncă; 

 controlul şi autocontrolul muncii efectuate, ceea ce pretinde ca acţiunea 

desfăşurată să fie însoţită de feedback-ul informativ. Evaluarea şi 
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autoevaluarea rezultatelor obţinute presupune stabilirea anumitor standarde de 

performanţă, ameliorare treptată, măsuri de aplicare a testelor cu care elevii 

urmează să se familiarizeze în timp [2, p. 83]. 

După modalităţile de organizare, deosebim activitate: 

 individuală, ceea ce impune ca fiecare elev să aibă materiale, substanţe şi 

aparatura necesare desfăşurării experimentului, elevii lucrând în ritmul lor 

propriu cu ajutorul fişei de lucru; 

 pe grupe cu sarcini comune sau diferenţiate; grupele alcătuite din 2-3 elevi 

sunt, în general, heterogene, formate din elevi mai bine sau mai slab pregătiţi, 

elevi mai interesaţi sau mai puţin interesaţi în studiul biologiei; in cadrul 

acestor „echipe” elevii lucrează pe rând şi colaborează în găsirea soluţiilor și 

realizarea sarcinilor înscrise în fişa, în formularea concluziilor. 

Lucrările practice ca formă de activitate practică pot fi de mai multe tipuri: 

a. Lucrările practice de analiză, de comparare şi de cercetare a principalelor 

grupe de plante şi animale se realizează prin cunoaşterea organizării tipurilor 

reprezentative de vieţuitoare; în această formă, latura descriptivă de prezentare făcută 

într-o lecţie tradiţională de profesor, este înlocuită cu observarea şi cercetarea 

materialului natural viu sau conservat distribuit elevilor  [3, p. 45]. 

Ca exemplu poate servi lucrarea practică la tema  Analiza unor soiuri ale 

plantelor de cultură, în clasa a XII-a. Scopul acestei lucrări s-a bazat pe studierea 

soiurilor de porumb și floarea-soarelui în procesul de ameliorare a plantelor de 

cultură. Elevii, respectând etapele lucrării, au formulat concluzii cu propriile cuvinte 

fiind cointeresați totodată și de perspectiva orientării profesionale (figura 1). 

   
Figura 1. Lucrare practică realizată de elevii clasei a XII-a, la tema 

Analiza unor soiuri de plante de cultură 

b. Lucrările practice de microscopie prezintă o valoare deosebită pentru 

cunoaşterea structurii microorganismelor, organismelor vegetale şi animale. Astfel, se 
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realizează studiul înmulțirii prin înmugurire, mişcărilor citoplasmatice şi 

cloroplastelor în celulele frunzei de Elodea canadensis, evidenţierea mitozei şi 

meiozei etc. Asimilarea cunoştinţelor de filogenie animală ca şi a celor de biologie 

umană se face mai eficient prin studiul microscopic al protozoarelor, celulei şi 

ţesuturilor animale, elementelor figurate ale sângelui etc. [3, p. 45].  

Lucrarea practică de microscopie, la tema Studierea drojdiei și proprietățile ei, 

în clasa a X-a, are scopul de a determina interacțiunea drojdiei cu diverse substanțe și 

urmărirea procesului de înmugurire la ascomicetele microscopice (figura 2. A, B, C). 

 

   
A - cercetarea drojdiei   

     uscate la microscop  

B - interacțiunea drojdiei  

     cu picăturile de apă 

C - procesul de înmugurire  

a drojdiei 

Figura 2. A-B-C. Secvențe din prezentarea lucrării practice a elevilor din clasa a X-a, 

la tema Studierea drojdiei și proprietățile ei. 

c. Lucrările practice de disecţie dau elevilor posibilitatea să cerceteze 

organizarea internă a animalelor şi să descopere evoluţia acestora, creşterea 

complexităţii structurale şi funcţionale a diferitelor grupuri sistematice în legătură cu 

adaptarea la mediu, studierea structurilor interne ale unor organe de la diverse 

animale. Elevii pot studia prin disecţie organizarea unor nevertebrate (ascaridă, râmă) 

sau a unor animale vertebrate (crapul, broasca, porumbelul) etc. [3, p. 45].  

La tema Sistemul sangvin al omului.Inima, clasa a XI-a, se pot planifica lucrări 

practice de disecție pentru studierea aspectului anatomic al inimii de porc (figura 3. 

A, B, C). 

   

A - studierea structurii  

     externe a inimii. 

B - măsurarea inimii  C - studierea structurii 

interne a inimii  

Figura 3 A-B-C. Studierea inimii de proc în timpul lucrării practice în clasa a XI-a. 

d. Lucrările practice bazate pe experienţe asigură asimilarea şi aprofundarea 

cunoştinţelor de fiziologie vegetală şi animală. Astfel, experienţele prin care elevii 
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evidenţiază procesele fiziologice desfăşurate la nivelul organelor vegetative ale 

plantelor (absorbţia radiculară, circulaţia sevei brute şi elaborate, fotosinteza) îi pune 

în situaţia de a cunoaşte prin acţiune relaţia dintre funcţia şi structura organelor 

vegetative, ca şi interdependenţa dintre diferite procese fiziologice, ceea ce asigură 

înţelegerea integrităţii plantei ca sistem biologic. Experienţele de fiziologie animală 

permit elevilor să înţeleagă modul de funcţionare a diferitelor organe şi sisteme de 

organe, desfăşurarea funcţiilor de relaţie, nutriţie şi reproducere, corelaţia dintre 

acestea pentru înţelegerea organismului ca un tot unitar. Se pot organiza experienţe 

de punere în evidenţă a legilor reflexelor, studiul digestiei amidonului sub acţiunea 

salivei, analiza compoziţiei urinei etc. Proprietăţile nervilor spinali pot fi studiate pe 

broască ca model biologic [3, p. 45].  

Exemplu de lucrare practică bazată pe experiență reprezintă Evidențierea 

experimentală a absorbției apei de către plante, în clasa a IX-a. Scopul acestei lucrări 

este de a observa procesul de absorbție a apei prin țesuturile conducătoate ale plantei 

(figura 4. A-B-C-D). 

           

                 A  

           Materialele      

        necesare pentru   

         experiment 

B  

 Dizolvarea 

coloranților 

alimentari în 

apă 

          C                                     D 

       Rezultatul obținut în urma      

             experimentului 

 

Figura 4. A-B-C-D.  Imagini cu etapele lucrării practice în clasa a IX-a, la tema  

Evidențierea experimentală a absorbției apei de către plante 

Diseminarea rezultatelor și a impresiilor față de aplicațiile practice prin 

prezentări electronice, crearea unui fragment video sau în blogul elevilor etc., indică 

dorința tinerilor de a se implica necondiționat în astfel de activități. 

Sugestiile elevilor plasate pe blogul „Flacăra Speranței”, menționează caracterul 

atractiv al lecțiilor de formare a priceperilor și deprinderilor prin lucrări practice.  

,,Mi-a plăcut mult lucrarea de laborator „Analiza inimii de porc”. În primul 

rând, astfel de activități ne oferă o viziune practică asupra teoriei studiate la orele de 

biologie. Am putut analiza inima şi am înțeles structura ei datorită cunoştințelor 

primite anterior. Aş vrea cât mai des temele din manual să fie acompaniate şi de 
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astfel de lucrări practice.” – Muna Dabas, elevă în clasa a XI-a, Liceul Teoretic 

„Alexandru cel Bun” Bender. 

,,Această lucrare de laborator mi-a permis să înțeleg mai bine funcționarea 

inimii. Am identificat structurile principale ale sistemului sangvin al omului. Mi-a 

răsturnat propria viziune asupra multor lucruri legate de sistemul sangvin, îndeosebi 

de inimă. Această lecție m-a ajutat să mă determin cu viitoarea profesie. Lecția a fost 

foarte captivantă și sper că nu e ultima.” – Vladislav Ghidirim, elev în clasa a XI-a 

din Liceul Teoretic „ Alexandru cel Bun” Bender [4]. 

În concluzie putem menționa, că  motivarea învățării liceenilor prin activități 

practice la biologie, depinde de respectarea următoarelor strategii și conduite:  

 calitatea organizării activităților practice; 

 calitatea și modernizarea literaturii de specialitate puse la dispoziția 

profesorului și a elevilor; 

 calitatea pregătirii profesorului ca specialist; 

 modernizarea și completarea bazei tehnico-materiale pentru desfășurarea 

activităților experimentale; 

 aplicarea  strategiilor   didactice   moderne   care   determină   caracterul   

activ-participativ și euristic al elevilor în actul învățării asigurând legatura 

dintre teorie și practică; 

 tratarea formală a elevilor la nivel de performanță a posibilităților individuale; 

 tratarea elevilor ca subiect al educației transformandu-i în proprii lor educatori, 

capabili de autoinstruire, autoevaluare și de manifestare a feed-back-ului; 

 cooperarea sistematică între profesor și elev prin stabilirea unor relații 

democratice; 

 orientarea profesională a elevilor; 

 formarea convingerilor în obținerea unei pregătiri de înaltă performantă, pentru 

autodepașire; 

 formarea în timpul învățării a capacităților necesare integrării socio- 

profesionale eficiente si creative etc. [5].   

Activitățile practice ca formă de învățare la biologie, formează deprinderi pe 

care elevii le dezvoltă pe tot parcursul vieții. Odată ce devin interesante și atractive 

discipolilor, se transformă într-o forță motivațională de tip intrinsec, importantă în  

evoluția individului. 

Din cele menționate mai sus rezultă că în procesul didactic se impune cu 

necesitate un mediu instructiv-educativ de nuanță formativă, care să stimuleze 

dezvoltarea motivației cognitive, a dorinței și voinței de a stăpâni și a utiliza strategii 

de raționament operational formal, convingându-i pe elevi că astăzi în activitățile 

profesionale se solicită tot mai mult asemenea competențe. În astfel de condiții 

76



instructiv-educative de nuanță formativă, legate de viitoarea profesiune pentru care se 

vor pregăti elevii, capacitatea de raționament formal își dezvăluie adevărata 

semnificație și utilitate socială [1, p. 139]. 
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Chișca Diana, dr., prof. de chimie gr. did. I 

Universitatea de Stat din Tiraspol, catedra Chimie 

Liceul Teoretic ”Mircea cel Batrân” 

În contextul evoluției socio-economice la etapa actuală, dezvoltarea TIC 

constituie un element definitoriu al societăţii, iar educaţia are o importanţă deosebită 

în valorificarea noilor tehnologii, importanţă recunoscută atât la nivel economic, dar 

şi la nivel politic. Învățământul de azi este orientat spre revizuirea fundamentală a 

concepțiilor de formare a personalității prin proiectarea unor modele superioare de 

realizare a individualităţii umane. În acest cadrul acestor tendințe de evidențiere a 

individualității, tehnologia informației devine un sistem pentru a concepe, realiza și 

evalua un proces educațional [1]. 

Studiile realizate în ultimii ani în diverse ţări au arătat că introducerea TIC în 

școală, la clasă şi în afara ei, în procesele educaţionale în ansamblul lor, contribuie 

într-o măsură foarte mare la îmbunătățirea rezultatelor elevilor [2]. În primul rând, 

acest lucru se datorează faptului că TIC pot fi adaptate nevoilor de învăţare ale 

elevilor şi nevoilor de predare ale profesorilor. În al doilea rând, utilizarea TIC în 

procesele de predare-învăţare face ca elevii să fie mai atenţi la ceea ce se predă, 

creşte receptivitatea lor precum şi interactivitatea. Dacă în sistemul clasic elevul 

asculta lecţia şi era învăţat să ia notiţe, utilizând TIC în predare se formează atenţia 

audio-vizuală. Este o foarte mare diferenţă între explicarea în sistemul clasic a unui 

anumit proces tehnologic (de exemplu producerea fontei în furnal) şi explicarea 

însoţită de un suport video în care sunt ilustrate etapele procesului tehnologic și 

instalația necesară. Accentul se mută pe receptivitate şi interactivitate din partea 

elevului, adică de la reținerea informaţiei, la reținerea de informaţiei şi formarea de 

competenţe. Elevul va fi mai activ în cadrul lecţiilor, punând mai multe întrebări cu 

privire la subiectele explicate.  

Obiectivele generale urmărite pentru optimizarea activității prin integrarea 

competențelor TIC sunt: 

 sporirea motivației; 

 identificarea instrumentelor TIC specializate; 

 analiza factorilor favorizanți și demotivanți ai învățării prin TIC; 

 propunerea soluțiilor pentru eficientizarea procesului de predare-învățare. 

Utilizarea calculatoarelor în procesul de învățare contribuie la îmbunătățirea 

metodelor de predare într-o măsură mai mare decât orice alt mijloc tehnic oferit 

profesorului, crește eficiența predării. Mai întâi de toate, calculatorul extinde în mod 

semnificativ accesul la sursele de informație pe care profesorul le folosește pentru a 

se pregăti pentru cursuri. 
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Cercetările asupra demersului instructiv-educativ, dacă se utilizează instruirea 

asistată de calculator au arătat că: 

 interesul şi implicarea elevului este sporită, indiferent de nivelul de cunoaștere la 

care se află; 

 se stimulează creativitatea, inventivitatea, reflexele; 

 elevul învaţă în ritm propriu, informațiile prezentate pot fi reluate în orice etapă a 

procesului instructiv-educativ: predare, recapitulare, fixare, evaluare, pregătirea 

lecţiilor; 

 rezultatele şi progresele obținute beneficiază de o apreciere obiectivă; 

 stimulează comunicarea; 

 se optimizează randamentul predării facilitând activitățile de învăţare; 

 cunoştinţele pot fi reluate sub alte forme, realizând astfel o consolidare a noțiunilor 

cu care s-au întâlnit anterior; 

 substituie materiale şi instrumente didactice scumpe sau ilustrează procese chimice 

care nu pot fi modelate altfel. 

  Unul dintre cele mai importante principii metodologice care permit utilizarea 

eficientă a tehnologiilor informaționale și de comunicare este combinarea acestora cu 

cele tradiționale. Folosirea TIC la lecție ar trebui să fie eficientă și metodologică, 

adică să ofere un nivel mai înalt al procesului educațional în comparație cu alte 

metode de predare [3]. 

Calculatorul poate să înlocuiască mijloace didactice vizuale (imagini, ilustrate, 

postere cu diferite scheme, tabele, etc), reactivii, veselă de laborator, diferite machete, 

acestea fiind de multe ori lipsă, el devine un ajutor eficient în organizarea muncii 

practice, de exemplu: în studiul proprietăților substanțelor toxice (benzen, halogeni 

etc.), un experiment chimic virtual poate fi realizat fără riscuri pentru sănătatea 

elevilor. 

De asemenea putem utiliza fragmente video cu experimente din manualele 

electronice sau de pe internet în cazul lipsei echipamentelor necesare. Unele 

programe (ChemDraw) oferă posibilitatea vizualizării tridimensionale a structurilor, 

fapt care contribuie la dezvoltarea gândirii spațiale a elevilor. PowerPoint-ul, Prezzi, 

pot fi utilizate la studierea unui material nou, acestea ne permit să facem procesul de 

explicare a subiectului mai viu, contribuie la sistematizarea cunoștințelor, la 

asimilarea cu succes. 

Una dintre tehnologiile moderne ce pot fi utilizate de către profesorii de chimie 

este laboratorul virtual Crocodile Chemistry. Programul Crocodile Chemistry este 

unul din cele mai populare instrumente virtuale ce permite efectuarea experimentului 

chimic pe calculator cu utilizarea instrumentelor și utilajelor reale [4, 5]. Acest 

program este proiectat în special pentru educație și este axat pe utilizarea pe scară 

largă în scopuri educaționale și de cercetare de către elevi și profesori. Un astfel de 
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program permite elevilor și profesorilor să efectueze experimente conform 

curriculumului la disciplină sau să modeleze diferite experimente din viața reală, 

considerându-se laborator virtual.  

 
Figura 1. Experimente virtuale furnizate de programul Crocodile Chemistry ce pot fi 

utilizate direct în procesul de predare/învățare. 

 

Programul conține modele de experimente ce pot fi utilizate de începători doar 

prin utilizarea instrucțiunilor programului (Figura 1), cât și reactivi, utilaje pentru 

realizarea experimentelor proprii (Figura 2).  

 
Figura 2. Biblioteca programului Crocodile Chemistry. 

De exemplu, rubrica „Reactivi” conține diferiți reactivi chimici clasificați în 

categorii: metale, acizi, alcalii, oxizi, halogenuri, sulfuri, carbonați, nitrați, sulfați, 
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gaze etc.; rubrica „Sticlărie” oferă utilizatorului diferite ustensile chimice cum ar fi 

pahare, baloane Erlenmayer, baloane cu fund rotund, băi, vase de evaporare, tuburi, 

biurete, pipete, cilindre gradate, etc.; rubrica „Utilaje” include utilajele necesarule 

clasificate în câteva categorii cum ar fi aparate, electrochimie, electrozi, etc., mai sunt 

propuse o listă de indicatori care pot fi utilizați, și biblioteca „Prezentare”, care 

permite elaborarea și salvarea propriului experiment virtual. 

Programul Crocodile Chemistry poate fi utilizat pentru predarea-învățarea 

chimiei atât în gimnaziu, cât și în liceu, la orele de curs, dar și la orele de laborator. 

De exemplu, aplicația „Elemente și compuși” poate fi utilizată în clasa a VII-a pentru 

înțelegerea diferenței dintre elementele chimice (substanțe simple) și substanțele 

compuse (Figura 3), pentru determinarea compoziției calitative și cantitative a 

substanței și pentru vizualizarea formulei chimice.  

 
Figura 3. Fragmente de aplicații pentru clasa a VII-a. 
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De asemenea, în clasa a VII-a laboratorul virtual poate fi utilizat pentru 

studierea proprietăților substanțelor cum ar fi: starea de agregare, solubilitatea, 

conductibilitatea electrică, etc. (Figura 3). 

 

      
 

 
Figura 4. Exemple de aplicații a laboratorului virtual în clasa a VIII-a și a IX-a. 

 

În clasa a VIII-a și a IX-a, laboratorul virtual poate fi utilizat pentru efectuarea 

reacțiilor de identificare a substanțelor anorganice, vizualizarea modului de 

desfășurare al reacțiilor chimice și ecuațiile reacțiilor ce au loc, explicarea anumitor 

legi, determinarea caracterului chimic al soluțiilor, determinarea pH-ului și a 

proprietarilor chimice a claselor de compuși anorganici (Figura 4). Folosind 

cunoștințele acumulate în cadrul orelor de chimie, elevii pot realiza cu ajutorul 
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programului un șir de experimente chimice, pot scrie și egala mai ușor ecuațiile 

reacțiilor sau determina unele proprietăți ale anumitor compuși. 

Utilizarea pachetului Crocodile Chemistry în procesul de predare-învățare la 

chimie ne oferă următoarele avantaje: 

 ilustrarea vizuală a conceptelor teoretice pentru o înțelegere mai profundă a 

proceselor chimice; 

 efectuarea experimentelor într-un moment convenabil (acasă sau la școală), 

repetându-le dacă este necesar; 

 modelarea proceselor chimice se efectuează rapid, ușor și în siguranță; 

 organizarea lucrărilor de laborator virtuale cu reactivi chimici toxici, fără a dăuna 

sănătății și mediului înconjurător.  

Laboratoarele virtuale completează arsenalul metodelor didactice utilizate în 

predarea chimiei și împreună cu experimentul tradițional, oferă o înțelegere mai 

profundă a legilor și teoriilor chimice. 

 

Bibliografie 

1. Lebrun M. Des Technologies pour Enseigner et Apprendre. Bruxelles: De Boeck 

& Larcier S.A. 2002. P. 32-35. 

2. Аспицкая А.Ф., Кирсберг Л.В. Использование информационно-

коммуникационных технологий при обучении химии. Москва: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2009. 

3. Дендебер С.В., Ключникова О.В. Современные технологии в процессе 

преподавания химии. Москва: 5 за знания. 2008.  

4. Gorghiu L.M., Gorghiu G., Dumitrescu C., Olteanu R. Crocodile chemistry - an 

easy way of teaching Chemistry using virtual instrumentation. Virtual Instruments 

and Tools in Sciences Education - Experiences and Perspectives.  2009. P. 146-

156. 

5. http: www.crocodile-chemistry.software.informer.com (vizitat la 10.02.2018).  

  

84

http://www.crocodile-chemistry.software.informer.com/
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STUDIUL TEORETIC AL PROFILULUI ENERGETIC A UNOR REACȚII 

RADICALICE ÎN CURSUL DE CHIMIE 
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Una dintre căile de sporire a atractivității disciplinei chimia este utilizarea 

cunoștințelor la rezolvarea unor situații concrete din activitatea cotidiană. Acest 

domeniu se caracterizează printr-o abordare cu caracter interdisciplinar, deoarece 

fenomenele din natură sunt subordonate legilor fizicii, chimiei, biologiei etc. Un 

domeniu în dezvoltare dinamică este utilizarea tehnologiilor informatice în procesul 

de instruire [1, 2]. Procesul educațional contemporan este marcat de implementarea 

activă a tehnologiilor avansate, care ar permite studiul în context atractiv și interactiv 

al corpurilor, fenomenelor etc. Realizarea studiilor la hotarele interdisciplinare scot în 

evidență cele mai interesante fenomene și proprietăți ale materiei, are pot fi utilizate 

în elaborarea noilor tehnologii cu caracteristici superioare celor existente. 

Studiile interdisciplinare sunt valoroase și prin implicarea metodelor de 

cercetare și interpretare din diverse domenii, prin valorificarea în condiții noi a unor 

tehnologii, adaptarea lor la cerințele concrete. Deoarece în domeniul reacțiilor 

chimice o importanță deosebită pentru desfășurarea lor o are starea energetică a 

sistemelor moleculare, utilizarea calculelor cuantice prezintă un exercițiu bun pentru 

determinarea probabilității decurgerii proceselor și o metodă eficientă de dezvoltare a 

competenței de cercetare cu caracter interdisciplinar. 

Utilizarea calculelor cuantice pentru a determina energetica unor sisteme 

chimice și probabilitatea decurgerii unor procese prezintă un element valoros în 

motivarea tinerilor pentru instruire și cercetare în domeniul chimiei. Metoda didactică 

de studiu a moleculelor și fenomenelor din cadrul cursului școlar/universitar, precum 

și pentru aplicarea unor metode de studiu mai complicate poate fi bazată pe utilizarea 

mai multor programe, una dintre ele fiind GAMESS, care conține diferite metode de 

calcul, începând cu cele de dinamică şi mecanică moleculară, metode semiempirice, 

metode ab initio bazate pe teoria Hartree-Fock sau metode bazate pe teoria 

funcţionalei de densitate şi poate fi folosit pentru calculul unei game foarte largi de 

proprietăţi moleculare [3]. 

Însușirea metodelor de studiu cuanto-chimic crează premise pentru instruirea 

autonomă, formarea unui stil personalizat de gândire, elaborarea unor soluții 

deosebite în cadrul unei situații de problemă.  

În calitate de obiect al acestui studiului sunt propuse reacțiile radicalice la 

unele hidrocarburi. De cele mai dese ori, radicalul liber reprezintă un atom de carbon 
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cu un orbital ocupat parţial cu un electron (un electron neîmperecheat). O astfel de 

specie este rezultatul unei scindări homolitice şi are caracter şi comportament de 

atom monovalent. Radicalii liberi fiind particule cu capacitate de reacție destul de 

înaltă au o durată de viață destul de scurtă. În tendința lor de stabilizare ei se combină 

doi câte doi sau prin reacții cu alte substanțe prezente în sistem. Astfel de radicali 

sunt iniţiatori ai reacţiilor cu mecanism radicalic (adiţie, substituţie sau polimerizare). 

Ne putem referi la reacțiile de substituție radicalică (SR), în care un radical liber 

extrage un atom dintr-o moleculă stabilă, transformând-o pe cea din urmă într-un 

radical liber nou (exemple): 

Cl
•
 + H2 → HCl + H

•
 

CH3
• 
 + CCl4 → CH3Cl + CCl3

• 

CH3
• 
 + H3C‒R → CH4 + H2C

•
‒R. 

Reacțiile de acest tip decurg prin mecanismul stării de tranziție, cu energii de 

activare mici (0-5 kcal/mol), în final viteza de reacție fiind destul de mare: 

       AB   +   C       =      [A ··· B ··· C]      =      A + BC  

 Substrat   Reagent       Starea de tranziţie       Produsul reacției  

  În reacțiile cu radicali liberi pe lângă produsul stabil de reacție se formează un 

nou radical liber. Acesta, la rândul său, poate iniția o nouă reacție de substituție, în 

care pe lângă o moleculă nouă stabilă se formează și un nou radical liber. În 

consecință, starea de radical poate continua printr-un număr mare de reacții, 

producându-se astfel o reacție înlănțuită. 

Reacțiile înlănțuite posedă proprietăți caracteristice, ce le deosebesc de alte 

tipuri de reacții și servesc la recunoașterea lor. O reacție înlănțuită include 

următoarele etape: inițiere, propagare, terminare (întrerupere).  

Halogenarea alcanilor, după natura procesului desfășurat  este o reacție de 

substituție radicalică (SR), care decurge destul de ușor în cazul reprezentanților 

inferiori ai seriei omoloage și mai lent în cazul celor superiori. Reacția este inițiată la 

lumină (hυ) sau temperatură (300-600
o
C). În aceste reacții hidrogenul din molecula 

alcanului poate fi înlocuit prin halogen (mai ales clorul sau bromul; fluorul 

reacționează destul de energic; iodul – deloc) până la o substituție completă. Reacția 

de halogenare a metanului este una înlănțuită și decurge în câteva etape: sub acțiunea 

luminii sau temperaturii molecula de clor se scindează homolitic cu formarea a doi 

radicali de clor. Radicalii de clor formați reacționează cu molecula metanului 

formând clorură de hidrogen și radicali liberi de metil. La rândul lor, radicalii liberi 

de metil reacționează cu alte molecule de clor, formând clorură de metil și radical 

liber de clor, care reacționează din nou cu clorura de metil. Astfel, reacția inițiată 

poate decurge până la final (substituție completă).  

Reieșind din aceasta avem: 

1. inițierea reacției: 
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Cl •│ • Cl
 → Cl

•
 + Cl

•
 

2. propagarea reacției: 

CH4 + Cl
•
 → CH3

• 
 + HCl 

CH3
• 
 + Cl2 → CH3Cl + Cl

•
 

CH3Cl + Cl
• 
→ CH2

•
Cl + HCl etc. 

3. întreruperea reacției: 

CH3
• 
 + CH3

• 
 → CH3‒CH3 

Cl
•
 + Cl

•
 → Cl2 

CH3
• 
 + Cl

• 
→ CH3Cl. 

 

Metode și materiale aplicate 

Structura geometrică a reactanților (R), stărilor de tranziție (ST) și produșilor 

de reacție (P) au fost studiate ab initio folosind metoda SCF în aproximaţia ROHF, 

utilizând pentru funcţiile atomice baza 6-31n (ROHF/6-31G(d)) [4]. Toate calculele 

au fost efectuate folosind GAMESS [3], care este un pachet de programe moderne 

folosit pentru investigarea proprietăţilor structurale sau a celor determinate de 

structura electronică a moleculelor sau a sistemelor moleculare complexe.  

În calitate de modele au fost luate reacțiile de clorurare a metanului ce au loc în 

procesul de substituție radicalică, care are loc după mecanismul reacției radicalice în 

lanț. A fost studiată atât starea energetică sisteme chimice cercetate, cât și profilul 

energetic al reacțiilor intermediare. 

 

Rezultate obținute și discuții 

Folosind unele metode de calcul teoretic pot fi corelați și prognozați o serie de 

parametri geometrici și energetici ce țin de structură moleculară, cât și profilul 

energetic al unor procese chimice etc. Utilizarea metodelor de studii cuanto-chimice 

în sistemul educațional preuniversitar ar permite crearea unui set de abilități 

valoroase pentru unii elevi care ar putea ulterior să-și dezvolte propriul stil de 

cercetare în baza tehnologiilor informaționale, a resurselor electronice care evoluează 

rapid. Modelul studiat permite intercalarea armonioasă a instruirii cu cercetarea [5], 

fapt care oferă celui instruit posibilitatea de a obține competențe profesionale utile 

pentru soluționare diferitor probleme în domeniu, precum și în domeniile înrudite. 

GAMESS este folosit nu numai pentru studiul geometriei moleculelor propriu-

zise, dar şi a reacţiilor cu participarea acestora, pentru studiul interacţiunilor 

intermoleculare și a profilului energetic, fiind extrem de util în special în cazul 

speciilor moleculare reactive care sunt dificil sau chiar imposibil de studiat prin 

metode experimentale. Acest studiu al energiei sistemelor moleculare este în 

întregime bazat pe calcule cuanto-chimice, precum şi prelucrarea lor teoretică, 

operații care pot fi recomandate cadrelor didactice preuniversitare pentru 

87



implementarea în practica profesională. Programul GAMESS efectuează calculele 

reieșind din datele introduse. În fişierele iniţiale sunt introduşi toţi parametrii 

programului (exemplul calculului stării de tranziție este prezentat în fişierul de mai 

jos). 

$CONTRL scftyp=rohf runtyp=sadpoint icharg=0 mult=2 $END                       

 $contrl maxit=200 $end                                                         

 $system memory=10000000 timlim=2200 $end                                        

 $statpt nstep=200 hess=calc $end                                                          

 $BASIS GBASIS=N31 NGAUSS=6 $END 

 $guess guess=huckel $end                                                        

 $scf damp=.true. $end                                                           

 $DATA  

 [CH3-H-Cl] 

 Cnv 3 

 C           6.0   0.0000000000   0.0000000000   0.0671388126 

 H           1.0   0.0000000000   0.0000000000   1.9032760811 

 H           1.0   1.0676901532   0.0000000000  -0.0247742350 

 Cl        17.0   0.0000000000   0.0000000000   3.8039078114 

 $END 

Utilizând acest model au fost efectuate calcule pentru toate speciile care 

participă în această reacție de substituție radicalică.  

De asemenea, cu ajutorul calculelor cuanto-chimice se poate studia profilul 

energetic al unor reacții intermediare ce au loc în diferite procese, spre exemplu, de 

substituție în reacția de clorurare a metanului.  

Caz concret: reacţia de substituție radicalică CH4 + Cl2 = CH3Cl + HCl, pentru 

care au fost studiate și analizate teoretic reacțiile intermediare și conform ecuației 

reacției s-a studiat profilul energetic. Procesul constă din următoarele etape: 

1. La prima etapă, care și este reacția de inițiere ce decurge sub acțiunea luminii 

sau temperaturii are loc scindarea homolitică a moleculei de clor cu formarea a 

doi radicali liberi: 

𝐶𝑙2
ℎ𝜈
→2𝐶𝑙  

Din punct de vedere energetic această reacție este termodinamic convenabilă 

(exotermă), ΔE=7,81 kcal/mol. 

2. La etapa de propagare a lanțului radicalic pot avea loc mai multe reacții 

intermediare: 

a. Interacțiunea metanului cu radicalul clor cu scindarea legăturii covalente  C-H, 

cu obținerea inițială a unui intermediar (ST) cu următoarea structură 

CH3∙∙∙H∙∙∙Cl, cu frecvența imaginară 1731,6i, în final obținându-se produșii de 

reacție și formându-se un nou radical conform ecuației reacției:   
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𝐶𝐻4 + 𝐶𝑙 → 𝐶𝐻3⋯𝐻⋯𝐶𝑙 → 𝐶𝐻 3 + 𝐻𝐶𝑙 

În Figura 1 este prezentat schematic profilul energetic al acestei reacții 

radicalice:  

 
Figura 1. Profilul energetic de formare a radicalului CH3

●
 prin interacţiunea 

metanului cu radicalul Cl
●
. 

Conform calculelor s-a constatat că complexul pre-reacție are o energie de 

legătură de -0,13 kcal/mol, energia stării de tranziție este de 33,77 kcal/mol, iar 

complexul post-reacție are o energie de stabilizare de 25,07 kcal/mol. Energia de 

activare a acestei reacții are o valoare de 33,64 kcal/mol. Vectorul propriu al stării de 

tranziție, asociat cu frecvența imaginară unică, este în primul rând o mișcare a 

atomului de hidrogen H între C și Cl care reprezintă o structură adecvată a stării de 

tranziție. 

b. Radicalul metil format la etapa anterioară interacționează cu altă moleculă de 

clor cu formarea unui intermediar CH3∙∙∙Cl∙∙∙Cl, care posedă doar o singură frecvență 

imaginară care are o magnitudine de 534,8 cm
-1

. Produșii de reacție obținuți sunt 

radicalul clor și clorura de metil, conform ecuației de reacției: 

𝐶𝐻 3 + 𝐶𝑙2 → 𝐶𝐻3⋯𝐶𝑙⋯𝐶𝑙 → 𝐶𝐻3𝐶𝑙 + 𝐶𝑙 . 

În Figura 2 este evidentă localizarea stării de tranziție de la reactanți spre 

produși și deasemenea este arătat profilul energetic al reacției. Pentru a obține o 

perspectivă asupra mecanismelor de reacție și pentru a sprijini activitatea 

experimentală au fost întreprinse studii teoretice de calculare a energiilor și de 
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identificare a structurilor stărilor de tranziție și ale complecșilor pre- și post-reacție. 

Această structură (ST) este caracterizată prin transferul parțial al atomului de clor 

spre radicalul metil: 

 

 
Figura 2. Reacția de combinare a radicalului metil cu molecula de clor. 

 

Calculele arată că complexul pre-reacție are o energie de legătură de                 

-0,57 kcal/mol, starea de tranziție are o energie de 3,91 kcal/mol și complexul post-

reacție posedă o energie de stabilizare de -52,48 kcal/mol. Rezultatul obținut indică 

un complex al stării de tranziție mai puțin stabil decât reactanții și o barieră de 

activare a acestei reacții cu o valoare de 3,34 kcal/mol. 

3. Interacţiunea dintre radicalii obținuți la etapele anterioare mai poate fi 

considerată ca o etapă de întrerupere a reacţiilor studiate cu obţinerea moleculei de 

etan, clor sau clorură de metil. Analizând aceste reacţii, teoretic s-a demonstrat, că 

într-adevăr are loc combinarea radicalilor cu formarea moleculelor neutre. Aceste 

reacții decurg fără nici un fel de barieră de reacție. 

 

Concluzii  

Formarea abilităților de utilizare a metodologiei cu caracter interdisciplinar, 

care integrează elemente din chimie, fizică, informatică crează premise pentru 

realizarea unor studii complexe și profunde cu scopul elucidării proceselor chimice în 
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baza calculului modificării stării energetice a sistemelor moleculare. Acest proces 

permite elevilor de a consolida competențele în domeniul disciplinelor de studiu și al 

tehnologiilor informaționale. În baza calculelor cuanto-chimice poate fi determinat 

profilul energetic al unor reacții chimice, fapt care ne permite o prognoză reală în 

planul posibilității desfășurării procesului chimic. 

Astfel, utilizând metodele de studiu cuanto-chimic în baza calculatorului 

obținem un model interdisciplinar eficient și atractiv, care argumentează necesitatea 

și utilitatea instruirii conștiente la chimiei. Modelul se recomandă pentru utilizare în 

cadrul cursurilor universitare, iar în învățământul general – opțional – pentru 

dezvoltarea elevilor cointeresați sau explicarea unor fenomene cu grad de dificultate 

sporit. 
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ÎNVĂȚĂM CHIMIA PRIN JOC 

Delibaltov Aurelia, profesor 

Instituția Publică Gimnaziul ,,Mihai Eminescu” or. Cantemir 

„Este limpede că trebuie să înzestrăm copilul cu cunoştințele de bază, dar să-l 

determinăm să  şi le însuşească astfel încât să-i trezim dorinţa de a le aprofunda el 

însuşi.”(Robert Dottrens) 

Creşterea permanentă a calităţii lecţiilor este un proces de perfecţionare continuă 

a activitaţii instructiv-educative a fiecarui cadru didactic. Actul perfecţionării lecţiei 

presupune creaţie şi inovaţie, pricepere, competenţa şi tendinţa spre desavârşire în 

îmbinarea metodelor tradiţionale cu cele moderne şi în realizarea unor structuri cât 

mai eficiente şi valoroase în organizarea formelor procesului de învăţământ şi în 

special a lecţiilor. Dar creşterea calitaţii lecţiilor înseamnă, în special, activizare 

intelectuală şi educaţie integrală a elevilor pentru a cunoaşte adevăruri ştiinţifice, dar 

şi spre a li se putea dezvolta capacitaţi operaţionale, interes şi dorinţă de a studia, de a 

găsi aplicabilitatea cunoştinţelor însuşite, cu rezultate valoroase. Astfel, lecţiile de 

calitate se vor transforma în modele de creativitate pentru profesor şi de activitate 

interesantă, atractivă şi eficientă pentru elevi.  

Jocul didactic, prin îmbinarea unor metode active ca modelarea, 

problematizarea, algoritmizarea, etc., contribuie din plin la creşterea calităţii 

procesului instructiv-educativ.  

Jocurile didactice au numeroase valenţe formative: dezvoltă curiozitatea şi 

interesul elevilor în rezolvarea problemei puse, mobilizează, angajează şi dezvoltă 

capacităţile operaţionale ale elevilor în găsirea unor soluţii cât mai exacte şi mai 

adecvate; stimulează dorinţa elevilor de a participa activ şi a rezolva cât mai repede şi 

mai corect problema pusă. Folosirea jocurilor didactice stimulează gândirea elevilor 

mobilizându-i la observaţii, la operaţii intelectuale variate şi la originalitate în găsirea 

soluţiilor. De aceea consider că jocul didactic în cadrul orelor de chimie contribuie în 

mare măsură la verificarea, precizarea, adâncirea, sistematizarea şi consolidarea 

cunoştinţelor, la educarea memoriei şi gândirii, la dezvoltarea spiritului creator al 

gândirii elevilor.  

Mai jos voi prezenta câteva exemple de jocuri didactice utilizate cu succes în 

cadrul orelor de chimie: 

1. Tema lecției: ,,Masa moleculară relativă” 

Obiectiv: Calcularea masei molecular relative a substanțelor compuse. 

Clasa VII-a.  

Nivel: mediu. 

Joc didactic  ,,Litera ascunsă”. 

Forme de organizare: perechi sau în grupe 

Materiale didactice: fișe de lucru, sistem periodic, calculator. 
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Descrierea jocului didactic: 

Calculaţi masa moleculară relativă a substanţelor:  CaO, Al2O3, H2O, CuSO4, NaOH, 

HCl, HNO3, K2CO3, CO2, MgBr2, astfel încât cifrele obţinute să coincidă cu cele din 

tabelul propus, iar haşurând căsuţa ve-ţi descoperi o literă. 

Sarcina 1. Care este litera obţinută? 

Sarcina 2. Propuneţi câteva denumiri de elemente chimice care au iniţiala dată. 

84 96 63 44 239 143,5 

81 56 309 115 36,5 131 

 99 18 42 36 75 200 

136 40 126 174 116 72 

225 160 80 53,5 102 98 

319 87 138 184 62 144 

 

2. Tema lecției: ,,Clasele de compuși anorganici” 

Obiectiv: Recunoașterea principalelor clase de compuși anorganici. 

Clasa VIII-a. 

Nivel: mediu. 

Joc didactic ,,Găsește-ți prietenii”. 

Forme de organizare: individual și pe grupe. 

Materiale didactice: Bilețele cu diverse formule chimice. 

Descrierea jocului didactic: 

Elevii aleg câte un bilețel având notat pe el câte o substanță chimică. Există câte 

4 exemple pentru fiecare clasă de compuși anorganici: acizi, oxizi, baze, săruri. (Se 

ține cont de numărul de elevi la clasă). Exemplu: pentru acid este scris ,,H2SO4”. 

Elevii își caută ,,prietenii”. Dacă au acid, trebuie să găsească încă 3 colegi care au și 

ei alți acizi. Discută pentru a vedea dacă au aceeași clasă de compuși anorganici. 

Echipa câștigătoare este echipa, a cărei membri s-au găsit primii. Argumentează 

alegerea făcând atribuție la definiție și denumirea substanțelor. 

3. Tema lecției: ,,Tipuri de reacții chimice” 

Obiectiv: Recunoașterea principalelor tipuri de reacții chimice în dependență de 

natura reactanților. 

Clasa VIII-a. 

Nivel: mediu. 

Joc didactic ,,În căutarea reacțiilor”. 

Forme de organizare: individual și pe grupe. 

Materiale didactice: Bilețele cu diverse tipuri de reacții chimice, fișe de lucru, pixuri. 

Descrierea jocului didactic: 
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Elevii aleg câte un bilețel având notat pe el câte o reacție chimică chimică. 

Elevii notează pe fișa de lucru primită tipul reacției căzută la sorți. Fiecare elev a 

primit câte un tip diferit de reacție. Pornesc în căutarea celorlalte tipuri de reacții 

pentru a completa fișa.  

Tipul de reacție Exemplu Semnătura ,,proprietarului” 

De combinare   

De substituție   

De descompunere   

De schimb   

 

4. Joc didactic ,,Polenizarea chimică” cl.VIII-a la tema: Proprieţile chimice 

ale acizilor 

Câte flori va poleniza albina? Argumentaţi răspunsul prin alcătuirea ecuaţiei 

reacţiilor chimice. (Notă: o polenizare înseamnă o reacţie chimică posibilă dintre 

substanţa-albină (HCl) şi substanţele flori, conform legăturii genetice ale claselor de 

compuşi anorganici).              

 
 

 

 

5. Joc didactic  ,,Intersecția  chimică”  

 

Obiectiv: Sistematizarea materiei studiată în clasa VIII-a. 

Nivel: dificil. 

Forme de organizare: perechi sau în grupe. 

Materiale didactice: fișe de lucru, sistem periodic, tăbelul solubilității, manual. 

Descrierea jocului didactic:   
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Analizați tabelul de mai jos și răspundeți la întrebări:  

     

                                                                           

 

 

 

 

 

1. Numiți substanța  C3. 

2. Calculează masa moleculară relativă a substanței  E1. 

3. Determină valența elementelor în substanța  G5. 

4. Determină solubilitatea în apă a substanței  A4. 

5. Alcătuiți ecuația reacției dintre substanța  C2   și   B1. 

6. Scrie o metodă de obținere a substanței  D3. 

7. Scrie ecuația de descompunere a substanței  B4. 

8. Numește produșii de reacție obținuți în ecuația reacției dintre   G2  și  A5. 

9. Numește clasa din care face parte substanța  F4. 

10.  Determină masa a 2 mol de substanța  E5. 

11.  Clasifică substanța B3 după: solubilitate,  prezența sau lipsa atomilor de 

oxigen,  bazicitate, tărie. 

12.  Calculează cantitatea de substanță a substanței D5  dacă masa ei este egală cu  

294 g. 

6. Joc didactic ,,Alege corect” 

Obiective: Dezvoltarea atenției și a 

competenței de aplicare a schemei legăturii 

genetice a compușilor anorganici,  în modelarea ecuațiilor 

chimice. 

Clasa VIII-a. 

Nivel: dificil. 

Forme de organizare: în grupe. 

Materiale didactice:  fișă de lucru, jetoane cu formule chimice. 

Descrierea jocului didactic: 

Analizați cu atenție formulele substanțelor înscrise pe jetoane.   

1. Alcătuiți  ecuațiile reacțiilor posibile dintre substanțele menționate 

2. Alege: 

 O reacție în urma căreia se obține apă 

 1 2 3 4 5 

A H2O Al CaSO4 Na2CO3 CaO 

B NaOH KCl H2SO4 Al(OH)3 CO2 

C ZnCl2 CuSO4 KNO3 BaI2 Cu 

D Cl2 K2S Al2O3 O2 H3PO4 

E CaCO3 FeCl3 HCl Na2O NH3 

F SO2 LiOH Zn Al(NO3)3 BaO 

G P2O5 HNO3 SO3 Zn(OH)2 H2S 
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 O reacție în urma căreia se obține precipitat  cu Mr=100 

 O reacție în urma căreia se obține un gaz incolor 

 O reacție de substituție 

 O reacție de neutralizare 

 O reacție în urma căreia se obține o bază insolubilă 

 O reacție în urma căreia se obține un oxid acid 

 O reacție de descompunere 

 O reacție în urma căreia se obține un acid oxigenat 
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MOTIVAREA ELEVILOR ÎN STUDIEREA CHIMIEI 

Frunză Natalia, profesoară de chimie, grad didactic I 

Gimnaziul „Alexandrina Rusu”, s. Dănceni, r. Ialoveni  

Societatea contemporană cere ca şcoala să pregătească o personalitate practică. 

În baza studiului făcut, am observat că elevii au nevoie de mai multă motivație pentru 

a studia chimia. Pentru o mai bună eficienţă a lecţiei, profesorul este chemat să aplice 

metode interactive, axate pe activitatea elevului. Creșterea permanentă a calității 

lecțiilor este un proces de perfecționare continuă a activității instructiv-educative a 

fiecărui cadru didactic. Pentru eficacitatea lecţiei de chimie, profesorul este chemat să 

practice metodele active axate pe activitatea elevului, una dintre acestea fiind jocul 

didactic – o modalitate de stimulare a creativității elevilor. 

Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţiuni care urmăresc obiective 

de pregătire intelectuală, tehnică, morală, fizică a copilului. Încorporat în activitatea 

didactică,  jocul imprimă lecției un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduce varietate 

şi o stare de bună dispoziţie funcţională, de veselie, de bucurie şi destindere, ceea ce 

exclude monotonia, plictiseala şi oboseala. Jocul didactic este un tip specific de 

activitate prin care cadrul didactic consolidează şi verifică cunoştinţele elevilor, le 

îmbogăţeşte orizontul intelectual, pune în valoare şi antrenează capacităţile creatoare 

ale acestora.  

 Atunci când jocul este utilizat în procesul instructiv, acțiunile didactice 

dobândesc funcţii psihopedagogice semnificative, asigurând participarea activă a 

elevului la lecţii, sporind interesul de cunoaştere față de conţinutul lecţiei. Fiecare joc 

didactic cuprinde următoarele componente: conţinuturi, sarcina didactică, regulile 

jocului, acţiunea de joc. Conţinutul jocului include totalitatea cunoştinţelor, 

priceperilor şi deprinderilor cu care copiii operează în joc. Acestea au fost însuşite în 

activităţile anterioare. Conţinutul poate fi extrem de divers: cunoştinţe despre 

simbolurile chimice şi formulele chimice, structura substanţelor, elemente chimice 

reprezentative, proprietăţi chimice, utilizări ale acestora etc.  

 Sarcina didactică indică ce anume trebuie să realizeze copiii pe parcursul 

jocului pentru a realiza scopul propus. Se recomandă ca sarcina didactică să fie 

enunțată sub forma unui obiectiv operaţional, ajutându-l pe elev să conştientizeze ce 

operaţii anume trebuie să efectueze, implicând în rezolvarea lor gândirea, imaginaţia 

şi  creativitatea. Al treilea aspect (regulile jocului) este menit să arate elevilor cum să 

joace, cum să rezolve problema respectivă. Ultimul aspect (acţiunea de joc) cuprinde 

momente de aşteptare, surprindere, ghicire, întrecere şi fac ca rezolvarea sarcinii 

didactice să fie plăcută, competitivă şi atractivă pentru elevi. Jocul, ca modalitate de 

evaluare, are, de asemenea, un rol important. Prin joc, evaluarea este mai eficientă şi 

totodată antrenantă. Elementele de joc încorporate în procesul de evaluare pot motiva 

şi stimula puternic acest proces. 
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 Reuşita unui joc didactic depinde şi de materialele didactice utilizate în joc. 

Acestea trebuie să fie adecvate conţinutului, variate şi atractive, uşor de manevrat. De 

exemplu: jocul „SĂ DESCOPERIM SISTEMUL PERIODIC” la tema „Sistemul 

periodic. Legea periodicității” în clasa a VII-a. La subiectul „Alcătuirea formulelor 

chimice” – jocul „RULETA FORMULELOR CHIMICE”. În clasa a VIII-a, la tema 

„Generalizarea claselor de compuși organici”, din literele corespunzătoare 

răspunsului corect se poate citi denumirea unui element chimic: 

 

Substanța Oxizi Acizi Baze Săruri 
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Jocul „Micul laborant” este binevenit la subiectele: „Clase de compuși anorganici” 

– în clasa a VIII-a. Jocul didactic atrage atenția tuturor elevilor, chiar și a celor cu o 

reușită mai scăzută. Jocul didactic „REBUSUL” se utilizează la etapa de Reflecție, 

când se fac totalurile lecției. Jocul „GĂSEȘTE GREȘEALA” este de o dificultate mai 

sporită și poate fi utilizat la „Egalarea reacțiilor chimice”, în clasa a VIII-a; 

„Alcătuirea formulelor chimice” – în clasa a VII-a, „Sistemul periodic” – în clasa a 

VII-a. „Să ne jucam cu simbolurile chimice” este jocul în care cu ajutorul 

simbolurilor chimice se pot construi: cuvinte, propozitii, fraze etc. De exemplu: In 

iarba este o pasarica ranita. Desfacerea pe simboluri, devine: In  I/Ar/Ba  Es/Te O 

P/As/Ar/I/Ca  Ra/ Ni/Ta. Deasemenea pot să se alcătuiască sau să găsească texte deja 

scrise (poezii, povesti etc) care să se desfacă în simboluri chimice.  

În concluzie, menţionez că prin aplicarea jocurilor didactice la orele de chimie, 

elevii sunt mult mai receptivi, fiind atrași în activitățile lecției chiar şi elevii slabi sau 

mediocri. Munca în echipă duce la performanţe mult mai mari decât munca 

individuală, de aceea jocurile colective au un impact educativ dublu. Prin joc se 

creează o competiţie sănătoasă între elevi. Există o relaţie strânsă între joc şi muncă, 

jocul fiind – aşa cum afirma Jean Chateau – o punte aruncată între copilărie şi vârsta 

matură. Munca şcolară trebuie să fie mai mult decât joc şi mai puţin decât muncă. 

Rezultatul optim în formarea personalităţii elevului poate fi obţinut atunci când 

profesorul manifestă dragoste pentru disciplină, le poate trezi elevilor interesul faţă 

de ea, ştie a-i motiva, a le identifica și satisface necesitățile cognitive, dar și cele 

emoționale. Jocul didactic este una dintre metodele interactive care favorizează 
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creșterea intelectuală a elevilor de orice vârstă, fără a-i priva de deliciile copilăriei, de 

joc, plăcere, entuziasm – factori care stimulează procesul procesul instructiv. 
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ASIGURAREA CALITĂȚII ȘI RELEVANȚEI PROCESULUI 

EDUCAȚIONAL LA CHIMIE PRIN PARTICIPARE ÎN ETWINNING 

Godoroja Rita, cercetător 

Institutul de Științe ale Educației, Chișinău 

Asigurarea calității și relevanței procesului educațional este o misiune esențială 

a fiecărui cadru didactic în formarea la elevi a competențelor necesare pentru prezent 

și viitor. În Cadrul OCDE 2030 pentru educația și competențele viitorului se 

menționează, că dobândirea competențelor unui cetățean global este vitală pentru a 

prospera într-o lume care se schimbă rapid, în care oamenii au nevoie nu numai de 

competențe pentru a munci, dar trebuie să-și dezvolte abilități emoționale, valori, 

competențe de a analiza și de a înțelege problemele  internaționale, de a aprecia 

diversitatea culturală, de a învăța și a lucra cu persoane din diverse medii lingvistice, 

a fi productivi și creativi într-o comunitate internațională interdependentă [5].  

Anume aceste obiective pot fi atinse prin participarea cadrelor didactice și 

elevilor în eTwinning – cea mai mare comunitate a şcolilor din Europa, care 

întrunește la momentul actual peste 552746 cadre didactice, 189799 şcoli, 71092 

proiecte și oferă participanților din 33 de ţări europene o platformă de comunicare, 

colaborare, demarare de proiecte, variate oportunităţi de dezvoltare profesională 

online, gratuit, la nivel european [2]. eTwinning promovează colaborarea şcolară în 

Europa prin intermediul tehnologiilor comunicării şi informaţiei (TIC), oferind 

asistenţă, instrumente de lucru şi servicii şcolilor.  

La 4 martie 2013, a fost lansat eTwinning Plus adresată ţărilor din Parteneriatul 

Estic, inclusiv Republica Moldova. La finalul anului 2017 eTwinning Plus Moldova a 

obținut următoarele rezultate [1]: 

• 148 instituții de învățământ înregistrate pe portalul eTwinning; 

• 294 de cadre didactice participante, circa 25 de proiecte inițiate; 

• 704 proiecte implementate; 

• 100 profesori instruiți la seminarele de contact organizate în colaborare cu Centrul 

de Suport eTwinning din România; 

• 207 profesori participanți la ateliere de dezvoltare profesională la nivel național; 

• 60 profesori participanți la seminare de contact și ateliere de dezvoltate 

profesională, conferinţe anuale, conferințe de premiere la nivel internațional; 

• 5 profesori  cu titlul de Ambasador eTwinning: Tatiana Popa, Rita Godoroja, Iulia 

Berdos, Tatiana Dragan, Liliana Nederiță.  

 Oportunitatea de implicare a cadrelor didactice și a instituțiilor de învățământ 

din întreaga ţară în proiectele eTwinning le oferă posibilitatea de a-și spori 

profesionalismul și a asigura calitatea și relevanța procesului educațional. În raportul 

„eTwinning, după 12 ani: Impactul asupra competențelor didactice și oportunităților 

de dezvoltare profesională ale profesorilor, conform spuselor eTwinner-ilor”,  se 
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evidențiază, că impactul cel mai pronunțat constă în abilitatea de a preda 

interdisciplinar, pe bază de proiecte și creșterea motivației elevilor, stimularea 

relațiilor de colaborare dintre ei. Aceste efecte au fost menționate de circa 90% dintre 

cei 6.000 de eTwinneri, care au participat la sondajul de opinie din 2017. Circa 80% 

din respondenți consideră că eTwinning a avut un impact cu adevărat pozitiv la nivel 

școlii, îmbunătățind relațiile dintre profesori și elevi [3]. 

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectelor reprezintă adevărate comori 

didactice, ce sunt împărtăşite, popularizate şi recunoscute de către întreaga 

comunitate educaţională europeană. Există două tipuri de recunoaştere publică a 

rezultatelor în cadrul eTwinning: Premiile europene eTwinning și Certificatele de 

calitate.  

Certificatul Naţional de Calitate reprezintă o recunoaştere a calităţii 

activităţilor depuse de cadre didactice şi şcoli în cadrul proiectelor eTwinning. În 

cazul elevilor, acesta joacă rolul unui stimulent al eforturilor depuse, iar în cazul 

şcolilor, în ansamblu, reprezintă declaraţie publică a angajamentului de a promova 

calitatea şi deschiderea în activităţile de colaborare europeană. Proiectele trebuie să 

demonstreze excelenţă la următoarele capitole: 1) inovaţie pedagogică, 2) integrare 

curriculară, 3) comunicare şi schimburi între şcolile partenere, 4) colaborare între 

şcolile partenere, 5) utilizarea tehnologiei, 6) rezultate, impact şi documentaţie. 

 Certificatul European de Calitate reprezintă un al doilea semn de recunoaştere 

a succesului și este acordat şcolilor dintr-un proiect care îndeplinesc următoarele 

condiţii: 

1. au fost propuse pentru acordarea Certificatului European de Calitate de cel puţin 

două Birouri Naţionale de Asistenţă, în urma procesului de selecţie; 

2. cel puţin doi parteneri au primit Certificatul Naţional de Calitate. Certificatul 

European de Calitate se acordă o singură dată pe an şi este prezentat pe portalul 

eTwinning.  În anul 2017 Republica Moldova a obținut 22 de Certificate Europene de 

Calitate în proiectele eTwinning [7]. 

 Pe parcursul anilor 2013-2018 am lucrat cu elevii mei în 21 de proiecte 

eTwinning, dintre care 6 au fost apreciate cu Certificate Europene de Calitate. 

eTwinning mi-a oferit o experiență valoroasă de colaborare cu cadrele didactice din 

Europa și de dezvoltare profesională prin participare la seminare, evenimente on-line, 

cursuri europene, conferințe naționale și internaționale.  Crearea noilor proiecte 

eTwinning și integrarea lor curriculară a avut un rol important pentru dezvoltarea 

mea profesională și asigurarea calității procesului educațional la chimie.  

În anul de studii 2016-2017 am inițiat proiectul eTwinning The Chemical Tree/ 

Arborele chimic, în cadrul căruia echipa Liceului de Limbi Moderne și Management, 

Chișinău, Moldova a colaborat cu școli partenere din 3 țări: Școala Generală 

Mrgavan, Armenia; LEPL Telavi Village Village Napareuli, Georgia;  Branko 
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Radičević, Smederevo, Serbia. Scopul proiectului eTwinning Arborele chimic este de 

a dezvolta la elevi următoarele competențe: cercetarea, auto-cunoașterea, colaborarea, 

comunicarea și creativitatea.  

Ideea principală a acestui proiect constă în colaborarea elevilor în cercetarea 

elementelor chimice și auto-cunoaștere. Am lucrat cu colegii conform planului de 

activitate al proiectului la toate etapele: prezentarea elevilor, crearea comunității de 

învățare on-line, cercetarea elementelor chimice, elaborarea de lucrări comune: 

prezentări, video. Pentru a motiva cercetarea elementelor chimice, le-am propus 

elevilor o formulă, care corelează data nașterii persoanei cu numărul de ordine al 

elementului chimic din Sistemul Periodic [10]. Toți participanții proiectului doreau să 

găsească cât mai repede răspuns la întrebările: Care este elementul meu chimic și ce 

proprietăți are, ce caracteristici comune avem? După identificarea elementelor 

chimice, elevii au început să le cerceteze cu mult interes, utilizând diferite resurse: 

manuale, enciclopedii, resurse electronice: ptable.com, etc. Fiecare participant a 

realizat o prezentare a elementului chimic investigat și a identificat asemănările dintre 

proprietățile elementul chimic și caracteristicile personale, dezvoltându-și astfel 

competența de auto-cunoaștere.  

Elevii din Republica Moldova și-au prezentat lucrările [4] în cadrul lecțiilor de 

chimie și la conferința Skype cu colegii din Armenia [8]. Discuțiile dintre elevi au 

fost interesante, elevii au comentat și au apreciat lucrările colegilor. Echipele din 

Armenia, Moldova, Serbia și Georgia au creat prin colaborare un Arbore Chimic [9]. 

Produsul obținut este original, pentru că fiecare elev și-a găsit locul într-un sistem 

periodic, elaborat din prezentările celor 55 de participanți din 4 țări. Experiența de 

învățare prin acest proiect a influențat pozitiv climatul la lecțiile de chimie. Elevii și-

au dezvoltat sistemul de cunoștințe despre metale și nemetale, răspândirea lor în 

natură, proprietățile fizice și chimice, utilizările și obținerea. Prin comparație, elevii 

au identificat asemănările dintre caracteristicile personale și caracteristicile 

elementelor chimice, fiind fascinați de armonia universului în care trăiesc. Lecțiile au 

devenit mai interesante datorită activităților din proiect, comunicării cu colegii din 

alte țări, întrebărilor, comentariilor și aprecierilor. Elevii au fost provocați să afle ce 

elemente au colegii lor din altă țară. Ei au învățat să cerceteze elementele chimice și 

să-și analizeze valorile și caracteristicile personale, să le compare și să găsească 

asemănări. Pe parcursul proiectului, elevii și-au dezvoltat abilitățile de prezentare, 

colaborare și comunicare cu colegii din alte țări, în limba engleză (în scris și oral), 

utilizând TwinSpace. Elevii au folosit, de asemenea, Jurnalul Proiectului 

(https://twinspace.etwinning.net/21094/home) pentru a-și exprima opiniile și pentru a 

comenta activitatea colegilor. Proiectul a fost integrat în curriculumul de Chimie 

pentru gimnaziu și liceu și a avut un rol important în motivarea elevilor pentru  

studierea chimiei, auto-cunoaștere și dezvoltarea creativității. 

102

https://twinspace.etwinning.net/21094/home


În acest proiect am utilizat diverse instrumente digitale Google: Gmail, Drive, 

Docs, Sheets, Forms, Slides. Am folosit Windows Media Video pentru a transforma 

prezentările Power Point în video. Videoclipurile au fost editate cu editorul video 

YouTube. Pentru comunicare am folosit Skype și Twinspace. Elevii au completat 

chestionarul de evaluare on-line, editat în Google Forms. Elevii și-au dezvoltat 

abilitățile de a selecta și procesa informații științifice din resurse educaționale 

deschise. 

Analizând rezultatele chestionarului de evaluare [6], am constatat că proiectul 

The Chemical Tree a fost apreciat ca fiind foarte interesant de către 78,7% dintre 

respondenți. Elevii au apreciat, că proiectul i-a ajutat să-și dezvolte următoarele 

competențe: colaborarea - 70,2%, comunicarea în limba engleză - 68,1%, 

creativitatea - 61,7%, elaborarea unei prezentări - 53,2%, cercetarea științifică - 

44,7%.  

 Proiectul The Chemical Tree a fost apreciat cu Certificat European de Calitate 

2017. Prin participarea la acest proiect, 55 de elevi din 4 țări au acumulat o experiență 

valoroasă de colaborare în proiecte internaționale. Acest proiect a avut un mare 

impact asupra motivației elevilor din clasa a VIII-a pentru învățarea chimiei și auto-

cunoaștere, sporind calitatea și relevanța procesului educațional.  

Implicarea cadrelor didactice în proiectele eTwinning le oferă elevilor 

posibilitatea de a învăța calitativ și creativ, prin colaborare, utilizând TIC, într-un 

spațiu educațional deschis, modern, european.   
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UTILIZAREA JOCURILOR DIDACTICE  

ÎN PREDAREA CHIMIEI 

Grigoreanu Svetlana, profesor de biologie și chimie, grad didactic II 

L.T. ,,Mihai Eminescu”, Leova 

Jocurile didactice reprezintă un mijloc de perspectivă în organizarea și 

desfășurarea procesului educațional. Ele au un rol important în trezirea interesului 

pentru un anumit domeniu cognitiv și dezvoltarea  capacităților creative ale elevilor. 

Aplicarea jocurilor didactice nu exclude aplicarea altor metode, ci le completează 

permițând obținerea unor rezultate remarcabile. Chimia ocupă un loc deosebit în 

rândul științelor care nu întotdeauna pot fi învățate și înțelese la un nivel adecvat de 

absolut toți elevii. Mulți dintre ei pur și simplu învață pe de rost, neimplicând logica 

și gândirea. Un ajutor sigur în asemenea cazuri le asigură  jocurile didactice, care  

stimulează  gândirea elevilor, mobilizându-i-i la observații, la operații intelectuale 

variate și originale. Jocul didactic la lecție contribuie la schimbarea atmosferei 

emoționale, care devine una mai vie, se elimină tensiunea, oboseala și permite 

orientarea elevilor la asimilarea noilor cunoștințe. Ele au numeroase valențe 

formative: dezvoltă curiozitatea și interesul elevilor în rezolvarea sarcinii puse, 

angajează și dezvoltă capacitățile operaționale ale elevilor în găsirea unor soluții cât 

mai exacte și mai adecvate, stimulează dorința elevilor de a participa activ și a 

rezolva cât mai repede și cât mai corect problema pusă [1]. Actul și bucuria 

descoperirii soluției creează și întreține o dorință permanentă de a cunoaște, cultivă 

dragostea de învățătură și o nevoie interioară de autodepășire. Utilizarea jocurilor 

didactice oferă posibilitatea profesorului să consolideze, și să verifice cunoștințele 

elevilor deoarece acestea angajează resursele intelectuale ale elevilor și contribuie la 

dezvoltarea lor multilaterală [1]. Unii profesori sunt de părerea că jocul este doar o 

distracție, iar studiul este muncă. Însă o astfel de abordare nu contribuie la realizarea 

potențialului elevilor și dacă în luna septembrie elevul de clasa a VII-a fiind întrebat  

dacă vrea să studieze chimia, răspunde cu fermitate ,,DA! DESIGUR!” și merg cu 

plăcere la lecțiile de chimie, învață simbolurile elementelor chimice, calculează 

masele molare, realizează cele mai simple experiențe, atunci entuziasmul lor scade 

odată cu studierea legăturilor chimice, iar gradele de oxidare, cantitatea de substanță, 

egalarea ecuațiilor reacțiilor chimice și rezolvarea de probleme devin o pistă de 

neajuns și nu sunt însușite de toți elevii. Lecția se transformă într-o experiență grea și 

pentru elevi și pentru profesor. Ajutorul cel mai sigur în astfel de situație  este jocul 

didactic care pe lângă faptul că va contribui la procesul de cunoaștere, va păstra în 

același timp echilibrul psihic și fizic al elevului. De asemenea se ameliorează relația 

elev-elev și elev-profesor deoarece jocul este o activitate colectivă. Cea mai 

importantă funcție este proprietatea jocului de a fi atractiv. În cadrul jocului se 

creează condiții pentru formarea motivației cognitive pozitive la studierea chimiei. 
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Romanii considerau că rădăcina cunoașterii este amară, însă când profesorul își 

cheamă în aliați interesul, când elevii ,,se contaminează” de setea cunoașterii și 

tendința spre muncă intelectuală activă, rădăcina cunoașterii își schimbă gustul și 

provoacă la elevi o poftă sănătoasă. 

Jocul didactic trebuie deosebit de jocul obișnuit și de activitățile de joc, deși 

această deosebire este convențională, jocul didactic impune participarea obligatorie a 

tuturor elevilor. Deși chimia este o știință exactă, experimentală, care aplică procedee 

algoritmice, ea oferă suficient  timp pentru manifestarea creativității. 

Realizarea acțiunilor și situațiilor problemă prin joc în cadrul lecției decurge 

după următoarele direcții: 

 Obiectivul didactic se pune în fața elevilor printr-o problemă-joc; 

 Activitatea elevilor se supune regulilor jocului; 

 Materialul didactic utilizat este ilustrat, atractiv; 

 În activitatea de învățare se introduc elemente de concurență, care transformă 

sarcina didactică în joc; 

 Succesul realizării sarcinii didactice este legat de rezultatul jocului. 

Pentru a realiza un joc după toate regulile propun parcurgerea  algoritmului care 

va favoriza structurarea corectă a etapelor jocului și parcurgerea lui fără întreruperi 

nemotivate, care ar putea scădea din interesul elevilor și în plus va asigura succesul 

acestuia, fiind integrat la orice etapă a lecției. 

 

Componente structurale Activități de realizat 

Proiecarea jocului  Denumirea jocului 

 Obiectivele jocului 

 Sarcinile concrete de realizat 

Regulile jocului  Determinarea succesiunii acțiunilor,comportmantul 

elevilor în acest joc 

 Contribuția la crearea atmosferei de lucru în timpul 

jocului 

Acțiunile  Se reglementează de regulile jocului 

 Contribuie la activitățile cognitive 

 Dau posibilitatea manifestării capacităților elevilor 

Conținutul cognitiv al 

problemei didactice 

 Constituie însușirea cunoștințelor și deprinderilor, 

care se folosesc la rezolvarea sarcinilor didactice 

puse de regulile jocului 

Mijloace  Cuprinde materialele și mijloacele necesare pentru 

realizarea sarcinilor didactice( material distributiv, 

tabele, postere,medalii pentru învingători) 
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Rezultatul  Este finalul jocului și reprezintă satisfacția morală 

și intelectuală, avînd indicii de perspectivă în 

însușirea cunoștințelor de către elevi și 

aplicabilitatea lor 

  

Deoarece în activitatea didactică  sunt utile toate căile de stimulare a 

comportamentului creativ al elevilor, pentru cadrul didactic deasemenea nu sunt 

limite de manifestare a creativității. Astfel jocul didactic poate fi încadrat în orice 

etapă a lecției cu condiția că acesta va contribui la trezirea și menținerea curiozității 

elevilor pe tot parcursul acesteia. Pe de altă parte jocul didactic poate contribui la 

depășirea eșecului școlar, atâta timp cât profesorul știe să manivreze cu el și 

delimitează hotarele între joc și studiere. Este de dorit ca elevii să-și formeze o 

atitudine activă și responsabilă, interes și spirit  explorator. 

Modernizarea procesului de studiere a chimiei în școală presupune... înzestrarea 

elevilor cu un sistem de cunoștințe și deprinderi de tip ,,ancoră”, care să asigure 

dezvoltarea capacităților superioare ale gândirii și căreia i se alătură într-o măsură cât 

mai mare activitatea practică, experimentală. A orienta activitatea elevilor spre 

descoperirea prin forțe proprii a adevărurilor științifice, presupune recurgerea la 

euristică (în greacă ,,heuristikein” înseamnă a descoperi, a afla sau a găsi), respectiv 

la sisteme metodologice de tip euristic (Naumescu, Pasca, 2010). 

 

Jocul ,,Hotelul chimiștilor” 

Model de realizat: 

 
Materiale necesare: 

 Fişa cu imaginea unei case cu 4 nivele; 

 Jetoane cu formulele oxizilor, acizilor, bazelor şi sărurilor; 
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Modul de realizare: 

 Pe tablă se lipește fișa în format mare a unei case cu 4 nivele ,,Hotelul 

chimiștilor” alături de ea în mod haotic jetoanele cu formulele acizilor, 

oxizilor, bazelor şi sărurilor; 

 Profesorul formulează sarcina de joc: La hotelul chimiștilor este un simpozion 

al substanțelor din principalele clase de compuşi anorganici, sunteţi în rolul 

administratorului hotelului  şi trebuie să cazaţi locatarii din aceeaşi clasă de 

compuşi la un etaj. 

 Timp de lucru 5-7 min. 

 La final se verifică corectitudinea realizării sarcinii. 
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STUDIEREA MODIFICĂRILOR ANTROPICE SUFERITE DE APELE DE 

SUPRAFAȚĂ ȘI SUBTERANE DIN SATUL POGĂNEȘTI, RAIONUL 

HÂNCEȘTI 

Beiu Marina, studentă, anul III
2 

2
Facultatea Biologie și Chimie, UST 

Introducere 

 Satul Pogănești este o localitate din raionul Hâncești, situat pe prima și a doua 

terasă a părții stângi a văii râului Prut la granița dintre podișul Moldovei Centrale și 

câmpia Moldovei de Sud. La vest râul Prut desparte moșiile satelor Pogănești din 

Republica Moldova și Pogănești din comuna Stănilești județul Vaslui România. 

Situată într-un loc prielnic pentru trai, în apropierea apei, dosită de dealurile 

dimprejur, vatra satului fiind populată încă din timpuri străvechi. În apropierea satului 

se află Rezervaţia naturală Silvică „Pogăneşti” cu suprafaţa de 20,3 ha ce este 

încadrată în etajul fitoclimatic de silvostepă. 

 Resurse acvatice din această localitate sunt reprezentate printr-un râuleț mic ce 

traversează satul și își varsă apele în r. Prut, izvoare și fântâni. 

 Este prima cercetare efectuată în această zonă în care s-au identificat sursele de 

poluare și impactul poluarii antropice asupra ecositemului cercetat. 

 Dacă în plan spiritual apa este un element primordial, un simbol al vieţii, al 

regenerării şi al purităţii, în aspect practic al vieţii cotidiene, ea este una dintre cele 

mai preţioase resurse naturale şi una din condiţiile cele mai necesare pentru sănătatea 

omului. De aceea, accesul la apa potabilă sigură este un drept de bază al omului. 

 Apa reprezintă o resursă naturală, regenerabilă, vulnerabilă la poluare şi 

limitată. Ea constituie un element indispensabil pentru viaţă şi societate, materie 

primă pentru activităţi de producţie, sursă de energie şi cale de transport, factor 

determinant în menţinerea echilibrului ecologic, fiind un patrimoniu natural care 

trebuie protejat. Apele fac parte din domeniul public al statului. Cunoaşterea, 

protecţia, punerea în valoare şi utilizarea durabilă a resurselor acvatice sunt acţiuni de 

interes naţional. 

Cerinţele de colectare, depozitare, de epurare şi deversare a apelor uzate 

casnice în localităţile rurale, inclusiv cerinţele de exploatare a sistemelor de colectare 

locale, a staţiilor şi a proceselor de epurare alternative, a tehnologiilor şi a proceselor 

adecvate, se stabilesc într-un regulament aprobat de Guvern, care deja sunt stabilite în 

Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în 

sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale (HG 

Nr. 950 din 25.11.2013, MO Nr. 284-289 din 06.12.2013, art. Nr.: 1061). 

Moşanu Elena, cercetător, doctor
1 

Melentiev Eugenia, conferențiar universitar, doctor
2 

1
Institutul de Ecologie și Geografie al AȘM  
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O valoare deosebită pentru republică o au apele din straturile acvifere freatice 

şi de profunzime. Din cantitatea de ape subterane administrate pe teritoriul republicii, 

doar 50% poate fi utilizată în scop potabil fără tratare prealabilă. Apele freatice însă 

sunt extrem de vulnerabile faţă de impactul antropic. Spectrul poluanţilor naturali şi 

artificiali este foarte larg: compuşii azotului, pesticidele, sulfaţii, etc. Oraşele şi satele 

situate departe de râul Prut şi fluviul Nistru, chiar şi dacă au apeducte, nu pot 

consuma apa în scopuri potabile, întrucât concentraţia multor elemente chimice 

depăşeşte normele admise. Actualmente, unica sursă de apă pentru aproximativ 70% 

din populaţia din zona rurală sunt fântânile de mină [1], iar Directiva 98/83/CE 

privind calitatea apei destinate consumului uman, prevede evaluarea calităţii şi 

informarea consumatorilor asupra calităţii apei.  

În prezenta lucrare a fost cercetată componenţa fizico-chimică a apelor de 

suprafață și celor subterane din localitatea Pogănești raionul Hâncești. În literatura de 

specialitate există studii privind calitatea, tipul, calificativul apei izvoarelor şi 

cişmelelor din bazinul fl. Nistru: raioanele Rezina, Orhei, Teleneşti, Şoldăneşti, 

Criuleni, Călăraşi, etc. [2-5] și bazinul r. Prut: raioanele Glodeni și Fălești[12]. 

Rezultatele corelării dintre conţinutul nitraţilor şi cel al macrocomponentelor din apa 

unor fântăni şi izvoare din republică evidenţiază tendinţe de acumulare cumulativă a 

lor [6]. 

 

Materiale și metode 

 Recoltarea probelor de apă: s-a organizat o deplasare de evaluare a surselor de 

poluare a apei pârăului din sat, r. Prut amonte și aval de revărsarea pârăului, 

izvoarelor şi fântânilor din vecinătatea lui, respectând cerinţele pentru prelevarea 

probelor de apă, tipul veselei şi condiţiile pentru a exclude modificarea componenţei 

apei [7]. 

Probele de apă au fost recoltate în conformitate cu specificaţiile Directivei-cadru 

privind apa 2000/60/CE şi SM SR ISO 5667-4:2007 din mai multe puncte de control. 

Preparare probe: probele de apă au fost analizate fără a fi preventiv conservate, 

folosind metode clasice de analiză [7]. În teren s-au determinat coordonatele 

geografice, temperatura, pH-ul, debitul, mirosul şi culoarea apei. Corectitudinea 

lucrului a fost verificată, folosind standardul intern [8]. 

Aparataj: Spectrofotometru DR/2500, pH-metru, balanţă analitică, centrifugă. 

Evaluarea legităţilor de schimbare a concentraţiei ionilor în apele naturale a fost 

realizată folosind metoda statisticii matematice [7]. 

 

Rezultate și discuții 

 Apele subterane separate prin straturile de roci au mineralizare şi compoziţie 

diferită, din punct de vedere fizico-chimic, deşi pot fi din straturi acvifere ale 
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aceleiaşi zone. Din teritoriul în studiu a fost evaluată din punct de vedere calitativ şi 

cantitativ apa pârăului ce traversează satul , prelevăndu-se probe de la izvor și până la 

revarsare în r. Prut, precum și probe din r. Prut amonte și aval de revărsarea pârăului, 

din 3 izvoare și o fântână. 

 Prin evaluarea componenţei chimice a apei din fântâna și izvoarele investigate 

s-a constatat că apa din făntână și din izvorul 1, amplasate pe malurile pârăului sunt 

poluate cu compuşi ai azotului (Fig. 1). La fel este foarte poluată apa pârăului cu 

compuşi ai azotului, ce corespunde conform Regulamentului cu privire la cerinţele de 

calitate a mediului pentru apele de suprafaţă [9] clasei de calitate V în centrul satului 

şi în aval de sat, iar amonte apa corespunde clasei V de calitate, ceea ce demonstrează 

că populaţia are un impact vădit asupra calităţii apei pârăului. Apa pârăului poluată 

cu compuși ai azotului are un impact minor asupra calității apei r. Prut, motivul ar fi 

debitul mic al pârăului. În zona de revărsare a pârăului apa r. Prut corespunde clasei 

de calitate I (Figura 1). 

 
Figura 1. Variația concentrației nitraților în probele prelevate. 

 Sursa de poluare a apei pârăului fiind gunoiul de la cele două stâni amplasate 

pe maluri, deşeurile solide şi lichide, depozitate neregulamentar, din localitate în 

mediul căreia nu există o cultură sanitară elementară şi practicarea agriculturii 

intensive. Astfel are loc poluarea apelor din cauza stocării în apropierea sursei de apă 

a deşeurilor animaliere şi menajere, din care compuşii azotului migrează în apele 

subterane. 

 Dintre indicatorii de calitate de bază ai apei fac parte duritatea şi mineralizarea, 

concentraţia maxim admisibilă (CMA) pentru apa potabilă fiind de 7 mg/dm
3
 şi 1000 

mg/dm
3
. Apa fântânii studiate are o duritate ce depăşeşte CMA de aproximativ 4 ori, 

fiind de 27 mg/dm
3 

şi duritatea apei izvoarelor depășind CMA de 7 (42mg/dm
3)
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corespunzător de 4 ori (30 mg/dm
3
) , mineralizarea atingând valori de până la 2900 

mg/dm
3
 în primul izvor și 1840 mg/dm

3
 în fântână. 

 Valorile mineralizării şi durităţii totale a apei fântânii și izvoarelor depăşesc de 

4-7 ori normativele sanitar-igienice. 

 Conform coeficientului SAR [10] toate apele analizate sunt bune pentru 

irigare, iar conform coeficientului Stebler [10] 64% corespund calificativului 

,,satisfăcătoare”, 22% - corespund calificativului ,,bună” şi 14% - calificativului 

,,nesatisfăcătoare” şi numai conform calificativului MAR [11] 29% din apele 

prelevate nu pot fi folosite pentru irigare, deoarece pot dăuna calităţii solului. 

Coeficienţii de irigare pentru probele de apă prelevate sunt prezentaţi în Tabelul 1. 

 

Tabel 1. Coeficienţi de irigare, % 

Nr SAR Calificativul Stebler  Calificativul MAR Calificativul 

1 1,6 Excelentă 37,9 Bună 32 Satisf. 

2 1,69 Excelentă 31,5 Bună 46 Satisf. 

3 2,9 Excelentă 18 Bună 54 Nesatisf. 

4 4,1 Excelentă 2,24 Nesatisf. 49 Satisf. 

5 2,48 Excelentă 8,9 Satisf.  43 Satisf. 

6 4,26 Excelentă 7,6 Satisf. 41 Satisf. 

7 4,2 Excelentă 7,3 Satisf. 48 Satisf. 

8 4,3 Excelentă 7 Satisf. 45 Satisf. 

9 1,3 Excelentă 14,6 Satisf. 32 Satisf. 

10 1,62 Excelentă 12,8 Satisf. 46 Satisf. 

11 1,9 Excelentă 13 Satisf. 53 Nesatisf. 

12 1,13 Excelentă 15,7 Satisf. 50 Nesatisf. 

13 2 Excelentă 11,14 Satisf. 60 Nesatisf. 

14 8,5 Excelentă 1,96 Nesatisf. 42 Satisf. 

 

Concluzii 

 Investigaţiile demonstrează că sursele de poluare din localitate, în special 

deșeurile animaliere și menagere afectează calitatea apei făntănilor precum și a 

izvoarelor din localitate fiind poluate cu compuşi ai azotului. 

 Valorile mineralizării şi durităţii totale a apei fântânilor depăşesc de 4-7 ori 

normativele sanitar-igienice. 

 Apa din pârăul ce traversează satul Pogănești este poluată cu compuşi ai 

azotului şi corespunde clasei V de calitate în central satului şi în aval de sat, amonte 

apa corespunde clasei de calitate – V, ceea ce demonstrează că populaţia are un 

impact vădit asupra calităţii apei pârăului. 
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IMPACTUL PROBLEMELOR CHIMICE ÎN FORMAREA ŞI 

DEZVOLTAREA INTERESULUI ELEVILOR  

PENTRU STUDIEREA CHIMIEI  

Prunici Elena, lector superior 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, RM 

Rezumat. Problemele joacă un rol foarte important în formarea şi dezvoltarea la elevi a interesului 

pentru chimie. Anume, rezolvarea problemelor îi ajută pe elevi să facă distincţie între adevărul 

ştiinţific şi neadevăr, antrenează organizarea logică a gândirii, ordonează ideiler, exersează 

judecata, recunoaşterea ipotezelor şi a consecinţelor, formează capacităţile atenţiei, antrenează 

memoria logică, favorizează dezvoltarea imaginaţiei creatoare, îl ajută să-şi formeze simţul critic 

constructiv, stârneşte gustul cercetării. 

 „A rezolva o problemă înseamnă a găsi o ieşire 

 dintr-o dificultate,  găsi o cale de a ocoli un obstacol, 

 de a atinge un obiectiv care nu este direct accesibil.” 

G. Polya 

În contextul reformei învăţământului naţional este necesară implementarea 

noilor tehnologii didactice, centrate pe elev, şi intervenirea în cadrul utilizării lor cu 

noile tehnologii informaţionale, care permit sporirea eficienţei procesului de instruire 

la diferite etape. 

Transformările în societate din ultimul timp conduc spre sporirea nivelului de 

pregătire al populației și, prin urmare, la modernizarea învățământului – componentă 

a politicilor de stat. 

Confruntată cu noile cerințe socio-umane, educația școlară se vede obligată să 

își redefinească propriile ei scopuri și să asigure o nouă direcție a însușirii și formării 

în acord cu complexitatea problemelor cu care se văd confruntați absolvenții de astăzi 

și mai, ales cei de mâine. Cu deosebire se simte nevoia exersării și dezvoltării a 

acelor capacități și funcții mintale, a acelor calități profesionale și umane care să 

pregătească cu adevărat personalități puternice, armonios dezvoltate, capabile să se 

angajeze plenar și creator într-un efort constructiv pe măsura așteptărilor. 

Epoca contemporană are nevoie de inteligenţă creatoare, de oameni cu gândire 

independentă, creativă. Jean Piaget [3] menţionează că în societatea contemporană 

însăşi condiţia de existenţă a omului se concentrează tot mai mult către inteligenţa de 

creativitate, adică inteligenţa activă. Nevoia omului de a se adapta în continuu la 

situaţii, procese şi probleme de muncă mereu noi impun ca şcoala, odată cu funcţia ei 

informativă, să dezvolte şi atitudinile intelectuale ale elevilor, independenţa şi 

creativitatea gândirii. O contribuţie esenţială la realizarea acestei sarcini o dă studiul 

chimiei în manieră modernă. 

Chimia este disciplina care, prin însăşi existenţa sa, are menirea de a forma o 

gândire investigatoare. Este ştiinţa care are cele mai multe şi mai complexe legături 

cu viaţa. De aceea, este necesară o permanentă preocupare în perfecţionarea continuă 
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a metodelor şi mijloacelor de învăţământ pentru a realiza nu o simplă instruire 

chimică, ci o educaţie chimică, cu implicaţii serioase în dezvoltarea tinerilor şi 

formarea lor ca persoane folositoare societăţii din care fac parte. 

Modernizarea curriculumului naţional în Republica Moldova, prin transferul 

accentului de pe obiective pe competenţe, a fost susţinută de elaborarea şi 

implementarea ghidurilor curriculare, în care s-au abordat unele aspecte 

metodologice de formare a competenţelor specifice disciplinei. Totodată, tema 

cercetării noastre - impactul problemelor în formarea şi dezvoltarea interesului 

elevilor pentru chimie – rămâne deschisă pentru identificarea condiţiilor acestui 

proces. Atragerea elevilor în activităţi de investigare, de căutare, de descoperire a 

structurii, legităţilor şi legilor care guvernează lumea vie, prin crearea unor situaţii 

conflictuale, problematizate, soluţionarea cărora solicită interesul şi curiozitatea, 

determină formarea şi dezvoltarea gândirii la elevi. 

Referindu-ne la chimie,  prin problemă se înţelege o situaţie a cărei soluţionare 

se poate obţine esenţial prin procese de gândire şi calcul. Problema de chimie 

reprezintă şi transpunerea unei situaţii practice sau unui complex de situaţii practice 

în relaţii cantitative şi în care pe baza valorilor numerice date şi aflate într-o 

anumită dependenţă unele faţă de altele şi faţă de una sau mai multe valori numerice 

necunoscute, se cere determinarea acestor valori necunoscute.  

Performanțele elevului la disciplina școlară au mai mulți determinanți: 

posibilitățile lui biogenetice, bagajul acumulat de cunoștințe și capacități, calitatea 

organizării procesului de învățământ etc.  

Unul din cei mai importanți determinanți îl constituie motivația școlară. Sursele 

motivației se află în percepția pe care o are elevul despre sine și despre sarcina pusă 

în fața lui. Este vorba despre percepția pe care o are elevul relativ la: 

- Competențele sale; 

- Valoarea sarcinilor școlare și a obiectivelor urmărite;  

- Gradul de control asupra derulării activității și a consecințelor acestor activități; 

- Finalitățile evaluate. 

Deci, atmosfera distinsă și pozitivă din clasă creată de profesor,  prin încercarea 

de a fi de ajutor  elevilor oferindu-le încredere și încurajare în ceea ce fac permite 

desfășurarea activității într-un cadru socio-afectiv care să contribuie la cultivarea 

interesului pentru învățare.  

Afirmarea în orice domeniu de activitate presupune şi necesită o informare 

sistematică, la zi. Aceasta are ca resort motivaţional interesul de cunoaştere, deoarece 

fără a stimula interesul nu este posibilă dezvoltare trebuinţelor de cunoaştere,  iar fără 

aceasta ar avea de suferit atât calitatea cunoştinţelor însuşite cât şi dezvoltarea 

individualităţii. 
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Conform definiţiei din DEX noţiunea „interes” – preocupare de a obţine un 

succes, pentru satisfacerea anumitor nevoi, cea ce este important, îi place. În 

literatura de specialitate se oferă o multitudine de clasificări ale intereselor explicate 

prin diversitatea criteriilor adoptate de către autori. Amintim doar o clasificare mai 

amplă a intereselor prezentată de Holban [2], pentru a putea defini apoi interesul 

pentru chimie: 

- Interese intelectuale (de cunoaştere ştiinţifică şi estetică); 

- Interese practice (tehnice, casnice-gospodăreşti, practico agricole, sportive); 

- Interese sociale (politice, umane, moderne). 

Interesul pentru chimie face parte din categoria intereselor intelectuale de 

cunoaştere ştiinţifică. Este un interes specializat, chiar cel mai general interes 

specializat datorită amplorii  pe care a luat-o chimia. 

Importanţa problemelor de chimie. 

a) Importanţa instructivă – prin intermediul problemelor de chimie se însuşesc 

noţiuni, proprietăţi, metode, algoritmi, teoreme etc. Astfel elevii dobândesc 

cunoştinţe chimice şi îşi formează capacităţile respective. 

Sunt primele probleme rezolvate imediat după însuşirea aspectului chimic 

teoretic şi care contribuie la conştientizarea celor studiate. 

b) Importanţa practică – prin intermediul problemelor de chimie se realizează 

corelarea chimiei cu practica cotidiană. Rezolvând probleme cu aspect practic elevii 

învaţă a aplica chimia în viaţă, intensificându-se astfel motivaţia studierii chimiei. Şi 

invers, procesele reale din cotidian se exprimă, de regulă, prin metode chimice, care 

fiind studiate şi conştientizate conduc la înţelegerea mai bună a celor ce ne înconjoară 

în viaţa de zi cu zi. Profesorul de chimie sistematic va propune spre rezolvare 

probleme cu conţinuturi corelate cu practica cotidiană. 

c) Importanţa formativă – prin intermediul problemelor de chimie se formează 

şi se dezvoltă gândirea logică, absolut necesară tuturor şi în orice activitate. În 

procesul rezolvării problemelor se formează şi se dezvoltă capacităţile/competenţele 

fixate în curricula la chimie, inclusiv, un limbaj specific, laconic, concret, cu 

prezentarea argumentelor respective. 

Profesorul va ţine cont: în cadrul analizei şi rezolvării problemei, de faptul că 

diverşii elevi posedă diverse capacităţi intelectuale, deprinderi de muncă intelectuală 

şi diverse tipuri de memorie. 

1. Probleme distractive de chimie, utilizate în aspect didactic. 

Sarcina:  (clasa a VII-a). Câte simboluri ale elementelor chimice se pot alcătui 

din: a) 6 chibrite; b) 8 chibrite, însa fără a fi rupte. Acestea pot fi aranjate sub orice 

unghi, iar mărimea, forma simbolurilor nu contează. 

Răspuns: din 6 chibrite  putem forma  5 simboluri, din 8 chibrite - 17 simboluri. 
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d) Importanţa educativă – aspectul educativ al problemelor de chimie se 

evidenţiază: 

1) Prin fabula problemei – în corelare cu conţinutul problemei se vor atinge 

diverse obiective referitoare la formarea atitudinilor; 

2) Prin însăşi activităţile realizate de către elevi în procesul rezolvării 

problemelor de chimie. 

Acest rol rezultă din importanţa educativă a problemelor de chimie şi are ca 

scop major atingerea obiectivelor, fixate în curriculum, privind formarea atitudinilor 

în cadrul studierii chimiei. 

Prin intermediul problemelor pot fi atinse diverse obiective didactice [3]: 

1. Recapitularea şi realizarea materiei studiate. 

Recapitularea materiei studiate, crearea situaţiilor-problemă şi pregătirea 

elevilor pentru studiul materiei noi, reactualizarea celor studiate se poate realiza prin 

sisteme de exerciţii şi probleme. 

2. Consolidarea materiei studiate. 

În cadrul acestei secvenţe a lecţiei profesorul va propune pentru rezolvare 

probleme simple, standarde, la nivel de reproducere, cu argumentări complecte a 

rezolvărilor efectuate. 

3. Ilustrarea celor studiate în cadrul lecţiei. 

Se vor propune elevilor probleme cu aspect practic, probleme integrative, 

probleme privind transferul în diverse domenii. 

De exemplu: Mai jos sunt indicate masele câtorva elemente chimice: 

Aluminiul (Al)  - 4,48×10
-26

; 

Heliul (He)   - 6,64×10
-27

; 

Fier (Fe)     - 9,28×10
-26

; 

Aur (Au)      - 3,27×10
-25

; 

Cupru (Cu)  - 1,05×10
-25

; 

Sodiul (Na)  - 3,81×10
-26

; 

a) Scrieţi denumirea elementului cu masa atomului cea mai mare; cea mai mică. 

b) Comparaţi masele atomilor de cupru şu cel de sodiu. 

c) Scrieţi într-un tabel denumirile acestor elemente în ordinea descrescătoare a 

masei atomilor lor. 

d) Explicaţi care este rolul biologic al acestor elemente chimicepentru  

organismele vii. 

4. Evaluarea rezultatelor şcolare a elevilor. 

Probele de evaluare, testele şi alte instrumente de evaluare a rezultatelor şcolare 

la chimie se fundamentează pe probleme de chimie. 

Preferinţele şi interesele cu toate că sunt două variabile diferite, se corelează din 

punct de vedere funcţional. Preferinţele constituie premizele psihologice ale apariţiei 
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intereselor teoretice şi practice. Exprimarea lor poate fi considerată şi ca indici de 

chimie şi de recunoaştere ale intereselor cognitive. Astfel, preferinţele elevilor pentru 

anumite obiecte de învăţământ constituie un semnal al intereselor în curs de formare.  

Concluzii  

Rezolvarea problemelor practice şi a problemelor semnificative în procesul 

studierii chimiei atinge şi obiective de ordin general: 

- Să se adapteze rapid situaţiilor vieţii; 

- Să obţină independent cunoştinţele necesare; 

- Să aplice cunoştinţele dobândite în practică pentru rezolvarea diferitor probleme 

cotidiene, pentru a se integra în medii profesionale şi sociale; 

- Să judece independent, critic; 

- Să depisteze problemele apărute şi să găsească căi raţionale de rezolvare a lor; 

- Să conştientizeze, unde şi în ce fel cunoştinţele dobândite pot fi aplicate; 

- Să fie capabili să genereze idei noi; 

- Să gândească creativ; 

- Să acumuleze deprinderile necesare pentru rezolvarea problemelor concrete; 

- Să le analizeze; 

- Să elaboreze ipoteze de rezolvare; 

- Să realizeze generalizările necesare; 

- Să efectueze concordanţa dintre metode analogice şi alternative de rezolvare; 

- Să facă concluzii argumentate şi să aplice concluziile obţinute pentru rezolvarea 

problemelor noi. 
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PROMOVAREA ÎNVĂȚĂRII CENTRATE PE ELEVI LA CHIMIE ÎN BAZA 

METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE 

Pascaru Cristina, masterand 

Universitatea de Stat din Tiraspol 

„Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori şi din 

acest punct de vedere, educaţia va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o 

situaţie precisă, indicaţiile generale date de cărţile de metodologie.”   

                                                                                              Gaston Mialaret  

Datorită tendințelor contemporane în metodologia didactică, în ultimii ani a 

crescut interesul fată de folosirea metodelor activ-participative de instruire. Acest 

interes este condiționat de necesitatea pregătirii elevilor pentru o viaţă activă, pentru 

rezolvarea multiplelor probleme care apar în societate. Sunt considerate active acele 

metode, care sunt capabile să mobilizeze energiile creierului, să concentreze atenţia, 

să-l facă pe elev să asculte cu multă curiozitate, interes, care-l îndeamnă să-şi 

dezvolte imaginaţia, înţelegerea, memoria. Metodele active pun accentul pe procesul 

de cunoaştere şi nu pe procesele de memorizare mecanică. Aceasta permite însușirea 

conștientă și temeinică a cunoștințelor. În plus, dacă profesorul reușește să 

argumenteze necesitatea cunoștințelor acumulate pentru viața cotidiană, agricultură, 

industrie etc. efectul sporește, fapt care poate conduce la un grad mai înnalt de 

aplicabilitate a cunoștințelor teoretice. 

Cercetări efectuate în ultimii ani arată că pasivitatea din clasă (înţeleasă ca 

rezultat al predării tradiţionale, în care profesorul ţine o prelegere, eventual face o 

demonstraţie, iar elevii îl urmăresc) nu produce învăţare decât în foarte mică măsură. 

Iată câteva rezultate ale acestor studii:  

- elevii sunt atenţi numai 40% din timpul prelegerii;  

- atenţia elevilor descreşte cu fiecare minut care trece pe parcursul prelegerii;  

- aceştia reţin 70% din conţinuturile prezentate în primele 10 minute ale prelegerii, 

respectiv numai 20% din cele prezentate în ultimele 10 minute din lecţie etc.  

În contextul diminuării interesului elevilor pentru științele exacte este nevoie de 

o startegie motivantă, o abordarea centrată pe elev. Măiestria cadrului didactic de a 

identifica strategiile adecvate pentru trezirea interesului elevilor poate schimba 

situația din clasă. Astfel, în funcţie de context, în demersul didactic, profesorul 

acţionează mereu, dar adecvat şi adaptat nevoilor grupului. Metodele de învăţare 

centrată pe elev fac lecţiile interesante, sprijină elevii în înţelegerea conţinuturilor pe 

care să fie capabili să le aplice în viaţa reală. În vederea dezvoltării gândirii critice la 

elevi, trebuie să utilizăm cu precădere unele strategii activ-participative, creative. 

Acestea nu trebuie rupte de cele tradiţionale, ele marcând un nivel superior în spirala 

modernizării strategiilor didactice. Dintre metodele moderne specifice învăţării active 

care pot fi aplicate cu succes şi la orele de chimie fac parte: Metoda prin descoperire; 
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Jocului didactic; Păianjenul; Arborele genealogic; Clustering; Făuritorii; 

Brainstorming; Diagrama Venn; Triada; Problematizarea; Cinquain; Explozia stelară; 

Jocul didactic; Mai multe capete la un loc ș.a. 

În cadrul experimentului pedagogic pe parcursul a 2 ani, selectând o clasă de 

elevi cu un nivel mai scăzut a cunoștințelor comparativ cu alte clase, am efectuat o 

serie de investigații cu scopul de a stabili impactul metodelor activ-participative 

asupra calității procesului de instruire. 

Investigaţiile au fost efectuate în clasa a VII-a, apoi a VIII-a în anii de studii 

2016-2018. Cu elevii acestei clase au fost organizate lecţii model, care se bazează pe 

metode activ-participative, care contribuie la activizarea şi motivarea elevilor în 

procesul instructiv-educativ. 

Utilizarea metodelor activ-participative au contribuit la îmbogăţirea 

cunoştinţelor în domeniul chimiei la elevii din ciclul gimnazial. Prin diversitatea 

metodelor şi tehnicilor utilizate, elevii au fost atraşi spre învăţare, spre argumentarea 

opiniilor personale şi au fost încurajaţi să obţină încredere în forţele proprii. 

Elevii au fost deprinși să respecte regulile comunicării eficiente, să-şi asculte cu 

răbdare partenerii de discuţie, să înţeleagă şi să accepte părerea altora, să tolereze 

părerile opuse, să se adapteze la vorbitor prin utilizarea formulelor de adresare şi 

politeţe, să intervină atunci când este necesară argumentarea opiniilor proprii. Am 

urmărit ca elevii să însuşească cunoştinţe despre mediul înconjurător, să utilizeze 

corect şi eficient noţiunile nou învăţate. Metodele utilizate în predare stimulează 

capacitatea de a învăţa şi reda aceste cunoştinţe.  

Pe parcursul investigaţiilor am observat manifestarea elevilor la lecţie, 

contribuind astfel la dezvoltarea interesului de cunoaştere, creativităţii, imaginaţiei 

interesului de învăţare a modului în care utilizarea eficientă şi dirijată a metodelor 

activ-participative influenţează capacitatea de formulare a răspunsurilor. 

Metodele activ-participative determină învăţătorul să creeze situaţii în care 

elevii să fie obligaţi să utilizeze o gamă vastă de procese şi operaţii mintale adecvate 

situaţiilor date. Este vorba despre operaţii de tipul celor de: observare, identificare, 

comparaţie, compunere, clasificare, categorizare, organizare, calculare, analiză şi 

sinteză, emitere de ipoteze şi verificare, explicare a cauzelor, sesizare a esenţialului, 

corectare, stabilire de relaţii funcţionale, abstractizare şi generalizare, evaluare, 

interpretare, judecată critică, anticipare, conturare de imagini, formare a propriei 

opinii, extragere de informaţii, transfer de informaţie în alt context (în alte sarcini de 

lucru), comunicare etc. În consecinţă, metodele active presupun tot atât de multe 

tehnici de activare a unor asemenea operaţii. 
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Rezultatele evaluării cunoştinţelor elevilor claselor VII-a, VIII-a, Gimnaziul „M. 

Viteazul” satul Chircăieşti, raionul Căușeni 

Clasa şi numărul  

de elevi 

Metode şi tehnici Notele Nota 

medie 10 9 8 7 6 5 4 

Clasa VII 19 elevi Metode 

tradiţionale  

Sem. I - 2 7 5 3 2 - 7,21 

Clasa VII, 19 

elevi 

Metode 

tradiţionale 

Sem.II - 2 6 7 3 1 - 7,26 

Clasa VIII, 19 

elevi 

Metode activ-

participative 

Sem. I 2 2 6 4 3 2 - 7,47 

Clasa VIII, 19 

elevi 

Metode activ-

participative 

Sem.II 1 2 8 4 3 1 - 7,52 

 

Interesul elevilor faţă de obiectul Chimie a crescut în clasa a VIII-a faţă de 

clasa a VII-a. Elevii se încadrează pe deplin în studierea materialului, analizează, 

experimentează expunându-şi opiniile pe marginea materialului studiat. Bucură 

faptul, că elevii devin mai dezghețați, adresează întrebări, încearcă să determine dacă 

cunoștințele obținute pot fi aplicate în activitatea cotidiană. 

Aceste metode sunt axate pe elevi, profesorul devenind dirijor (coordonator) al 

procesului de cunoaştere. În urma aplicării acestor metode se valorifică rezultatele 

efortului individual al fiecărui elev. 

 

 
Figura 1. Analiza comparativă a performanţelor elevilor în rezultatul aplicării 

metodelor activ-participative. 

 

Implicarea activă a elevilor în procesul de învăţare îi face să înţeleagă cât de 

responsabilă este munca lor în cadrul unei lecţii, le permite să se afirme ca 

personalitate. 

7
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Avantajele învăţării centrate pe elev sunt: 

 Creşterea motivaţiei elevilor, deoarece aceştia sunt conştienţi că pot influenţa 

procesul de învăţare; 

 Eficacitate mai mare a învăţării şi a aplicării celor învăţate, deoarece aceste 

abordări folosesc învăţarea activă; 

 Învăţarea capătă sens, deoarece a stăpâni materia înseamnă a o înţelege; 

 Posibilitate mai mare de includere – poate fi adaptată în funcţie de potenţialul 

fiecărui elev, de capacităţile diferite de învăţare, de contextele de învăţare 

specifice; 

 Metodele de învăţare centrate pe elev fac lecţiile interesante, sprijină elevii în 

înţelegerea conţinuturilor pe care să fie capabili să le aplice în viaţa reală. Lecţia 

ţinută în cabinetul de chimie facilitează împletirea acestor metode cu cele 

tradiţionale și optimizarea demersului didactic. 

În concluzie, putem afirma, că metodele activ-particiative, îmbinate reușit cu 

metodele tradiționale motivează elevii pentru instruire și asigură o creștere a reușitei 

școlare. 
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PROFESORUL – ACTORUL-CHEIE ÎN FORMAREA COMPETENȚEI 

DE INVESTIGARE LA ELEV 

Purici Ana, profesor de biologie si chimie, grad diactic I 

Postica Dina, profesor de biologie si chimie, grad diactic I 

L.T. ,,Iulia Hașdeu” 

Învăţământul este platforma pe care se formează o naţiune, implicit, educaţia 

este factorul care modifică societatea. Educaţia este inima unei naţiuni, care face 

posibilă dezvoltarea socială şi aduce în prim plan dezvoltarea omului. Este baza, 

fundaţia unei construcţii complexe, care se numeşte societate, plină de enigme 

nedescoperite. Societatea se poate forma numai dacă este o societate bazată pe 

cunoaştere. Grahan Greene spunea că a fi uman este şi o datorie. Ne naştem oameni, 

dar asta nu este de ajuns, trebuie să şi devenim.  Este misiunea pe care omul o are 

încă de la naştere, de a fi uman, mai corect, de a deveni uman... 

Deci, un rol primordial în educarea și instruirea tinerii generații de a deveni 

umani îi revine profesorului. DE CE? În ultimii ani, evoluţia marketingului este 

marcată de pătrunderea sa şi în alte domenii decât cel economic, respectiv în cadrul 

activităţilor non-profit. Poate părea absurd aplicarea marketingului în domenii ce nu 

urmăresc obţinerea  profitului ca finalitate a activităţilor desfăşurate.  

Este vorba de obţinerea unui alt fel de profit, factorul care modifică societatea, 

care face posibilă dezvoltarea socială şi aduce în prim plan dezvoltarea omului. Fără 

acest profit nu se poate construi acea fundație, acea construcţie complexă care susţine 

societatea. Într-o altă formulare, marketingul serviciilor educaţionale pune accent în 

mod deosebit pe idei produse şi acţiuni intangibile, pe când marketingul comercial – 

pe produse şi servicii tangibile. În concluzie, deducem că profesorul este un veritabil 

marketer al organizaţiei educaționale – un nou concept în pedagogia de valorizare, 

comunicare și distribuție de produse educaționale pentru a deservi, motiva și forma o 

nouă generație – generație a sec. XXI. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Conform acestei scheme, se pune accent pe profesorul care reprezintă generator 

de calități, de competențe.  În ce constă fiecare calitate, compețență?    

 
EDUCAȚIONAL 

COMERCIAL 

IDEI / PRODUSE 

ACȚIUNI 

 
INTANGIBILE 

PRODUSE 

SERVICII TANGIBILE 

 
MAR 

KETER 
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Instruirea interactivă susţine că profesorul este o persoană în roluri şi 

ipostaze diferite:  

 
 

Un învăţământ modern, bine conceput, permite iniţiativa, spontaneitatea şi 

creativitatea copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi 

valenţe, depăşind optica tradiţională prin care era un furnizor de informaţii.  

Metoda Investigația presupune participarea profesorului în rolul de 

coordonator, consilier al elevilor în munca lor personală. În momentele când 

instruitul solicită sprijin în elaborarea planului de lucru şi în derularea observaţiilor / 

experimentelor specifice, profesorul devine facilitator al învăţării şi autoformării 

elevilor. În cazul în care se lucrează în grup, profesorul trebuie să găsească timpul 

necesar pentru a discuta activitatea tuturor grupurilor implicate.   

Obiectivele investigatiei: 

- motivarea liceenilor pentru activitatea de investigare; 

- formarea unui sistem de cunoaștere privind elaborarea unei investigații; 

- dezvoltarea abilităților de cercetare în contextele autentice; 

- dezvoltarea activismului cognitiv și comunicativ; 

- educarea independenței, responsabilității și respectului pentru proprietatea 

intelectuală utilizată. 

Profesorul-evaluator, prin investigaţie, ca instrument de evaluare, oferă o şansă 

reală elevului de a-şi pune în valoare potenţialul creativ în aplicarea cunoştinţelor 

asimilate, în exploatarea situaţiilor noi sau foarte puţin asemănătoare în raport cu 

Arta de a stăpâni 
şi utiliza 
comportamentul 
nonverbal 
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situaţia anterioară. În acelaşi timp, acest tip de activitate dezvoltă capacitatea de 

argumentare, de gândire logică, de rezolvare a problemelor etc. 

 
Se poate aborda, prin investigaţie, o sarcină de lucru din cadrul unei lecţii, dar 

poate deveni şi ca metodă de predare-învăţare-evaluare a unei lecţii.  

Clasa a X-a, profil real.  

Modulul: Structura atomului. Structura substanței.  

Subiectul lecției: Structura  și compoziția atomului.  

1. Profesorul va formula situaţia-problemă:  

 Ce sunt izotopii?  

 Se dau urmatoarele specii de atomi:    

2. Elevii vor formula ipoteze adevărate sau nu, iar profesorul va selecta ipotezele 

valoroase din punctul de vedere al scopului didactic urmărit.  

3.  Elevii vor stabili modul de lucru:  

- indică Z, A pentru fiecare specie de atomi;  

- calculează numărul de protoni (n);  

4. Prezintă rezultatele sub formă de tabel: 

Specia de 

atomi 

Protoni / 

ibulie=Z 

Numarul de 

masa Ar 

Neutronii 

/ n=Ar-Z 

 1 1 0 

 1 2 1 

 1 3 2 

5. Formulează concluzii pe baza rezultatelor: speciile de atomi cu acelaşi număr de 

protoni (aceeaşi sarcină nucleară, dar cu număr diferit de neutroni se numesc 

IZOTOPI ).  

H1

1 H2

1 H3

1

H1

1

H2

1

H3

1
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6. Elevii vor fi solicitaţi să noteze izotopii neonului, ştiind că numărul atomic al 

acestuia este 10, iar numerele de neutroni pe care îi conţin nucleele celor trei izotopi 

sunt 10, 11 și 12.  

       Modulul: Reactii de oxido-reducere 

 Subiectul lecției: Esența reacțiilor de oxido-reducere. Metoda bilanțului electronic 

.1. Profesorul va formula situaţia-problemă: Ce este gradul de oxidare? 

 2. Elevii vor formula ipoteze adevărate sau false, iar profesorul va  selecta ipotezele 

valoroase din punctul de vedere al scopului  didactic urmărit.  

3. Elevii vor stabili algoritmul determinării gradului de oxidare aplicând algoritmul în 

rezolvarea exercitților pentru sulf: 

1) SO2,             a) +2,    b) +4,    c) +6,    d) -2. 

2) SO3,             a) +2,    b) +4,    c) +6,    d) -2 

3) H2S,             a) +2,    b) +4,    c) +6,    d) -2 

4. Formulează concluzii în baza exercițiilor: sulful în compuși diferiți posedă grad de 

oxidare diferit.  

5. Elevii vor fi solicitați să determine caracterul sulfului pentru fiecare caz 

(oxidant/reducător).  

6. Se deduce noțiunea de oxidant și reducător. 

7. Se propune să determine situațiile respective:  

        Oxidant este E care acceptă electroni;  

        Reducător este E care cedează electroni;  

        Proces de oxidare – particula cedează electroni;  

        Proces de reducere – particula acceptă electroni.   

        Concluzie: ROR  sunt ……………………………………….....  

Prin intermediul investigației, profesorul poate urmări:  procesul sau / şi realizarea   

unui produs  sau / şi atitudnea elevului.   

Investigația – în sensul de cercetare, descoperire este o metoda de învățare, 

folosită pentru a-i deprinde pe elevi să gândească și să acționeze independent, atât 

individual cât si în echipa, dar poate fi totodată o metodă de evaluare în care Elevul 

este pus în situația de a căuta o soluție la cerințe de complexități diferite.  

În continuare se pezentă o activitate în cadrul Sesiunii: Pro Sănătate cu 

genericul: Spune Da pentru sănătatea TA! 

Obiective:                                                                                                                                            

- Promovarea dialogului, cercetării și dezbaterii unei probleme de maxim interes şi   

actualitate din viaţa codidiană. 

- Sensibilizarea opiniei publice a elevilor, părintilor şi profesorilor cu privire la 

procesul de promovare a unui mod sănătos de viaţa. 

- Încurajarea şi integrarea elevilor în procesul de organizare şi promovare a modului 

sănătos  de viaţa. 
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- Facilitarea schimbului de experenţa şi informaţie între semeni, mass media. 

- Colaborarea în echipă și cu instituţii specializate în domeniu. 

Metode si strategii didactice:  

 sondaje, cercetare, investigare, analiza, sinteza, comparare, prezentare, proiect, 

interviu, TIC, parteneriat, joc de rol... 

         Scenariul: Ce? Cum? Cât Mâncam? 

Salutul: 

P1: - Buna ziua mult stimaţi oaspeţi, profesori şi dragi colegi.   

P2: - Astazi, în L.T.,, Iulia Hasdeu”, se va desfăşura Sesiunea Pro-Sănătate, cu 

generecul: ,, Spune Da pentru sănătatea Ta!” 

P1: - Activitatea ,,CE, CUM, CÂT Mâncam?” devine o tradiţie.  

- Deci... (în cor) Spune DA pentru sănătatea TA!!! 

- În ultima perioada de timp tot mai des se implementeaza proiecte şi au loc diverse 

campanii de promovare a modului sănătos de viaţa, ce includ urmatoarele activităţi: 

seminare, târguri de produse alimentare sănătoase, distribuirea afișelor, broşurilor şi a  

pliantelor cu sfaturi utile. 

- De asemenea, a spoturilor  publicitare, difuzate la posturile de radio şi televiziune 

cu sustinerea Guvernului RM, Ministerului Sanătății, Companiei de Asigurări, ONG-

urilor şi a proiectelor internaționale. 

- Totusi, despre ce vom discuta astazi? 

- Despre alimentația corectă. 

- Dar ce este alimentaţia? 

- Alimentaţia este totalitatea proceselor fiziologice prin care organizmele îşi 

asimilează hrana necesară creşterii, dezvoltării şi obtinerii energiei pentru procesele 

vitale. 

- Aha....ştiu, ştiu!!!! Despre CE, CUM si CÂT Mâncăm! 

- O informatie mai ampla ne va oferi Grubii Mihaela. 

- Bine spus... dar oare noi ne alimentam corect? 

- Alimentaţia reprezintă domeniul în care se fac cele mai mari greşeli. Oamenii se  

alimentează într-un mod nesănătos. Astfel, s-a demonstrat că o persoana din doua 

suferă de exces de greutate. 

- În continuare o invităm pe Banaru Grigoriţa, care ne va vorbi despre ,,Costul 

obiceiurilor alimentare nesănătoase.” 

- Și acum, ce ai zice de un hamburger? 

- Eu, fast-food!... Nuuuuu, nici într-un caz! 

- De ce? Este așa de gustos şi apetisant! 

- NUUU!     

- În alegerea ta te vor susţine Brinza Valeriu şi Plămădeală Ruxanda prezentând 

statistici cu privire la: Efectele nocive ale fast food-ului. 
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- Am înţeles că hamburger nu mai doreşti, dar o sticlă de Coca-Cola? 

- Cola-Cola!!! Da da, vreau!!!! 

- Dar tu știi cât e de daunătoare Coca Cola? 

- Nu cred, toţi o beau! 

- În pofida faptului că toţi o consumă, această bautură dăunează grav sănătătţii tale. 

Despre aceste daune ne va vorbi Amoașii Anastasia. 

- Daaa... m-ai pus pe ginduri... 

- Și asta nu-i tot. Colega noastra, Irina Botnari, ne va vorbi în continuare despre E-uri, 

aceștia sunt produşi chimici cu funcţia de a îmbogăţi gustul alimentelor ce conferă 

culoare, aromă și conservare îndelungată. 

- Păi nu inteleg... Coca Cola – interzis... Fast food – interzis... Mezeluri –interzis... 

Cipsuri – interzis... Dar ce mâncam???  Mi-i fomică!!! 

- Măi Flămânzilă, mai aşteaptă puţin, hai să ascultăm sfaturile nutriționistul: Olga 

Tighinenu - doctor în domeniu ,,Modul sănătos de alimentație”                                                 

(după ce vorbește nutriționistul, apare Nastea Chicot cu un coş frumos)  

- Oare ce are Năstica în coşuleţ? Mi-i foame... 

- Anastasia ne va aduce la cunoştinţă o informaţie foarte înteresantă atât pentru fete, 

căt şi băieţi, hai s-o ascultăm. 

 Din desaga Bunicii: ,, Rolul unor  plante condimentare tradiționale în viața 

noastră”   

- Deci, dragi colegi, eu am înțeles că... 

- Ce? 

- O persoana sănătoasă respectă urmatoarele reguli: 

- Face sport regulat, minim 30 min pe zi, bea zilnic 2 litri de apă, evită fumatul, 

alcoolul şi drogurile, evită alimentele cu prea mulţi aditivi alimentari, consumă zilnic 

5 fructe şi legume, face plimbari la aer liber, este în armonie cu corpul şi mintea sa, 

este pozitivă şi plin de energie, respectă igiena personală, mănâncă des şi puţin... 

- Alimentaţia zilnică este factorul ce determină starea sănătăţi şi este cel mai simplu 

mod de a preveni bolile. Din această cauză, e necesar să acordăm o atenţie sporită 

produselor pe care le consumăm. Desigur, alimentaţia nu este singurul factor de care 

depinde sănătatea noastră, dar are un rol deosebit de important.  

- Deci, va îndemn sa mâncăm zilnic câte un măr, care reprezinta simbolil 

SĂNĂTĂŢII. 

     Consumarea a  unui măr pe zi : 

- Diminuiază nivelului de colesterol, 

- Asigură o respiraţie mai usoară, 

- Reduce riscul de a avea cancer, 

- Previne bolile Alzheimer și Parkinson, 

- Păstrează inima sănătoasă, 
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- Dinți albi, sănătoşi şi te scuteşte de consultaţia medicului... 

În concluzie: realizările discipolilor le putem considera şi succesele noastre. 

Elevii  au învăţat că bucuria de a da şi împărtăşi altora este egală sau mai mare decât 

cea de a primi. Calităţile personale ale elevului pe care investigaţia le pune în valoare 

ar fi: creativitatea şi iniţiativa, cooperarea şi perseverenţa, flexibilitatea gândirii şi 

deschidere către noi idei, dorinţa de generalizare. Profesorul devine un specialist în 

marketing  educațional, modelând procesul educaţional după preferințele 

consumatorului de educație. 
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ABORDAREA INDIVIDUALIZATĂ ÎN PROCESUL 

DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE A CHIMIEI 

ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIEI INCLUZIVE 

Tocan Lucia, profesor de chimie, grad didactic întâi, masterand
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Leonte Tatiana, profesor de fizică/matematică, grad didactic întâi/doi
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1
Universitatea de Stat din Tiraspol 

2
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Ghindești, r-nul Florești 

Noile tendințe în dezvoltarea și modernizarea educației impun necesitatea   

elaborării unor metodologii privind adaptarea curriculumului general la potențialul și 

necesitățile  speciale  ale copiilor, pentru a evita  eșecul școlar  al acestora, a-i sprijini 

în activitatea lor  de învățare și a le asigura parcursuri școlare diferențiate și 

individualizate. 

Politicile naționale în sectorul educațional se axează pe un șir de acte normative: 

Codul Educaţiei al Republicii Moldova         COD Nr. 152 din  17.07.2014.  

Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația 2020”   

aprobată prin HG nr. 944 din 14.11.2014. 

Hotărârea Guvernului Nr. 523 din 11 iulie 2011 cu privire la aprobarea 

Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 

2011-2020. 

Hotărîrea Guvernului Nr. 858 din 17 decembrie 2015 cu privire la aprobarea 

Planului de acțiuni pe anii 2015-2017 pentru implementarea Programului de 

dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020.  

În Programul de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru 

anii 2011-2020 se reflectă despre abordarea incluzivă asupra organizării și 

funcționării sistemului educațional ce presupune asumarea de către instituția de 

învățământ general a anumitori roluri și responsabilități.  

Responsabilitățile școlii incluzive se referă la: 

 Crearea mediului instituțional favorabil educației incluzive; 

 Elaborarea și asigurarea implementării PEI. Adaptarea curricula și a metodelor  

de evaluare; 

 Valorificarea și dezvoltarea potențialului uman existent în instituție, 

constituirea  grupurilor de promotori ai educației incluzive; 

 Asigurarea sprijinului metodico-didactic cadrelor didactice; 

 Stabilirea mecanismelor pentru a asigura participarea părinților în procesul 

educațional; 

 Promovarea și diseminarea practicilor incluzive. 

 Elaborarea planurilor de dezvoltare instituțională din perspectiva incluzivă; 

Pentru asigurarea educaţiei incluzive, la nivel de comunitate, sunt dezvoltate diferite 

tipuri de servicii:  
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 de identificare, evaluare a dezvoltării copiilor şi intervenţie timpurie  

 psihopedagogice, de recuperare şi reabilitare a dezvoltării  

 psihologice: de asistenţă şi consiliere pentru copii, familie, cadre didactice, 

comunitate 

 de suport, educațional și non-educațional 

 de asistenţă specializată (transport, deplasare și accesibilizare) etc. 

 Orice copil are o serie de particularităţi, caracteristici, care se referă la 

modul, stilul, ritmul şi specificul său de a învăţa [4,5,6]. 

Copiii cu cerinţe educaționale speciale (CES) necesită un sprijin suplimentar, 

activităţi specifice pentru realizarea sarcinilor învăţării, care diferă de activităţile şi 

modul de abordare al majorităţii copiilor.   

Elevul nu mai poate fi considerat o problemă, dacă nu se adaptează ritmurilor 

propuse de învăţarea şcolară. El este un model de învăţare, expresie şi   dezvoltare. 

Politicile şi strategiile naţionale au la bază ideea de  educaţie pentru toţi. 

Pentru o proiectare eficientă a procesului educațional  este nevoie să fie stabilite 

dificultățile cu care se confruntă elevul, care sunt de mai multe tipuri:  

a) dificultăţi de ordin general: 

 dificultăţi de deplasare şi mişcare pentru cei cu dizabilităţi fizice; 

 dificultăţi de exprimare şi comunicare, pentru cei cu deficienţe senzoriale; 

 dificultăţi de adaptare la modul de viaţă cotidian şi la exigenţele vieţii sociale, 

pentru cei cu dizabilităţi mintale şi intelectuale; 

 dificultăţi de întreţinere pentru  persoanele lipsite de venituri și resurse (familii 

social vulnerabile). 

 

b) dificultăţi de ordin profesional: 

 dificultăţi legate de instruirea şi pregătirea profesională a persoanelor cu 

diferite forme şi grade  de deficienţă; 

 dificultăţi de plasare în locuri de muncă adecvate profesiei sau absenţa unor 

locuri de muncă  în condiţii protejate. 

 

c) dificultăţi de ordin psihologic şi social: 

 bariere psihologice care apar între persoanele cu şi fără dizabilităţi ca urmare a 

dificultăţilor întâmpinate în activităţile cotidiene, profesionale sau sociale, 

precum şi din cauza unor prejudecăţi sau a unor reprezentări deformate cu 

privire la posibilităţile şi activitatea persoanelor cu dizabilităţi [7]. 

Persoanele cu dizabilităţi au aceleaşi trebuinţe de bază în creştere şi dezvoltare 

ca şi ceilalţi: nevoia de afecţiune şi securitate; nevoia de apreciere şi întărire pozitivă; 

nevoia de responsabilitate, independenţă; nevoia de încrederee în sine. 
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Incluziunea în procesul didactic reclamă:  

 învăţare centrată pe elev, axată pe valorificarea calităţilor fiecărui elev, creând 

situaţii în care aceştea au posibilitatea să se afirme; 

 crearea unui mediu şcolar în care fiecare elev se simte în siguranţă; 

 iniţierea elevilor în arta unei comunicări eficiente; 

 abordare individualizată a elevilor prin crearea de situaţii favorabile fiecărui 

elev pentru descoperirea intereselor, aptitudinilor şi posibilităţilor de formare 

proprii,  

 acceptarea diversităţii caracterelor şi a independenţei de spirit. 

Abordarea individualizată este un principiu psihopedagogic, care ordonează 

demersul educațional în conformitate cu particularitățile individuale de dezvoltare și 

condițiile de viață ale fiecărui copil.  

Câteva caracteristici pentru abordarea tradițională și individualizată a învățării. 

Abordarea tradiţională Abordarea individualizată 

Copiii cu CES pot fi incluşi doar în școli 

speciale/auxiliare   

Copii cu CES sunt incluși în școlile de 

masă din comunitate, în care se creează 

structuri și servicii de suport educațional 

Diferenţele dintre copii sunt mascate sau 

abordate atunci când devin probleme 

Diferenţele dintre copii se studiază şi 

devin fundamentul planificării procesului 

educaţional   

Finalitățile educaționale sunt aceleași 

pentru toată clasa  

Finalitățile educaționale se stabilesc 

individual, în funcție de potențialul 

elevului (curriculum individualizat) 

Predomină o singură definiție a 

excelenței (definirea unui elev ”bun”: cel 

care reușește să achiziționeze 

competențele stabilite în curriculumul 

general la fiecare disciplină școlară) 

Excelența se definește prin dezvoltarea 

individuală, de la un punct de pornire 

(toți elevii sunt buni, se remarcă 

progresul în dezvoltare, în funcție de 

potențial și particularități individuale de 

dezvoltare) 

Evaluarea reușitei școlare se realizează 

prin raportare la curriculumul general, în 

baza standardelor unice de notare  

Reușita școlară a copilului se evaluează 

prin raportare la curriculumul 

individualizat, ținând cont de progresul în 

dezvoltarea acestuia 

 

 

Asistența individualizată a elevului cu CES poate fi abordată la diferite nivele 

Nivel Obiective/abordări Responsabil 

Clasa Presupune abordări comune și 

individualizate, utilizate frecvent în practica 

Învățătorul 

Profesorii pe discipline  
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pedagogică  

Primul răspuns la necesitățile elevilor 

Dirigintele 

Instituția Se realizează în cazul în care intervențiile la 

nivel de clasă nu sunt suficiente pentru 

satisfacerea cerințelor speciale ale elevilor 

Presupune PEI, structuri și personal de suport 

CDS  

Psiholog 

Logoped 

Terapist 

Structurile 

raionale 

specializate 

Se acordă în cazurile, când instituția nu 

dispune de resursele adecvate pentru a 

răspunde necesităților elevului 

Abordare multidisciplinară 

SAP 

DASCF 

Alte structuri 

specializate 

 

Adaptările curriculare reprezintă corelarea curriculumului general cu 

posibilitățile copilului/elevului cu cerințe educaționale speciale, din perspectiva 

finalităților procesului de integrare/incluziune școlara și socială a acestuia [7]. 

Un curriculum nu este mai bun sau mai rău decât altul, ci doar aplicabil sau nu, 

adecvat sau nu unui scop precis şi unui context determinat.  

În procesul de proiectare a adaptărilor curriculare, profesorul poate opera cu 

scara curriculară.  

Scara curriculară reprezintă o strategie didactică de diferenţiere şi adaptare 

şcolară a activităţilor de instruire la capacităţile şi necesitățile specifice de învăţare 

ale copiilor cu CES. Procedura constă în creşterea (pentru copiii supradotaţi) sau 

diminuarea (pentru copiii cu probleme de învățare) de către profesor a gradului de 

dificultate în îndeplinirea unei sarcini de lucru necesare de efectuat pentru însuşirea 

sau consolidarea unei achiziţii şcolare [8,9]. 

Adaptarea curriculară presupune: 

* Delimitări ale curriculumului comun, diferențierea unor componente în funcție de 

cerințele specifice ale elevului; 

* Că nu toți elevii cu CES vor avea aceleași competențe; 

* Adaptarea care să poată răspunde necesităților tuturor copiilor; 

* Programe flexibile și trasee individualizate; 

* Servicii de suport pentru elevii cu dificultăți de învățare; 

* Asigurarea accesului la oportunități; 

* Accent pe colaborare în rezolvarea problemelor, parteneriat cu părinții, familia; 

* O „școală pe măsură” – succesul tuturor elevilor în accord cu    posibilitățile diferite 

ale acestora; 

* Adaptarea materialelor și mijloacelor didactice conform cerințelor  copiilor, etc. 

Adaptările curriculare se realizează prin:  

Eliminarea (excluderea) unor competenţe, conţinuturi (unităţi de conţinut) pe care 

elevii cu CES le însuşesc cu dificultate sau nu le însuşesc deloc. Aceeaşi abordare se 
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poate aplica şi cu referire la planul de învăţămînt din care pot fi excluse unele 

discipline şcolare pe care elevii nu le pot însuşi. 

Comasarea la nivel de curriculum sau plan de învăţămînt, altfel spus integrarea la 

maximum a două sau mai multor discipline, cum ar fi chimie-biologie, chimie-fizică, 

geografia-biologia,  matematica-fizica, sau istoria-geografia sau în cadrul unei 

discipline (competenţe, conţinuturi). Integrarea disciplinelor poate fi parţială, 

selectînd subiectele cele mai indicate.  

Extensiunea, prin care se înțelege aplicarea unor tehnici suplimentare de însuşire a 

materiei, prin folosirea unor limbaje alternative de comunicare (pentru copiii cu 

dizabilități senzoriale). Extensiunea nu presupune formularea unui număr mai 

mare de competenţe decît cel indicat în curriculumul de bază, nici un volum sporit 

de conţinuturi (teme, opere, materie lingvistică etc.)  [7,8]. 

Un curriculum adaptat prevede și adaptarea componentelor sale: 

Competențe, obiective, conținuturi, strategii de formare, strategii de evaluare. 

Există mai multe  criterii de măsurare a învăţării incluzive în clasă precum ar fi: 

1. Nevoile, stilurile de învăţare şi ţintele fiecărui elev sînt identificate. 

2. Există o corespondenţă între mediul de învăţare individual şi nevoile elevilor. 

3. Progresul şi rezultatele obţinute de elevi sînt recunoscute şi înregistrate. 

4. Prezentarea schematică detaliată a activităţii este elaborată în prealabil. 

5. Oportunităţile de învăţare sînt planificate şi se desfăşoară astfel încît să răspundă 

unei game de nevoi individuale ale elevilor. 

6. Elevii primesc feedback periodic privind procesul de învăţare şi modul în care pot 

obţine progres. 

7. Personalul şcolii apreciază şi utilizează experienţa elevilor în cadrul procesului de 

predare.  

Voi aduce exemple de câteva dintre tehnicile relaţiei profesor-elev, care  în această 

direcţie sunt: 

• Distribuirea echitabilă a ocaziilor de afirmare a elevului     („Voi fi solicitat în 

timpul acestei ore”); 

• Ajutorul acordat individual membrilor grupului     („Profesorul  îmi acordă atenţie 

şi vrea să reuşesc”); 

• Investigarea comportamentului profesorului  („Profesorul face eforturi speciale ca 

să mă ajute să răspund”); 

• Problematizarea la nivel superior         („Profesorul se aşteaptă să gândesc la 

această problemă”); 

• Aprobarea sau corectarea activităţii elevului   („Mi se va spune cu promptitudine 

dacă activitatea mea este acceptabilă sau nu”); 

• Lauda   („ Profesorul este deosebit de mulţumit de activitatea mea”); 
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• Conştientizarea motivelor de laudă    („Profesorul îmi va spune motivul/ele pentru 

care este mulţumit de realizările mele la oră”); 

 Atenţia faţă de ceea ce au de spus elevii („Învăţătorul este interesat de ceea ce am 

de spus”); 

• Acceptarea sentimentelor elevilor   („Învăţătorul îmi înţelege sentimentele şi mi le 

respectă”); 

• Respectul/politeţea faţă de elevi    („Învăţătorul mă respectă”); 

• Interesul personal faţă de elevi  („Sunt mai mult decât un simplu elev pentru 

învăţătorul meu; aceasta mă măguleşte”); 

• Sentimentele   („Învăţătorului îi place de mine/ mă apreciază”); 

• Amânarea unei reacţii  („Învăţătorul este nemulţumit de ceea ce fac, dar nu este 

nemulţumit de mine ca persoană”). 

În activitatea mea de profesor am realizat mai multe acțiuni în lucrul cu copiii 

cu cerințe educaționale speciale: planuri educaționale individualizate (PEI), 

curriculum modificat (CM), fișe de lucru, teste de evaluare. În urma acestor acțiuni 

am înregistrat progresele scontate. Am reușit să-i învăț să lucreze cu sistemul 

periodic, împreună cu colegii din clasă, să elaboreze scheme de utilizare a 

substanțelor, să rezolve probleme de calcul după formule chimice aplicând metoda 

triunghiului împreună cu profesoara de fizică și matematică. Nota medie a crescut de 

la 7,00 la 8,55, cea ce reprezintă un progres considerabil.  

În concluzie voi aduce niște recomandări generale: 

Realizarea activităților practice, examinarea situațiilor concrete din viață. 

Aplicarea metodelor active și atractive care îi ajută să nu obosească prea repede și să-

și mențină concentrarea. 

Evitarea suprasolicitării fizice și nervoase care influențează negativ atenția și 

procesul de instruire. 

Alternarea tipurilor de activități. 

Asigurarea unui tempou adecvat. 

Excluderea maratonului intelectual. 

Evitarea în exces a deplasării profesorului prin clasă. 

Evitarea pedepselor. 

Realizarea activităților specifice de recuperare disciplinară sau interdisciplinară. 

Elaborarea planurilor de acțiuni pe termen scurt, mediu, lung. 

Încurajarea, stimularea, lauda elevilor pentru încrederea în forțele proprii. 

Acordarea de recompense. 

Nu putem pregăti viitorul pentru copil, dar putem și suntem obligați să pregătim 

copilul pentru viitor.  
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Anexa 1. 

                            TEMA 2.                  METALELE ÎN VIAŢA NOASTRĂ  

                                                                    (17 ORE ) 

Reproducerea noţiunilor 

de metal şi aliaj. 

Descrierea  poziţiei 

metalelor în SP, 

importanţa în tehnică, în 

viaţa cotidiană. 

Caracteristica 

generală a 

metalelor 

Problematizarea  

Cinquain 

Demonstraţie 

Conversaţie 

euristică Eseu  

Evaluare 

verbală 

 

 

Caracterizarea metalelor 

Na, K după algoritmul: 

răspîndirea în mediu, 

poziţia în SP, structura 

atomului, valenţa, gradul 

de oxidare, utilizarea.  

Transcrierea ecuaţiilor 

reacţiilor de interacţiune a 

sodiului şi potasiului cu  

clorul, sulful, apa. 

Metalele 

alcaline: 

sodiul şi 

potasiul. 

Proprietăţile 

fizice şi 

chimice ale 

metalelor 

alcaline. 

Descoperire 

dirijată 

Explicaţia 

Cuvinte 

încrucişate 

Probă scrisă 

diferenţiat 
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Caracterizarea celor mai 

importanţi compuşi: 

clorură de sodiu, nitraţi de 

sodiu, soda alimentară... 

 Transcrierea  ecuaţiilor 

reacţiilor ce caracterizează  

proprietăţile chimice şi 

obţinerea bazelor alcaline.  

Compuşi ai 

metalelor 

alcaline 

Problematizarea 

Comparaţia 

Generalizare 

Algorimizare 

Exerciţiul  

  

Probă scrisă 

diferenţiat 

Referatul 

Proiect 

 

Caracterizarea calciului 

conform algoritmului: 

răspîndirea în mediu  şi în 

apa naturală, poziţia în SP,  

valenţa,  utilizarea.  

 Transcrierea  ecuaţiilor 

reacţiilor de interacţiune a 

calciului cu oxigenul, apa. 

(reproducerea din manual) 

Investigarea  

experimentală a 

proprietăţilor calciului. 

Elaborarea rapoartelor 

despre activitatea 

experimentală.(CDS) 

Calciul. 

Proprietăţile 

fizice şi 

chimice ale 

calciului. 

Experienţa de 

laborator nr. 2 

Familiarizarea 

cu colecţia de 

minerale şi 

săruri de 

calciu. 

Identificarea 

ionului de 

calciu. 

Problematizarea 

Exerciţiul 

Explicaţia 

Instruirea 

reciprocă  

Probă scrisă 

diferenţiat 

Raport de 

activitate 

practică 

Reproducerea din manual 

metodelor de obţinere şi a 

proprietăţilor chimice ale 

oxidului şi hidroxidului de 

calciu  . 

Exemplificarea utilizarii 

compuşilor calciului în 

procesul de construcţie şi 

renovare în corelaţie cu 

proprietăţile lor: utilizarea 

eficientă şi inofensivă. 

Oxidul şi 

hidroxidul de 

calciu. 

Problematizarea 

Experimentul 

chimic 

Comparaţia 

Instruire 

reciprocă 

Probă scrisă 

diferenţiat 

Rezolvarea problemelor 

pentru determinarea 

masei, cantității de 

substanţe  

Efectuarea calculelor în 

Rezolvare de 

probleme 

Algoritmizarea 

Problematizarea 

Instruirea 

reciprocă 

Probă scrisă 

diferenţiat 
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baza corelaţiilor:  

   msol.-  - msubs. diz. 

Caracterizarea 

aluminiului conform 

algoritmului: răspîndirea 

în mediu, poziţia în 

Sistemul periodic,  

valenţa, rolul biologic, 

utilizarea. 

  Transcrierea  ecuaţiilor 

reacţiilor de preparare a 

aluminiului şi de 

interacţiune cu oxigenul, 

acidul clorhidric,  

(reproducerea din manual) 

Aluminiul. 

Proprietăţile 

fizice şi 

chimice ale 

aluminiului. 

Experienţa de 

laborator nr. 3 

Familiarizarea 

cu colecţia de 

minerale şi 

săruri  de 

aluminiu. 

Experimentul 

chimic 

Comparaţia 

Conversaţia 

euristică 

Observarea  

Raport de 

activitate 

experimentală 

Reproducerea  metodelor 

de obţinere,  proprietăţilor 

chimice ale Al2O3 şi 

Al(OH)3 pe baza ecuațiilor 

din manual 

 

Oxidul şi 

hidroxidul de 

aluminiu. 

Problematizarea 

Exerciţiul 

Explicaţia 

Instruirea 

reciprocă 

Evaluare 

verbală 

Caracterizarea fierului 

conform algoritmului: 

răspîndirea în mediu, 

poziţia în Sistemul 

periodic, valenţa, rolul 

biologic, utilizarea,  

proprietăţilor chimice ale 

fierului  

Fierul. 

Рroprietăţile 

fizice şi 

chimice ale 

fierului. 

Conversaţie 

euristică 

Problematizare 

Comparaţie 

 

Probă scrisă 

diferenţiat 

Explicarea proprietăţilor 

chimice generale la oxizi, 

hidroxizi, săruri ale 

fierului, utilizarea. (FeCl3) 

Familiarizarea  cu  mostre 

de oţel şi fontă, 

Efectuarea  

experimentelor chimice: 

Identificarea ionului de 

fier (3+).  

Cei mai 

importanţi 

compuşi a 

fierului (II) şi 

(III). 

Experienţa de 

laborator nr. 4  

Familiarizarea 

cu mostre de 

oţel şi fontă, 

Experimentul 

chimic 

Comparaţia 

Conversaţia 

euristică 

Exerciţiul  

Raport de 

activitate 

experimentală 

138



Elaborarea  rapoartelor 

despre activitatea 

experimentală. 

minerale de 

fier. 

Identificarea 

ionului de fier 

(3+). Oxidarea 

hidroxidului 

de fier (II) în 

aer. 

Reproducerea  noţiunilor: 

aliaj, coroziune. 

Explicarea metodelor de 

combatere a coroziunii (pe 

exemplul fierului) şi 

importanţa lor. 

Să argumenteze 

importanţa metalelor şi 

aliajelor pentru activitatea  

cotidiană. 

Aliajele (fonta, 

oţelul).  

Noţiunea de 

coroziune.   

 

Comparaţia 

Explicaţia 

Analiza 

Eseu 

Dezbateri  

 

Referatul 

 

Investigarea 

experimentală a  

proprietăţilor metalelor şi 

compuşilor lor. 

Elaborarea  rapoartelor 

despre activitatea 

experimentală. 

Lucrarea 

practică nr. 1. 

Proprietăţile 

metalelor  şi 

compuşilor 

lor. 

Experiment 

chimic 

Evaluare 

practică 

Raport de 

activitate 

experimentală 

Rezolvarea  problemelor 

experimentale la tema 

„Metalele”. 

Elaborarea  rapoartelor 

despre activitatea 

experimentală. 

Lucrarea 

practică nr. 2. 

Rezolvarea 

problemelor 

experimentale 

la tema 

„Metalele”. 

Experiment 

chimic 

Evaluare 

practică 

Raport de 

activitate 

experimentală 

Compararea proprietăţilor 

chimice ale metalelor pe 

baza Seriei de substituire a 

metalelor;  poziţiei 

metalelor în SP. 

Rezolvarea  exerciţiilor şi 

problemelor   

Generalizarea 

cunoştinţelor 

despre metale. 

Arborele 

genealogic 

Diagrama Venn 

Exerciţiul  

 

Proiect 

Referatul 

Investigaţie  
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Aplicarea  cunoştinţelor 

acumulate în situaţii noi. 

Evaluarea 

cunoştinţelor 

la 

 temă. 

Rezolvare de 

exerciţii şi 

probleme 

Probă scrisă 

 

Anexa 2. 

TEST DE  EVALUARE INDIVIDUALIZAT 

„LEGEA PERIODICITĂȚII  ȘI  SISTEMUL  PERIODIC” 

Data: ____________                                      Nume, Prenume: ________________ 

1. Utilizând Sistemul Periodic al elementelor,  descrie elementele propuse după 

algoritm: 

Sodiul                                                                                                                                  

5 p. 

Simbolul elementului ______________________ 

Numărul de ordine ________________________ 

Masa atomică relativă Ar (____) = _____________ 

Perioada _____________ 

Grupa _______________ 

Carbonul                                                                                                                               

5 p. 

Simbolul elementului ______________________ 

Numărul de ordine ________________________ 

Masa atomică relativă Ar (____) = _____________ 

Perioada _____________ 

Grupa  _______________ 

 

Oxigenul                                                                                                                               

5 p. 

Simbolul elementului ______________________ 

Numărul de ordine ________________________ 

Masa atomică relativă Ar (____) = _____________ 

Perioada _____________ 

Grupa _______________ 

2. Rezolvă problema: 4 p. 

Se dă:                                                                                                                                      

ν (N2) = 3 mol  

 

    m - ? 
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Se dă:                                                                                                                                     

ν (H2O) = 2 mol  

 

      m - ? 

Se dă:                                                                                                                                     

m(O2) = 64 g  

 

      ν - ? 

TEST    INDIVIDUALIZAT 

„METALELE  ÎN  VIAȚA NOASTRĂ” 

Data: ____________                                              Nume, Prenume: ____________ 

1. Utilizând Sistemul Periodic al elementelor, descrie elementele propuse după 

algoritm: 

Sodiul                                                                                                                                  

5 p. 

Simbolul elementului ______________________ 

Numărul de ordine ________________________ 

Masa atomică relativă Ar (____) = _____________ 

Perioada _____________ 

Grupa _______________ 

Calciul                                                                                                                                 

5 p. 

Simbolul elementului ______________________ 

Numărul de ordine ________________________ 

Masa atomică relativă Ar (____) = _____________ 

Perioada _____________ 

Grupa  _______________ 

Aluminiul                                                                                                                               

5 p. 

Simbolul elementului ______________________ 

Numărul de ordine ________________________ 

Masa atomică relativă Ar (____) = _____________ 

Perioada _____________ 

Grupa _______________ 

Fierul                                                                                                                                      

5 p. 

Simbolul elementului ______________________ 

Numărul de ordine ________________________ 

Masa atomică relativă Ar (____) = _____________ 
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Perioada _____________ 

Grupa  _______________ 

 

2. Rezolvă problema: 4 p. 

Se dă:                                                                                                                                      

ν (Fe) = 3 mol  

 

    m - ? 

                  Se dă:                                                                                                                                     

ν (CaO) = 2 mol  

 

      m - ? 

 

Se dă:                                                                                 

m(Na) = 46 g  

 

      ν - ? 

3. Stabilește tipul afirmației (A F)           4 p.                             

a) Aluminiul este cel mai răspândit metal din scoarța terestră             A   F 

b) Fierul are numărul de ordine   16                                                      A  F 

c) Calciul se găsește în perioada a IV-a                                                A   F 

d) Soda  alimentară  NaHCO3 se utilizează la creșterea aluatului        A   F 

 

4. Pentru fiecare caracteristică din coloana A selectează un element chimic        

corespunzător din coloana B și indică litera în spațiul rezervat:                 8 p. 

 

                                A                                                                           B 

____ 1. Contribuie la formarea și dezvoltarea oaselor  și                 a) K 

              dinților din organism.  

_____2. Cel mai răspândit metal din natură                                      b) Fe 

_____3. Intră în compoziția fontei și oțelului                                    c) Ca 

_____4. Reglează echilibrul cardiovascular                                      d) Al  
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CREATIVITATEA - FACTOR PRODUCTIV ÎN PREDAREA CHIMIEI 

Trofim Alina, lector universitar, doctor
1 

Borbilă Diana, profesoară de chimie, masterand 
1
Universitatea de Stat din Moldova

 

2
Gimnaziul Năpadova, r. Florești, UST 

„Orice om poate fi creativ, dar 

 pentru a se îndeplini în această direcție 

sunt necesare o serie de condiții.” 

(Mihaela Roco) 

Creativitatea a devenit un indiciu valoric în multe domenii de activitate, un 

element de progres al vieții. Creativitatea este una din laturile care deosebesc ființa 

omenească de animale. 

    Mileniul III impune o creativitate intensă din partea societății. Dezvoltarea liberă, 

armonioasă a omului și formarea unei personalități creative care să se adapteze ușor 

la condițiile și schimbările vieții, constituie unul din obiectivele prioritare ale 

educației [1]. 

Termenul „creative ” provine de la latinescul „creare”, ceea ce înseamnă „a 

zămisli”, „a făuri” , „a naște”, „a crea” [1].  În vocabularul de specialitate termenul a 

fost introdus de către psihologul american Gordon Allport în anul 1937, dar până 

atunci manifestările de creativitate se subnțîelegeau prin intermediul altor termeni: 

talent, inspirație, geniu, fantezie creatoare. 

După Ana Stoica Constantin (1983, p.5), conceptul de creativitate cumulează 

peste o sută de definiții.  

Alexandru Roșca consideră creativitatea ca „ansamblul unitar al factorilor 

subiectivi și obiectivi care duc la realizarea de către indivizi sau  grupuri a unui 

produs original și de valoare.” „Activitatea creatoare este considerată forma cea mai 

înaltă a activității omenești” [6]. 

„Creativitatea este capacitatea de a imagina răspunsuri la probleme, de a elabora 

soluții inedite și originale” ( E. Limbos, 1988). 

„Creativitatea este motorul inovării și factorul cheie al dezvoltării personale și al 

bunăstării tuturor indivizilor în societate” (Logo-ul Anului European, 2009). 

Societatea are nevoie de copii care gândesc creativ și au capacitatea de a 

prelucra informația primită, astfel încât aceasta să-și găsească aplicabilitatea. 

Învățarea creativă se bazează pe capacitățile elevului de a elabora ceva nou, original, 

important și util. Copilul provocat să creeze va deveni competent să găsească soluții 

și să se adapteze ușor la diferite situații sociale.  

Cercetătorii americani susțin că creativitatea poate fi dezvoltată în cazul 

majorității indivizilor, dar ea nu se realizează de la sine, ci este nevoie de acțiuni 

permanente de stimulare. Componenta principală a creativității este imaginația și 
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important în dezvoltarea creativității este stimularea efortului personal al elevului, 

stimularea tendinței acestuia de a aduce o contribuție proprie, de a elabora idei 

originale și creative. Activitățile de stimulare a creativității trebuie introduse de la 

vârstă fragedă, deaceea e nevoie ca înaintea copilului să fie un dascăl creativ, 

ingenios, cu fantezie și mereu în căutare de nou.  

În contextul însușirii mai eficiente a temei, a proceselor chimice, a noțiunilor noi 

este binevenită utilizarea de către profesor a poeziei în chimie, care are scopul de a 

explica noțiunile noi predate elevilor și a dezvolta gîndirea creativă. De exemplu la 

predarea temei „Procesele chimice” utilizarea poeziei la începutul predării lecției 

trezește interesul elevilor și explică care din procese sunt chimice:  

                                        Toată lumea sigur știe 

Când se arde o hârtie, 

E procesul din chimie, 

               Ce emană energie. (Alina Trofim) 

La explicarea ce este aerul și care este componența lui este efectivă utilizarea 

următoarei poezii:  

Un amestec bun de gaze, 

Cu azotul printre raze, 

Dioxidul de carbon,  

Oxigenul și argon- 

Este aerul curat  

                    Și natura l-a creat. (Alina Trofim) 

Totodată poezia poate explica poziția chimiei în viața omului și în cadrul 

lecțiilor de chimie însăși poezia propune o discuție care trezește interesul studierii 

acestui obiect: 

Dragostea e o simplă chimie 

Cu reacții deplin exoterme, 

Ce adună materia vie,  

                        Îmbibată de raze externe. (Alina Trofim) 

Creativitatea poetică utilizată în predarea temei ne ajută să stabilim și să 

motivăm legătura dintre  proprietățile fizice și  modificările alotropice, de exemplu 

ale carbonului: 

Grafitul, cel sur și cel moale, 

Ascunde-n structurile sale 

Carbonul ca și-n diamant, 

 Ce e un cristal elegant. 

Acea alotropică modificare 

Carbonului dă duritate, culoare. (Alina Trofim) 
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Deci, în cadrul predării chimiei este necesară utilizarea creativității poetice cu 

scopul de a trezi interesul elevilor pentru studiu. Acest element unit cu jocul didactic 

aduce la perceperea mai bună a materialului predat din chimie. 

Stimularea creativității în școală presupune favorizarea unui mediu de învățare 

interactiv și dinamic. Profesorul este cel care trebuie să găsească cele mai eficiente 

metode prin care să stimuleze potențialul creativ  al fiecărui elev în parte.  

La lecțiile de chimie sunt utilizate metode de dezvoltare a creativității precum 

sunt: jocurile didactice, vizualizarea creativă, tehnica ideilor, brainstormingul, 

diagrama Wenn, ciorchine, problematizarea, cinquain, mesajul, arborele cu idei, 

păiangenul chimic, turul galeriei, reclama. Vă propunem cîteva metode efective din 

practica pedagogică: 

Jocul didactic este o metodă activă și atractivă de învățare. Prin joc copilul 

învață cu plăcere, devine interesat față de activitatea ce se desfășoară, cei timizi devin  

mai activi, mai curajoși și capătă  mai multă incredere în capacitățile lor, sunt mult 

mai siguri în răspunsuri. La prima lecție de chimie, propunem utilizarea metodei 

„Chimia în imagini”, unde   elevii ilustrează prin desen cum văd ei chimia, sau ce ar 

însemna  obiectul dat pentru ei. Acest pas de descoperire a chimiei a stimulat 

interesul multor elevi pentru studierea obiectului dat.  

Jocul „Ghemul cu ecuații chimice” poate fi folosit la diferite etape ale lecției. Pe 

o ață sunt înșirate ecuații ale reacțiilor chimice nefinisate, pe care elevii trebuie să le 

completeze și să le egaleze. 

         

 

Jocul „Scărița chimică” poate fi utilizată la studierea temelor „Clasele de 

compuși anorganici”, „Alcătuirea formulelor chimice după valență”. De exemplu: de 

scris formulele chimice cu ajutorul   elementelor pentru:                                                  

                                                                                                           Na, Mg, Ca 

                                                       Na, Mg, Ca                                       săruri 

         Na, Mg, Ca                               baze 

             oxizi 

Un alt joc îndrăgit de copii este „Jocul de rol”. Elevilor în dependență de temă li 

se atribuie anumite roluri: 

- rolul de virgulă: acest elev  completează ceea ce nu s-a spus; 

- rolul de pictor: realizează o caricatură a lecției sau redă ideea principală prin desen, 

schema; 

- rolul de punct: după ce s-a spus totul acest elev  generalizează; 

- rolul de medic: analizează importanța temei pentru sănătatea omului, mediu 

ambient; 

- rolul de fotograf:  reține cea mai frumoasă secvență a lecției. 

HCl+AgNO₃→ H₂SO₄+BaCl₂→ CaCO₃→ Zn+H₂SO₄→ 
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  Această tehnică stimulează spiritul de observație a elevilor și poate fi aplicată 

la etapa Reflecție, sarcinile se concretizează la început de predare a conținutului nou. 

    Deseori la lecții este binevenită propunerea elevilor să alcătuiască ghicitori, 

poezii, povești despre substanțe și fenomene chimice. 

Ghici: 

Metal plastic și ușor 

     Îl găsim în avion ? (Al) 

*** 

O substanță importantă, necesară pentru viață. 

Fără ea ne prăpădim, multe zile nu trăim.(H₂O) 

*** 

                      Chimia e misterioasă, e în noi și e în casă. 

Unte-ntorci numai chimie: în bucătărie, la frizerie, 

 În farmacie, la spălătorie, peste tot e regină chimia. 

*** 

Ca 

Necesar, solid 

Construiește , întărește, se oxidează 

Calciu se conține în lactate . 

                                                          Metal 

 

Brainstorming - este o metodă de stimulare a creativității care îi oferă elevului 

posibilitatea să se implice în soluționarea problemei propuse. Deseori practic 

brainstormingul amuzant, ca de exemplu: 

 „Găsiți cât mai multe întrebuințări”: 

- Unei cutii de chibrituri, 

- Unui pahar de plastic. 

 „Ce utilizări suplimentare puteți găsi pentru cioburile de ceramică de la vesela 

spartă?” 

    Iată rezultatul aplicării unor astfel de exerciții la clasa a IX-a: 

 „Găsiți câte mai multe întrebuințări unei sârme de aluminiu.” 

             - fire electrice; 

             - pentru a lega plasa de par; 

             - pentru a confecționa diferite jucării; 

   - pentru a desena cu ea pe nisip. 

Concluzie: 

  - Este binevenită utilizarea poeziei în predarea chimiei. 

  - Creativitatea a dus la schimbarea comportamentului copiilor prin trecerea de la 

învățarea pasivă la învățarea activă. 
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  -Conștientizarea de către copii a propriului potențial creativ, contribuiue la 

dobândirea încrederii în forțele proprii. 

  -Dezvoltă relațiile de colaborare și implicare sistematică a elevului în procesul de 

creație. 

„Creativitatea este o floare atât de delicată, încât elogiul o face să înflorească, în 

timp ce descurajarea o înăbușă adesea, chiar înainte ca ea să se poate transforma în 

floare” (Thomas Carlyle) [4].                                  
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Rezumat: Indicatorii de cuantificare a activității structurilor de cazare reprezintă unul din 

subiectele de bază de caracter aplicativ din cadrul cursului universitar Forme de cazare cu 

funcție turistică, care are drept obiectiv formarea la studenți a competențelor de înțelegere, 

utilizare și interpretare a unei serie de indicatori statistici specifici obiectului de studiu. Prin 

intermediul acestui sistem de indicatori statistici, se pot furniza și cuantifica informațiile 

necesare pentru măsurarea efectelor activității structurilor de primire cu funcție turistică. 

Abstract: The quantification Indicators of the accommodation structure activity are  the 

basic subjects of applicative aspect of the university course Accommodation units with 

touristic function, which aims to train the students to understand, to use and interpret a series of 

specific statistical indicators concerning  the subject. Through this system of statistical 

indicators, it is possible to provide and quantify the information needed to measure the effects of 

the reception facilities with a touristic function. 

 

 Pentru a înțelege rolul și importanța indicatorilor statistici care vor fi aplicați 

trebuie să cunoaștem caracteristicile și funcțiile acestora: 

Caracteristicile indicatorilor statistici  utilizați în activitatatea structurilor de 

cazare sunt următoarele : 

 au un conținut concret, deoarece reprezintă categorii economice; 

 au o formă proprie de calcul pentru a putea fi exprimați numeric; 

 pot fi definiți în timp sau spațiu, și sub aspect organizatoric; 

 pot fi utilizați independent sau pot forma un sistem de indicatori. 

Importanţa indicatorilor statistici în procesul de aplicare este demonstrată 

de funcţiile pe care le îndeplinesc: măsurare, comparare, analiză, sinteză, și estimare.  

 Din punct de vedere metodologic se recomandă elaborarea și prezentarea 

sistemului informațional de date statistice care se referă la caracterizarea 

cantitativă a diferitelor aspecte ale activității structurilor de cazare prin indicatori 

care determină dimensiunile colectivității cercetate și ale părților lor componente 

(figura1).   

 Prin intermediul operațiilor de agregare sau dezagregare a datelor statistice  în 

structura orizontală sau verticală a sistemului, se obțin indicatori exprimați în date 

absolute sau relative, care măsoară o unitate sau o grupă de unități, delimitate în 

timp, în spațiu și în relații de subordonare. Între aceștia indicatori se pot stabili 
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relații numerice pe orizontală (în același nivel) de înregistrare sau de agregare a 

informației) și relații pe verticală (între treptele ierarhice ale sistemului). 

 
Figura1. Sistemul informațional de date statistice cu privire la activitatea 

structurilor de cazare cu funcție turistică din Republica Moldova 

Sursa: elaborat de autori după statistica.md 

  Explicarea componentelor din cadrul sistemului informațional de date 

statistice, cu privire la activitatea structurilor de cazare cu funcție turistică, poate fi 

realizată în baza unui  plan, alcătuit dintr-un un set de întrebări, la care profesorul 

va enunța doar răspunsul. 

1.Întrebarea: Care sunt indicii de bază în evidența statistică a activității de cazare 

din Republica Moldova?  

Răspunsul: Indicatorii de bază în evidența statistică a activității de cazare din 

Republica Moldova sunt: 

A. Capacitatea de cazare existentă B. Frecventarea structurilor de cazare cu funcție 

turistică. 

2. Întrebarea: După care nivele este evaluată capacitatea de cazare existentă? 

Răspuns: Capacitatea de cazare existentă este evaluată: a) la nivel teritorial 

(regiuni de dezvoltare, unități teritorial – administrative, municipii); b) la nivelul 

tipurilor de structuri de cazare funcționale din Republica Moldova; 
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3. Întrebare: Care sunt variabilele pentru evidența capacității de cazare existentă 

la nivel spațial și la nivelul tipurilor de structuri de cazare? 

Răspuns: Variabilele pentru evidența capacității de cazare existentă la nivel 

teritorial sunt: numărul de camere și numărul de locuri, iar pentru tipurile de 

structuri: numărul de camere, numărul de locuri – pat și indicii de utilizare a 

capacității de cazare. 

4. Întrebare: Pentru care perioadă de timp se duce evidența frecventării 

structurilor de cazare din Republica Moldova? 

Răspuns: Evidența frecventării structurilor de cazare din Republica Moldova se 

duce pe trimestre și ani. 

5. Întrebare: Care sunt variabilele pentru evidența frecventării structurilor de 

cazare pe trimestre și ani.  

Răspuns: Variabilele pentru evidența frecventării structurilor de cazare pe 

trimestre și ani sunt: numărul turiștilor cazați și numărul de înnoptări ale turiștilor 

cazați rezidenți, iar a celor nerezidenți (după țara de origine); 

După prezentarea fiecărui indicator în parte, din cadrul sistemului informațional de 

date, profesorul va formula definiția indicatorilor menționați, iar pentru o însușire 

mai temeinică va evidenția care sunt particularitățile specifice comparativ cu alți 

indicatori relativ similari. 

Exemplu 1: Capacitatea de cazare turistică existentă (instalată) reprezintă 

numărul de locuri de cazare de folosinţă turistică înscrise în ultimul act de recepţie, 

omologare, clasificare al structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare 

turistică, exclusiv paturile suplimentare care se pot instala în caz de necesitate.  A 

nu se cofunda cu capacitatea de cazare turistică în funcţiune, care  reprezintă 

numărul de locuri de cazare, ţinând cont de numărul de zile cât sunt deschise 

structurile în perioada considerată, adică zilele în care a fost posibilă cazarea 

turiştilor.  

De asemenea, profesorul poate specifica și alte situații asupra cărora studenții 

trebuie să atragă atenție.  

Exemplu 2: Numărul de înnoptări ale turiștilor poate fi cuantificat și prin 

indicatorul Zt = numărul de zile – turist (tab.1). 

Tabelul.1 Indicatorii de cuantificare a activității structurilor de primire cu 

funcție turistică 

Denumirea 

indicatorului 

Formula de calcul Interpretarea componenților 

din formulă 

 

 

Capacitate de 

cazare(Cc) 

 

 

L = numărul locurilor totale de cazare 

LH = numărul locurilor de cazare în 

hoteluri; 

LEh  = numărul locurilor de cazare extra 

– hoteliere; 
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Densitatea ofertei 

de cazare (Dc) 

 

L = numărul locurilor de cazare în zona 

respectivă; 

S = suprafața zonei; 

N = populația zonei. 

Coeficientul de 

ocupare a 

capacității de 

cazare în 

funcțiune(Co) 
 

T = numărul de turiști 

 
Zt   = numărul de zile – turist sau 

înnoptări; 

L = numărul de locuri de cazare; 

Z = numărul de zile ale ofertei de 

cazare; 

Coeficientul de 

utilizare a 

capacității de 

cazare în funcțiune 

(Cuc) 

 

 

Zt = zile – turist (număr de înnoptări în 

spațiile de cazare incluse în circuitul 

comercial); 

L = oferta de locuri – zile de cazare pe 

totalul perioadei actualizate; 

Durata medie de 

sejur (𝐒 )  
 

Zt = numărul de zile - turist; 

T = număr total de turiști. 

Sursa: 5, p.175, 262, 330 

 Printre alte sarcini puse în fața profesorului se numără formarea la studenți a 

competențelor de prelucrare primară a datelor sub diferite forme (tabele, diagrame, 

grafice) și de interpretare a lor etc.  Astfel,  analiza  datelor  statistice  reprezintă una din 

principalele provocări ale studenților, din aceste considerente este util ca până la 

realizarea acestei sarcini, profesorul să propună câteva exemple simple, unde ar 

prezenta tehnici și procedeie eficiente de interpretare a datelor statistice. În acest context 

se propun următoarele exemple. 

 Exemplu 3.  

Tabelul 2. Dinamica unităților de primire cu funcție turistică pe tipuri de structuri 

în perioada 2014 - 2016 

Tipuri de structuri de 

primire cu funcție turistică 

 

2014 2015 2016 Modificări 

2016/2014 

∆ % 

Total 275 249 252 -23 -8,4 

Hoteluri și moteluri 100 96 96 -4 -4,0 

Pensiuni turtistice și 

agroturistice 

24 26 26 2  8,3 

Cămine pentru vizitatori 5 4 3 -2 -40,0 

Structuri de întremare 7 7 8 1 14,3 

Sate de vacanță 63 57 61 -2 -3,2 

Tabere de vacanță pentru 

copii 

76 59 58 -18 -23,7 

 Sursa: prelucrare după statistica.md 
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 Interpretarea datelor: Dinamica unităților de cazare examinate pe fiecare tip 

în parte, în perioada 2014 – 2016, prezintă o serie de modificări. Cele mai mari 

creșteri s – au înregistrat la pensiunile turistice și agroturistice – 2 unități, care au 

sporit cu 8,3%, urmate de structurile de întremare cu 1 unitate (14,3%). O scădere 

relativă se observă la sate de vacanță cu 3,2%, și o reducere accentuată pentru 

tabere de vacanță pentru copii cu 23,7% și cămine pentru vizitatori cu 40%. 

Exemplu 4. 

 
Figura 2. Distribuția numărului de înnoptări ale turiștilor locali în structurile de 

primire cu funcție turistică din Republica Moldova 

pe trimestre în perioada 2006 - 2016 

Sursa: prelucrare după statistica.md 

 Interpretarea datelor: Conform datelor ilustrate în figura 2 rezultă că, 

distribuția numărului de înnoptări ale turiștilor locali pe tipuri de structuri reflectă 

un grad înalt de omogenitate al sezonalității pentru unitățile de tip hotelier 

(hotele/motele și pensiuni turistice/agroturistice), iar pentru structurile specializate 

numărul de înnoptări înregistrează vârfuri acute în trimestrul III - structuri de 

întremare (45%) și tabere de odihnă (90%). 

 După realizarea exerciților practice cu grad redus de complexitate pot fi 

propuse exerciții care implică mai multe procedeie de rezolvare. În acest sens, ca 

model de exercițiu practic, studenților li propune determinarea coeficientului de 

corelației a rangurilor după Kendall. Valoarea aplicativă a acestei probleme constă 

în faptul că pentru a obține rezultatul final este necesar să se parcurgă mai multe 

etape, prin utilizarea mai multor tehnici de lucru: algoritmizare, comparare, 

demonstrare, prelucrare, apreciere.   

Exemplu 5. Se cunosc următoarele date privind capacitatea de cazare în 

hoteluri și moteluri, mii locuri (x) și numărul de înnoptări ale străinilor în hoteluri 

și moteluri (y) din Republica Moldova. Să se caracterizeze cu ajutorul 

coeficientului de corelație a rangurilor Kendall intensitatea legăturii existente între 

acești doi indicatori. 
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Tabelul 3.a Evoluția capacității de cazare în funcțiune și a înnoptărilor 

în hoteluri și moteluri din Republica Moldova 

Anii Capacitatea de cazare 

în hoteluri și moteluri  

(mii locuri) x 

Înnoptări ale străinilor 

în hoteluri și moteluri 

(mii) y 

2006 3.381 176.147 

2007 2.885 158.479 

2008 3.105 158.863 

2009 3.231 116.089 

2010 3.610 138.209 

2011 3.938 144.645 

2012 4.059 154.303 

2013 4.241 173.739 

2014 4.610 191.716 

2015 4.623 226.984 

2016 4.910 214.031 

Sursa: statistica.md 

Tabelul 3.b Algoritmul necesar calculării coeficientului Kendall,  

realizat după datele din tabelul 3.a. 

Anii Rx Ry Pi Qi S 

2007 1 8 3 7 -4 

2008 2 5 5 4 1 

2009 3 6 4 4 0 

2006 4 1 7 0 7 

2010 5 2 6 0 6 

2011 6 3 5 0 5 

2012 7 4 4 0 4 

2013 8 7 3 0 3 

2014 9 9 2 0 2 

2015 10 10 0 1 -1 

2016 11 11 0 0 0 

Total - - 39 16 23 

 

Metodologia de calcul: 

Pentru a calcula coeficientul de corelație a rangurilor Kendall se ordonează datele 

crescător în funcție de rangul lui x (1 este cel mai mare rang). 
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Rezultat: 

Între capacitatea de cazare din hoteluri și moteluri, mii locuri (x) și numărul de 

înnoptări ale turiștilor străini în hoteluri și moteluri (y) există o dependență liniară 

medie. Rezultă că numărul de înnoptări ale străinilor este influențat și de 

capacitatea de cazare existentă în unitățile de tip hotelier. 

 

Concluzii 

 Pentru a înțelege complexitatea activității structurilor de primire cu funcție 

turistică se impune o caracterizare statistică prin utilizarea arsenalului de metode și 

tehnici de analiză în timp, spațiu sau mod de organizare. Toate acestea, scot în 

evidență, un sistem de indicatori delimitați prin relații de subordonare pe orizontală 

și verticală. Astfel, informațiile generate prin prelucrarea statistică, îi vor ajuta pe 

studenți să înțeleagă, în mod corect structura și specificul activității unităților 

prestatoare de servicii de cazare, să evalueze în mod adecvat manifestările acestora 

în corelație cu alte fenomene. Varietatea indicatorilor analizați oferă un spectru 

larg de posibilități procedurale de însușire și aplicare a cunoștințelor necesare și în 

cadrul altor discipline de specialitate.  
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Educația pentru Dezvoltare Durabilă reflectă principiile, valorile și perspectivele Dezvoltării 

Durabile (Raportul Bruntland, 1987) în educație, iar prin metoda storytelling se pot transmite 

„înțelepciuni ale popoarelor” generațiilor prezente, cu preocupări deosebite asupra viitorului. În 

articol sunt expuse 10 povești/istorioare din tezaurul mondial, care promovează componentele 

durabilității și care pot fi utile la lecțiile de geografie, biologie, educație ecologică, educație 

civică. 

STORYTELLING IN THE CONTEXT OF EDUCATION FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROMOTION (ENVIRONMENTAL 

COMPONENT) 

Education for sustainable development (ESD) is a key concept for education in the new 

millennium. One of the ESD’ teaching methods, which illustrate sustainability ideas is 

storytelling, which promotes moral values among younger generations (wisdom of the elders 

helps to impart respect for cultural heritage and for the environment). In this article are exposed 

10 educative stories from the world’ traditional and indigenous knowledge that involve the 

complex relationships of sustainable development’ dimensions. 

Introducere 

Conceptul de dezvoltare durabilă vizează capacitatea societăţii de a satisface 

cerinţele generaţiei prezente, fără a compromite şansele generaţiilor viitoare de a-şi 

satisface propriile necesităţi; ori - o dezvoltare umană (social-economică) în 

concordanţă cu respectarea principiilor ecologice şi de protecţie a mediului, 

dezvoltare, care poate conduce la o prosperare, dacă se regenerează resursele 

naturale, se protejează mediul și se respectă normele morale. Acest concept a fost 

enunțat în anul 1987, în raportul Brundtland, în contextul promovării reducerii 

amprentei ecologice a omului, a echității între generații, indivizi și națiuni, și a 

menținerii eficacității economice. Ulterior, conceptul a fost promovat în cadrul 

Conferinței Mondiale pentru Devoltare Durabilă, organizata de Națiunile Unite, în 

anul 1992, la Rio de Janeiro [1], stabilind că cei trei piloni interdependenți ai 

durabilității sunt creşterea economică, protecţia mediului, echitatea socială, la 

nivel local, naţional, regional şi global. 

 Eforturile depuse ulterior (Conferința de la Thessaloniki, 1997, Summit-ului de 

la Johannesburg, 2002, Rio+20) recunoaște educația ca un parametru important al 

durabilității și subliniază necesitatea includerii dezvoltării durabile în toate 

sistemele de învățământ și la toate nivelurile. În contextul acestor legături, 

UNESCO este organizația care susține prin fapte concrete educația pentru 

dezvoltare durabilă (EDD), printr-un ansamblu de activităţi orientate spre formarea 

METODA STORYTELLING ÎN CONTEXTUL PROMOVĂRII 

EDUCAȚIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 

(COMPONENTA MEDIU)  
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şi dezvoltarea trăsăturilor intelectuale şi morale (etice) ale oamenilor, în vederea 

respectării conştiente a unor norme şi principii de conduită pentru asigurarea 

dezvoltării durabile; activităţile educaţionale cuprinzând toate domeniile de 

dezvoltare social-economică şi toată populaţia pe durata vieţii [2]. Ariile tematice 

ale EDD sunt complexe și cuprind toate componentele unui mediu durabil: 

biodiversitatea (și impactul activității umane asupra ei), schimbările climatice, apa, 

reducerea riscurilor dezastrelor, diversitatea culturală, reducerea sărăciei, egalitatea 

de gen, promovarea sănătății, stil de viață sustenabil, pacea și securitatea umană, 

urbanizare sustenabilă [3]. 

Menționăm, în acest context, Acordul de Asociere UE - Republica Moldova, 

care prevede realizarea acţiunilor, ce vor conduce la atingerea obiectivelor de 

îmbunătăţire a sănătăţii populaţiei, de conservare a resurselor naturale, de majorare 

a eficienţei economice, de protecţie a mediului, de integrare a obiectivelor şi 

cerinţelor de mediu în politicile din toate domeniile, precum şi utilizarea 

tehnologiilor moderne, mai pure, şi a modelelor de producere şi consum durabil; 

acord ce impune și informarea, conștientizarea, în rândurile populaţiei, a acțiunilor  

necesare atingerii obiectivelor de mediu, asumate de Moldova [4,5]. 

Abordări și discuții 

Metoda reprezintă o cale pe care o urmează profesorul în scopul dirijării 

elevilor spre aflarea unor cunoştinţe noi, prin procesul de învăţare (instruire şi 

autoinstruire). Povestirea în geografie este o metodă expozitivă, o formă de 

expunere orală, cu caracter plastic, intuitiv, concret, evocator și emoțional. Prin 

această metodă se pot prezenta fapte geografice din mediile îndepărtate sau 

apropiate, care s-au derulat în perioade mai vechi sau mai recente, pe care elevii nu 

le-au văzut ori nu le-au auzit [6].  

Storrytelling (eng. storry - poveste; tell - a spune) sau istorioară/povestioară 

este relatarea orală a evenimentelor, însoțite de sunete, imagini, spusă în diverse 

culturi, în scop de divertisment, de educare, de conservare a valorilor morale și de 

păstrare a tradițiilor locale. 

În context pedagogic, povestirea trebuie să fie atractivă și exprimarea 

profesorului trebuie să sensibilizeze sentimentele și imaginația elevilor; 

participarea profesorului trebuie să fie evidentă și să trezească un registru larg de 

trăiri emotive, răscolitoare, precum și atitudini. Pentru confirmarea povestirii, 

profesorul poate recurge la material ilustrativ, sugestiv (desene geografice, 

proiecții, înregistrări fonice, imagini, documente și date), apoi comparații, lecturi 

geografice. De asemenea, optimizarea metodei cere și implicarea directă a elevilor 

în conținutul povestirii, cerându-li-se să povestească o întâmplare geografică trăită, 

un eveniment sau fapt geografic văzut la televizor sau aflat dintr-o carte, revistă, 
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după care pot esențializa conținuturile prin idei și titluri adecvate, folosind un 

limbaj geografic corespunzător [7]. 

În contextul promovării EDD, storytelling-ul, se referă la preocupările 

civilizațiilor actuale asupra viitorului nostru comun, multe dintre povestiri/povești 

concentrându-se asupra componentelor Pământului, modul în care a fost creat, și 

problemele care pot apărea atunci când noi uităm de importanța de a trăi în 

armonie cu acesta și cu noi înșiși [8].  

Storytelling-ul în EDD cunoaște în prezent un interes/o revigorare 

considerabil(ă), acest fapt fiind condiționat de acutizarea relațiilor om-

natură/habitat/Terra, cât și de necesitatea propagării unor viziuni, orientări vitale în 

domeniul protecției mediului. Totodată, nu uităm că povestirile, basmele, 

legendele, miturile despre relația dintre Pământ și locuitorii săi umani au rădăcini 

în cele mai vechi timpuri, și reprezintă o sursă de inspirație, un potențial pentru a 

înțelege mai multe moduri prin care noi apreciem sau devalorizăm componentele 

verzi și albastre ale planetei noastre, o perspectivă practică în abordarea 

dificultăților persistente în mediu, etc.  

Astfel, factorii principali care au favorizat utilizarea storytelling-ului ca metodă 

în predarea EDD sunt: prezența unor bogate tradiții și cunoștințe 

băștinașe/autohtone și necesitatea transmiterii  înțelepciunii lor de la o generație la 

alta; necesitatea implicării elevilor în studiul patrimoniului cultural, ca dimensiune 

- componentă a durabilității; stabilirea conexiunilor auditive cu elevii care nu sunt 

pe deplin angajați/activi în procesul de învățare din manuale; încadrarea 

principiilor, perspectivelor și valorilor relaționate dezvoltării durabile etc., [9]. 

În promovarea EDD, storytteling-ul poate fi aplicat la începutul sau finalul 

activităților frontale dirijate, cu scopul de a trezi interesul elevilor pentru ceea ce 

urmează, cât și pentru consolidarea sau verificarea cunoștințelor, luând în calcul și 

particularitățile de vârstă a grupului. Deseori această metodă “îmbracă” haina 

poveștilor (care are o situație inițială, un conflict, un punct culminant, suspans și 

rezolvare și posibil unele concluzii), accesibilă elevului, capabilă să-i trezească 

diverse emoții, atașament față de personaje, desprindera faptelor bune de cele rele 

etc.  

În cele mai multe cazuri, pe marginea unei povestiri se permite elevilor crearea de 

noi întâmplări, povestioare posibile, din imaginația lor sau din realitatea înconjurătoare, 

similare cu cele prezentate de profesor; sau în loc de a furniza finalul unei povești, li 

se cere elevilor să și-l imagineze, permițând, astfel, dezvoltarea gândirii critice, 

rezolvarea problemelor, judecarea faptelor, ș.a., (Ce-ți imaginezi că se va întâmpla 

în continuare? Care ar fi prelungirea logică a povestirii? Ce crezi că s-ar fi 

întâmplat dacă ...?).  
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Menținerea conexiuni povestirii cu conținutul lecției și tema sustenabilității este 

importantă. În acest caz se pot adresa întrebări care ar ilustra/exemplifica 

durabilitatea, principiile și valorile ei, prin intermediul povestirii expuse. De 

exemplu, relațiile prădător-pradă pot viza componenta durabilității hranei prin 

spunerea unei povești despre consecințele nedorite ale introducerii unor specii non-

native (de exemplu, iepurii în Australia) [10]. 

A spune o poveste este deseori considerată o “artă” și include mai multe etape: 

de căutare, selecție, practicarea povestirii ei etc., [11].  

Povestirile pot fi luate din evenimentele curente, istorie, programe de 

televiziune, literatură, teatru și chiar din experiența personală, dar cea mai veche 

formă a storytelling-ului s-a bazat pe tradițiile orale ale comunităților 

băștinașe și pe arta populară. Storytelling a fost practicat de generații, ca mijloc 

de divertisment, educație sau conservare a patrimoniului cultural și de insuflare a 

valorilor morale în rândul generațiilor mai tinere. În promovarea EDD, poveștile 

tradiționale reflectă valorile conținute adesea în înțelepciunea bătrânilor, în 

poveștile de creație, care comunică atât respectul pentru patrimoniul cultural, cât 

și pentru mediul înconjurător. Aceste cunoștințe autohtone sunt unice pentru o 

cultură sau o societate. Alte denumiri asociate lor includ: "cunoștințe locale", 

"cunoașterea populară", "cunoștințele oamenilor", "înțelepciunea tradițională" sau 

"știința tradițională", care sunt transmise din generație în generație, de obicei, prin 

cuvânt și ritualuri culturale, și au servit ca bază pentru agricultura tradițională, 

prepararea hranei, păstrarea sănătății, educație, conservarea mediului și alte 

activități importante pentru comunitățile din diverse părți ale lumii. Astăzi, există 

un risc sporit ca  multe cunoștințe autohtone să se piardă, iar împreună cu ele și 

cunoștințele valoroase despre modul durabil de trai [12]. 

Mai jos sunt expuse o serie de povești din tezaurul mondial, care promovează 

componentele durabilității și care pot fi utile în cadrul lecțiilor de geografie, 

biologie, educație ecologică, educație civică, etc.,[13]. 

1. Luna roșie (Spania) 

Obiective – să conștientizeze necesitatea grijei față de mediul înconjurător și a 

implicării active în protecția acestuia; să propună căi de combatere a degradării 

mediului. 

“A fost odată o mică planetă gri care era foarte tristă. Oamenii care locuiau 

acolo au uitat de ea, cu toate că posedau toate invențiile și navele spațiale care ar fi 

putut exista și de care ar fi avut nevoie vreodată. Ei au poluat întreaga planetă cu 

atât de mult gunoi, încât  nu mai existau nici plante, nici animale pe ea. 

Într-o zi, un mic băiat se plimba pe acea planetă și trecând pe lângă o peșteră, a 

observat în interiorul ei, o mică floare roșie. Și cum floarea se simțea foarte 

bolnavă - aproape pe moarte – băiatul a săpat-o cu grijă și a scos-o din sol cu tot cu 
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rădăcini. Apoi, el a început să caute un loc bun, unde ar putea replanta floarea. A 

căutat pe toată planeta, dar peste tot era atât de murdar, că nicăieri floarea nu ar fi 

putut supraviețui. Ridicând privirea spre cer, băiatul a văzut Luna mare și 

frumoasă.  

– Cred că ar putea trăi acolo! a zis băiatul încântat.  

Așa că băiatul și-a pus costumul de astronaut, a urcat într-o navă spațială și a 

pornit spre Lună. De sus, planeta se vedea cenușie și foarte tristă...  

După ce a sădit planta, băiatul a început să vină în fiecare zi pe Lună și să aibă 

grijă de ea, care între timp, departe de poluare, a crescut mare și de un roșu foarte 

aprins. Floare a fost atât de bine îngrijită, că a germinat, în curând, dând naștere 

altora, iar aceste alte flori au răspândit alte flori, acoperind întreaga Lună. 

De atunci, ori de câte ori florile micului băiat, își deschid petalele, Luna capătă 

o aură de culoare roșie, ca o lumină de avertizare. Poate că ne spune că, dacă nu ai 

grijă de planeta ta, va veni o zi când florile vor fi în măsură să crească doar pe 

Lună” [14]. 

2. Alisa – Alga și Freddy – Ciuperca (SUA) 

Obiective  – să înțeleagă structura lichenilor; să descrie procesul de simbioză 

dintre componentele lichenilor (alga și ciuperca); să indice trăsăturile generale ale 

procesului de adaptare a lichenilor la mediul înconjurător; să reflecteze asupra 

principiului bunelor relații între indivizii unei societăți. 

„Cu mult timp în urmă a existat o ciupercă pe nume Freddy. Acel Freddy 

ciupercă era un iscusit constructor de case, dar, spre regret, nu prea avea timp să își 

pregătească de ale gurii, de fapt nici nu era un bun bucătar. Pin apropiere de el, 

locuia Alisa, o algă  frumoasă cu părul lung și de un verde aprins, care lumina în 

bătaia razelor de soare, dar care era și o foarte bună bucătăreasă, din casa ei, în 

fiecare zi, ieșind niște mirosuri delicate, aromate, care îl înnebuneau pe Freddy. A 

hotărât ciuperca să o ia de nevastă pe algă și să locuiască împreună. După ce s-au 

căsătorit și-au luat, prin acord comun, un nume al familiei lor - Lichen (nici unul 

nu dorea să renunțe la numele său propriu, așa că au propus unul comun). Și-au 

împărțit și obligațiile casnice. Astfel, Freddy ciuperca construia și repara casa lor 

comună, iar Alisa alga – prepara hrana, ei putând trăi în armonie oriunde ei doreau, 

atât timp cât casa lor era bine luminată și scăldată de picăturile de rouă. 

De atunci și până în zilele noastre, când vedem lichenii, ne aducem aminte de 

povestea simbiotică a  doi îndrăgostiți: o ciupercă și o algă”. 

3. Arborii veșnic verzi (Danemarca) 

Obiective – să indice particularitățile arborilor cu frunza căzătoare și a celor 

veșnic verzi; să reflecteze asupra principiului de a acorda ajutor celor aflați în 

primejdie și a recompensei bine-meritate.  
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“Era un început de iarnă. Red, o pasăre călătoare, și-a rănit aripa sa și nu putea 

să zboare spre Sud. Stând la o margine de pădure, Red privea cum familia sa se 

pregătea să plece. În deznădejdea de a rămâne singur, acesta și-a strâns durerea în 

sine și a mai încercat o dată să se înalțe spre albastrul cerului. O dată aflată sus, 

însă, aripa ei a început să-și piardă penele, așa că Red nu a mai putut să-și 

continuie zborul, și a început să cadă drept în pădurea care cândva i-a fost casă. S-a 

rugat atunci Red de mesteacăn, arțar și stejar pentru ajutor, dar acei copaci nu s-au 

deranjat să-l ajute. Pe când coniferele, văzându-l în primejdie, i-au întins ramurile 

sale și i-au făcut o plapumă moale pe care să cadă, fără să se rănească. 

A trecut ceva timp, Red s-a vindecat și în călătoria sa spre Sud, l-a întâlnit pe 

marele magician Vântul, căruia i-a povestit istorioara sa. De atunci, de fiecare dată, 

la început de iarnă, când Vântul trece peste pădure, aruncă o vrajă asupra copacilor 

care nu au ajutat pasărea, lăsându-i fără frunze, pe când coniferelor, le păstrează 

acele lor, ca aceștea să poată ajuta și alte păsări rănite.” 

4. Condorul – regele păsărilor (Bolivia) 

Obiective – să cunoască particularitățile unor specii de păsări răpitoare; să 

indice trăsăturile pozitive și negative ale luptei pentru întâietate. 

“Într-o zi, păsările au decis că au nevoie de un rege și deoarece zborul este 

lucrul pe care păsările îl fac cel mai bine, au hotărât că pasărea care va zbura cel 

mai sus, să fie regele lor. A doua zi, dis-de-dimineață, păsările s-au adunat, s-au 

aranjat la linia de start și la semnalul celei mai bătrâne păsări, au săltat spre cer. Pe 

măsură ce înaintau, păsările mici, au obosit și au renunțat. Astfel, au rămas în cursă 

doar Condorul, Șoimul și Vulturul, păsări mari și puternice. Dar soarele era atât de 

fierbinte, încât Șoimul s-a întors. Condorul și Vulturul, și-au continuat 

ascensiunea, dar căldura soarelui era atât de mare, încât a început să ardă penele de 

pe capurile lor, transformându-le în pene albe. În cele din urmă și Vulturul nu a 

mai putut suporta căldura și s-a întors. Doar Condorul a continuat să zboare, chiar 

și după ce și-a ars penele, rămânând cu chelie pe cap. De atunci, Condorul este 

regele păsărilor și toți urmașii lui au chelie pe cap, ca semn al luptei pentru 

întâietate și al faptului că nu au fost înfrânți de nimeni”. 

5. Acul albinelor (Esop) 

Obiective – să indice părțile componente ale corpului albinei și funcțiile lor; să 

reflecteze asupra conceptelor de responsabilitate, securitate proprie, sacrificiu, 

rezistență, luptă etc.  

“Într-o zi Regina Albinelor s-a enervat că oamenii tot fură mierea de albine, așa 

că s-a urcat pe muntele Olimp și a cerut ajutor de la Zeus. O dată ajunsă la Zeus, 

aceasta, drept dar de vizită, i-a dat o ulcea cu miere, pe care Zeus de cum a 

încercat-o la gust, i-a plăcut și i-a promis Albinei că îi va îndeplini orice dorință a 

ei. Ea a cerut un ac cu care să înțepe pe oricine care-i fură mierea. Zeus și-a dat 
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seama de pericolul acestei cereri. Dar cum a promis, i-a dat Albinei un ac, doar că 

acesta putea ucide și omul, dar și albina, spunându-i: - Ori de câte ori vei dori să 

înțepi un om ori un animal, să te gândești la faptul că și tu, la rândul tău, va trebui 

să renunți la viața ta“  [15]. 

6. Mangusta și soția fermierului (India) 

Obiective – să determine particularitățile mangustelor ca prădători; să 

conștientizeze necesitatea de a nu acționa în grabă și de a gândi înainte de a 

acționa; să se expună asupra relațiilor om-animale de companie. 

“O dată tare demult, trăia un fermier și soția lui. După ani de căsătorie, în 

familia lor s-a născut un fiu. Și deoarece, timpurile erau grele și primejdioase, soția 

fermierului a dorit să aibă un animal de companie, care ar proteja copilul, și care, 

de asemenea, ar fi un companion/camarad pentru copilul ei. Ei s-au sfătuit și au 

decis că o mangustă ar fi cel mai potrivit. Așa că au adus o mangustă, care creștea 

împreună cu copilul. Un an mai târziu, într-o zi fermierul și soția lui trebuiau să 

plece la un târg și nu aveau cu cine lăsa copilul. Văzând cât de bine se împăca fiul 

lor cu animalul de companie, l-au lăsat pe acesta cu mangusta și au ieșit. După un 

timp, soția fermierului întorcându-se mai degrabă acasă,  la intrare în curte, a văzut 

că gura mangustei era pătată cu sânge și imediat și-a zis că mangusta a ucis copilul. 

În furie, a aruncat o cutie spre mangustă, rănind-o grav, apoi s-a grăbit înăuntru 

pentru a vedea ce s-a întâmplat cu copilul ei. Ea a fost surprinsă să găsească pe 

podea un șarpe mort, iar nu departe – copilul, jucându-se voios. Și-a dat seama că 

mangusta i-a salvat copilului, ucigând șarpele, și că a comis o mare greșeală. Ieșind 

afară s-a repezit spre mangustă să o mângâie, dar... mangusta era deja plecată...” 

[16]. 

7. Focul, Apa, Adevărul și Minciuna (Africa) 

Obiective – să reflecteze asupra valorilor umane asociate cu durabilitatea, 

precum responsabilitatea și cetățenia; să se expună asupra corelațiilor existente 

între adevăr și minciună, și a rolurilor lor în construcția unei societăți durabile; să 

indentifice modele de comportament a indivizilor dintr-o societate (pro- și contra- 

durabilității); să expună comentarii, argumente, proprii istorii, în contextul 

durabilității. 

“Cu mult timp în urmă, Focul, Apa, Adevărul și Minciuna trăiau împreună într-

o casă mare. Necătând la faptul că toate erau politicoase una față de cealaltă, ele au 

păstrat distanța. Adevărul și Minciuna s-au așezat pe laturile opuse ale camerei, iar 

Focul, în mod constant, a sărit din calea Apei. 

Într-o zi, toți s-au dus la vânătoare. Ei au găsit un număr mare de bovine și au 

început să le conducă spre casă, în satul lor. - Să împărțim aceste vite în mod egal, 

a spus Adevărul, mergând de-a lungul pajiștilor. - Acesta este modul corect!  
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Toți au fost de acord cu Adevărul, cu excepția Minciunii, care și-a dorit mai 

mult decât o cotă egală, dar a păstrat, pentru moment, tăcerea. În drumul lor spre 

sat, Minciuna s-a apropiat de Apă și în secret i-a șoptit: -Tu ești mai puternic decât 

Focul. Distruge-l și apoi vor fi mai multe vite pentru fiecare dintre noi!  

Fără să gândească, Apa a doborât asupra Focului, l-a astupat, l-a clocotit, l-a 

evaporat...până când acesta a  dispărut. Apa șerpuia veselă de-a lungul drumului, 

gândindu-se la mai multe vite ce aveau să-i revină ei. 

Între timp, Minciuna s-a apropiat de adevăr și i-a șoptit: - Uite! Convinge-te 

singur! Apa l-a ucis pe Foc, prietenul nostru cu inimă caldă! Să o lăsăm pe Apă și 

să luăm vitele la păscut în munți.  

Așa că Adevărul și Minciuna au pornit în sus pe munte, iar Apa a încercat să-i 

urmeze. Dar muntele era prea abrupt, iar Apa nu putea urca povârnișirile lui, așă că 

s-a aruncat în jos, rostogolindu- se pe pante. Chiar și azi, Apa încă se rostogolește 

în jos prin munți, fiindu-i trist că și-a ucis prietenul. 

Când Adevărul și Minciuna au ajuns în vârful muntelui, ultima i-a zis cu glas 

tare: - Sunt mai puternică decât tine! Vei fi servitoarea mea. Eu sunt stăpâna ta. 

Așa că toate vitele îmi aparțin!  

Adevărul s-a ridicat și a vorbit: - Nu voi fi robul tău! 

Ei s-au luptat și s-au luptat. În cele din urmă au adus ca judecător pe Vânt, 

pentru a decide cine a fost cel mai bun. Dar Vântul nu știa, și atunci, a mers prin 

toată lumea, cerând oamenilor sfat, cine-i mai puternic ? Unii oameni spuneau: - 

Un singur cuvânt al Minciunii poate distruge complet Adevărul, alții insistau : - Ca 

o mică lumânare în întuneric, Adevărul poate schimba orice situație. 

A revenit Vântul la munte și a zis: - Am văzut că Minciuna este foarte 

puternică. Dar... se poate pronunța numai în cazul în care Adevărul a încetat lupta 

de a fi auzit ! Și de atunci încoace acesta este cel mai mare Adevăr!“ [17]. 

8. Sora Lună (indienii aborigeni, America Latină) 

Obiective – să cunoscă fazele Lunii în rotația sa în jurul Pămîntului; să se 

expună asupra relațiilor frate-soră, în contextul familiei durabile. 

“Cândva, tare demult, Ke'so – Soarele și sora lui - Tipä'ke'so, Luna ("ultimul 

soare al nopții")  trăiau împreună într-o colibă din Est. 

Într-o zi Soarele s-a îmbrăcat pentru a merge la vânătoare, a luat arcul și 

săgețile lui și a plecat. El a fost absent mai mult timp, decât era de obicei, așa că 

sora lui, a devenit alarmată și a pornit în căutarea fratelui. În cele din urmă acesta 

s-a întors, aducând cu el un urs, pe care l-a împușcat, dar nu a găsit-o pe sora sa. 

Luna a călătorit peste douăzeci de zile în căutarea Soarelui, dar nu l-a găsit. De 

atunci, noi de pe Pământ vedem cum sora soarelui încă mai vine sus, pe cer, și se 

deplasează timp de douăzeci și ceva zile, luminând; apoi ea moare, și timp de trei-

patru zile, nu se vede nimic din ea. La sfârșitul acestei perioade, cu toate acestea, 
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ea se întoarce la viață și călătorește iar, luminând încă douăzeci de zile, și iar 

murind...” [18]. 

9.  Bufnița cu ochii mari (Madagascar) 

Obiective – să identifice particularitățile specifice bufnițelor ca prădători 

nocturni; să reflecteze asupra valorilor propagate de anumite pattern-uri ale 

consumismului, de încrederea deplină, de goana după frumusețe/modă, etc. 

“Povestea  bufniței cu ochii mari, e una foarte veche și începe de pe timpul când 

aceasta era o pasăre oricare, ca celelalte din pădure, care activa ziua. Cu toate că 

era o pasăre harnică, era și foarte singuratică, pentru că avea ochii mici. În fiecare 

zi, de pe ramul său, bufnița privea cu admirație alte păsări elegante, care aveau 

ochii frumoși, cu inele galbene în jurul lor, cum sporovăiua în stoluri. Prizând la 

curaj, într-o zi, bufnița le-a întrebat: - Ce faceți, că aveți așa ochi frumoși? Cum aș 

vrea sa fiu și eu ca voi! 

O mică pasăre din stol, râzând, i-a dat o rețetă: - Du-te în pădure și colectează 

seva din copacul Samata, fă o pastă din ea și aplic-o la ochi. Ea îți va face ochii 

albi, frumoși, ca ai noștri. Bufnița, disperată după frumusețe, a urmat sfatul ei. Dar 

a uitat că copacul cela era otrăvitor, astfel când și-a pus pasta pe ochi, aceștia au 

crescut de două ori în dimensiune, din cauza șocului și a durerii. Orbită și umilită, 

bufnița, de atunci a început să doarmă în timpul zilei, pentru a evita întâlnirea cu 

alte păsări, care ar râde de ea. - Dacă mă întâlnesc cu alte păsări, le voi mânca pe 

toate! și-a zis ea. Și în ziua de azi, bufnița, amar fiind păcălită, vânează păsările 

mai mici, sub acoperirea întunericului, ca să se răzbune pe ele” [19]. 

10. Rugăciunea tribului Onondaga (ameri-indienii aborigeni) 

Obiective – să reflecteze asupra cuvintelor adresate Naturii, asupra 

comportamentului individual - ca organism parte a Universului și să se expune 

asupra celor înțelese. 

“O Mare Spirit, a cărui răsuflare dă viață lumii și a cărui voce se aude în briza 

cea ușoară, fă-ne înțelepți ca să putem înțelege ceea ce ne-ai învățat, ajută-ne să 

învățăm lecțiile pe care le-ai ascuns în fiecare frunză și în fiecare stâncă, fă-ne gata 

întotdeauna de a veni la tine cu mâinile curate și privirea deschisă, ca atunci când 

viața se stinge, precum apusul de Soare, sufletele noastre să poată veni la tine fără 

rușine”. 

Concluzii 

În contextul schimbărilor majore din mediul înconjurător (excesul de poluare şi 

de degradare a factorilor de mediu, consumul iraţional de resurse naturale, 

conflictele armate, inegalitățile sociale etc.) care periclitează dezvoltarea 

umanităţii, Educația pentru Dezvoltare Durabilă devine un instrument important al 

durabilității/sustenabilității, necesară de a fi inclusă în toate sistemele de 

învățământ și la toate nivelurile (ca prim pas, recomandăm, includerea disciplinei 
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„Educaţia pentru Dezvoltare Durabilă” în programul de studii, opțional, al 

facultăților de Geografie, Biologie, Științe Sociale și în clasele liceale), cu 

reorientarea sistemului curent, bazat exclusiv pe oferirea de informaţii, către unul 

bazat pe tratarea de probleme și identificarea soluţiilor posibile (conform 

aspectelor dezvoltării durabile: Abordarea integrativă; Principiul "Gândește global 

– acționează local!" și Viziunea de lungă durată asupra dezvoltării comune). 

Utilizarea metodei storytelling în predarea Educației pentru Dezvoltare Durabilă, a 

fost favorizată de următorii factori: prezența unor bogate tradiții și cunoștințe 

băștinașe / autohtone și necesitatea transmiterii  “înțelepciunii” lor de la o generație 

la alta; necesitatea implicării elevilor în studiul patrimoniului natural și cultural, ca 

dimensiuni - componente ale durabilității; stabilirea conexiunilor auditive, 

imaginative și de gândire critică cu elevii antrenați în procesul de învățare; 

înțelegerea valorilor umane și a principiilor generale asociate cu durabilitatea etc., 

și poate fi aplicată la începutul sau finalul activităților frontale dirijate, cu scopul de a 

trezi interesul elevilor pentru ceea ce urmează, cât și pentru consolidarea sau verificarea 

cunoștințelor, luând în calcul și particularitățile de vârstă ale grupului. 
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ASPECTE PRIVIND CONEXIUNILE INTERDISCIPLINARE ALE 

GEOGRAFIEI CU ALTE DISCIPLINE ȘCOLARE LA TREAPTA 

LICEALĂ 

Jechiu Elena, lector universitar 

Catedra Geografie Umană, Regională și Turism, UST 

Rezumat. În comunicare sunt prezentate exemple de legături interdisciplinare ale geografiei cu 

alte discipline școlare la treapta liceală. În prima parte a comunicării sunt prezentate conceptele 

de inter-, mono-, multi-, plural și transdisciplinaritate, iar în a doua parte este prezentat rolul 

conceptelor geografice în diverse arii curriculare. În a treia parte a comunicării este exemplificată 

o cercetare care a fost organizată în timpul unei excursii cu elevii claselor liceale. Elevii au 

format patru grupuri: geografii, naturaliștii, istoricii, cei dragi de literatură. Fiecare grup a avut 

sarcini diferite. Rezultatele cercetării noastre au confirmat și identificat elementele spațiului 

geografic, relațiile dintre ele și în transformarea în cunoștință de cauză a cunoștințelor pe care le-

au obținut în studierea altor discipline decât Geografia. 

Conceptul de interdisciplinaritate poate fi înţeles mai bine prin comparaţie cu 

alte concepte: monodisciplinariîate, multidisciplinatitate, pluridisciplinaritate, 

transdisciplinaritate. Abordarea întrepătrunderii disciplinelor, a metodelor de 

cercetare şi a strategiilor aferente de organizare a conţinuturilor în contextul 

învăţării şcolare din aceste perspective au condus la reliefarea unor avantaje şi a 

unor limite. 

Monodisciplinaritatea, ca formă tradiţională de organizare a conţinuturilor în 

contextul învăţării pe discipline predate relativ independent unele de altele, oferă 

elevului siguranţa avansării lineare, graduale, ascendente, dar, în acelaşi timp, duce 

la o specializare excesivă ce are contact relativ cu realitatea. 

Multidisciplinaritatea se realizează, de cele mai multe ori, prin juxtapunerea 

anumitor cunoştinţe din mai multe domenii, în scopul reliefării aspectelor comune 

ale acestora. Dezavantajul principal este faptul că determină o supraîncărcare a 

programelor şi a manualelor şcolare. 

Pluridisciplinaritatea are ca punct de plecare în structurarea conţinuturilor o 

temă, o situaţie, o problemă abordată de mai multe discipline, cu metodologii 

specifice. Prezintă avantajul abordării unui fenomen din diferite perspective, 

reliefând multiplele sale relaţii cu alte fenomene din realitate. Nu este recomandată 

pentru nivelurile de şcolarizare care presupun un grad de specializare mai înalt. 

Transdisciplinaritatea este descrisă ca o formă de întrepătrundere a mai 

multor discipline; desemnează o nouă abordare a învăţării şcolare, centrată nu pe 

materii, teme sau subiecte, ci şi „dincolo” (trans) de acestea. Forma de organizare a 

conţinuturilor trebuie axată pe demersurile elevului (a comunica, a reacţiona la 

mediul înconjurător, a traduce, a se adapta, a prevedea, a alege, a decide, a crea, a 

transforma, a dovedi, a explica etc.). Disciplinele nu mai sunt valorificate ca scop 

în sine, ci ca furnizoare de situaţii şi de experienţe de învăţare/formare. Această 
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formă de organizare a conţinuturilor fundamentează învăţarea ancorată în realitate, 

favorizează viziunea globală, transferul cunoştinţelor în diverse contexte, dar, 

introdusă excesiv, prezintă pericolul acumulării de lacune, al lipsei de rigoare şi de 

profunzime în cunoaştere. 

În practica şcolară se regăsesc demersuri interdisciplinare la nivelul 

corelaţiilor minimale, obligatorii, sugerate chiar de planurile de învăţământ sau de 

programele disciplinelor sau ariilor curriculare (interdisciplinaritatea domeniilor 

învecinate, a problemelor abordate, transferul de metode sau strategii de cunoaştere 

sau de investigaţie, transferul de concepte). 

Aria curriculară Limbă şi comunicare prin disciplina Limba şi literatura 

română oferă, începând cu cele mai mici clase, mai multe texte cu conţinut 

geografic. În cadrul acestei discipline, un rol important îl au lecturile geografice, 

descrierile şi tablourile panoramice, unele legende populare. Lecturile geografice 

folosite în cadrul orelor de curs au rolul de a fixa, de a completa, de a întări 

adevărul ştiinţific despre caracteristicile unui obiect sau fenomen. Lectura are 

calitatea de a prezenta realitatea geografică în mod expresiv, sugestiv. Legendele 

populare geografice sunt deosebit de instructive prin conţinutul şi limbajul 

accesibil. Ele exprimă realitatea geografică în imagini vii, trezesc stări emoţionale, 

dezvoltă sentimentul de admiraţie pentru frumuseţile patriei. Se ştie că, la această 

vârstă, misticul, fantasticul joacă un rol foarte important în dezvoltarea imaginaţiei 

la copii. Dacă legendele geografice fac referire, mai ales, la locuri cunoscute din 

realitatea înconjurătoare, faptele şi fenomenele geografice vor fi mai uşor înţelese.  

Tot disciplina Limba şi literatura română ne sugerează, prin ghicitori, 

proverbe şi zicători, modalităţi de a dezvolta rapiditatea gândirii, de a stimula 

interesul pentru cunoaşterea a cât mai multor noţiuni geografice. Folosite în orice 

moment al lecţiei, ele devin o formă instructivă de activitate şi un mijloc de 

destindere. Din domenii foarte variate, de la noţiuni generale despre forme de 

relief, ape, localităţi, resurse şi activităţi umane, la noţiuni concrete (nume), 

ghicitorile ne ajută şi în consolidarea unor informaţii. De asemenea, proverbele şi 

zicătorile cu trimiteri geografice simt un mijloc de formare a unor atitudini morale 

corecte. Lectura textelor științifice – elaborarea eseurilorla subiecte din geografie, 

abilitatea elevului de a produce textul științific. 

Aria curriculară Matematică şi ştiinţe ale naturii, prin disciplina Matematică, 

ne ajută în înţelegerea scării de proporţii - micşorarea în desen a unei dimensiuni 

din natură. Cunoscând multiplii şi submultiplii metrului - ca unitate standard 

pentru lungime - elevii vor putea înţelege ce înseamnă şi cum se întocmeşte un 

plan şi apoi ce este harta şi cum reuşeşte ea să reprezinte grafic, micşorat şi cu 

ajutorul culorilor şi semnelor convenţionale o suprafaţă terestră mult mai întinsă în 

realitate. Putem spune că harta este un veritabil model matematic al naturii 
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deoarece redă micşorat suprafaţa terestră conform unei scări de proporţii care ne 

indică de câte ori a fost micşorată unitatea de lungime din natură pe hartă. Harta 

reprezintă o realitate care poate fi uşor regăsită în spaţiul apropiat şi este 

principalul mijloc de informare, cunoaştere, cercetare, expunere şi instruire 

geografică (Dulamă, 2006). Simion Mehedinţi scria: „ Harta a fost şi va rămâne 

totdeauna temelia adevărată a tuturor descrierilor geografice” (Mehedinţi, 1966). 

Ca sentiment, patriotismul nu se transmite şi nu se învaţă asemănător 

cunoştinţelor şi nici nu se repetă identic cu acestea, el presupune adeziune şi 

vibraţie interioară, care se declanşează şi se menţin nu în virtutea unei "comenzi” 

exterioare, ci a unei situaţii în care copilul este antrenat. Numai organizând 

asemenea situaţii de învăţare în vizite, excursii, drumeţii, activităţi cultural-

artistice, serbări şcolare etc. vom reuşi să consolidăm sentimentul patriotic. 

În realizarea acestor deziderate un rol important îl are obiectul Educaţie 

civică, obiect care, prin cumularea informaţiilor pe care le are elevul din diferite 

domenii, îl pune pe acesta în situaţia de a conştientiza mai întâi care sunt relaţiile 

dintre el şi comunitatea locală, popor, naţiune şi stat. Gradual, se delimitează 

astfel: dragostea faţă de familie, faţă de grădiniţă şi şcoală, faţă de localitatea 

natală, faţă de natura ce îl înconjoară, faţă de trecutul şi prezentul patriei, faţă de 

limba maternă, faţă de popor. 

Interdisciplinaritatea Geografiei cu Istoria, ca domenii învecinate şi făcând 

parte din aceeaşi arie curriculară Om şi societate, apare încă din primele ore. Nu se 

poate înţelege şi reprezenta spaţiul istoric fără ajutorul hărţii. Formarea poporului 

român şi a limbii române în spaţiul carpato- danubiano-pontic în asigurarea 

stabilităţii locuitorilor din acest teritoriu. Mărturiile rămase din muzee, 

monumente, morminte, ruine de cetăţi, biserici, mănăstiri etc. trebuie localizate pe 

hartă şi considerate obiective turistice, iar elevii îndemnaţi să viziteze aceste locuri 

încărcate de legende şi istorie. 

Poziţia geografică a Republicii Moldova în cadrul  Europei, care au 

determinat de-a lungul istoriei ei trecerea populaţiilor migratoare, rolul de obstacol 

în calea expansiunii otomane spre Europa de Vest, leagăn al creştinismului 

ortodox, pierderea unor teritorii, intrarea în sfera de influenţă comunistă, situaţia 

politico-economică actuală. 

Interdisciplinaritatea Geografiei cu Biologia sunt domenii apropiate prin 

cunoașterea adaptărilor plantelor și animalelor în diferite condiții climatice. 

Componentele naturii și factorii de formare a lumii vii au format crearea zonelor 

naturale și diferite legități geografice. 

În cadrul ariei curriculare Arte, este de un real folos în formarea unor 

deprinderi corecte de organizare echilibrată a unui spaţiu plastic. Folosirea 

desenului schematic la geografie uşurează foarte mult înţelegerea diferitelor 
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noţiuni care sunt astfel mai uşor de analizat, de comparat, se fixează şi se reţin mai 

temeinic, iar memorarea lor este de lungă durată (punctele cardinale, planuri, 

semne convenţionale, forme de relief, dictări topografice, zonele de vegetaţie şi 

faună etc.). 

Abilităţi practice din cadrul ariei curriculare Tehnologii. Sub directa 

îndrumare a cadrului didactic sau individual, elevii pot confecţiona şabloane, 

semne convenţionale din diferite materiale, colecţii de frunze, seminţe de plante, 

ilustraţii cu plante şi animale, roci, metale diferite, colecţii cu imagini etnografice 

(regiunile istorice), eşantioane de produse industriale, colecţii cu imagini de 

obiective turistice (plicuri, caiete, albume tematice individuale sau colective). Prin 

folosirea altor materiale naturale (nisip, argilă) sau sintetice (aluat, plastilină, 

hârtie, lemn, plastic, fire), elevii pot modela sau construi vulcani, formele de relief, 

apele curgătoare, mulaje, machete, plante, animale, peşteri, tuneluri etc. 

Tratarea interdisciplinară este o cerinţă modernă şi necesară învăţământului 

din zilele noastre, a cărui schimbare fundamentală constă în trecerea de pe lista 

informaţională pe cea formaţională. 

Introducerea principiului interdisciplinarităţii mobilizează, în acelaşi timp, 

cadrele didactice şi elevii. Aplicând acest principiu în învăţarea Geografiei se 

deschid numeroase orizonturi de instrucţie şi educaţie, îi ajută pe elevi să-şi 

formeze o privire de ansamblu asupra vieţii. 

Prezentarea cercetării 

Proiect de lecție-excursie al cercetării a fost studierea prezentarea modului în 

care au fost valorificate multiplele valenţe interdisciplinare ale Geografiei cu 

celelalte discipline.  

Tipul excursiei: de consolidare și fixare. 

Argument: elevii au dificultăţi în identificarea directă în natură a elementelor 

spaţiului geografic, a relaţiilor dintre acestea şi valorificarea cunoştinţelor 

dobândite în cadrul mai multor discipline. 

Excursia este o călatorie de cel puțin o zi, efectuată în afară de locul de 

reședință, având ca scop recreerea, refacerea fizico-psihică a persoanei, culegerea 

informațiilor prin observare directă, cunoașterea mediului în care trăim, vizitarea, 

informarea și studierea. Cu ajutorul excursiei se pot transmite noi cunoștințe, se pot 

fixa și sistematiza cunoștințele dobândite la lecții. Excursia are un rol deosebit în 

educarea elevilor în spiritul moralei civice, dezvoltândule anumite deprinderi de 

manifestare colectivă și interesul pentru cunoaștere. Este o formă de activitate cu 

caracter activ, atractiv și mobilizator. 

Locul de desfăşurare. Excursia a fost organizată la Muzeul Național de 

Etnografie și Istorie Naturală, Republica Moldova. 

Competențe: 
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-  Studierea și prezentarea modului în care au fost valorificate multiplele 

valenţe interdisciplinare ale Geografiei cu celelalte discipline.  

- Aprecierea aspectelor  sociale, civice și culturale ale spațiului geografic la 

nivel local, regional și mondial.  

Scopul: aprecierea importanței cunoașterii teritoriului nostru din cele mai 

vechi timpuri și necesitatea protecției mediului înconjurător, aprofundarea 

cunoștințelor de geografie, cultivarea sentimentului de patriotism prin declanșarea 

de emoții cu elemente de istorie a trecutului și prezentului țării. 

Forme de organizare a activității Elevii vor fi împărțiți în 4 echipe, fiecare 

echipa având sarcini precise, stabilite înainte de plecare în excursie. În timpul 

excursiei  pot fi folosite toate metodele de învățământ, însă observația, comparația, 

învățarea prin descoperire, problematizarea, demonstrația și interdisciplinaritatea 

se situează peprimul plan. Elevii au parcurs mai multe etape. 

Etapa 1. Organizarea grupului şi distribuirea fişelor. Am constituit 4 grupe 

de câte 8 elevi. Am stabilit sarcinile după un ghid de observare specific fiecărei 

echipe: grupa geografilor, grupa naturaliştilor, grupa istoricilor, grupa iubitorilor 

de literatură. 

Etapa 2. Cercetarea în teren 

Grupul geografilor a avut următoarele sarcini: cercetarea evoluţiei geologice 

și paleogeografice a Pământului, cercetarea și evoluția geologică al teritoriului 

dintre râul Nistru şi Prut, formelor de relief create, alcătuirea colecţiei de roci şi 

minerale. 

Grupul naturaliştilor a avut sarcinile: urmărirea şi semnalarea deşeurilor 

menajere şi de altă natură depozitate corespunzător sau nu; urmărirea calităţii 

apelor curgătoare şi stătătoare; observarea şi notarea zonelor de teren despădurite 

abuziv; observarea şi semnalarea zonelor predispuse la alunecări de teren; 

semnalarea zonelor atmosferice încărcate cu fum şi noxe de la fabrici, uzine etc; să 

enumere plante și animale incluse in Cartea Roșie; Masuri de protecție a plantelor 

și animalelor pe cale de dispariție. 

Grupul istoricilor a avut rolul de: a determina epocile istorice ce reflectă 

diverse evenimente din viaţa social politica şi economică a locuitorilor teritoriului 

dintre Prut ţi Nistru, în baza surselor examinate. Să argumenteze caracterul 

neomogen al structurii etnice ca rezultat al evoluției istorice și social-politice. 

Grupul iubitorilor de literatură a avut ca sarcini specifice: observarea 

obiectelor care îi reprezintă pe fiecare, a manuscriselor şi fotografiilor care 

amintesc de viaţa şi activitatea marilor personalităţi ale literaturii române remarcați 

în perioadele istorice de formare a țării noastre. Domeniul lingvistic evaluează prin 

eseu cerinţe clare asupra limbajului si structurii ca produs al lecţiilor de limbă 

română. 
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Etapa 3. Sintetizarea observaţiilor de teren (elaborarea materialelor 

didactice). După desfăşurarea activităţii – excursia școlară, elevii fiecărei grupe au 

elaborat rapoarte după planul stabilit şi totodată au întocmit şi un portofoliu al 

excursiei.  

Informațiile dobândite în timpul excursiei vor fi valorificate în cadrul unei 

activități de diseminare fie prin realizarea posterelor , rezumatelor, completarea 

portofoliilor ș.a.  Activitatea din timpul excursiei a făcut posibilă prin prezentare şi 

celorlalţi elevi care nu au participat la excursie.  

Elevii au avut posibilitatea să caute informaţii sursele bibliografice propuse de 

profesori, informații obținute de la muzeu și din reţeaua internet. 

Concluzii 

Rezultatele s-au axat pe dezvoltarea capacităţii de explorare/investigare a 

realităţii, prin folosirea unor competenţe crosscurriculare,  în mod concret s-a 

urmărit relaţia dintre om şi spaţiul geografic, istoric şi cultural şi formarea 

atitudinilor pozitive faţă de realitatea unui mediu ecologic echilibrat, necesar  

vieţii. 

Excursia şcolară reprezintă o modalitate ideală de a pune în practică 

cunoştinţele teoretice acumulate la diverse discipline. 
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REALIZAREA COMPETENȚEI SPECIFICE INTERPRETAREA UNOR 

DOCUMENTE GEOGRAFICE (TEXTE GEOGRAFICE) ÎN 

 CLASELE A X-XII-A 

Lupu Olesea, profesor de geografie, grad didactic superior 

IPLT „Mihai Eminescu”, mun. Ungheni 

Pornind de la faptul că, prin predarea geografiei, se urmăreşte descoperirea 

progresivă a aspectelor definitorii ale spaţiului geografic, voi trata factorii care 

vizează sporirea eficienţei predării-învăţării acestei discipline în învăţământul 

liceal, prin interpretarea corectă, originală și, totodată, calitativă a unor documente 

geografice, cum este textul geografic. 

Prin utilizarea și interpretarea documentelor geografice (texte), elevilor li se 

se creează imagini vii, intuiţii autentice care au valoare reală. Acestea reprezintă 

relevarea detaliilor esenţiale dintr-un mesaj, care poate trece dincolo de imaginea 

vizuală, de aceea interesul şi capacitatea de cunoaştere şi înţelegere a mediului 

geografic, prin intermediul mesajelor scrise, sunt legate şi de abilitățile 

profesorului de a oferi un cadru motivațional învățării geografiei, de selectarea/ 

pregătirea conţinutului veridic și temeinic, valenţe educative bine stabilite, 

îmbinate cu prezentarea de ilustraţii, hărţi, foto etc. 

Realizarea competenței specifice interpretarea unor documente geografice 

(texte geografice) permite utilizarea unui spectru larg de strategii de instruire, care 

oferă posibilitatea formării acesteia printr-un sistem cumulativ şi continuu. 

Prin urmare, interpretând unele documente geografice, elevii își formează 

aptitudini: 

 de a se exprima corect atât din punct de vedere lexical, cât și gramatical; 

 de a descrie clar, logic, coerent un eveniment, fenomen, proces; 

 de a analiza obiectiv conținutul textului; 

 de a se familiariza cu terminologia geografică, transformând-o în una 

accesibilă; 

 de a participa direct la dinamizarea procesului de cunoaștere și aplicare în 

practică a conținuturilor geografice.                                                                                                    

Încărcătura informaţională şi descriptivismul diminuează din posibilitatea 

învăţării geografiei, de aceea un profesionist bun va ține cont de descongestionarea 

informațională și va transforma descriptivismul într-o învățare și studiere a 

documentelor științifice captivantă, cu o implicare activă a receptorilor de 

informații. Astfel, va pune accentul pe: 

- Înţelegerea rolului determinant al curriculumului şcolar în orice activitate de 

proiectare şi de organizare a instruirii;                 

- Înţelegerea organizării structurate a modului de formare a competenţelor, de la 

cele specifice, la competenţe generale şi la domenii de competenţe – cheie; 
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- Înţelegerea modului de formare a competenţelor în timp etc. 

În cadrul lecțiilor de geografie, pot fi identificate mai multe tipuri de organizare a 

informaţiei în texte. Acestea pot fi: narative, explicative, demonstrative, ştiinţifice, 

definiţii, rezumate, destinate analizei, întrebări, destinate lecturii complementare, 

lacunare. Este evident că aceste categorii de texte sunt însoţite frecvent de 

reprezentări cartografice, grafice şi imagini. (După O.Mândruț „Instruirea 

centrată pe competenţe la geografie în învăţământul preuniversitar”).  

Există lucrări predominant literare, care cuprind texte narative referitoare la 

elemente sau fenomene geografice. De exemplu, lucrarea lui Daniel Defoe 

„Robinzon Crusoe” cuprinde informaţii de interes geografic, deși este o lucrare 

literară. De exemplu: Competenţe: analizarea textului (domenii: competenţa de 

comunicare scrisă), extragerea informaţiilor (domeniul: competenţa „a învăţa să 

înveţi"). Obiective operaţionale. Elevii vor fi capabili: 

- să analizeze conţinutul unui text descriptiv literar; 

- să extragă informaţii cu caracter geografic dintr-un text literar. 

Exemplu: „Am constatat că anul nu poate fi împărțit ca la noi, în Europa, în 

iarnă și vară, ci în anotimpuri secetoase și ploiose, după cum urmează: jumătate 

de februarie, luna martie și jumătate din aprilie: anotimp ploios, întovărășite de 

tunete și trăsnete, iar soarele fiind aproape sau chiar la echinocțiu, apoi jumătate 

din aprilie, lunile mai, iunie și iulie și jumătate din august: anotimp uscat, soarele 

fiind la nord de Ecuator… 

În baza acestei lucrări pot fi explicate un șir de adevăruri geografice.  

Sarcină de lucru: Studiați fragmentul de text și realizați următoarele sarcini: 

  Ce înţelegi prin „echinocțiu”?  

    De ce autorul identifică doar două anotimuri? Explică cauza ce determină 

acest fenomen. 

 Ce a vrut să spună Crusoe prin: „Ploile sunt întovărășite de trăsnete și 

tunete”? 

  Identifică locul / regiunea pe harta fizică unde se desfășoară acțiunea 

descrisă.  

Prezentarea și analiza situațiilor de învățare 

Elevii construiesc cunoștințe în mod individual, însă, dacă profesorul îi 

transformă în actanți direcți în situațiile de învățare organizate, evaluează cum 

anume au rezolvat sarcinile de lucru, le cere să prezinte produsele realizate, să 

expună un raționament vs de informația analizată, doar atunci se va asigura un 

caracter interactiv-formativ al instruirii.   

   Pași de explorare:lectura difuză, individuală pentru perceperea textului ca 

întreg - lectura analitică pentru conștientizarea textului - extragerea ideilor 

principale sub forma unui plan sau rezumat - transformarea textului inițial într-un 
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text nou, esențializat, construit de fiecare elev în parte. O astfel de exploatare 

educațională a textului îi angajează pe elevi într-un proces creator și eficient.  

Exemplul I.(clasa a XII-a, subiectul „Degradarea mediului. Măsuri de 

protecție”)  

Cunoștințe integrate competenței de a analiza, a interpreta și a prelucra un 

text științific 

Cunoștințe 

declarative 

Subcompetențe și cunoștințe procedurale Cunoștințe      

atitudinale 

  

Concepte: 

text 

științific, 

înțelegere, 

prelucrare, 

schemă,  

rezumat, 

noțiune, 

clasificare, 

apreciere 

 

Decodificarea textului 

-identificarea părților componente ale textului 

(termeni-cheie, tipuri de degradare, cauzele 

degradării, consecințele degradării, măsuri de 

protecție);                                                       -

analizarea cuvintelor necunoscute (degradarea 

mediului, protecția mediului, conservarea 

mediului,monitoring, poluant); 

-identificarea tipului de text (științific); 

-identificarea caracteristicilor textului, a 

gradului de dificultate (grad de dificultate 

mediu, reprezintă un studiu) 

Înțelegerea textului 

-găsirea sinonimelor pentru cuvintele 

necunoscute (degradare-scăderea calității, 

degradare fizică-acțiune mecanică); 

-analizarea relațiilor cauzale, de timp, spațiale 

(evoluția numerică a populației conduce la 

suprpopularea unor teritorii și 

suprasolicitarea de produse alimentare ); 

-identificarea clasificărilor,  definițiilor, legilor 

(clasificarea tipurilor de degradare: fizică, prin 

poluare(chimică, termică, radioactivă 

bacteriologică,)); 

-formularea întrebărilor/răspunsurilor pe baza 

textului (exemplificați tipuri de degradare a 

mediului în localitatea natală); 

Prelucrarea textului 

-scoterea în evidență a cuvintelor-cheie; 

-selectarea informației de bază și rezumarea 

acesteia; 

  -fixarea scopului 

lecturii; 

 (caracterizarea 

complexă a 

tipurilor de 

degradare a 

mediului); 

-recitirea  

pasajelor 

neînsemnate 

(conținutul este în 

întregime 

important); 

 

 

 

-lucrul cu 

dicționarul 

(termeni-cheie, 

tipuri de 

degradare, 

cauzele 

degradării, 

consecințele 

degradării, 

măsuri de 

protecție); 

 

-prelucrarea 

corectă a 

informației 
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-formularea ipotezelor, concluziilor; 

-elaborarea de scheme,organizatori. 

(construirea 

organizatorilor 

grafici). 

 

 Curriculumul actual este orientat spre formarea valorilor și a atitudinilor de 

ordin geografic, lingvistic, cultural și social. Totodată, activitățile de învățare sunt 

intercalate cu tehnici de integrare creativă a ideilor, a informațiilor acumulate la 

diferite discipline școlare.                          

      Exemplul II. Împreună cu profesorul de limba și literatura română am 

realizat o lecție de tip răsturnat ( clasa a XII-a) la drama „Doina” de Ion  Druță.  

    Competența transversală vizată: Competența de a învăța să înveți (Cunoştinţe: 

Utilizarea terminologiei în situaţii noi. Abilităţi: Interpretarea unor texte cu 

conţinut geografic. Atitudini: Dezvoltarea interesului pentru lecturile cu un 

conţinut specific).  

Profesorii de limba și literatura română și geografie predau conțintul prin 

intermediul rețelelor de socializare, iar elevii au posibilitatea să-i asculte online. 

Rolul profesorului de geografie este în a-i orienta pe elevi cum să selecteze 

informația geografică din textul literar. În baza vizionării secvențelor video de 

acasă elevii răspund la întrebările: 

1. Despre starea cărui element natural se vorbește în lucrare? 

2. Ce competențe neformate la moldoveni se evidențiază din  fragmentul de text: 

Tudor„ Noi știm a câștiga o sută ruble, dar a cheltui nu ne ajunge căpățâna...”?  

3. Ce tip de agricultură se practica în Moldova în anii 70 ai secolului trecut?  

4. Ce tip de reproducere a populației era caracteristic în perioada descrisă?  

Răspunsurile elevilor:  

Elev: Din dialogul Doinei cu Tudor Mocanu: „Lasă mata, că avem atâta aer curat 

în Moldova, încât chiar de s-ar dovedi că aerul curat nu face bine, tot n-am avea 

încotro ...” se vorbește de un mediu aerian curat, un echilibru între compoziția 

gazoasă a aerului. Astăzi, dezvoltarea ramurilor industriale, a mijloacelor de 

transport pun în pericol calitatea, compoziția aerului.      

Elev: Activitatea de bază a personajelor din dramă este agricultura(sectorul primar) 

care se menține cea mai importantă, doar că tipul tradițional(colectivizarea) de 

agricultură a fost înlocuit cu unul mai modern (intensiv, mecanizat, diversificat). 

Elev: Cei patru copii ai lui Tudor Mocanu confirmă tipul tradițional de reproducere 

a populației (în familiile țăranilor se nășteau mulți copii). În prezent, Moldova 

înregistrează un tip modern de reproducere. Atitudinea tatălui, a fraților față de 

Maria, fiica lui Tudor, față de Veta-mamă, soție scoate în evidență probleme de 

discrinimare de gen, la fel se observă că, în structura pe sexe, predomină bărbații.  

176



Textele destinate analizei pot fi supuse unor comentarii orale, scrise sau pot 

reprezenta subiectul extragerii unor idei principale sau a unui rezumat.  

Interpretarea textului geografic poate fi eficientă dacă se ține cont de algoritmul de 

formare a competenței: cunoștințe - funcționalitate - conștientizare – aplicabilitate 

- comportament. 

Exemplul III: Subiectul „Degradarea mediului aerian”, clasa a XII-a, tehnica 

termeni-cheie în avans, etapa Realizarea sensului. Algoritmul menționat anterior îl 

redau pe ecran sub forma unui traseu, pe care elevii trebuie să-l parcurgă timp de 

25 minute.  

Cunoștințe: elevii procesează textul și identifică conceptele-cheie, cunoscute sau 

studiate anterior: Degradarea mediului aerian, sursa de poluare, poluanți 

atmosferici, smog, aerosoli, gaze de eșapament, efect de seră. 

Funcționalitate: stabilesc relații între termeni și îi explică (îi orientez să identifice 

relații logice, cronologice, de cauzalitate).  Răspunsurile elevilor: 

 Oxizii de azot din gazele de eșapament 

 Metanul din deșeurile în putrefacție         efect de seră                 încălzire globală 

 Bioxidul de carbon din arderea carburanților     

Conștientizare: elevii au prezentat dovezi, informaţii cu referire la sursele de 

poluare a mediului aerian, identifică, în baza textului, punctele, riscurile 

descoperite în această situaţie (tendința de reducere a învelișului glaciar din 

regiunile polare sau montane). 

Aplicabilitate: au identificat mai multe alternative de soluționare a problemei 

mediului, au prezentat dovezi care ar putea modifica situaţia (promovarea modului 

înlocuirea combustibililor fosili cu cei alternativi etc.). 

Comportament: au elaborat și explicat etapele care trebuie parcurse în rezolvarea 

problemei(monitorizarea problemei, publicitate, restructurarea proceselor 

tehnologice din termoenergetică, transport, metalurgie, energetică etc.).     

Așadar, competența interpretarea textului geografic poate fi eficientă, dacă se 

aplică corect algoritmul de formare, când elevii, conștient, realizează operaţii 

intelectuale ca: procesarea informației, stabilirea relațiilor între termini, analiza, 

componente, procese, sinteza, comparaţia, clasificarea. 

Exemplul IV: Prezint un exemplu de utilizare a textului lacunar la subiectul 

„Federația Rusă”, clasa a XI-a. Competența vizată: Elaborarea textelor 

geografice în baza analizei unui suport cartografic. La etapa Evocare în clasa a 

XI-a „A” pentru a stabili nivelul de abilități ale elevilor în aplicarea materialului 

cartografic pentru selectarea unei informații, în clasa a XI-a „B”, l-am aplicat la 

etapa Realizarea sensului, pentru a racorda nivelul cognitiv la cel al  interpretarii și 

aplicării prin intermediul sursei cartografice. Sarcina: Utilizând hărțile necesare 

completați spațiile libere cu informația necesară: „ Rusia ocupă partea de est a 
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….și nordul..., câteva mii de insule din Oceanele….și…. Se întinde în limitele 

paralelelor de ….și meridianelor…Se învecinează cu .… state. Cele mai întinse 

hotare le are cu statele:……..,…….,………,……,…….. . Poarta maritimă spre 

Europa de Vest se realizează prin Marea..., iar prin Marea Neagră se realizează 

calea maritimă spre …,..,și…” . 

Menționez că elevii ambelor clase au identificat elementele geografice pe 

hartă, respectiv au asamblat informațiile de pe hartă într-un text lacunar, 

dezvoltându-și capacitățile de orientare, aplicare corectă a atlasului geografic. 

 O modalitate eficientă de explorare şi exploatare a textelor este 

transformarea textelor de bază în construcţii noi, care conservă mesajul iniţial, 

redându-l într-o formă accesibilă elevilor.  

Exemplul IV: Clasa a XII-a, subiectul „Problema ecologică. Deșertificarea”. 

Scopul lecției: transformarea textului folosit ca exemplu de rezumat („Rezumarea 

textelor”) într-un text și mai şi mai simplu, redat sub forma unei scheme. Tipul 

textului: schemă.   

 

 

 

 

  

 

Sursa: Dulamă M., (Modele, strategii şi tehnici didactice activizante cu aplicaţii în 

geografie „exemplu de ciorchine”). 

 Destul de important este ca elevul să identifice mesajul geografic în diferite 

surse de informare: istorice, artictice etc. pentru a înțelege procesele, evenimentele, 

fenomenele descrise în textul citit. În acest context folosesc textul exploratoriu. 

(Clasa a XII-a, subiectul „Tipologia mediilor geografice”).  

  Exemplul IIV: „Era un pământ sălbatic, roşu de culoarea sângelui după ploaie, 

de culoarea cărămizii în timpul secetei, cel mai bun pământ din lume pentru 

bumbac. Era o regiune plăcută, cu case albe, ţarini paşnice, râuri încete şi gălbui, 

dar o regiune de contraste unde strălucirea soarelui era orbitoare şi umbra foarte 

deasă. Terenurile defrişate şi nesfârşitele ogoare de bumbac ale plantaţiilor 

surâdeau unui soare cald, domol, binevoitor. La marginea lor se înălţau pădurile 

virgine, întunecate şi răcoroase chiar în amiezile cele mai arzătoare, păduri 

misterioase, puţin sinistre, ai căror pini ce vuiau păreau să stea de veacuri, 

răbdători, de veghe, murmurându-şi ameninţarea într-un suspin: "Băgaţi de 

seamă! Aţi fost ale noastre odată. Vă putem lua înapoi” (M. Mitchell „ Pe aripile 

vântului„). Sarcina: Completați în baza textului tabelul alăturat cu informațiile 

necesare: 

Cauzele deșertificării 

de;ertific[rii 
Modificări climatice 

T ridicate, 
evaporare mare, 
condensare scăzută 

 

Secarea apelor de 

suprafață și fântânilor 

Reducerea covorului vegetal Dispariția vegetației 
Extinderea deșertului 
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Consecințe Cauze 

Era un pământ sălbatic, roşu de 

culoarea sângelui după ploaie 

Prezența fierului în compoziția chimică a 

solului 

Terenurile defrişate Defrișarea în scopul extinderii terenurilor 

agricole (cultivarea bumbacului) 

Râuri încete şi gălbui Relieful de cîmpie determină cursul lent și 

liniștit al râurilor 

Utilizarea textului „ Pe aripile vântului” de M. Mitchell din perspectiva 

Standardelor de eficiență a învățării. Clasa a XI-a (Unitatea de învățare 

„Economia mondială”).  

Standardul Indicatori Formularea sarcinii 

Domeniul  Limbaj geografic 

Cunoașterea și utilizarea 

noțiunilor geografice 

Identificarea 

termenilor 

geografici specifici 

în diferite surse de 

informație 

Identificați 3 termeni geografici 

întîlniți în text 

Domeniul  Sistematizarea și interpretarea organizatorilor statistici, grafici și 

cartografici  

Sistematizarea și aplicarea în 

activitatea cotidiană a diferitor 

surse organizatorilor statistici, 

grafici și cartografici 

Interpretarea 

diferitor surse de 

informare în 

caracterizarea 

societății 

Indicați  tipul de relație agrară 

menționată în text 

Domeniul  Relații cauzale dintre componentele mediului geografic  

Argumentarea relațiilor 

cauzale dintre diferite 

componente, procese, 

fenomene naturale și umane 

sub aspect spațial 

Explicarea 

relațiilor cauzale 

dintre  

componentele 

naturale și umane 

ale mediului 

geografic 

-Argumentați relația: terenuri 

defrişate şi  ogoare de bumbac. 

-Stabiliți la ce categorie de resurse 

naturale se atribuie terenurile 

defrișate 

-Indicați grupa de culture agricole 

și subgrupa la care se atribuie 

bumbacul 

Domeniul  Atitudine și comportament privind mediul geografic 

Demonstrarea și analiza 

problemelor mediului 

geografic și aplicarea 

cunoștințelor geografice în 

proiectarea măsurilor de 

soluționare la nivel local, 

regional și global 

Generalizarea  

cunoștințelor 

despre activitatea 

umană.  

Demonstrați în baza textului două 

probleme ale mediului geografic 

cauzate de presiunea antropică 

Sursa: Adaptată de autor în baza Standardelor de eficiență a învățării; Standarde 

de competență- instrument de realizare a politicilor educaționale                               

Evaluarea competenței de interpretare a textului geografic  

(Tipuri de evaluări realizate la clasă, cu referire la subiectele analizate anterior). 

Evaluarea orală: 
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Exemplul VIII: La sfârșitul unității de învățare „Agricultura mondială”, clasa a 

XI-a activitate-training, elevilor li se propune două texte diferite (text 

complementar). Competența vizată: Interpretarea diferitor surse de informare în 

caracterizarea agriculturii. 

Sursa A: Conform Merce şi Ivan (2005), în ultimele şase decenii, consumul anual 

de pâine pe locuitor, în Europa, a scăzut de la 200 kg la aproximativ 70 kg. În 

acelaşi timp, consumul anual de carne a crescut de la 30 kg, la peste 70 kg.  

Sursa B: Karl von Linne afirma că „structura omului, externă și internă, 

comparativ cu cea a altor animale, arată că fructele și legumele suculente constituie 

mâncarea sa naturală.”  

Sarcina de lucru individuală: Studiază, în mod individual, textele propuse, 

selectează afirmația pe care o consideră veridică, argumentând alegerea.  

Din argumentele elevilor: 

Un elev: eu sunt adept al primei idei, deoarece organismul uman este construit pe 

proteine,iar carnea este un rezervor de proteine. 

Un elev: Eu susțin ideea a doua, cei mai longevivi oameni au fost vegetarieni, 

plantele sunt ușor de consumat și sunt benefice proceselor metabolice din 

organismul nostru.  

Sarcina de lucru perechi (PPG): Realizează o conversație cu referire la conceptele 

științifice folosite în argumentarea sursei alese. Elevii sunt distribuiți în grupuri 

conform sursei alese. (fitofagii și zoofagii). Se distribuie rolurile în cadrul 

grupului. Sarcina de lucru în grup: Se deleagă sarcini în cadrul grupului: 

Grupul „Fitofagii”:   

 - Completaţi blazonul cu 5 produse care se obţin din grâu. 

  -Stabiliți 2 exemple de relații de producție între cultura cerealelor cu alte 

subramuri ale economiei mondiale. 

  - Identificați 2 state producători mondiali de grâu și 2 state producători de orez și 

2 state producătoare de porumb.                                                                                                                                                                                                                         

Grupul „Zoofagii” Completați imaginea propusă (pește) cu caracteristicile:                               

 - pe coada – indicați 4 areale piscicole.                                                                                                      

- pe înotătoarea dorsală  - selectați 4 state care practică sericicultura.                                                            

- pe corp –prezentați 3 avantaje pentru consumatorii de pește.   

 În concluzie, pot evidenția faptul că, în centrul reformei curriculre actuale, 

stă demersul didactic reconsiderat, centrat pe elev și pe nevoile sale. Strategiile de 

instruire alese în activitatea la clasă, bazate pe interpretarea  textului geografic, se 

axează pe idea de a-i învăța pe elevi cum să învețe, cum să prelucreze informațiile 

și cum să gândească independent și eficient. În acest scop, personal continui să 

cercetez și să înțeleg modul cum învață atât elevii capabili să însușească materia 
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ușor, cât și cei, care însușesc mai greu, pentru a le oferi acestora posibilități variate 

de îmbunătățire a învățării și dobândirii de performanțe. 
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ELABORAREA UNOR MODELE OBIECTUALE ÎN ACTIVITĂŢILE 

DIDACTICE GEOGRAFICE 

Manoli Nadejda, grad didactic I 

Liceul Teoretic “ Ion Creangă”, mun. Cahul 

Rezumat. Modelarea este o metodă de cercetare şi o metodă didactică valoroasă,  prin utilizarea 

căreia elevii îşi formează o imagine  mai clară asupra fenomenelor din realitate. În lucrare sunt 

prezentate exemple de utilizare adecvată a tehnicii didactice Modelarea la lecţiile de Geografie în 

clasele de gimnaziu şi de liceu. Modelele utilizate au fost construite de către elevi. 

Argument 

     Competenţele specifice la lecţiile geografie pot fi formate prin diferite metode 

didactice  interactive, una dintre care este modelarea. Modelarea este o modalitate 

de reprezentare a realităţii şi o metodă de cunoaştere a ei. Modelarea este metoda 

didactică de explorare indirectă a realităţii prin care gândirea elevului este condusă 

la descoperirea  adevărului cu ajutorul modelului şi a raţionamentului  prin 

analogie [2]. Prin modelare pot fi reproduse anumite însuşiri (structură, 

compoziţie, proprietăţi, dinamică etc) ale unui fenomen, proces, obiect. Utilizarea 

metodei modelării la lecţiile de geografie este foarte valoroasă din următoarele 

considerente: prin modelare elevii îşi dezvoltă capacităţi cognitive şi abilităţi de 

cercetare; prin modelele elaborate elevii îşi reprezintă sub formă de imagini mai 

complet şi corect aspecte din realitatea înconjurătoare. 

     Prin modelare pot fi  formate şi dezvoltate la elevi următoarele competenţe: 

- colectarea, prelucrarea şi interpretarea datelor şi materialelor geografice; 

- caracterizarea complexă a unor fenomene geografice; 

- rezolvarea unor probleme abordate în temele studiate; 

- întocmirea unor prognoze ale evoluţiei unor procese şi fenomene geografice. 

    Repere metodologice 

    Modelele reprezintă o verigă intermediară între realitatea obiectivă şi 

cunoaşterea teoretică cu direcţii în ambele sensuri - de la realitatea percepută la 

teorie şi invers  - de la teorie către realitatea supusă observaţiei. 

     Modelele sunt clasificate în diverse tipuri conform anumitor criterii. Frecvent 

utilizat la lecţiile de geografie este tipul de modele în funcţie de  natura lor 

existentă.   Din acest punct de vedere  se deosebesc:  

- Modele substanţiale (obiectuale ): machetele, mulajele.  

- Modele grafice (figurative): diagrame,  profile, schiţe, organizatori grafici etc. 

- Modele logice (simbolice): algoritmi de lucru, formule logice. 

      În procesul educativ-instructiv modelul este folosit sub două  aspecte. Primul 

aspect reprezintă  învaţarea cu ajutorul modelelor construite de alţii (de profesor, 

părinţi, fabrică).  Al doilea  aspect se referă la învăţarea prin construcţia modelelor 

de către elevi cu ajutorul profesorului. Primul caz presupune familiarizarea elevilor 

cu ideea că obiectele şi fenomenele pot fi modelate şi studiate. Al doilea caz 
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presupune folosirea raţionamentului analog, pentru ca pe baza asemănării dintre 

model şi original să se poată descoperi noi proprietăţi . 

      Utilizarea modelelor obiectuale în predarea- învăţarea geografiei. 

      Modelele obiectuale sunt construcţii materiale de dimensiuni mici, cu scopuri 

didactice prin care se reprezintă obiecte,  fenomene, procese sau sisteme 

geografice. Elevii pot studia modelele obiectuale din toate părţile deoarece 

reprezintă sistemele geografice tridimensionale şi pot analiza mecanismele de 

funcţionare. În realizarea modelelor obiectuale există dezavantaje că nu pot fi 

reduse la aceeaşi scară toate elementele modelului [1]. Modelele reproduc 

realitatea obiectelor, proceselor geografice.  

      În continuare vor fi prezentate exemple de utilizare a tehnicii didactice 

Modelarea la lecţiile de Geografie. 

     Exemplul 1. Tema: Apele subterane, clasa  a V-a. 

Sarcina de lucru. Elaboraţi un model obiectual cu scopul de a reflecta condiţiile 

de formare a apelor arteziene.  

      Elevii au construit modelul „Fântâna artezieană”. Prin culori au reprezentat 

straturile de roci, orizontul acvifer. Utilizând  modelul elevii au dedus condiţiile 

formării apelor arteziene.  

     Exemplul 2. Tema:  Râurile, clasa a V-a.   

Sarcina de lucru. Construiţi un model care demonstrează dependenţa caracterului 

cursului râului de relief. 

     Elevii au elaborat modelul  obiectual „Cascada” - model care facilitează 

înţelegerea dependenţei caracterului cursului râului de relief. 

     Exemplul 3. Tema: Relieful fluvial, clasa  a X-a.  

Sarcina de lucru. Elaboraţi modelul unei văii fluviale. Indicaţi elementele 

componente ale văii fluviale. 

       Utilizarea modelului obiectual „Valea fluvială” ajută elevii să perceapă spaţial 

structura văii fluviale, să reliefeze elementele componente ale unei văi fluviale . 

      Exemplul 4.  Tema: Dinamica plăcilor litosferice,  clasa  a X-a. 

Sarcina de lucru. Întocmiţi un model obiectual care să reflecte procesul de 

subducţie al plăcilor litosferice. 

     Înţelegerea dinamicii plăcilor litosferice, procesului de subducţie necesită 

imaginaţia spaţială a elevilor. Astfel, utilizarea modelului obiectual „Subducţia 

plăcilor litosferice”  formează  elevilor o  imagine clară asupra acestui proces. 

Exemplul 5 . Tema: Unităţile de relief ale continentelor, clasa  a X-a. 

Sarcina de lucru. Construiţi un model care să ilustreze mişcările orogenetice de  

cutarea ale  stratelor de roci și formarea munților. 

    Modelul  „Munţi cutaţi” ajută elevii să înţeleagă mai profund procesele de 

cutare care au loc în scoarţa terestră   şi formarea munţilor. 
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     Exemplul 6.   Tema: Procesele gravitaţionale, clasa  a  X-a. 

Sarcina de lucru. Construiţi un model obiectual care să reproducă o alunecare de 

teren, evidențiind elementele caracteristice ale acesteia. 

     Utilizarea modelului obiectual „Alunecare de teren” conving elevii de 

necesitatea aplicării măsurilor de prevenire şi combatere a alunecărilor de teren. 

 

Concluzii 

 Utilizarea modelelor obiectuale în predare  - învăţare ajută la însuşirea mai 

 temeinică a conţinuturilor curriculare , trezeşte interesul elevilor faţă de temele 

abordate şi oferă un impact pozitiv asupra formării conceptelor despre fenomenele 

si procesele care  au loc/ apar în natură . 

 Prin modelare, elevii obţin informaţii mai exacte din realitate, îşi formează  

 imagine clară asupra unui fenomen care s-a produs şi despre care au citit, auzit din 

diverse surse/canale de informare. 

 Modelarea ca metodă  didactică este utilă la lecţiile de geografie, deoarece 

 elevii se obişnuiesc să documenteze informaţii din diferite surse, să argumenteze 

propriile ideile elaborate/expuse, să demonstreze pe viu unele procese care se 

desfăşoară în natură. 

 Modelul are o valoare euristică. Studiul de model dezvoltă spiritul de  

observaţie, capacitatea de analiză şi sinteză, prevederea, imaginaţia, antrenează 

gândirea creatoare a elevului, conduce la cunoaşterea realităţii.  
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VALENŢE FORMATIVE ALE ABORDĂRII INTERDISCIPLINARE 

ÎN CONTEXTUL PREDĂRII DISCIPLINEI GEOGRAFIE 

Mihailov Zinaida, profesor de geografie, grad didactic superior 

Liceul Teoretic ”Dante Alighieri”, mun. Chișinău 

Rezumat. În acest articol se vorbeşte despre rolul mijloacelor de învăţământ, modalităţile de 

folosire a mijloacelor de învăţământ care permit o asimilare mai rapidă a materiei şi o activitate 

mai intensă atât a profesorului, cât şi a elevilor. Unele mijloace de învăţământ permit abordarea 

interdisciplinară care este o formă de cooperare între disciplinele şcolare şi care se realizează în 

principal respectând logica ştiinţelor respective adaptate particularităţilor şi legităţilor didactice 

menite să-l ajute pe elev să-şi formeze o imagine unitară asupra realităţii, de dezvoltare a gândirii 

critice, de a recunoaşte evenimente, de a înţelege fenomene, de a se implica mai activ în viaţa 

socială. 

Cuvinte-cheie: mijloace de învăţământ, interdisciplinară, cooperare, legităţi didactice, logică, 

ştiinţe, gândirea critică, evenimente, fenomene. 

 

Valenţe formative. Caracterizare generală 

Concepute ca subdiviziuni ale metodelor didactice, mijloacele de învăţămînt sunt 

constituite din ansamblul instrumentelor şi aparatelor utilizate de profesori în 

scopul facilitării transmiterii, asimilării, fixării şi aplicării în practică a 

cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor elevilor. 

În practica şcolară se utilizează o gamă variată de mijloace, începînd de la cele 

tradiţionale, pînă la cele moderne, actuale. 

Mijloacele didactice prezintă importante valenţe informative şi formative, acestea 

putînd fi sumarizate astfel: 

 prin acţiuni de motivare a elevilor în demersul educaţional; 

 modul de abordare a învăţării şi a tipului de învăţare; 

 modalitatea de proiectare a curriculumului şcolar şi structurarea programelor 

analitice; 

 îmbinarea organică a activităţii de predare cu cea de învăţare. 

Prin natura lor, mijloacele didactice pot valorifica activitatea instructiv-educativă şi 

pot fi folosite în realizarea oricărui tip de activitate şi în atingerea oricărui tip de 

obiective. 

Prin mijloacele didactice se descoperă, se informează şi se transmit noi cunoştinţe, 

se ilustrează şi demonstrează unele adevăruri, se formează noţiuni şi abilităţi, se 

fixează şi se aplică în practică cunoştinţele, se recapitulează cunoştinţe, se 

evaluează informaţiile asimilate şi deprinderile formate. 

 

Rolul şi funcţiile mijloacelor de învăţământ în şcoala modernă 

În cadrul unei acţiuni educative, sub aspectul eficienţei distingem patru mari 

domenii: obiectivul de realizat, conţinutul de idei vehiculat, strategia de lucru 
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adoptată, evaluarea. Accentul pus doar pe unul sau două din cele patru domenii nu 

poate asigura reuşita actului educaţional. Pedagogia modernă propune organizarea 

în aşa măsură a procesului de învăţământ, încît problemele de conţinut şi strategie 

să se realizeze în funcţie de obiective. Prioritar este stabilirea obiectivelor, iar în 

funcţie de acestea se vor anticipa conţinuturile, metodele şi mijloacele de învăţare 

şi instrumentele de evaluare. 

A specifica un obiectiv în termeni operaţionali implică şi stabilirea imediată şi 

adecvată a strategiei didactice, în mod deosebit a metodelor ce urmează a fi 

utilizate şi a mijloacelor de învăţămînt. 

Parte componentă şi foarte importantă a strategiei didactice este mijlocul de 

învăţămînt definit ca parte materială, naturală sau intenţionată care susţine 

realizarea obiectivelor activităţii de instruire. Ansamblul resurselor materiale 

folosite în procesul de învăţămînt are ca scop perceperea, înţelegerea, fixarea şi 

consolidarea informaţiilor. 

Utilitatea mijloacelor de învăţămînt a fost determinată de: 

 concepţia filosofică – materialist senzualistă, potrivit căreia simţurile dau 

valoare de adevăr cunoştinţelor noastre şi nimic nu există în intelect fără a 

exista mai întîi în simţuri; 

 nevoia de a înţelege mesajul didactic în toată complexitatea lui, astfel că 

apelul la mai mulţi analizatori facilitează acest lucru; 

 optimizarea procesului de învăţămînt prin instrumentalizarea lui, adică prin 

folosirea unor materiale tehnice de natură didactică sau nedidactică asociate 

unor metode. 

Mijloacele didactice se interpun între profesor şi elev fortificînd capacitatea 

instructiv – educativă a acestuia şi facilitînd activitatea de învăţare a elevului. Ele 

redimensionează raportul dintre latura verbalistă şi cea acţională – practică a 

activităţii didactice şi pun elevii în contact cu obiecte, fenomene, evenimente, 

procese greu accesibile percepţiei directe. Familiarizează elevii cu mînuirea unor 

obiecte, de exemplu hărţi geografice la disciplinele geografie şi istorie, solicită şi 

sprijină operaţiile gîndirii – matematică şi geografie în cazul aplicării reţelei de 

grade a hărţii, calcularea distanţelor, orei pe glob; stimulează cercetarea şi 

afectează pozitiv imaginaţia şi creativitatea elevilor atît la orele de geografie, cît şi 

biologie studiind în imagini componenţa lumii organice a unei zone naturale, 

elaborînd postere cu conţinut ecologic etc. Mijloacele didactice nu se opun 

cuvîntului şi scrisului, ci se integrează în contextul lor. 
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Modalităţi de integrare eficientă în structura activităţilor şi a mijloacelor de 

învăţămînt specifice disciplinelor şcolare 

În ceea ce priveşte integrarea mijloacelor de învăţămînt în activitatea didactică 

trebuie avută în vedere valoarea loc psihopedagogică, condiţiile şi modalităţile de 

utilizare a lor. Fiind instrumente pedagogice, ele au menirea de a optimiza 

comunicarea educaţională dintre profesor şi elev. 

Valoarea pedagogică a mijloacelor de învăţămînt rezultă din implicaţiile pe care o 

au asupra transmiterii şi asimilării mesajelor didactice, iar criteriul de apreciere al 

acestei valori nu poate fi decît acela al efectului pe care îl au în realizarea 

obiectivelor. 

Alegerea mijloacelor de învăţămînt adecvate situaţiilor educaţionale favorabile 

învăţării depinde de capacitatea profesorului de a opta pentru un mijloc de 

învăţămînt care să asigure conştientizarea celor învăţate, concomitent cu motivarea 

învăţării. Profesorul trebuie să perceapă psihologia tipului de învăţare care 

intervine în condiţiile mijlocului de învăţămînt ales la un anumit grup de elevi, 

ţinînd cont de vîrsta acestora, de anumite particularităţi fizice şi intelectuale. 

Mijlocul de învăţămînt are contribuţie la transmiterea informaţiei noi, precum şi îşi 

aduce aportul la formarea unor aptitudini şi deprinderi intelectuale. 

Eficienţa diferitelor mijloace de învăţămînt se face în funcţie de contribuţia lor la 

realizarea obiectivelor propuse, luînd în considerare trei criterii de ordin 

pedagogic, tehnic şi administrativ: 

 Criteriul pedagogic se referă la identificarea funcţiilor pe care trebuie să le 

îndeplinească mijloacele de învăţămînt în cadrul activităţilor: de sensibilizare la 

o problemă de comunicare, de prezentare a unor situaţii-problemă; de 

transmitere de informaţii suplimentare; de captare a atenţiei; de sprijinire a 

formării deprinderilor practice. 

 Criteriul tehnic presupune măsura în care dispunem de mijloacele dorite, 

uşurinţa de procurare şi folosire, caracterul practic al utilizării lor, cît de 

familiare ne sunt nouă şi elevilor. 

 Criteriul administrativ presupune şi luarea în calcul a posibilităţilor de dotare 

a sălii de clasă cu anumite materiale, ambianţa în care se produce învăţarea, 

arhitectura internă, flexibilitatea împărţirii spaţiului educaţional. 

Alegerea mijloacelor care să fie la maximum utilizate cu eficienţă depinde în 

ultima instanţă de competenţa cadrului didactic de a le integra şi adapta unei 

situaţii de învăţare avînd în vedere atît criteriile de selectare menţionate, cît şi tipul 

de activitate în care se utilizează.  
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Funcţiile mijloacelor didactice 

a) Funcţia formativ-educativă – vizează exersarea capacităţilor operatorii ale 

elevilor şi dezvoltarea curiozităţii epistemice. 

b) Funcţia informativ-formativă – relevă faptul că mijloacele didactice oferă un 

volum mare de informaţie într-un timp relativ scurt. 

c) Funcţia ilustrativ-demonstrativă – mijloacele didactice sunt considerate uneori 

substitute ale realităţii, auxiliare ce pot înlocui obiecte sau fenomene 

inaccesibile observaţiei directe. 

d) Funcţia de investigare-experimentală – are ca finalitate formarea de abilităţi 

practice şi intelectuale. 

e) Funcţia ergonomică – relevă faptul că mijloacele de învăţămînt relaţionează 

eforturile cadrelor didactice şi ale elevilor, diminuînd şi volumul de timp necesar 

pentru achiziţionarea unor cunoştinţe sau formarea de deprinderi. 

f) Funcţia de evaluare – e evidentă în activitatea în care cadrul didactic îşi propune 

acest obiectiv şi recurge la utilizarea mijloacelor didactice. 

g) Funcţia estetică – exprimată în ideea că un mijloc didactic permite elevului să 

intre mai rapid în contact cu anumite valori. 

 

De ce interdisciplinaritate? 

Interdisciplinaritatea este o formă de cooperare între discipline şcolare diferite, 

care se realizează în principal respectănd logica ştiinţelor respective adaptate 

particularităţilor și legităților didacticilor şi-l ajută pe elev să-și formeze o imagine 

unitară asupra realităţii, îi dezvoltă o gîndire integratoare  care să stimuleze idealul 

educativ ”savoire-faire”. Conexiunea disciplinară cunoaşte patru niveluri de 

concretizare: 

Multidisciplinaritatea vizează juxtapunerea unor elemente ale diverselor 

discipline pentru a pune în lumină aspecte comune. 

Pluridisciplinaritatea este o integrare mai accentuată bazată pe comunicarea 

simetrică între diferitele paradigme explicative. 

Transdisciplinaritatea vizează o întrepătrundere a mai multor discipline, care duc 

la apariţia unor discipline noi sau la alte domenii de cunoaştere. 

Interdisciplinaritatea implică stabilirea şi folosirea unor conexiuni între limbaje 

explicative sau operaţii, cu scopul diminuării diferenţelor care apar între 

disciplinele de învăţămînt clasice.   

Intervenţia profesorului determină corelaţii obligatorii prevăzute de programele 

şcolare şi impuse de logica noilor cunoştinţe, fapt ce duce la interdisciplinaritate. 

Se pot elabora, în echipă, proiecte de lecţii, planificări semestriale / anuale comune 

a două sau mai multe discipline, CDȘ-uri, programe speciale pentru excelența 

școlară, învățare diferențiată. 
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Predarea şi învăţarea unei discipline au dezavantajul că folosesc perceperea 

secvenţială şi insulară a realităţii unice făcînd-o uneori artificială. Din acest motiv 

este necesară realizarea unor conexiuni între anumite discipline şcolare pentru o 

percepere unitară şi coerentă a fenomenologiei existenţiale. 

Instruirea interdisciplinară sau cea transdisciplinară presupune o serie de 

interacţiuni care se manifestă prin: 

 Interpretarea critică a informaţiilor obţinute din diverse surse istorice; 

 Intervenţia profesorului determină corelaţii obligatorii prevăzute de programele 

şcolare şi impuse de logica noilor cunoştinţe, fapt ce duce la interdisciplinaritate.  

În continuare voi prezenta cîteva exemple din pracica mea de activitate. 

Putem compara și urmări această tangență pe exemplul programei școlare la 

Istorie, clasa 11, profil real. 

1.Unitatea de învățare-Viața economică în epoca modernă. 

2.Competențe specifice: 

- Manifestarea atitudinii pozitive faţă de impactul evenimentelor istorice asupra 

dezvoltării  societăţii. 

3.Subcompetențe: 

*Cunoaşterea şi interpretarea surselor istorice; 

*Analiza comparativă a fenomenelor şi proceselor istorice din epoca modernă. 

4.Conțunuturi: 

1.Perioada mercantilistă a capitalismului. 

2.Revoluţia agrară, prima faza a revoluţiei industriale. 

3.Liberul scimb. A doua fază a revoluţiei industriale. 

5.Strategii: SINELG, Asociaţii libere, Cubul, RAI, Conversaţia euristică, 

Observarea sistematică, Comparaţia, Adoptă o poziție. 

 

Programa școlară Geografia umană a lumii, clasa11 

1.Unitatea de învățare- Economia mondială. Agricultura. 

2.Competențe specifice: 

- Construirea unui demers  ştiinţific geografic. 

- Colectarea, prelucrarea şi interpretarea datelor şi materialelor geografice. 

3.Subcompetențe: 

* Comunicarea corectă în limba maternă cu utilizarea adecvată a termenilor 

geografici. 

* Clasificarea ramurilor economiei mondiale. 

8. Caracterizarea factorilor de dezvoltare a ramurilor agriculturii 

4.Conțunuturi: 

1. Structura economiei mondiale. Diviziunea geografică internaţională a muncii. 

5.Strategii: 
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SINELG, Asociaţii libere, Cubul, RAI,Predicții,Conversaţia euristică,Observarea 

sistematică, 

Comparaţia, Adoptă opoziție. 

O secvență din lecția de istorie-Etapa Evocare: 

*Care a fost rolul Marelor Descoperiri Geografice? 

*Ce subînțelegeți prin așa numitele Lumea Veche și Lumea Nouă? 

O secvență din lecția de geografie. 

Subiectul: Economia mondială. Etapele de formare ale economiei mondiale. 

Evocare:  

1. Analizați harta și enumerați care au fost cele mai importante descoperiri 

geografice pe parcursul secolelor XV-XVI. 

2. Cum credeți, în care măsură ele au avut importanță în formarea economiei 

mondiale? 

Tehnici de lucru: Predicții. 

„Călătoria lui Cristofor Columb”, elevii vor face predicţii, notînd în tabel : 

Ce crezi că s-a 

întîmplat? 

Care sunt momentele 

istorice marcante? 

 

Ce dovezi ai ? 

-dovezile vor fi 

formulate dupa 

studierea hărților 

tematice, resurselor 

istorice și 

geografice. 

 

Ce s-a întîmplat de fapt ? 

-au fost descoperite 

teritorii noi, ins. Cuba etc. 

 

 

Sinteză și analiză : 

Studierea hărților geografice : 
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Realizarea sensului: 

Definiție. Sistemul economiei mondiale include economiile naționale ale tuturor 

statelor lumii și constă din: 

    *comerțul exterior 

    *circulația finanțelor 

    *migrațiile resurselor umane  

    *întocmirea contractelor economice 

    *crearea organizațiilor internaționale 

    *schimbul de informație științifico-tehnică 

    *relații economice reciproce 

Epoca Marilor Descoperiri Geografice și dezvoltarea furtunoasă a transportului 

maritim a condus la dezvoltarea relațiilor comerciale dintre state și părți ale lumii. 

În dezvoltarea sa societatea trece prin  trei etape consecutive : 

    *preindustrială 

    *industrială 

    *postindustrială 

La sfîrșitul secolului al XVIII lea are loc „revoluția industrială„ în Anglia care a 

înlocuit munca manuală prin producția de fabrică. 

Descoperirile din acele timpuri au constituit trepte ale unui progres continuu în 

perfecționarea mașinilor și sporirea producției industriale.  

Descoperirea motorului cu ardere internă, a combustibilului lichid  au devenit baza 

principală a ramurii costrucției mașinilor. S-au perfecționat mijloacele de transport 

și comunicații. În 1863 în Londra a fost dat în exploatare primul metrou, în 1869 a 

intrat în funcțiune Canalul Suez, iar în 1914 – Canalul Panama. 

Începînd cu 1917 ,cînd a avut loc revoluția bolșevică din Rusia , și mai ales după 

cel de-al Doilea Război Mondial, cînd 13 țări din Europa și Asia au fost incluse în 

sistemul socialist, economia mondială s-a divizat în 2 părți diametral opuse : 

economia neplanificată a pieței libere (economia mondială capitalistă) și economia 

planificată bazată pe structuri statale (economia mondială socialistă). Dezvoltarea 

acestor 2 tipuri de economie a decurs pe căi diferite. 

 TEHNICI DE LUCRU:CADRANELE. 

,,Canalul Panama” 

1. Ce ai văzut în imagine ? 

-sunt postate imagini ale bazinului 

m. Mediterane,m. Roșii. 

2. Cuvinte – cheie ( trei ) prin care 

ai defini rolul canalului în legătura 

cu state/continente. 

3. Ce ai simţit citind istoria 

construcției canalului? ( starea de 

spirit). 

 

4. Ce alt titlu s-ar potrivi canalului 

reeșind din importanța acestuia ? 
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Competențele transversale prin interdisciplinaritate 

Utilizarea T.I.C. în predarea istoriei şi geografiei 

Transformări ale hărții politice a Europei după anul 1989 în Europa, din 

perspectivă istorică şi geografică. 

*Unitatea de învăţare nr. 1 - Harta politică a lumii. Studiu de caz: Europa. 

*Tema lecţiei: Evoluția în timp a hărții politice, din perspectivă istorică şi 

geografică. 

*Unitatea de învățare: Cooperare și conflict. Relații internationale în lumea 

contemporană. 

*Tema lecției: Lumea după Războiul Rece 

 

Prezentarea prezi.com. /PPT 

Avantaje: aceasta poate fi adaptată la interesele elevilor, la nivelul clasei, la 

particularităţile de vîrstă ale elevilor, la experienţa dobîndită şi la nivelul de ciclu 

curricular, putînd fi folosită la diferite clase, folosirea imaginilor şi a sunetului, cît 

şi a animaţiilor, pentru a da dinamism prezentării şi pentru a fi mai uşor receptate. 

Profesorul poate interveni în diferite momente ale lecţiei pentru a sublinia sau 

clarifica anumite elemente, intercalînd pasajele scrise cu imaginile. Prin 

intermediul acestei metode, învăţarea este condusă sau mediată de profesor. 

Utilizarea acestor prezentări este o modalitate noua de desfăşurare a lecţiilor, într-o 

manieră interactivă şi plăcută. Ea se constituie într-o alternativă a prezentărilor 

clasice de tip Power point. O astfel de prezentare vine din procesul de modernizare 

a învăţămîntului, de diversificare a ofertei educaţionale. În plus oferă o varietate de 

conţinuturi, materiale didactice, alternative şi oferă feed-back imediat.  

Pentru tema propusă spre exemplificare, prezentarea prezi ne oferă posibilitatea 

susţinerii interdisciplinare a unei teme studiate atât la disciplina istorie cît şi la 

geografie. 

Acest mijloc T.I.C., oferă o relaţie flexibilă între profesori şi elevi, ce nu exclude 

activizarea, dialogul şi completarea în relaţia dintre cei doi actori ai procesului 

didactic. Aplicaţiile cu ajutorul calculatorului pot fi utilizate pe scară largă, avînd 

atît destinaţie educaţională cît şi culturală. 

Pentru elevi, această metodă de prezentare şi alte mijloace şi instrumente T.I.C. în 

general oferă posibilităţi de lărgire a orizontului de cunoştinţe, achiziţia 

independentă a unor idei, informaţii ce pot fi apoi utilizate în alte lecţii. Prin 

utilizarea acestui tip de mijloace T.I.C. se pot atinge obiective educaţionale foarte 

variate, de formare de competenţe, atitudini, valori ş.a. Ele îl implică pe elev într-

un proces de analiză a unor situaţii diferite. 

Nu în ultimul rând se oferă elevilor accesul la formele moderne de instruire, 

alternative celor tradiţionale. Predarea interdisciplinară a acestei teme oferă 
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posibilitatea contactului dintre elemente de istorie, geografie, literatură, politică, 

cultură ş.a., care pot fi reunite într-o viziune unitară. De exemplu în cadrul 

subiectului „ Apele subterane. Protecția apelor în R.Moldova„ clasa a 8-a , în etapa 

Evocare ,  împreună cu elevii am definit sensul termenilor vechi „ fîntînă cu 

cumpănă„ și „coromîslă„ care rar se mai întîlnesc în vorbirea cotidiană, astfel 

realizînd legătura între disciplinele geografie, istorie, limba română, ceea ce 

accentuiez la fiecare lecție, dar cer și elevilor să găsească această legătură și să 

demonstreze prin exemple concrete importanța acesteia. 

Utilizarea prezentării prezi/PPT ca metodă poate da o prezentare foarte interesantă 

de tip itinerar, iar elementele constitutive pot crea legături secvenţiale între 

conţinuturile lecţiei. Ea constituie un suport pentru accesibilizarea conţinuturilor, 

dar oferă şi posibilitatea exemplificării cu fotografii, hărţi, imagini etc. 

 

Proiect didactic 

Subiectul: Etapele de formare ale hărții politice. 

Disciplina: Geografia umană a lumii. Clasa a 11-a. 

Scopul - dezvoltarea competenţelor specifice disciplinelor istorie şi geografie. 

Obiective/Competențe derivate din curriculum- nucleu. 

 1. Formarea de capacităţi şi deprinderi de lucru, de cercetare. 

 2. Realizarea unor corelaţii între conceptele specifice disciplinelor. 

 3. Formarea unor atitudini, valori specifice europene. 

Strategii didactice - expunerea, demonstraţia, observaţia, analiza, prezentare prezi 

/ PPT, problematizarea, lucrul cu harta, TIC 

Conţinuturile - sunt expuse variat, alternativ, text-imagine şi sunt relevante. 

 Prezentarea geografică şi situaţia istorică a statelor europene care au suferit 

schimbări după 1989. 

 Schimbările produse în Europa după 1989 s-au manifestat sub aspect istoric, 

fizico geografic, administrativ –politic, economic precum şi în relaţiile 

dintre state. 

Compararea hărților Europa postbelică și harta politică a Europei actuale 

(mileniul III) - În urma acestor schimbări s-au modificat suprafeţele statelor, s-au 

schimbat vecinii, apoi trăsăturile fizico-geografice, situaţia internaţională, sau 

statutul politico-juridic, s-au schimbat capitalele, unităţile administrative-

politice/administrativ teritoriale ale acestor state, activităţile economice. 

Se impune astfel o nouă caracterizare geografică şi o nouă configurare a statelor, o 

modificare a conţinuturilor lecţiilor la geografie și istorie care se predau la clasele a 

XI- a. 

Vom face o scurtă prezentare a acestor state punctînd schimbările suferite. 

Evaluare - feed-back imediat şi oferit de fişe de evaluare aplicată la sfîrşitul lecţiei:  
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Analizaţi harta ”mută” a Europei şi identificaţi statele nou apărute şi vecinii lor. 

Identificați două cauze și două urmări ale modificărilor teritoriale apărute în 

Europa, după 1989. 

Compararea hărților Europa postbelică și harta politică a Europei actuale 

(mileniul III): 

 - În urma acestor schimbări s-au modificat suprafeţele statelor, s-au schimbat 

vecinii, apoi trăsăturile fizico-geografice, situaţia internaţională, sau statutul 

politico-juridic, s-au schimbat capitalele, unităţile administrative-

politice/administrativ teritoriale ale acestor state, activităţile economice.  

 

Un alt mijloc de colaborare și de legătură strînsă interdisciplinară este educația 

muzeală 

Educația muzeală își propune să faciliteze descoperirea de către elevi a unor lumi 

diferite, îndepărtate în timp și spațiu. 

Educația muzeală își propune, printre altele, să deschidă muzeul pentru toți 

educabilii, ajutăndu-i să cucerească lumi valorice noi. O educație realizată în acest 

perimetru le formează sensibilitatea, îi ajută să  dezvolte sentimente pozitive 

despre obiecte și lumea înconjurătoare. Muzeul dezvoltă și formează percepții și 

trăiri emoționale față de timp și temporalitate, îi responsabilizează pe tineri față de 

o anumită tradiție, contribuind la conturarea identităților individuale și colective 

prin respect și auto-disciplină. 

Pot fi identificate mai multe ipostaze ale activităților dintr-un muzeu care trebuie 

regîndite în perspectivă pedagogică. Elementele care pot deveni puncte de reper în 

evidențierea specificității educației muzeale ar putea fi următoarele : 

- natura activităților propuse (tur ghidat, tur interactiv tradițional, tur cu un ghid 

personal, vizita liberă); 

- formule de asistență pedagogică pentru vizitatorii-elevi (exponate, etichete, 

panouri cu text explicativ, instrumente audiovizuale și interactive etc.); 

- conduite de raportare la valorile muzeale (cunoștințe, abilități și atitudini); 

- strategii puse în aplicare (ascultare, observare, manipulare, executare a unei 

acțiuni, joc de rol etc.); 

- intervenția mai mult sau mai puțin evidentă a serviciului educativ, a educatorilor 

din muzeu sau a profesorilor din școală; 

- statutul vizitei la muzeu în ansamblul programului de studiu prezent sau viitor 

(opțional, facultativ, obligatoriu); 

- capacitățile intelectuale puse în valoare sau antrenate de către elevul-vizitator în 

timpul unei activități oarecare; 

- efectul vizitei asupra elevului în ceea ce privește învățarea conceptelor, 

semnificarea evenimentelor, înțelegerea faptelor; 
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- influența asupra schimbării percepțiilor elevilor cu privire la efectele pozitive 

privind rolul muzeului în învățare; 

- colaborarea dintre reprezentanții muzeului și școală cu privire la elaborarea, 

realizarea, evaluarea activităților specifice unei vizite muzeale. 

Obiectivele integrate rolului didactic al muzeului local 

*formarea unei viziuni noi în care să se îmbine componentele istoriei  locale, 

naţionale, europene, universale; 

*dezvoltarea unei dimensiuni europene asupra predării integrate a istoriei și 

geografiei locale; 

*trecerea de la învăţămîntul informativ la cel formativ şi la o abordare inter şi 

multidisciplinară; 

*o nouă abordare a disciplinei istoria, din perspectiva multiculturalităţii şi 

multiperspectivităţii; 

*formarea / dezvoltarea gîndirii critice şi  a obligaţiilor elevilor de a analiza şi 

interpreta sursele istorice/geografice; 

*promovarea valorilor democraţiei, toleranţei, înţelegerii între popoare, a 

drepturilor fundamentale. 

În acest context, rolurile profesorului,  cu demers didactic centrat pe activităţi de 

învăţare, se pot identifica cu cele de: creator de curriculum, consilier, moderator, 

partener, evaluator şi model.  

 

Spațiul și timpul ca dimensiuni ale istoriei și geografiei locurilor 

Subiectul lecției: Monumentele naturii .  

Disciplina: Geografia fizică a Republicii Moldova. 

Toltrele (tolthry) din Republica Moldova. 

Metode, tehnici: Studiul de caz.  

Elevii se vor documenta din timp despre toltrele din spațiul țării noastre, utilizînd 

un algoritm de caracterizare în contextul istoric și geografic. 

Această metodă/ tehnică formează la elevi abilități de lucru cu documentele 

istorice, de sinteză și analiză a materialelor grafice și cartografice, trezește interesul 

față de cunoașterea  plaiului natal, dezvoltă gîndirea critică. 

Voi prezenta o secvență a materiei studiate și prezentate de către elevi: 

”Recifele sunt formaţiunile calcaroase, care se evidenţiază în relief sub diferite 

forme pozitive (culmi, stînci, recife), depresiuni carstice, cheiuri şi canioane, 

formate de afluenţii Prutului. În literatura ştiinţifică aceste formaţiuni geologice 

calcaroase au obţinut denumirea generală de „Toltre”. Termenul este de origine 

poloneză şi se referă la „stîncile rifogene” . Ele pot fi grupate convenţional în 

Toltrele Prutului şi Toltrele Prenistrene . Toltrele Prutului apar în partea de nord-

vest a ţării (la 1,5–2 km la est de satul Larga, raionul Briceni) şi continuă în 
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direcţia sud-vest pînă la satul Viişoara (valea Pr. Căldăruşa), raionul Rîşcani. 

Culmile toltrelor creează un lanţ foarte variabil de diferite structuri geologice şi 

forme de relief . Structura geologică a fost cercetată multilateral. Acestor 

formaţiuni geologice cercetătorul le-a dat denumirea de „Медоборы 

(толтры)”.Depozitele calcaroase s-au format în Marea Sarmatică preponderent în 

formă de recife, pe alocuri prezentînd reziduurile recifelor de barieră sau de atoli 

inelari. Blocurile de calcar conţin deseori scheletele coralilor. După componenţa 

faunistică – Cardium protractum, C. lithopodolium, Eschara lapidosa, Ostrea, 

depozitele de calcar corespund vîrstei sarmaţiene.     

Aceste construcţii biogene sunt foarte neomogene, deseori reziduurile calcaroase 

find amestecate cu componente minerale. Astfel, straturile calcaroase sunt diferite 

după componenţă, consistenţă, duritate etc. Variabilitatea consistenţei 

condiţionează intensitatea alterării şi calităţile straturilor de calcar ca material de 

construcţii. Unele cariere deseori distrug şi forme care prezintă interes ca 

monumente ale naturii  geologice şi peisagistice (geomorfosituri). 

Variabilitatea peisagistică a toltrelor este condiţionată de componenţa 

formaţiunilor calcaroase, gradul de alterare, formele de relief, variabilitatea 

învelişului de sol etc. Culmile toltrelor sunt ocupate preponderent de asociaţii 

ierboase, de comunităţi de păiuş (Festuca sulcuta), bărboasă (Boltriochloa 

ischaemum ș.a. Pe versanţii „umbriţi”, orientaţi spre nord şi nord-vest, s-au 

dezvoltat păduri de stejar (Quercus robur) , dumbrăvi de stâncărie. Vegetaţia 

toltrelor este preponderent petromoftă (carbonatică) şi conţine diferite plante 

calcificole. 

Învelişul de sol al toltrelor este extrem de neomogen, divers şi pînă în 

prezent puţin studiat.  Pe rocile calcaroase se formează diferite tipuri şi varietăţi de 

sol, în funcţie de consistenţa rocii parentale şi subiacente, grosimea stratului alterat 

sa depus pe suprafaţa blocurilor, find adus de vînt sau transportat din partea 

superioară a pantei. Pe culmile toltrelor predomină soluri de tip rendzinic. 

Termenul (la fel ca şi toltrele) este de provenienţă poloneză şi subînţelege un sol cu 

grosime redusă, suspendat de strat calcaros dur. 

În acest conținut, putem urmări  tangența între mai multe discipline-geografie, 

istorie, biologie, prin care elevii își lărgesc orizontul de cunoștințe, totodată își 

întăresc abilitățile de cercetare științifică, gîndirea critică, își dezvoltă imaginația , 

creativitatea, apreciază valorile pe care tindem să le formăm la elevi, precum: 

- educația pentru mediul ambiant; 

-păstrarea valorilor prin atitudinea proprie față de monumentele naturii; 

-educația în spirit național, de patriotism. 
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Principiul istorismului cu aplicabilitate geografică 

La orice lecție/cercetare empirică / științifică se pornește de la abordarea 

istorică. 

Evoluție spațială  și temporală a peisajului turistic balnear din Podișul Moldovei  

Disciplina: Geografia fizică a Republicii Moldova. Clasa a 8-a. 

Subiectul lecției: „Aplele subterane. Protecția apelor„. 

Etapa lecției: Realizarea sensului, metoda de lucru „Portofoliul”. 

Elevii timp de o săptămînă au colectat informații despre izvoarele cu apă minerală 

din țară, despre rolul și importanța acestora.Voi prezenta o secvență din portofoliul 

unui elev: 

„Băile reci de la Ungheni, situate pe malul drept al Prutului, au devenit pe la 

1880 o nouă alternativă pentru toți cei  fără vacanţă, adică locul ”unde mulţimea 

celor cu posibilităţi financiare precare şi fără nemuri la ţară”  mergeau la 

hidroterapie și aeroterapie. Scăldătoarea Unghenilor, la care boierii mergeau cu 

trăsurile, iar „prostimea” cu harabalele evreieşti – căruţe cu o mare platformă pe 

care călătorii stăteau cu picioarele atârnate -, lua o și mai mare amploare după 

deschiderea liniei ferate Iaşi - Ungheni. Rîul fiind odinioară navigabil, se făceau 

plimbări pitoreşti cu barca de-a lungul luncii – descrise cu romantism de Mihail 

Sadoveanu -, amatorii de excursii lungi putând coborî spre Galaţi sau urca către 

vama Sculenilor unde se amenajaseră alte „băi” reci. Se putea admira podul 

feroviar de peste Prut, construit prin 1876 după planurile celebrului arhitect Eiffel 

autorul turnului din Paris şi al hotelului Traian de la Iaşi, sau se vizita orăşelul 

Unghenii situat pe celălalt mal. Stațiunea s-a dezvoltat foarte mult între 1920 și 

1940, în România reîntregită, după care cel de-al Doilea Război Mondial a 

însemnat distrugerea amenajărilor și interzicerea accesului pe malul râului în toată 

perioada regimului comunist. Și acum fostul amplasament al băilor se mai poate 

reconstitui, locurile așteaptă inițiative locale pentru dezvoltare durabilă”. 

Astfel elevul a demonstrat atît rolul izvoarelor minerale în trecut, atît din punct de 

vedere istoric, geografic dar și economic. 

Pentru buna desfășurare a demersului didactic întru realizarea scopurilor propuse, 

noi profesorii trebuie să ținem cont de cîteva momente importante, și anume de 

anumite exigențe în alegerea și modul de utilizare a mijloacelor de ânvățare. 

 

Exigenţe în alegerea şi utilizarea mijloacelor 

În practica educaţională vis-à-vis de mijloacele didactice se are în vedere şi 

criteriul de stabilire a strategiei didactice, care împreună cu sistemul principiilor, 

cu personalitatea cadrului didactic, cu obiectivele activităţii, în funcţie de care se 

vor alege mijloacele adecvate. 
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Cadrul didactic va ţine cont de clasa de elevi şi experienţa de învăţare a acestora, 

timpul avut la dispoziţie şi conţinutul de idei vehiculat. 

În cele mai multe situaţii mijloacele didactice sunt alese în funcţie de tipul şi 

varianta de lecţie şi nu în ultimul rând, în funcţie de dotarea unităţii şcolare. 

Valoarea mijloacelor didactice depinde de calitățile pedagogice angajate ân care 

ele sunt simultan sau succesiv: purtătoare de informații semnificative, puncte de 

sprijin material necesar pentru pentru activitatea deplină a metodelor alese; resurse 

practice, disponibile să diminuieze sau chiar să anuleze „verbalismul„ propriu 

metodologiilor tradiționale (S.Cristea, Dicționar de pedagogie).  

Cadrul didactic trebuie să stăpînească metodologia de utilizare a mijloacelor de 

învăţămînt ce face trimitere la: 

-pregătirea clasei; 

-valorificarea sistemului de cunoştinţe; 

-stimularea interesului pentru achiziţionarea de cunoştinţe; 

-scop în care va comunica elevilor obiectivele educaţionale ale secvenţei 

respective; 

- va realiza un dialog şi va reactualiza cunoştinţele, va organiza informaţiile cu 

privire la temă;  

-va ghida activitatea de observare. 

La sfîrşitul activităţii sau secvenţei didactice, va evalua cu elevii eficienţa 

activităţii, comparînd-o cu o activitate în care mijloacele didactice nu au fost 

utilizate sau insuficient utilizate. Schimbările în planul gîndirii pe care metodele 

interactive de grup le produc, cele de idei, de opinii, verbale, acţiune, activează 

elevii şi îi motivează reducînd încordarea şi uneori chiar inhibarea pe care o pot 

trăi uneori în cazul unor metode tradiţionale. 

Metodele interactive determină elevii să rezolve în grup problemele cu care se 

confruntă (sarcina didactică), să ia decizii şi să aplaneze conflicte ce pot apărea. Ei 

descoperă o nouă experienţă interrelaţionînd în grupuri de învăţare activă, aceea de 

a studia, de a investiga împreună şi capătă încredere în capacităţile individuale şi 

ale grupului. 

Efortul lor trebuie să fie unul intelectual, de exersare a proceselor psihice şi de 

cunoaştere, de abordare a altor dimensiuni intelectuale, interdisciplinare, decît cele 

clasice. 

Metodele interactive de grup acţionează asupra modului de gîndire şi de 

manifestare a elevului. Aplicarea lor trebuie făcută sub forma unui joc cu reguli. 

Prezentate astfel ele atrag elevii în activitate spre învăţarea activă, spre cooperare, 

îi determină să se consulte în grup în luarea deciziilor. 

Metodele interactive de grup necesită mult tact din partea dascălilor, deoarece 

trebuie ca ei să-şi adapteze stilul didactic în funcţie de structura personalităţii 
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elevului, să sprijine elevii în înţelegerea conţinuturilor pe care să fie capabili să le 

aplice mai apoi în viaţa reală. 
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Introducere. Societatea, în continuă dezvoltare, are nevoie de oameni 

întreprinzători, cu o moralitate înaltă, care pot lua decizii optime în situaţii 

concurenţiale. A concura pe piaţa muncii înseamnă a poseda competenţe, 

valorificate în dependență de circumstanțe. Pentru încadrarea eficientă în societate, 

un rol important îi revine și competenței de comuicare, formată și dezvoltată în 

procesul educativ-instructiv.  

Elevul de-a lungul anilor, trebuie să ajungă o persoană capabilă de a se 

orienta în viaţă prin comunicarea eficientă în diferite situaţii, aptă să-şi exprime 

atitudinea faţă de valorile etice şi estetice, pregătită să-şi achiziţioneze în mod 

independent cunoştinţele şi competenţele solicitate - o personalitate cu un 

ansamblu de cunoştinţe, atitudini şi competenţe de comunicare formate pe 

parcursul şcolarităţii [2].  

Astfel, scopul esențial al educației este de a-i pregăti pe elevi pentru viața de 

după terminarea școlii, de a-i ajuta să-și formeze resursele mintale, emoționale, 

sociale și strategice pentru a se bucura de provocări și pentru a se descurca cu 

incertitudinile și complexitatea [6].  

În această lucrare ne propunem să elucidăm unele din căile de dezvoltare a 

competenței de comunicare, care să faciliteze trecerea de la comunicarea în spaţiul 

şcolar la comunicarea în societate. 

Metodologia studiului. Majoritatea teoriilor cu privire la comunicare 

demonstrează interferenţa ei cu diferite domenii ale ştiinţei [1]. Astfel, obiectivul 

principal al lucrării constă în elucidarea dezvoltării competenței de comunicare la 

lecțiile de geografie prin lecția - conferință de presă. Noţiunea competenţei de 

comunicare a evoluat foarte mult, fapt ce denotă importanța teoretică și practică în 

acest domeniu. C. Simard (citat de Dulamă, p. 250) structurează competenţă de 

comunicare în şase componente: componenta verbală, componenta cognitivă 

componenta enciclopedică, componenta ideologică, componenta literară, 

componenta socio-afectivă [3]. Unii autori consideră că, comunicarea nu este 

echivalentă cu ceea ce avem noi în minte, cu gândurile, sentimentele, ideile, 

visurile, valorile noastre, ci ea se referă la ceea ce suntem noi în măsură să 

împărtăşim altora, deci este un act dinamic prin care două lumi interioare 

interacţionează. Comunicarea este ceea ce trăim împreună cu altul, adică relaţia 
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interumană. Actul comunicării, atât în societate cât şi în şcoală, se bazează pe 

următoarea ecuaţie: Comunicarea = informaţie x relaţie [5].  

În cadrul orelor de geografie putem dezvolta competența de comunicare prin 

mai multe metode și tehnici de lucru. Un exemplu de predare-învățare și dezvoltare 

este jocul de rol. Prin această metodă elevii sunt în situația de a interacționa, de a 

observa modul corect sau incorect de comportare în anumite situații, se asigură un 

autocontrol sau control eficient al conduitelor, fiecare elev creează rolul său și se 

implică cognitiv, afectiv, acțional. În etapa pregătirii lecției profesorul precizează 

obiectivele operaționale care trebuie atinse prin utilizarea acestei metode, identifică 

situația ce va fi simulată, stabilește statuturile și rolurile implicate în situația reală, 

concepe scenariul propriu. În timpul activității didactice profesorul prezintă 

subiectul scenariului, descrie situația ce trebuie simulată de personaje, alege 

actorii, respectând aspirațiile, aptitudinile și preferințele fiecărui participant [4].  

Cele mai bune oportunităţi de dezvoltare a abilităţilor de comunicare s-au 

dovedit a fi cele oferite de exerciţiul comunicativ, deaceea în practica educaţională 

este necesar ca elevilor să li se ofere posibilitatea de a comunica constructiv. 

Aceasta presupune că, pentru antrenarea elevilor în procesul comunicativ să fie 

gasite modalităţi de intensificare a interacţiunilor elev-elev în planul schimbului 

informaţional şi interpersonal. Astfel, comunicarea se manifestă, atât pentru 

acumularea cunoştinţelor, cât şi coparticipare activă la orice demers didactic al 

cărui structură va spori dobândirea competenţelor de comunicare. 

Rezultate și discuții. Competenţele de comunicare ale elevilor se dezvoltă 

prin activitatea didactică şi extradidactică, de predare-învăţare a cunoştinţelor, de 

formare a priceperilor şi deprinderilor, de comunicare şi relaţionare în cadrul 

grupului şcolar, rolul profesorului fiind cel de îndrumător.  

În cadrul orelor de geografie putem dezvolta competența de comunicare prin 

mai multe metode și tehnici de lucru. Astfel, a fost organizată și desfășurată lecția - 

conferință de presă în clasa XI-a la subiectul „Agricultura mondială”.  

Pentru a desfășura asemenea tip de lecție, au fost împărțite din timp rolurile 

(în dependență de interesele elevilor), fiecare elev a avut sarcina concretă, 

analizând diferite surse de informare. Clasa a fost împărțită în echipe de elevi cu 

rol de: reprezentanți de la Academia de Științe a Moldovei; reprezentanți de la 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; reprezentanți de la 

Banca Mondială; antreprenori din diferite raioane; jurnaliști de la TV Moldova 1, 

PRO TV, Agro TV, Publica TV. 

Dialogul este inițiat de către echipa ce simulau antreprenorii din diferite  

raioane, care au caracterizat activitatea întreprinderilor. Elevii au intrat în rolul de 

antreprenori și cu plăcere își prezentau afacerile. 
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Treptat în discuție se implică cercetatorii de la Academia de Științe a 

Moldovei care vin cu inovații în domeniul dat, argumentând ramurile mai rentabile 

pentru economia țării, explicând factorii ce contribuie la dezvoltarea agriculturii.  

Reprezentanții Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

argumentează despre necesitatea unei agriculturi ecologice, venind cu sfaturi 

practice referitor la îngrășămintele ce urmează să fie folosite.  

Persoanele ce joacă rolul reprezentanților de la Banca Mondială prezintă 

antreprenorilor informația despre granturile/împrumuturile de care pot binefecia 

pentru a-și dezvolta afacerea.  

La o asemenea lecție foarte activi sunt jurnaliștii de la diferite posturi de 

televiziune, care au au adresat întrebări tuturor participanților antrenați în 

comunicare figura1. 

 

 
Figura1. Desfășurarea lecției - conferință de presă 

Lecția - conferință de presă implică la discuție un număr mare de elevi care-

și dezvoltă competența comunicativă. Elevii preferă asemenea lecții, deoarece ei se 

pregătesc pentru a simula diverse roluri, însușind atât subiectul, cât și dezvoltându-

și competența de comunicare.  
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Concluzii. Competenţa de comunicare cu succes poate fi dezvoltată prin 

formarea priceperilor şi deprinderilor de comunicare interumană în cadrul grupului 

şcolar la lecțiile de geografie, fapt ce permite integrarea lor, mai ușor, în societate.  
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Rezumat. Articolul conţine definirea conceptului de tehnici activizante de învățare precum şi 

unele practici de aplicare la lecțiile de geografie a jocului didactic. 
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Introducere 

Învăţământul modern presupune o nouă abordare a educaţiei, prin 

promovarea metodelor didactice interactive care să solicite mecanismele gândirii, 

ale inteligenţei, ale imaginaţiei şi creativităţii. Aşa cum afirma şi Alexandru 

Găvenea în lucrarea ,,Cunoaşterea prin descoperire în învăţământ”, problema 

principală a didacticii contemporane este aceea de a găsi formele, mijloacele, 

procedeele şi strategiile, pentru a realiza un învăţământ capabil să trezească la 

viaţă, într-o măsură şi mai mare, forţele creatoare ale elevilor şi să angajeze la 

învăţătură întregul potenţial spiritual”.  

Rezultate 

Metodele didactice reprezintă „o cale eficientă de organizare şi conducere a 

învăţării, un mod comun de a proceda care reuneşte într-un tot familiar, eforturile 

profesorului şi ale elevilor săi” (I. Cerghit, 2001, p.63). Pot fi considerate drept 

„calea de urmat în activitatea comună a educatorului şi educaţilor, pentru 

îndeplinirea scopurilor învăţământului, adică pentru informarea şi formarea 

educaţilor” (C. Moise, 1998, p.143).   

Metoda poate fi privită şi ca „o modalitate de acţiune, un instrument cu 

ajutorul căruia elevii, sub îndrumarea profesorului sau în mod independent, îşi 

înşusesc şi aprofundează cunoştinţe, îşi informează şi dezvoltă priceperi şi 

deprinderi intelectuale şi practice, aptitudini, atitudini etc” (M. Ionescu, M. Bocos, 

2001, p.122).   

Procedeele didactice sunt elemente de detaliu ce intră în componenţa 

metodelor. Sunt soluţii didactice practice ce concură la aplicarea cu eficienţă a 

metodei. Relația dintre metode şi procedee este una dinamica: în anumite contexte 

pedagogice o metodă se poate transforma în procedeu şi invers.    

 Astfel, procedeul didactic este o secvenţă a metodei, un detaliu, o tehnică mai 

limitată de acţiune, o componentă sau chiar o particularitate a metodei. 

O metodă activizantă ce poate fi aplicată cu succes la lecțiile de geografie 

este jocul didactic. 

Prin joc elevii învață cu plăcere, devin interesați de activitatea care se 

desfașoară; cei timizi devin mai activi, devin mai curajoși și primesc mai multă 
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încredere în propriile capacități, reușesc cu mai mare ușurință să se integreze în 

grup. De altfel, jocul didactic este o metodă eficiență de activizare a întregului 

colectiv, dezvoltând spiritul de echipă și totodată se dezvoltă unele deprinderi 

practice elementare și de muncă organizată. 

Jocul didactic constituie o activitate desfășurată după reguli benevole, 

propuse de profesor, dar și de elevi, acceptate, care generează atractivitate, 

deschidere, satisfăcând o cerință, o trebuință interioară. Prin joc, elevii sunt mai 

deschiși, sociabili, învță cu plăcere și entuziasm. 

La lecțiile de geografie se pot folosi mai multe tipuri de jocuri, unele dintre 

ele pot fi aplicate pe parcursul lecției, altele – aplicate la tema de acasă.  

Astfel, în cele ce urmează sunt prezentate unele forme de joc didactic 

aplicate la lecție pe moment: 

 Șirul de cuvinte; 

 Jocul de cuvinte; 

 Lanțul geografic; 

cât și unele exemple de activități propuse la tema de acasă: Semnul de carte; 

Buclete; Spot publicitar. 

Șirul de cuvinte. Elevii scriu pe foaie/ caiet cât mai multe cuvinte/ denumiri 

geografice ce încep cu aceeași literă. Jocul presupune o recapitulare și o sinteză la 

un capitol sau unitate de învățare. Totodată, antrenează capacitatea de a reflecta 

asupra celor învățate și a scrie repede, la viteză, cât mai multe denumiri geografice. 

De ex.: cascadă, câmpie, canion, Carpați, Caucaz, Cimborazo, Chișinău, 

continente, climă, etc. 

Jocul de cuvinte. Elevii au în mână o minge sub formă de glob geografic, pe care o 

transmit unul de la altul spunând cuvinte/ denumiri geografice, ținând cont de 

prima și ultima literă a termenului spus. 

De ex.: Nil – luncă – ape – ecuator – România – Amazon – Nistru – Ural – lac – 

cascadă – Africa – arhipelag – golf – fluviu, etc. 

Lanțul geografic. Este simplu și ușor de realizat; se poate aplica la diferite teme de 

geografie. Se alege tema jocului (munţi, fluvii, lacuri, state, orașe etc); astfel, elevii 

vor avea de menționat cât mai mulți termeni. 

De ex.: La ,,Nume de fluvii” prima denumire este dată de profesor, urmează o 

denumire care începe cu ultima literă a cuvântului anterior (Dunărea, Amazon, 

Niger, Rhin, Nil, Lena, Amur, ...). Elevii vor indica și pe hartă fiecare fluviu 

menționat, sau pot și să formuleze informații despre acel fluviu, pot aduce noutăți 

din lecturile geografice, internet, diverse curiozități etc.  

Semnul de carte. Poate fi folosită la extindere pentru a consolida informațiile 

învățate la lecție sau la finele unei unități de învățare. Elevii sensibilizează colegii 
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prin realizarea unui semn de carte ce redă un eveniment geografic, atenționarea o 

problemă de mediu, informează despre un proces sau element geografic. 

De ex.: crearea unui semn de carte cu imagini despre imporanța apei, pădurilor, 

solului în viața omului, unele specii de plante sau animale pe cale de dispariție, 

surse alternative de energie, comportamentul în situații excepționale, etc. 

Buclete. Bucletele sunt produse tiparite pe o singură foaie, îndoite în mai multe 

pagini. Servesc ca o informație generalizată sau sintetizată despre un proces sau 

fenomen georgafic, conținând atât scheme, imagini, tabele, text, desene și alte 

tehnici ce informează despre subiectul abordat.  

Spot pblicitar. Elevii pregătesc un spot publicitar sub formă de înregistrare video, 

PPT, semn de carte, buclete, poster, colaj de imagini, prin care foarte convingător, 

sensibilizaează colegii despre un proces sau fenomen ce are loc în natură, 

atenționează despre o problemă de mediu, prezintă un produs agricol sau industrial, 

relații ce apar între elementele mediului geografic, etc. 

Concluzii 

Jocul geografic constituie o formă accesibilă și plăcută de învățare activ-

participativă, stimulând în același timp, interesul pentru lărgirea culturii 

geografice, inițiativa, curiozitatea și creativitatea elevilor. Prin latura lor 

distractivă, jocurile contribuie la dezvoltarea spiritului inventiv și creativ, al 

gândirii și imaginției. Ca metodă activă de însușire și consolidare a cunoștintelor, 

jocurile geografice prin conținutul lor, completează pregătirea elevilor și le 

sporește interesul pentru geografie, ajutând în același timp profesorul la 

cunoașterea capacității elevilor. Pe de altă parte, la realizarea unui joc geografic, 

deseori se face tangență la interdisciplinaritate sau la un alt interes pe care îl au 

elevii, înbinându-se interesul lor față de anumite activități și scopul propus de 

profesor.  

Jocul didactic lărgește orizontul elevilor, dezvoltă dragostea față de 

învățătură, curiozitatea, entuziasmul, interesul față de disciplina de studiu. Prin 

folosirea jocului didactic se crează o atmosferă prietenoasă, deschisă, un climat 

favorabil învățării. 
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DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE PRIN UTILIZAREA 

METODELOR INTERACTIVE  

ÎN CADRUL LECȚIILOR DE GEOGRAFIE 

Nicodim Dinna, profesor de geografie, grad didactic I 

Centrul de Excelență în Economie și Finanțe 

Metodologia didactică vizează ansamblul metodelor şi procedeelor didactice 

utilizate în procesul de învăţământ. Metodologia geografiei poate contribui la 

înarmarea studenţilor cu metode şi tehnici de cercetare a peisajului sau mediului 

înconjurător, conceput ca geosistem, cultivând spiritul de investigaţie, ceea ce 

conduce la o motivaţie superioară a învăţării. Metode active sunt acelea care fac 

apel la capacitatea elevului de a gândi şi de a acţiona, de a imagina şi de a crea în 

acelaşi timp; ele sunt şi gândire şi acţiune în acelaşi timp. Metodele active sunt 

metode operatorii, care suscită efectiv operaţiile de gândire. În accepţie actuală 

metodele active sunt metode participative, sunt metode care cer angajare efectivă 

proprie, trăire personală a acţiunii. Esenţial este aici efortul autentic ce izvorăşte 

din interiorul conştiinţei şi al gândirii proprii a elevului. 

Motivația alegerii temei: am ales această temă deoarece mă întrebam uneori 

de ce un elev învaţă şi se angajează în realizarea sarcinilor şcolare, perseverînd 

pînă la atingerea scopului, în timp ce altul este indiferent, altul descurajat la 

apariţia primei bariere şi abandonează activitatea propusă pentru o altă  activitate 

mai preferată (de exemplu să deseneze pe ultima pagină a caietului). În încercarea 

de a răspunde la această întrebare am ales utilizarea metodelor interactive pentru a 

motiva interesul elevilor față de disciplina Geografia.  

Scopul alegerii temei: metodele interactive dau naştere învăţământului activ, 

stimulează interesul pentru nou, încurajează implicarea lui în diverse activităţi 

şcolare, fac ca elevul să participe activ în procesul învăţării, pregătit să-şi 

însuşească cunoştinţele, prin efort propriu, prin angajarea gândirii şi mobilizarea 

tuturor funcţiilor intelectuale în raport cu sarcina de învăţare dată. 

Obiective: 

• constatarea nivelului cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor şi capacităţilor 

elevilor din grupele anului I la începutul cercetării; 

• proiectarea şi desfăşurarea unui şir de activităţi la disciplina Geografie; 

• măsurarea şi înregistrarea performanţele elevilor sub raportul randamentului 

şcolar la finele experimentului/evaluare finală. 

Avantajele metodelor interactive: transformă elevul din obiect în subiect al 

învăţării; este coparticipant la propria formare; angajează intens toate forţele 

psihice de cunoaştere; asigură elevului condiţii optime de a se afirma individual şi 

în echipă; dezvoltă gîndirea critică; dezvoltă motivaţia pentru învăţare; permite 

evaluarea propriei activităţi. 
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Pilonii pe care mă sprijin prin intermediul metodologiei didactice sunt: 

individualizarea elevului; instruirea prin joc şi descoperire; aplicarea metodelor 

activ-participative în procesul instructiv; parteneriatul cu elevii, familia, 

comunitatea. 

Gândirea critică este un proces de integrare creativă a ideilor și resurselor, de 

reconceptualizare a ideilor și informațiilor. De obicei, gândirea critică este 

orientată spre atingerea anumitor obiective, dar poate fi și un proces creator.  

Gândirea critică presupune o realizare concretă și nu poate fi dezvoltată în 

afara unui context, de aceea ea nu va fi separată de cadrul general al conținuturilor 

curriculare sau al vieții cotidiene, bazându-se pe metodele de învățare centrate pe 

activitatea elevului. 

Metodele şi tehnicile de dezvoltare a creativităţii elevilor contribuie la 

dezvoltarea gândirii şi a comportamentului lor creativ. Elevii învaţă să înveţe, să se 

exprime creativ, să găsească soluţii, idei noi pentru societate. Formarea 

capacităţilor creative se realizează în timp, prin utilizarea metodelor şi tehnicilor de 

dezvoltare a acesteia. Faptul că elevii pe care îi ghidez posedă cunoștințe din 

domeniul geografiei din ciclul gimnazial, mă determină să utilizez metode și 

tehnici interesante elevilor care să le formeze competențe specifice și generale utile 

în viitor. Voi prezenta câteva dintre acestea: 

Tehnica activizată Cubul, prin care subiectul este studiat şi prezentat din 

mai multe perspective. Cubul îl folosesc în două variante. De exemplu: clasa a X-a 

la tema: „Unitatea materiei în Univers”, la etapa lecției Reflecția. Se vor rezolva 

toate instrucţiunile de pe fețele cubului. Se aruncă cubul şi se rezolvă instrucţiunea 

de pe latura care s-a oprit în faţa elevului. Elevii se încadrează activ, dând dovadă 

de o bună pregătire şi spirit creativ, aplicând în practică anumite cunoştinţe şi 

deprinderi de lucru la orele de geografie. 

O altă tehnică de lucru cu elevii este: Analiza SWOT (analiza în cadrane). 

Această tehnică de lucru se propune pentru a efectua o analiza SWOT la diferite 

subiecte la disciplina geografie, frecvent utilizată în grupele anului II de studii,în 

cadrul orelor de geografie regională. De exemplu: clasa a XI-a la tema: „Japonia. 

Caracterizare economico-geografică”, la etapa lecției Reflecția.  

Metoda colţurilor este o metodă de învăţare prin cooperare, al cărei scop 

este să genereze o dezbatere şi să folosească procesele de grup pentru a genera 

discuţii în contradictoriu. De exemplu: clasa a X-a la tema: „Solul și caracteristicile 

lui. Principalele tipuri de sol de pe Terra”, la etapa lecției Realizarea sensului.  

O tehnică de lucru cu elevii este Metoda lui Socrate. Pentru realizarea 

acestei metode este nevoie de planificarea întrebărilor, inițierea unui dialog, 

dezvoltarea răspunsurilor elevilor, adresarea întrebărilor de exploarare, atragerea 

cât mai multor elevi în discuţie, să lăsăm elevii să descopere singuri cunoştinţe prin 
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întrebările de explorare pe care le adresaţi. De exemplu: clasa a XII-a la tema: 

„Problema ecologică. Despădurirea. Deșertificarea. Modificările climatice și 

consecințele lor”, la etapa lecției Evocarea: Ce se întâmplă cu clima globală? De 

unde ştim că se încălzeşte? A mai auzit cineva astfel de ştiri? Deci spuneţi că aţi 

aflat de încălzirea globală de la televizor şi din ziare? Ce înțelegeți prin încălzirea 

globală? La ce duce creșterea temperaturii?      

Metoda studiului de caz
 
– „mijloceşte o confruntare directă cu o situaţie din 

viaţa reală autentică ”, având un pronunțat caracter activ și evidente valențe 

euristice, aplicative. Această metodă o utilizez cu succes în grupele anului I de 

studii în cazul observării și analizei diferitor fenomene și procese naturale pe baza 

unor imagini sau filmulețe demonstrate cu ajotorului proiectorului multimedia, iar 

elevii argumentează și propun soluții.  

O altă tehnică de lucru cu elevii este: Diagrama Venn, acest tip de diagramă 

se folosește când ai două fenomene și vrei să găsești asemănări și deosebiri. De 

exemplu: clasa a X-a la tema: „Relieful scoarței terestre creat de forțele endogene”, 

la etapa lecției Realizarea sensului.  

Una din metodele didactice moderne este Învățarea cu ajutorul 

calculatorului, fapt ce duce la îmbunătățirea educației, dezvoltarea abilităților și 

competențelor. Nicio mașină nu va înlocui munca profesorului, însă calculatorul o  

face mai eficientă, mai interesantă. Utile și binevenite sînt lecțiile efectuate cu 

ajutorul PPT-urilor care mă ajută mult să le demonstrez elevilor diferite procese și 

fenomene geografice. Simularea acestora face lecția mult mai atractivă pentru 

elevi, îi stimulează să înțeleagă mai bine și să rețină informația: de exemplu, 

producerea cutremurilor, vulcanilor, subducția și coliziunea plăcilor litosferice.  

Proiectul de grup reprezintă  o modalitate de instruire şi autoinstruire, 

graţie acestuia elevii efectuează o cercetare la baza căreia se află obiectivele 

practice şi care se finalizează într-un produs material (modele, material, planşe, 

albume tematice). 

Întrucât proiectul de grup îmbină investigaţia ştiinţifica cu activităţile 

practice ale elevilor şi presupune o activitate de durată, el reprezintă un mijloc 

eficient de integrare a învăţămîntului cu cercetarea ştiinţifică şi cu practica vieţii 

cotidiene. Un exemplu de proiect de grup realizat de elevii anului III este: 

„Protejarea mediului în localitatea natală”. Pentru realizarea proiectului se propun 

următoarele obiective: 

• să identifice sursele naturale și artificiale de poluare, care conduc la 

degradarea mediului în localitatea natală; 

• să analizeze modificările antropice ale mediului natural din împrejurimile 

localității natale; 
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• să precizeze cauzele care determină un consum excesiv de apă în localitatea 

natală; 

• să propună măsuri de protecție a mediului în localitatea natală. 

Profesorul a monitorizat toate etapele în elaborarea proiectului. În final s-a 

evaluat prezentarea proiectului în cadrul lecției, unde s-a urmărit calitatea 

ştiinţifică a demersului de cercetare, capacitate de a analiza şi sintentiza informaţia, 

corectitudinea științifică, ingeniozitatea, creativitea. 

Nicio lecție de geografie nu decurge fără comunicare, ce reprezintă un act 

de învățare, un raport bilateral profesor-elev. Discuţia reprezintă o metodă 

didactică de comunicare orală, prin care se face un schimb organizat de informaţii 

(idei, opinii, impresii, critici, propuneri) pe baza unui subiect, cu scopul examinării 

şi clarificării unor aspecte sau a rezolvării unor probleme care implică soluţii 

alternative.  

Lucrul cu harta-fizică, harta politică, atlase școlare, hărți-contur cu 

sarcini practice sînt tradiționale la orele de geografie, formînd la elevi una din 

competențele specifice de bază a geografiei; citirea și interpretarea hărților 

geografice.     

Cele prezentate sînt doar cîteva metode prin care putem motiva elevii să 

agreeze ora de curs, să înveţe fără să îşi dea seama, iar pe noi ne ajută să avem 

expuneri plăcute, să fixăm eficient cunoştinţele predate şi să evaluăm rezultatul 

muncii noastre în mod plăcut şi eficient.  

Pentru o evaluare obiectivă a utilizării acestor tehnici, în cadrul orelor de 

geografie, elevii au răspuns la un șir de întrebări ce țin de eficiența utilizării acestor 

tehnici. Este îmbucurător că majoritatea elevilor au avut următoarele răspunsuri: 

este mai ușor de învățat, de-a reține esențialul; mai interesant de lucrat, mai 

original, dezvoltă plăcerea de a învăța; dezvoltă gândirea, imaginația, antrenează 

memoria; este distractiv, îmbină utilul cu plăcutul. 

O metodă nu este bună sau rea în sine, ci depinde foarte mult de 

competenţele cadrului didactic de a o aplica în funcţie de nivelul de înţelegere al 

elevilor şi de a o adapta la o anumită realitate care o poate face mai mult sau mai 

puţin eficientă.  

Consider că pentru a promova aceste metode în învăţământ, cadrele 

didactice ar trebui să aibă mai mult acces la informaţii, ar trebui să se organizeze 

mai multe cursuri, training-uri unde profesorii ar putea participa, ar putea aplica ei 

singuri aceste metode, s-ar putea convinge de eficienţa lor. Este insuficient să 

studiezi informaţiile despre anumite metode inovatoare, este necesar să le aplici, să 

le treci prin experienţa proprie, să le acomodezi la propriul  stil de predare. 

Analizând  avantajele proiectului de grup, constatăm o dată în plus eficienţa acestei 

metode nu numai în organizarea procesului instructiv-educativ, dar mai cu seamă 
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în pregătirea unei persoane socializate, care va putea să interacţioneze activ în viaţa 

de zi, jucând diverse roluri, reuşind totodată să-şi păstreze opinia proprie. 

 Rolul important în formarea competenţelor  la elevi îl au strategiile activ-

participative, centrate pe activitatea de învăţare a elevului.. Acestea fac apel la 

capacitatea elevului de a gîndi şi de a acţiona, de a imagina şi de a crea în acelaşi 

timp. Ele cer angajare efectivă proprie,  trăire personală a acţiunii. Esenţialul este 

efortul autentic ce izvorăşte din interiorul conştiinţei şi al gîndirii proprii a 

elevului. Participativă este acea metodologie care reuşeşte să atragă elevii la 

efectuarea unor studii, cercetări, activităţi, care cer un efort personal, care solicită 

angajarea întregii fiinţe a acestora. Aceasta constituie adevărata metodologie activă 

în măsură să favorizeze concomitent atît elaborarea noilor cunoştinţe prin eforturi 

proprii, cît şi construirea operaţiilor mintale corespunzătoare pe care vrem să le 

formăm. 
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REALIZAREA PRINCIPIULUI INTRDISCPLINARITĂȚII-GEOGRAFIE 

ȘI LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Nuca Ana, profesor de geografie, grad didactic superior 

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, or.Ungheni 

Nivelul interdisciplinar reprezintă o formă de cooperare între diferite 

discipline privind un anumit proces, fenomen al cărui complexitate poate fi 

explicată, demonstrată, rezolvată numai prin acțiunea convergentă a mai multor 

puncte de vedere (tabelul 1).  

Tabelul 1. Abordarea conceptuală a interdisciplinarității 

I N T E R D I S C I P L I N A R I T A T E A 

Scopul Legătura și zona comună Organizarea 

Descoperirea 

adevărului în baza 

sintezei a ceea ce este 

comun între obiectele 

de cunoaștere a două 

sau mai multe 

discipline școlare 

Legăturile se stabilesc între 

două sau mai multe discipline 

școlare. Zona comună se 

conține la intersecția obiectului 

a două-trei discipline școlare 

Organizarea 

conținutului în 

baza unor 

concepte sau 

principii comune 

mai multor 

discipline 

Sursa: Botgros I., Franțuzan L., Competența școlară – un construct educațional în 

dezvoltare. Chișinău, 2010, pag.111 

I.Bontaş defineşte interdisciplinaritatea (lat. inter - între) drept 

coordonarea la un nivel superior a două discipline, în cadrul cărora semnificaţiile 

interacţionează şi se completează reciproc, putând, într-un anumit context, să 

ajungă la un conţinut comun integrat sub forma disciplinelor de graniţă, cum ar fi 

chimia-fizică, biochimia, sociopedagogia, psihopedagogia etc. [1, pag.93].  

În procesul studierii geografiei, cunoştinţele elevilor în diverse discipline 

şcolare se integrează sub anumite aspecte, astfel ţinându-se cont de principiul 

interdisciplinarităţii. Chiar dacă profesorii de diferite discipline şcolare abordează 

unele şi aceleaşi probleme de studiu, se pare că vorbesc în „limbi diferite”. Elevilor 

le este greu să integreze în mod individual cunoştinţele obţinute la câteva 

discipline de studiu, pentru a-şi forma o viziune globală referitoare la obiectele, 

fenomenele și procesele examinate.  

Perspectiva interdisciplinară facilitează accesul elevului spre "formarea unei 

imagini unitare asupra realităţii" şi dezvoltarea unei "gândiri integratoare" 

(Stanciu, M., Reforma conţinuturilor învăţământului). 

Abordarea interdisciplinară porneşte de la ideea că nici o disciplină de 

învăţământ nu constituie un domeniu închis,  ci se pot stabili legături între 

discipline. Succesul în activitatea cu elevii este posibil numai dacă aceştia pot să 

coreleze interdisciplinar informaţiile obţinute la lecţii. Formarea viziunii 
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interdisciplinare asupra lumii şi, în acelaşi timp, formarea elevilor pentru a fi apţi 

să realizeze abordări de acest fel, necesită modalităţi de lucru, care prilejuiesc 

exersarea principalelor procese ale gândirii, fără de care nu este posibilă 

cunoaşterea multiplelor şi variatelor interdependenţe dintre fenomenele lumii reale. 

      Un învăţământ interdisciplinar vizează să stabilească un curriculum integrat, 

adică o organizare  a acţiunii educative, la care elevul să efectueze activităţi care 

cer competenţe dobândite nu numai la o disciplină şcolară. Este necesară o 

integrare efectivă, participativă a învăţării, astfel încât să se poată transfera 

sistematic demersurile gândirii sau acţiunii într-un larg evantai de situaţii. 

      Promovarea interdisciplinarităţii constituie un element definitoriu al 

progresului cunoaşterii. În lucrarea  „Programe de învăţământ şi educaţie 

permanentă” autorul L.D.Hainault aprecia că : “se acordă mai multă importanţă 

omului care merge decât drumului pe care îl urmează. L. D Hainault   

      De remarcat că problema interdisciplinarităţii a preocupat filosofii şi 

pedagogii încă din cele mai vechi timpuri: sofiştii greci, Plinius, Comenius şi 

Leibnitz, iar la noi Spiru Haret, Iosif Gabrea, G. Găvănescu şi, dintre numeroşii 

pedagogi  ai perioadei contemporane, amintim pe G.Văideanu. În opinia acestuia, 

interdisciplinaritatea „implică un anumit grad de integrare între diferitele domenii 

ale cunoaşterii şi între diferite abordări, ca şi utilizarea unui limbaj comun, 

permiţând schimbări de ordin conceptual şi metodologic”. 

           Interdisciplinaritatea are mai multe avantaje:  

 asigură un anumit grad de integrare între diferite domenii de cunoaştere 

 permite schimburi de ordin conceptual şi metodologic, precum şi utilizarea 

unui limbaj comun. Evident, se are în vedere „ calitatea interdisciplinarităţii 

de a fi operaţională, realizându-se cu adevărat numai prin spiritul de 

echipă, având nevoie de diversitate şi coordonare”. 

 permite elevului să acumuleze informaţii despre obiecte, procese, fenomene 

care vor fi aprofundate în anii următori ai şcolarităţii;  

 clarifică mai bine o temă, făcând apel la mai multe discipline;  

  creează ocazii de a corela limbajele disciplinelor şcolare;  

  permite aplicarea cunoştinţelor în diferite domenii;  

 constituie o abordare economică din punct de vedere al raportului dintre 

cantitatea de cunoştinţe şi volumul de învăţare.     

    Interdisciplinaritatea implică stabilirea unor conexiuni între limbaje 

explicative sau operaţii, cu scopul diminuării diferenţelor unor conexiuni între 

limbaje explicative sau operaţii şi a  diferenţelor care apar între disciplinele de 

învăţământ clasice. 
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Etapele realizării legăturilor interdisciplinare 

     Etapa iniţială (de pregătire de lecţie) prevede colaborarea cu profesorii, în 

scopul evidenţierii  acelor cunoştinţe ce pot fi utilizate ca interdisciplinare la 

treapta de şcolarizare respectivă. 

     Etapa alcătuirii de către profesor a întrebărilor-problemă pentru actualizarea 

cunoştinţelor ce le  posedă elevii. Aici se recomandă să respectăm următoarele 

aspecte : 

 Formularea întrebărilor ce prevăd dezvoltarea interesului pentru cunoaştere 

la lecţiile ulterioare temei studiate. De exemplu: Explică sensul versurilor 

poetului Valentin Roşca „Şi toamna a venit în felul ei/ Cu împrăştieri de aur 

şi rugină”. 

Pentru a putea răspunde la întrebările formulate, sânt necesare şi cunoştinţele 

obţinute în cadrul altor discipline şcolare, pe care elevii le vor acumula la ora 

respectivă şi este de dorit ca întrebările să înceapă cu astfel de cuvinte: de ce..., 

explicaţi sensul..., găsiţi interacţiunile..., ce se va întâmpla dacă...etc. De exemplu: 

Explicaţi sensul versului „Pădurea s-a îmbrăcat într-a haină argintie” sau  

„Împărat slăvit e Codrul”, ,,Cobori în jos, Luceafăr blând, Alunecând pe-o rază” , 

     Etapa selectării materialului ilustrativ adecvat temei studiate. 

    Etapa orientării elevilor pentru înţelegerea importanţei fenomenelor 

studiate la secvenţa respectivă. De regulă, aceasta se realizează prin punerea 

consecutivă a întrebărilor şi rezolvarea unor exerciţii cu grad redus de dificultate, 

ceea ce contribuie la atingerea scopurilor preconizate de profesor. 

     Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple ale 

dezvoltării copilului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. 

Interdisciplinaritatea asigură formarea sistemică şi progresivă a unei culturi 

comunicative necesare elevului la învăţare, pentru inter-relaţionarea cu semenii, 

pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare de învăţare, pentru învăţarea 

permanentă. 

Competenţele ce se urmăresc a fi formate prin curriculumul la geografie se 

referă la comunicare, studiul individual, înţelegerea şi valorificarea informaţiilor, 

relaţionarea la mediul natural şi cel social. La acestea se adaugă formarea unor 

atitudini de tipul : 

 grija faţă de mediu; 

 interesul pentru explicarea şi înţelegerea raţională a fenomenelor din mediul 

înconjurător; 

 stimularea curiozităţii şi a creativităţii în investigarea mediului ambiant. 

În scopul formării acestor competenţe şi atitudini, sunt valorificate 

cunoştinţe privind mediul natural, individual, grupul de indivizi, relaţiile dintre 

indivizi şi indivizi-mediu, fenomenele şi interacţiunile specifice acestora, 
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modificările mediului ca urmare a intervenţiei omului. Lecţiile pot fi structurate pe 

unităţi de conţinut, în care se pot face legături cu subiecte abordate la alte 

discipline. Trecerea la învăţământul axat pe competenţe a generat o viziune nouă în 

explicarea performanţelor elevilor. 

Personalitatea elevului trebuie să se afle în prim-planul performanţelor, care 

este indicatorul direct al potenţialului. Procesul performanţei are o mare 

semnificaţie pedagogică, deoarece performanţa nu aparţine unei elite, ci tuturor 

elevilor şi se produce zilnic în varii circumstanţe. Inteligenţa copilului este una din 

coordonatele performanţei. Un factor important în realizarea cu succes a 

principiului interdisciplinalităţii la orele de geografie şi nu numai, este cunoaşterea 

a tipurilor de inteligenţă menţionate de Gardner în lucrarea The Theory of Multiple 

Intelligences şi aplicate în practică de profesorul de geografie. În continuare vom 

enumera exemple de sarcini de lucru aplicabile prin utilizarea predominantă a unui 

anumit tip de inteligenţă şi care pot fi propuse elevilor în cadrul lecţiilor de 

geografie, preluate din Bernat, Simona-Elena,  „Şcoala reflexivă”,vol.2, nr. 1 [4], 

Cluj-Napoca., 2005; Gardner, Howard, The Frames of Mind: The Theory of 

Multiple Intelligences,1993. 

Este confirmat de practică faptul că succesul într-o activitate de învăţare nu 

depinde doar de existenţa unor cunoştinţe anterioare ci şi de capacitatea de acces la 

acestea. De multe ori cunoştinţele elevilor sunt inerte, ei le deţin dar nu pot avea 

acces la ele, deoarece nu le-au legat între ele prin diverse exerciţii aplicative. 

Abordarea interdisciplinară permite realizarea obiectivelor atât cognitive cât şi 

afective, ori de ordin acţional, iar în atenţia cadrului didactic, manager al situaţiilor 

de învăţare, trebuie să stea şi următorul aspect: atunci când elevii dobândesc o 

anumită deprindere sau pricepere, ei trebuie ajutaţi să înţeleagă şi să ştie cum o pot 

transfera în diferite alte domenii, pentru că o deprindere, cu cât este mai specifica, 

cu atât e mai dificil de transferat [Miron Ionescu , Didactica Modernă Cluj Napoca 

-2001]. 

 Limba și literatura română poate sensibiliza elevii și, în același timp, 

transmite cunoștințe în domeniul geografiei prin bogăția de texte literare (Opere 

literare studiate în ciclul gimnazial: Mihai Eminescu: ”Mai am un singur dor”, 

”Ce te legeni…”, ”Revedere”; Ion Agârbiceanu ”File din cartea naturii”; Mihail 

Sadoveanu: ”Baltagul”, ”Țara de dincolo de negură”; ”Taine”; Vasile 

Alecsandri: ”Concertul în luncă”; ,,Viscolul,,;  George Topârceanu: ”Rapsodii de 

primăvară”, ”Rapsodii de toamnă”; balada ,,Mioriţa” de Vasile Alecsandri; I. 

Druţă ,, Păsările Tinereţei Noastre”; Lucian Blaga ,,Gorunul”;  

Analiza curriculumului la disciplina Geografie şi Limba şi literatura română 

a relevat interferența acestor două  discipline şcolare prin competenţele 
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transdisciplinare şi specifice  care urmează a  fi formate în treapta liceală, ca fiind 

cu similititudini. 

În procesul de predare şi evaluare la geografie utilizez fragmente din operele 

literare, poezii, secvenţe din creaţia populară orală în aprofundarea cunoştinţelor 

elevilor şi în evaluarea rezultatelor învăţării, aplicând metode moderne şi clasice 

de lucru asupra textelor. În rezultat, s-a observat  creşterea  interesului elevilor 

pentru a raporta unele fenomene şi procese studiate în cadrul orelor de geografie la 

textele studiate în operele literare. Astfel se reuşeşte  realizarea competenţelor 

transdisciplinare. 

    O valoare etico-morală şi estetică este atitudinea omului faţă de natură. 

Dezvoltată până la conştiinţa ecologică, această relaţie este definitorie omului, ca 

expresie a atitudinii sale faţă de propria fiinţă biologică. 

    Însă, fiind dominat de dorinţa de a acapara cât mai multe bunuri materiale, 

omul pereclitează echilibrul naturii, manifestându-se mai mult în atitudinea sa pur 

economică faţă de ea – una inferioară celei etico-morale şi estetice. În continuare 

mă voi referi la câteva exemple de aplicare în practică a celor menţionate mai sus: 

  Exemplul 1.  În predarea subiectului „Degradarea mediului ”, clasa a XII-a, 

la etapa evocare, am propus elevilor să citească un fragment din drama scriitorului 

Ion Druţă, „Păsările tinereţii noastre”. 

 Competenţa transversală vizată: Competenţa de a stăpâni diverse metode de 

integrare a cunoştinţelor de bază despre natură, om şi societate.  

Competenţa specifică: Prelucrarea surselor de informaţie: 

    Mătuşa Ruţa: Tu ne-ai lăsat fără cocostârci... Aşa cum pe la sfârşitul verii 

te-au făcut preşedinte, da toamna, cum s-au dus sărmanile păsări, nu s-au mai 

întors... 

   Pavel Rusu: Şi chiar aşa ţi-i de cocostârcii ceia...  

    Mătuşa Ruţa: Mă doare inima pentru sat. Că sute de ani satul se cheamă 

Valea Cucoarelor- şi adevărat era, amu tot Valea Cocoarelor se cheamă, dacă nu 

mai este adevărat. 

     Pavel Rusu: Au plecat pentru că satul a început a se face de iznoavă. 

Cocostârcilor le place mai mult acoperişurile din stuf şi snopi de secară, iar 

oamenii au început să-şi acopere casele cu şifere, cu olane – şi asta nu le-a mai 

plăcut. Dar au să se întoarcă, ţine minte ce-ţi spun! 

     Mătuşa Ruţa: Nu se ştie. 

Elevii sunt grupaţi după tipul de inteligenţă predominant şi se propune fiecărui 

grup să rezolve o sarcină de lucru în funcţie de tipul  de inteligenţă.  

- matematicienii vor elabora un ciorchine structurat despre subiect sau vor 

completa un tabel; 

- plasticienii vor elabora sigla, blazonul după textul propus ; 
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- kinestezicii vor înscena  fragmentul propus din drama lui I. Druţă ,, Păsările 

tinereţii noastre” 

- scriitorii vor scrie un eseu despre atitudinea pe care o are omul asupra mediului 

- existenţialiştii vor anticipa ce se va întâmpla în viitor cu satul Mătuşii Ruţa, în 

urma impactului antropic asupra lumii animale; 

- grupul de elevi cu inteligenţă interpersonală va realiza un interviu în satul 

Mătuşei Ruţa pentru a constata care este situaţia ecologică; 

- naturaliştii vor prezenta specii de animale, plante  ce au dispărut din flora şi 

fauna Republicii Moldova şi de pe Glob. 

Grupul inteligenţei interpersonale a oferit răspunsul: „Ion Druţă, unul dintre 

promotorii literaturii realiste, a intuit în detalii acele momente care astăzi se 

perindează unul câte unul în viaţa de zi cu zi: actualitatea problemelor ecologice 

este bine metamorfizată în drama ,, Păsările tinereţii noastre”. Scriitorul ne poartă 

pe aripile acelor ani, când satele începeau să-şi piardă tradiţiile lor, numai mătuşa 

Ruţa rămânând neatinsă de acele valori ale schimbărilor, ale noului care vine 

peste ea. E drama înstrăinării în timp a unui neam, din cauza ,,rânduelii” naturii: 

mătuşa Ruţa apare ca un păstrător al datinilor şi tradiţiilor moştenite şi 

înrădăcinate în sufletul ei. Ea continuă să folosească tizicul, în care astăzi vedem 

un mod de asigurare cu căldură a încăperilor, un exemplu de reciclare a biomasei, 

păstrarea şi ocrotirea mediului înconjurător. 

    Un alt elev a menţionat că, din cele abordate după manualul şi fragmentul din 

dramă, e şi problema revenirii cucoarelor, a păsărilor tinereţii noastre, care nu-şi 

mai găsesc cuibul pe acele case acoperite cândva cu stuf şi paie sau hrana în iazurile 

şi locurile îmlăştinite, iar acum desecate de mâna omului, şi aceasta este o problemă 

a timpurilor noastre. Când Pavel Rusu se afla pe patul de moarte, mătuşa Ruţa l-a 

mai menţinut în viaţă cu licoare din ierburi şi apă cristalină care curge din 

izvoarele subterane. Tratamentul naturist descris de Druţă astăzi este acceptat şi 

foarte dezvoltat, însă dispariţia multor plante medicinale, poluarea apelor 

subterane devine o problemă în perioada actuală. 

    Concluzia formulată fiind: depăşirea crizei de  mediu, în care se află 

omenirea astăzi, este posibilă doar prin formarea conştiinţei ecologice, care 

presupune cunoştinţe sintetice despre sine, lumea înconjurătoare, dar şi despre 

raportul pe care îl realizează omul faţă de aceasta. 

   Exemplul II.  În clasa a XII-a, la subiectul ,,Degradarea lumii animale” li se 

propune elevilor să selecteze, acasă, din fragmentul ,, Pupăza din tei” din opera  

„Amintiri din copilărie”, a scriitorului Ion Creangă , unde este abordată problema 

ocrotirii păsărilor. 

   Un elev din grupul existenţialiştilor a afirmat: „Eu aş accepta atitudinea şi 

comportamentul mătuşii Mărioara, în episodul când se porneşte  „cu o falcă-n cer 
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şi una în pământ” la Ionică, nepotul, pentru  „a-i cere socoteală” că a furat pupăza  

din tei. Încuviinţez supărarea ei, deoarece conştientizează valoarea păsărilor, în 

cazul dat, pupăza, care era supranumită de toţi sătenii ceasornicul satului. Pupăza, 

de-a lungul anilor, deştepta satul şi-i pornea la muncile agricole pe ţărani-oameni 

înfrăţiţi cu glia. Această pasăre, iar prin ea toate păsările plaiului, este apărată şi 

de moşul din piaţă, venit cu o viţică de vânzare. Cu toate că o numeşte „cuc 

armenesc”, o dezleagă şi-i dă drumul s-o ia spre Humuleşti. Prin aceste două 

fragmente se vede atitudinea grijulie a oamenilor faţă de protecţia păsărilor, o 

problemă  actuală la etapa contemporană. 

S-a constatat : integrarea în cadrul orelor a unor aspecte din domenii diferite, 

focalizarea procesului pe dezvoltarea gândirii critice, formarea capacităţii de 

lucru în echipă, a capacităţii de rezolvare de probleme, a capacităţii de luare a 

deciziilor în cadrul lecţiilor de Limba şi literatura română, Istorie, Geografie, 

Ştiinţe.  

         A-i învăţa pe elevi să înţeleagă natura în toată complexitatea ei, a le forma 

aceste competenţe de a interacţiona cu natura, e un câmp de activitate la orele de 

geografie. Manualul şcolar de geografie e bine construit, bine ilustrat, concis, 

corespunde cerinţelor curriculare, chiar dacă mai sunt unele rezerve de 

perfecţionare. Dar e mai sărac în cuvântul artistic, anume aici e nevoie de cuvântul 

profesorului pentru ca orele să  devină mai interesante, trezind interesul elevului 

pentru cunoaştere, creativitate, pentru a găsi limbajul comun între geografie şi 

literatură. 

 Exemplul III. Clasa a X-a, cursul de ,,Geografie fizică”, oferă posibilităţi 

largi în realizarea principiului interdisciplinarităţii – geografie şi limba şi literatura  

română. La subiectul ,, Vânturile locale”, pentru a motiva studierea temei li se 

propune elevilor să studieze  poezia lui Vasile Alecsandri  

,, Viscolul”: Crivăţul din meazănoapte vâjâie prin vijelie,/Spulberând zăpada-n 

ceruri de pe deal, de pe câmpie./Valuri albe trec în zare, se aşază-n lung 

troian,/Ca nisipurile dese din pustiul african. 

În baza intelegenţelor multiple:  

-scriitorii vor descrie imaginar  tabloul prezentat în versurile propuse ; 

- existenţialiştii au anticipat ce s-ar  întâmpla în Republica Moldova în cazul în 

care ar fi afectată de acest vânt ; 

-pictorii au încercat să reprezinte peisajul descris în culori . 

Sarcina1: Raportează textul geografic din manual, la poezia lui Vasile Alecsandri 

şi identifică termenii geografici atestaţi în  aceste  versuri. Răspuns aşteptat: 

miazănoapte, vâjâie, spulberă zăpada, ca nisipurile dese din pustiurile Africii. 

Sarcina 2: Explică din punct de vedere geografic esenţa fiecărui cuvânt selectat? 
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Sarcina 3: Care sunt consecinţele manifestate de crivăţ? Răspuns aşteptat: Spulberă 

zăpada-n ceruri de pe deal de pe câmpie, (provoacă blocarea căilor de comunicaţie 

şi a accesului către localităţile îndepărtate).  

Sarcina 4: Ce măsuri pot fi întreprinse de om  pentru a micşora intensitatea 

crivăţului în perioada de iarnă? 

Sarcina 5: Care este mesajul artistic al versurilor? 

La însuşirea particularităţilor de manifestare a vântului numit ,, Suhovei”, propun 

elevilor să citească un fragment din poezia lui Nicolae Labiş,,, Moartea 

Căprioarei” Seceta a ucis orice boare de vânt. Soarele s-a topit şi a curs pe 

pământ. /A rămas cerul fierbinte şi gol./Ciuturile scot din fântână nămol./Peste 

păduri tot mai des focuri, focuri,/Dansează sălbatice, satanice jocuri.  

Sarcina 1: Raportează mesajul textului la  particularităţile  climatice ale vântului  

,, Suhovei”. 

Exemplul IV. Subiectul - „Mişcarea de revoluţie a Pământului”, clasa a X-a. 

La etapa de evocare propun elevilor să numească autorul  şi să explice sensul 

versurilor, Ce te legeni, codrule,/Fără ploaie, fără vânt,/Cu crengile la pământ?/- 

De ce nu m-aş legăna,/Dacă trece vremea mea!/Ziua scade, noaptea creşte/Şi 

frunzişul mi-l răreşte./Bate vântul frunza-n dungă -/Cântăreţii mi-i alungă;/Bate 

vântul dintr-o parte -/Iarna-i ici, vara-i departe.  

Exemplul V. Subiectul - ,,Sistemul Solar”,clasa a X-a. La etapa de  realizare 

a sensului, propun elevilor să explice sensul geografic al versului Eminescian: „La 

steaua care-a răsărit/E-o cale atât de lungă,/Că mii de ani i-au trebuit/ Luminii să 

ne –ajungă./ Poate de mult s-a stins din drum /În depărtări albastre, /Iar raza ei 

abia acum/Luci vederii noastre”. 

Concluzia unui elev: Eminescu ne vorbeşte despre steaua care apare prima pe cer 

şi, la fel, ne dăm bine seama că Eminescu deţinea informații cu privire la viteza 

luminii c= 3●108 m/s si a integrat  armonios aceste cunoștinţe. 

Exemplul VI. Subiectul - „Regimul radiativ şi caloric al atmosferei”. Pentru 

a evalua nivelul de înţelegere a noţiunii ,,albedou”, să explice cum înţeleg sensul 

versului din poezia lui Vasile Alecsandri: În păduri trosnesc stejarii! E un ger 

amar, cumplit!/Stelele par îngheţate, cerul pare oţelit,/Iar zăpada cristalină pe 

câmpii strălucitoare/Pare-un lan de diamanturi ce scârţâie sub picioare. 

Sarcină1. Identifică în poezie explicaţia unei noţiuni studiate la lecţie? 

La studierea unităţii de învăţare ,,Mediile geografice”, clasa a XII-a, la etapa 

de evocare, utilizez fragmente de texte unde este descrisă biodiversitatea unei 

păduri de foioase:  

Nicolae Dabija „Doruri interzise”: O poiană din mijlocul unei păduri e ca 

un mic univers, soarele-şi încălzeşte razele în ierbi. Nişte albine se scufundă în 

găoacea unei flori. O furnică târâie în spate un pai cu mult mai lung decât ea. 
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Două gâze s-au întâlnit pe tulpina unei plante şi fac schimb de noutăţi. Prin 

valurile ierbii păşeşte maiestos o căprioară... De jur-împrejurul poienii, ca un zid 

de cetate verde, stau de strajă arborii bătrâni, de stejar şi frasin. Undeva, dintre 

frunze, răzbate trilul unei privighetori. Alături , o mierlă îşi deapănă şi ea cântecul 

fermecător. Dincolo, o ciocănitore loveşte cu ciocul în trunchiul unui copac, parcă 

ar trimite telegrame...”  

Urmează un şir de întrebări şi elevii constată că textul este o  descriere a 

mediului de pădure de foioase şi a diverselor relaţii dintre componentele mediului. 

La acelaşi subiect, în clasa a XII-a,  se propune elevilor să citească şi să analizeze 

versurile poetului Lucian Blaga: ,,O , priviţi cum ne veghează /Visul corbilor de 

fag,/Amândoi ca-ntr-o poveste/Şi ne sânt atât de dragi.” Şi tot poetul Lucian Blaga, 

dialogul cu gorunul: ,, Gorunule din imagine de codru,/De ce mă-nvingi/ Cu aripi 

atâta pace/Când zac în umbră şi mă dezmierzi cu frunza-ţi jucăuşă.? 

 Elevii concluzionează că aceste două specii de copaci îşi au habitatul lor în 

codru, reprezentând  peisajul floristic al pădurilor de foioase. E cazul, la acest 

subiect, să citim şi un alineat din ,,Descrierea Moldovei” de Dimitrie Cantemir, 

unde se explică ce sunt codrii şi cum erau ei altădată. (Această valoare 

reprezentativă a ţării noastre, care a reprezentat  inspiraţie şi pentru Grigore Vieru, 

,,Codrii mei bătrâni, prietenii mei dragi”). La acest subiect, o valoare destul de 

mare prezintă analiza versurilor ,, Concertul în luncă” de Vasile Alecsandri: Iată, 

vin pe rând, pereche, şi pătrund cole-n poiană/Bujorelul vioi, rumen, cu năltuţa 

odoleană,/Frăţiori şi romăniţe care se aţin la drumuri,/Clopoţei şi măzărele, 

îmbătate de parfumuri.  Unde elevii pot identifica speciile pădurilor de foioase. 

   Exemplul VII. Pentru  caracterizarea   conţinutului tematic ,,Mediul  de 

Stepă”, în clasa a XII-a, şi  transformările acestuia  pe parcursul  timpului sub 

influenţa antropică, am  propus elevilor spre analiză, la  etapa de reflecţie, două 

fragmente unde este descris mediul respectiv, de clasicul Vasile Alecsandri şi, 

respectiv, de un scriitor contemporan. 

Pustietatea goală sub arşiţa de soare 

În patru părţi a lumii se întinde-

îngrozitoare 

Cu iarba mohorâtă, cu negrul ei pământ,  

Cu-a sale mari vârtejuri de colb, ce 

zboară-n vânt. 

Acolo floarea naşte şi moare-n 

primăvară, 

Acolo piere umbra în zilele de vară, 

Şi toamna-i fără roadă şi-a iernii vijelii 

Cutreieră cu zgomot pustiile câmpii. 

Cât cuprinzi cu ochii, se aştern 

lanuri aurii, ce se leagănă în 

adierea vântului. De pe terenurile 

arate se ridică aburi, ce emană un 

miros specific de pământ negru. 

Lanurile, livezile şi arăturile sânt 

brăzdate pe alocuri de râpi şi văi, 

pe fundul cărora curg alene şuviţe 

de apă tulbure. 
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Exemplul VIII. Clasa a XI-a, subiectul - ,,Migraţia popoarelor”, elevilor li s-a 

propus, în cadrul unui test, să deducă noţiunea de ,,transhumanţă” - Migraţie 

periodică a păstorilor şi a turmelor (de oi), primăvara de la şes la munte sau de la 

sud spre nord şi toamna de la munte la şes sau de la nord spre sud, în vederea 

asigurării hranei pentru animale. – Din fr. transhumance.  
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Rezumat. În articol sunt prezentate câteva exemple de aplicare a unor tehnici de lecturare și a 

diferitor tipuri de texte la lecțiile de geografie. Textele pot fi aplicate atât ca instrumente de lucru 

individual, frontal, în grup, dar și ca instrumente de evaluare.  

Lecturarea, ca mijloc de instrucţie şi educaţie, are o importanţă deosebită în 

pregătirea elevilor la toate disciplinele școlare. La lecțiile de geografie lecturarea 

mijlocită de text poate fi sursă de informație, model de construcție, sursă de 

reflecție și evaluare. Întrucât lectura este o sursă a cunoașterii, studiul și citirea 

textelor de către elevi impune organizarea, îndrumarea şi supravegherea de către 

profesori, întocmirea listelor bibliografice, controlul cititului, al lecturii, aplicarea 

acesteia etc. La lecțiile de geografie pot fi aplicate diferite tipuri de texte, cum ar fi 

textele informative (lecturile geografice), descriptive științifice, descriptive literare, 

explicative etc. Vom prezenta, în continuare câteva tehnici de lecturare care pot fi 

aplicate la lecțiile de geografie și care sunt orientate spre dezvoltarea gândirii 

critice, a capacității de previzionare, pot fi folosite și ca tehnici de evaluare. 

Tehnica Ghidul de studiu (Vacha  Vacha, 1996) îi ajută pe elevi în studierea 

unui text, în absenţa profesorului, prin intermediul unui set de întrebări care le 

orientează atenţia şi-i determină să se concentreze asupra anumitor aspecte ale 

conţinutului. Prin această tehnică, se evidenţiază aspectele esenţiale dintr-un volum 

de informaţii existente într-un text, aspecte pe care elevii nu le sesizează 

întotdeauna. Prin intermediul întrebărilor, elevii sunt ghidaţi să înveţe un model 

interpretativ al unui conţinut cu un anumit specific (Dulamă, 2008).  

Ghidurile de studiu sunt mai eficiente când sprijină elevii să sesizeze anumite idei 

pe care nu le-ar identifica singuri; determină elevii să efectueze anumite operaţii 

ale gândirii sau să rezolve situaţii – problemă; constituie punct de pornire pentru 

discuţii/dezbateri, comentarii sau pentru o temă scrisă (eseuri). 

Etapele acestei tehnici pot fi: 

- Sarcina de lucru: Citiţi textul şi răspundeţi în scris în mod individual în timp 

de cinci minute la întrebările din ghidul de studiu (fişă, de pe tablă, de pe 

flip-chart).  

- Activitate individuală. 

- Activitate frontală. Citiţi pe rând fiecare întrebare şi solicitaţi răspunsurile 

formulate de către elevi. Răspunsurile pot fi scrise pe tablă sau pe flip-chart. 
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Exemplul 1. Clasa: XII. Subiectul: Degradarea mediului aerian. 

Elevilor li se propune sa citească textul de mai jos: 

”Când se ard combustibili fosili, cum ar fi cărbunele, benzina sau petrolul, se 

emit oxizi de sulf, carbon şi azot în atmosferă. Aceşti oxizi se combină cu umezeala 

din aer şi formează acid sulfuric, acid carbonic şi acid azotic. Când plouă sau 

ninge, aceşti acizi ajung pe pământ sub forma a ceea ce numim ploaie acidă. 

În secolul XX, aciditatea aerului şi ploaia acidă au ajuns să fie recunoscute ca o 

ameninţare capitală la adresa calităţii mediului. Cea mai mare parte a acestei 

acidităţi este produsă în ţările industrializate din emisfera nordică: SUA, Canada, 

Japonia şi majoritatea ţărilor din Europa de Est şi de Vest. 

Efectele ploii acide pot fi devastatoare pentru multe forme de viaţă, inclusiv 

pentru oameni. Aceste efecte sunt însă mai vizibile în lacuri, râuri şi pârâuri şi la 

nivelul vegetaţiei. Aciditatea apei omoară practic orice formă de viaţă. La începutul 

anilor '90, zeci de mii de lacuri erau deja distruse de ploaia acidă. Cele mai grave 

probleme au existat în Norvegia, Suedia şi Canada. 

Ameninţarea reprezentată de ploaia acidă nu e limitată de graniţele 

geografice, căci vânturile transportă substanţele poluante pe tot globul. De 

exemplu, cercetările confirmau faptul că poluarea provenită de la centralele 

electrice care funcţionează cu cărbuni în centrul şi vestul SUA erau cauza 

principală a marilor probleme legate de ploaia acidă în estul Canadei şi nord-estul 

SUA. Efectele distructive ale ploii acide nu se limitează la mediul natural. Structuri 

de piatră, metal sau ciment au fost şi ele afectate sau chiar distruse. Unele dintre 

marile monumente ale lumii, catedralele Europei sau Colisseum-ul din Roma, 

prezintă semne de deteriorare datorată ploii acide. 

Deşi costurile echipamentelor antipoluante ca arzătoare, filtre sau instalaţii de 

spălare sunt mari, costurile stricăciunilor cauzate mediului şi vieţii omeneşti se 

estimează a fi şi mai mari, pentru că ele pot fi ireversibile.” 

Elevilor li se propune ghidul de studiu: 

1. Ce oxizi și compuși chimici stau la baza formării ploilor acide ? 

2. Indică pe harta-contur regiunile și statele cel mai afectate de ploile acide. 

3. Analizează cauzele care determină formarea ploilor acide. 

4. Ce consecințe au ploile acide asupra mediului natural, populației și 

societății? 

5. Propune câteva măsuri de prevenire a ploilor acide. 

Pentru studiul eficient se preferă întrebările productive al căror răspuns nu este 

formulat în text, ci necesită atât cunoştinţe factuale, cât şi o elaborare din partea 

elevului prin intermediul operaţiilor gândirii sau printr-o reflecţie personală asupra 

faptelor sau evenimentelor descrise. După studierea textului elevii au păreri diferite 

referitoare la subiectul propus.  
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Această tehnică poate fi aplicată și în formularea itemilor pentru evaluările 

sumative, atunci când pe baza unui text sunt formulate un șir de sarcini de 

evaluare.  

 

Exemplul 2. Clasa a X-a. Subiectul: Procesele seismice și efectele lor 

Citiți cu atenție următorul fragment de text: 

,,Pe 27 august 1883, s-a produs una dintre cele mai mari erupții vulcanice din 

istoria omenirii. În zorii zilei, o serie de patru explozii au distrus aproape în 

totalitate insula Krakatau. Zgomotul exploziilor a fost atât de puternic, încât a fost 

auzit la o distanță de aprox. 4800 km de insulă. Peste 165 de sate de coastă au fost 

distruse. Cenușa vulcanică a fost aruncată în atmosferă la înălțimi cuprinse între 36 

și 48 km. Cantitatea uriaşă de cenuşă vulcanică aruncată în atmosferă a împiedicat 

lumina soarelui să ajungă pe Pământ timp de câteva săptămăni.” (Sursa: 

http://www.descopera.ro/natura/9110062-krakatoa-vulcanul-care-a-adus-negura). 

Indicați: 

1. Denumirea plăcilor tectonice și tipul de contact care au determinat formarea 

vulcanului; 

2. Tipul de lavă specific acestei erupţii și forma de relief vulcanic generată; 

3. Trei produse vulcanice specifice erupţiilor de acest tip, altele decat cele 

menţionate în text; 

4. Denumirea arhipelagului din care face parte insula Krakatau; 

5. Cel mai înalt strat atmosferic în care a ajuns cenușa vulcanică, din erupția lui 

Krakatau; 

6. Două consecințe climatice ale pătrunderii unei cantități mari de cenușă 

vulcanică în atmosfera terestră. 

 

Exemplul 3. Clasa a XI-a. Subiectul: Resursele vegetale, faunistice și pedologice. 

Citiți cu atenție următorul fragment de text și indicați: 

”În unele țări, precum Finlanda și Polonia, mai mult de 80 % din cererea de 

energie a populației din mediul rural este asigurată de combustibil ce nu provine 

din zăcăminte fosile. Sursa regenerabilă pare să redevină combustibilul preferat al 

societății, ca și în perioada pre-industrială” (Sursa: The Economist, 2013). 

1. Denumirea resursei naturale la care se face referire în text; 

2. Un avantaj și un dezavantaj al utilizării acestui tip de energie; 

3. O măsură de diminuare a consumului sau de protecție a resursei; 

4. O modalitate de valorificare superioară din punct de vedere economic a 

acestei resurse. 
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Exemplul 4. Clasa a XI-a. Unitatea de învățare: Populația Terrei. 

Citește cu atenție textul de mai jos și răspunde la întrebările propuse: 

”…Populaţia lumii va ajunge la 9 miliarde de oameni la mijlocul acestui secol, 

urmând să crească până în 2100 la 10,1 miliarde. Aceste cifre au fost date 

publicităţii în urma cercetărilor făcute de Organizaţia Naţiunilor Unite. Creşterea 

numărului populaţiei din Africa rămâne ridicată, astfel că acesta se va tripla în 

decursul acestui secol. De la o populaţie de un miliard, se va ajunge la un număr de 

3,6 miliarde […]. În Nigeria, cea mai populată ţară din Africa (162 milioane 

locuitori), se estimează că populaţia va atinge 730 milioane până în 2100. 

Întrebarea este dacă resursele actuale vor ajunge pentru a menţine în viaţă alţi un 

miliard de oameni nenăscuţi, luând în considerare şi eventualele catastrofe precum 

schimbările climatice, războaie, sau eventuale epidemii.” (Sursa : 

www.descopera.ro). 

1. Indică problema descrisă în text 

2. Numește doi factori care determină un ritm înalt de creștere a populației în 

Africa 

3. Evidențiază două probleme ale continentului African provocate de creșterea 

accentuată a populației 

4. Propune două măsuri care ar determina scăderea ritmului de creștere a 

populației în Africa 

 

Exemplul 5. Clasa a XI-a. Unitatea de învățare: Populația Terrei. 

Citește cu atenție textul de mai jos și răspunde la întrebările propuse: 

”…Istoria umana este una a migrației. În anul 1000 d.Hr. orașul Cordoba, din 

Spania, era cel mai mare din lume. Pana în 1500, Beijingul a început sa prospere, 

iar 300 de ani mai târziu avea sa fie primul oraș cu o populație de peste un milion 

de locuitori. Până în 1900, Londra a devenit un "supercity", cu peste 6 milioane de 

cetățeni. În 1950, New York a fost proclamat "megacity", adăpostind peste 10 

milioane de suflete în marea sa suprafață metropolitană.  …1,4 milioane de oameni 

se mută la oraș în fiecare săptămână. Acest lucru va redefini în timp peisajul 

macroeconomic și cultural al lumii viitorului. În 1800 numai 3% din populația 

lumii trăia în medii urbane; până la sfârșitul secolului al XX-lea, acest procent a 

crescut la 47%.” (Sursa: www.descopera.ro).  

1. Indică procesul descris în text; 

2. Numește doi factori care au determinat intensificarea acestui proces în 

secolul XX; 

3. Argumentează câte o consecință de ordin economic, cultural și ecologic 

determinate de acest proces, care au impact asupra umanității; 

4. Exemplifică două megapolisuri de pe Terra. 
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 Metoda predicţiei pe baza unui text sau tehnica lecturii ghidate (după 

Tabelul predicţiilor la Temple, Steele, Meredith, 1998) se bazează pe împărţirea 

unui text în mai multe fragmente, citirea pe rând a fragmentelor în ordine şi pe 

prezicerea în scris a ceea ce cred elevii că se va întâmpla. Întreruperea lecturii se 

face în anumite momente-cheie, în care acţiunea poate fi construită în direcţii 

diferite. Această tehnică se bazează pe un text care nu a fost citit anterior de elevi 

și care prin subiectul lui captivant trebuie să-i motiveze să facă diferite 

presupuneri. Dimensiunile textului trebuie să fie rezonabile pentru a realiza lectura 

ghidată pe durata unei activități și, la fel, trebuie să existe posibilitatea de a-l 

fragmenta și de a citi pe rând pasajele textului. 

Profesorul pregătește din timp textul narativ, pe care l-ar putea distribui elevilor. 

După ce se desfășoară etapa de evocare, profesorul distribuie primul fragment de 

text sau citește în fața elevilor fragmentul de text. Când sarcina este realizată, 

profesorul le va adresa elevilor întrebări în legătură cu emoțiile pe care le-au trăit 

la citirea textului și le va propune să facă niște predicții cu referire la acțiunea din 

următorul fragment de text. Se propune un text pentru clasa a V-a, la Subiectul: 

”Acțiunea factorilor interni asupra scoarței terestre”. Textul a fost împărțit în patru 

fragmente. Fragmentele sunt distribuite succesiv la fiecare pereche de elevi. 

Citirea primului fragment: 

I. Din zori și până-n noapte pământul se clătina, ca valurile unei mări. 

Locuitorii orașului Neapole, părăsindu-și casele, au luat-o la fugă spre 

piețele orașului. Era întuneric. În primele clipe oamenii erau siguri, că 

locuințele lor sunt ruinate și așteptau cu groază dimineața.  

− Ce s-a întâmplat până acum în povestire? 

− Ce credeţi că se va întâmpla în povestire? 

Sarcină de lucru: Timp de două minute scrieţi ce credeţi că se va întâmpla în 

povestire. 

− Cine doreşte să citească ce a scris? 

Este important ca întrebările să fie puse pe rând, iar profesorul să nu aprecieze pe 

loc și categoric răspunsurile. 

Ulterior, elevii citesc cel de-al doilea fragment de text: 

II. Când a răsărit soarele și-au văzut casele întregi. Peste trei zile la orele 

unsprezece noaptea pământul s-a cutremurat din nou. S-a simțit o 

puternică zguduitură subterană. Crăpau pereții caselor, se spărgeau cu 

zgomot geamurile, se răsturna mobila. Pe neașteptate cerul a fost 

cuprins de o flacără roșie.  

− Ce s-a întâmplat în povestire? 

− Care dintre predicţiile voastre a fost cea mai aproape de ce s-a întâmplat în 

povestire? 
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− Ce credeţi că se va întâmpla în continuare? 

Sarcină de lucru: Timp de două minute scrieţi ce credeţi că se va întâmpla în 

povestire. 

− Cine doreşte să citească ce a scris?  

Urmează celelalte două fragmente de text: 

III. În apropierea vârfului vulcanului Vezuviu a apărut o crăpătură. De pe 

acoperișurile caselor se vedea cum țâșnea din ea lava. Se auzea un 

zgomot înăbușit, dar foarte puternic, de parcă era vuietul unei cascade. 

Oamenii nu simțeau pământul sub picioarele lor, aerul era în flăcări, de 

pretutindeni se auzeau niște sunete înspăimântătoare, necunoscute până 

atunci. Fumul, flăcările și vaporii se înălțau mai sus de nouri, 

împrăștiindu-se în toate direcțiile.  

IV. După miezul nopții vuietul înăbușit a dispărut, cutremurul de pământ a 

încetat, iar munții nu se mai clătinau. Pe pantele vulcanului se scurgea 

cu repeziciune torentul de lavă. Vulcanul continua să arunce din crater 

noi și noi șuvoaie de lavă. 

Prin utilizarea acestei tehnici elevii învaţă să anticipeze ce se va întâmpla într-o 

povestire, dar şi în viaţă, ţinând cont de context. Ei învaţă să povestească într-un 

mod original ceea ce cred că se va întâmpla, apoi au ocazia de a compara 

predicţiile lor cu povestirea scrisă de autor. 

Tehnica Maratonul de scriere. Clasa: XII. Subiectul: Mediile tropical uscat și 

subtropical 

Competența specifică: construirea unui demers geografic cu utilizarea termenilor 

specifici 

Subcompetența: utilizarea algoritmului în caracterizarea diferitor tipuri de medii 

Una din metode ce permite de a transforma învățarea dintr-un proces cognitiv în 

unul activ și creativ este Maratonul de scriere. Este o tehnică prin care același 

subiect este abordat din diferite perspective sau în maniere diferite. Un maraton 

este constituit din trei sesiuni de scriere cu durate egale de timp. 

Comunicarea sarcinei de lucru: 

- Imaginați-vă că sunteți profesor de geografie și trebuie să descrieți mediul 

tropical uscat; 

- Imaginați-vă că sunteți profesor de limba română și trebuie să descrieți 

mediul subtropical printr-un eseu/cvintet; 

- Imaginați-vă că sunteți profesor de arte plastice și trebuie să descrieți 

mediul tropical uscat reprezentând-ul prin desen. 

După realizarea sarcinilor la expirarea timpului elevii își prezintă lucrările. 

În concluzii, pentru ca lecturarea unui text să fie eficientă, cititorul ar trebui 

să aibă un scop bine precizat. Studiul poate fi considerat eficient în momentul în 
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care cititorul este capabil să formulezi întrebări pe baza textului, poate restructura 

verbal conținutul într-o formă nouă, poate răspunde la întrebări pe baza celor aflate 

din text etc. 
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CATEGORIZAREA – TEHNICĂ EFICIENTĂ DE VALORIZARE A 

IDEILOR PRODUSE DE CĂTRE ELEVI 

Volontir Nina, conferențiar universitar, doctor 

Catedra Geografie Generală, UST  

Rezumat: Fiecare profesor dedicat idealului educațional caută răspuns la întrebarea: În ce mod i-

am putea pregăti pe elevi pentru viitor prin dezvoltare liberă? Esențialul pentru elevi este să 

învețe a învăța eficient, în scopul acoperirii propriilor necesități în activitățile lor de viitor. 

Antrenarea elevilor în situații eficiente educativ-instructive presupune din partea profesorului 

utilizarea unui sistem coerent de strategii, metode, procedee și tehnici didactice. În lucrare sunt 

prezentate exemple de utilizare a tehnicii didactice Categorizarea la lecțiile de Geografie Fizică 

Generală, clasa a X-a de liceu – tehnică bazată pe organizarea ideilor evocate prin alte tehnici 

didactice și pe categoriile, criteriile, clasele, tipurile acestor idei, deduse de către elevi. 

Introducere 

      Schimbările care au loc în societatea contemporană constituie o provocare 

pentru profesorii școlari care au sarcină să pregătească elevii pentru a fi productivi 

în viitor. Astfel, procesul educativ-instructiv permanent necesită o restructurare a 

programului de formare a elevilor și acordarea acestuia cu noile niveluri pe care le-

a atins învățarea și dezvoltarea. Profesorul, prin utilizarea metodelor şi tehnicilor 

didactice alese poate spori eficacitatea procesului educativ-instructiv, inrâurind, 

mai mult sau mai puţin: dezvoltarea motivaţiei elevilor pentru învăţare; dezvoltarea 

autonomiei elevilor în învăţarea explicită; formarea abilităţilor elevilor de a lucra 

individual sau în echipă; dezvoltarea gândirii critice şi a gândirii creative; 

dezvoltarea capacităţilor de autoevaluare a propriei activităţi şi a rezultatelor 

obținute, prin comparaţie cu obiectivele vizate sau cu rezultatele colegilor. 

Caracterul educativ al procesului de instruire poate fi sporit prin utilizarea 

metodologiilor didactice activizante ca un sistem unic de acțiuni structurate logic 

într-o gamă de activități didactice. În acest context nu sunt o excepție nici lecțiile 

de Geografie care prin conținutul lor facilitează pregătirea cognitivă, afectivă, 

morală și practică-aplicativă a elevilor. Deoarece în lucrările de specialitate [1], 

[2], [3] tot mai frecvent se menţionează avantajele şi eficienţa metodologiilor 

didactice activizante utilizate în procesul educativ-instructiv, ne propunem să 

urmărim eficienţa şi impactul tehnicii didactice Categorizarea în formarea elevilor 

la lecțiile de Geografie Fizică Generală, clasa a X-a de liceu. 

Repere metodologice și mod de aplicare 

      Categorizarea după Dulamă Maria Eliza [2], [4] sau Generalizarea 

categorială după Temple, Charles, Steele Jeannie L., Meredith Kurtis S. [5] 

reprezintă o tehnică de evocare a cunoștințelor și experiențelor anterioare, precum 

și o tehnică de motivare. Această tehnică didactică îi implică pe elevi în activitatea 

de organizare a ideilor evocate anterior prin alte tehnici (de exemplu: prin 

Brainstorming), organizare ce asigură un cadru de concepții noi. Derularea  unei 
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categorizări este mai inportantă ca process decât ca produs. Procesul de 

categorizare este bazat pe ideile expuse în timpul Brainstorming-ului și pe 

criteriile, categoriile, principiile acestor idei deduse de către elevi. Profesorul nu 

propune criteriile, categoriile după care pot fi ordonate ideile. Elevii stabilesc în 

perechi sau în grupuri criteriile, categoriile, principiile după care vor grupa, vor 

categorisi ideile, în funcție de măsura în care se combină mai multe informații și de 

legătura acestora cu o idee mai amplă. Procesul continua până când toată 

informația este repartizată pe criterii, categorii, principii. Deoarece există diferite 

posibilități de grupare a informațiilor, criteriile, categoriile stabilite vor fi diferite, 

vor varia de la un grup/pereche de elevi la altul. Uneori, în urma procesului analitic 

de categorizare, grupul/perechea de elevi constată necesitatea de a schimba 

criteriile sau categoriile stabilite initial. Acesta este un process firesc și necesar. 

      Categorizarea cuprinde următoarele etape: Etapa I - Comunicarea sarcinii de 

lucru; Etapa II - Activitate în perechi sau în grupuri de elevi. 

      În continuare vom prezenta exemple de utilizare a tehnicii diadctice 

Categorizarea la lecțiile de Geografie Fizică Generală, clasa a X-a de liceu.  

      Tema: Relieful scoarței terestre [6]. (Lecție de recapitulare). 

       Etapa I . Comunicarea  sarcinii de lucru: Lucrați în grupuri de câte patru 

elevi timp de 20 minute. Stabiliți în ce măsură se combină mai multe informații 

obținute prin Brainstorming (la tema: Relieful scoarței terestre) și care este 

legătura acestora cu o idee mai amplă. În urma discuțiilor grupați informațiile după 

criteriile stabilite de către voi. Continuați procesul până când toată informația 

obținută prin Brainstorming este repartizată pe criteriile stabilite. 

 Etapa II. Activitate în perechi sau în grupuri de elevi 
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Tema: Precipitațiile atmosferice [6]. 

       Etapa I. Comunicarea  sarcinii de lucru: Lucrați în perechi timp de 10 

minute. Analizați ideile formulate în timpul Brainstorming-ului (la tema: 

Precipitațiile atmosferice) și stabiliți în ce măsură se combină mai multe idei. 

Grupați informațiile obținute prin Brainstorming în tipuri, forme după criteriile 

stabilite de către voi. Continuați procesul până când toată informația este 

repartizată pe criteriile stabilite. 

      Etapa II. Activitate în perechi sau în grupuri de elevi 
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Concluzii 

 Exemplele prezentate în lucrare nu trebuie să fie considerate ,,rețete, 

șabloane” miraculoase care vor garanta reușita procesului didactic. Fiecare 

profesor, după mai multe experiențe, va aplica în mod creativ tehnica 

Categorizarea în funcție de conținutul lecției, de elevii cu care lucrează, de 

mijloacele de învățământ disponibile, și atunci lecțiile vor deveni 

interesante, atractive și eficiente. 

 Prin utilizarea tehnicii didactice Categorizarea, elevii însuşesc concepte noi 

şi dobândesc competenţa de a ordona și structura logic informațiile, de a 

clasifica și tipiza procesele, fenomenele, obiectele geografice în funcţie de 

mai multe tipuri, criterii și categorii stabilite. 

 Pe parcursul activității didactice desfășurate, utilizând tehnica 

Categorizarea, elevii pot fi plasaţi în centrul procesului educativ-instructiv,  

pot fi motivaţi să-şi menţină interesul faţă de tema abordată, pot fi implicați 

activ în realizarea sarcinilor de lucru, pot manifesta spirit de colaborare, 

creativitate, gândire logică și critică.  

 Categorizarea, ca tehnică didactică utilizată adecvat la temele lecțiilor de 

Geografie, facilitează procesul de evaluare a competenților elevilor și de 

valorizare a ideilor produse de către ei. 
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