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BONŢEŞTI ÎN  RĂZBOIUL  PENTRU  

REÎNTREGIREA NEAMULUI 

 

Prof. Gheorghe BARNA, 

Liceul Teoretic Sebiș, jud. Arad 

 

Primul Război Mondial se prezintă ca unul dintre cele mai controversate segmente din 

tabloul zugrăvit de istoria secolului al XX-lea. El a fost primul care a antrenat într-o formă 

sau alta majoritatea statelor și a popoarelor lumii. Războiul a lăsat o Europă ruinată pe plan 

material și uman, puternic zdruncinată politic și bulversată total sub aspectul valorilor morale. 

Pe tot parcursul său a fost mobilizat un efectiv de 75 de milioane de oameni, din care peste 37 

de milioane au fost scoși din luptă. Acestor pierderi umane li se adaugă și un număr mare de 

orfani și văduve. Rata natalității a fost grav afectată, înregistrând o scădere semnificativă iar 

populația rămasă era îmbătrânită și preponderent feminină. 

Acest eveniment de seamă implică şi locuitorii satului Bonțești. Conştienţi de ceea ce 

poate duce războiul, plecarea la luptă ca ostaşi a locuitorilor satului a dat naştere la scene 

zguduitoare. Concentraţii la război au fost duşi în unităţile de care aparţineau, cea mai mare 

parte fiind duşi la  Arad, de unde erau trimişi pe fronturile unde luptau unităţile lor. Multe 

femei şi din Bonţeşti au luat drumul Aradului pentru a se întâlni poate pentru ultima dată cu 

cei care plecau spre front. Unele femei mai sărace au fost nevoite să ia drumul pe jos iar cele 

cu posibilităţi cu trenul. Despărţirea era dureroasă; dacă despre alte sate există informaţii 

concrete despre femeile care căutau să-şi petreacă soţii la plecarea spre război, din Bonţeşti 

nu am auzit decât informaţii orale şi mai mult generale. Fronturile pe care au luptat bonţenii 

au fost cele din Galiţia, valea râului Piave din Italia şi unii chiar pe frontul din Moldova. În 

copilăria mea am auzit de la bătrâne adeseori cum cântau cântecul despre Galiţia, însă 

cântecul s-a pierdut şi n-am mai găsit informatori în legătură cu acest cântec. 

Un alt episod care mi-l amintesc este legat de întâmplarea redată de o bunică în 

legătură cu sărăcia din sat în timpul războiului. „În timpul războiului situaţia locuitorilor a 

fost foarte grea. Condiţiile meteorologice nefavorabile au făcut ca recolta de grâu şi porumb 

să fie foarte slabă. Grâul şi porumbul ca şi culturi creşteau numai pe mijlocul „lanţului”1 din 

cauza excesului de apă. Lipsa grâului în special îi determina pe locuitori să ia drumul 

câmpiei. Cu mărăgicul în spate pe furiş pentru a se feri de poliţia austro-ungară care nu 

                                                           
1 O unitate de suprafaţă locală de circa 0,5 ha  



6 
 

permitea transportul cu trenul a cerealelor, celor prinşi adeseori li se confisca mărăgicul.2  

Cei care se fereau de poliţia austro-ungară se deplasau mai mult în timpul nopţii şi prin 

locuri total nepotrivite care nu puteau fi controlate de poliţie, de exemplu cimitirele”3   

Tot din timpul războiului sau mai precis perioada de sfârşit al războiului a fost culeasă 

o informaţie legată de apariţia primului avion care a survolat satul Bonţeşti. „Pasărea de 

argint” i-a speriat pe locuitorii satului, cei mai mulţi adăpostindu-se în şanţuri sau în gardurile 

de la marginea satului. Avionul nu a lăsat nici o bombă asupra satului, fiind un avion de 

recunoaştere.4  

Toamna anului 1918 aduce transformări importante în desfăşurarea războiului. 

Austro-Ungaria este nevoită să încheie armistiţiu cu Puterile Antantei, iar Germania a fost 

nevoită să încheie şi ea pace. Revoluţia din Ungaria care izbucneşte la sfârşitul războiului 

face ca şi românii să înceapă să-şi facă dreptate, începând să alunge proprietarii de pământuri 

şi să-şi împartă bunurile proprietarilor între ei. Locuitorii Bonţeştiului alături de cei din 

Almaş şi Cil participă la prădarea conacului lui Almay Oliver din Cil şi a Societăţii Mica din 

Gara Almaş.5 

La sfârşitul războiului bonţenii vor fi antrenaţi şi la constituirea Consiliului Naţional 

Român, filiala Gurahonţ, cât şi la constituirea Gărzii Naţionale Române. Apoi bonțenii vor 

trimite și ei o delegație la Marea Adunare Națională a românilor de la Alba Iulia, avându-i în 

frunte pe preotul Alexandru Mâneran și învățătorul Lazăr Igrișan. Iată cum consemnează 

învățătorul Lazăr Igrișan acest eveniment, înscris găsit pe una din cărțile bisericești din cadrul 

Bisericii Ortodoxe Bonțești:  

“În ziua de 1 Decembrie 1918 s-a ținut adunarea tuturor Românilor în cetatea lui 

Mihai Viteazul din Alba Iulia, unde au hotărât solemn o sută de mii de oameni aducerea 

Ardealului, Banatului și întreg teritoriul ungar locuit de Români la țara mamă România. 

La acea adunarea a fost reprezentată și comuna Bonțești prin preotul Alcs. Mâneran 

și învățătorul Lazăr Igrișan. 

 Bonțești la 1/14 decembrie 1918, semnează Lazăr Igrișan“  

Primul Război Mondial a însemnat pentru locuitorii satului Bonţeşti multă suferinţă, 

dezastre şi sărăcie. Cel mai mult au avut de suferit cei săraci, pentru ei sărăcia accentuându-se 

foarte mult, dar a însemnat noi speranţe, noi idealuri în noul stat care era pe cale să se 

formeze. 

                                                           
2 O cantitate mică de cereale pe care femeile o purtau în cap, iar bărbaţii pe umeri.  
3 Informaţie preluată de la Ilca Magdalena. 
4 Ibidem, Ilca, Magdalena. 
5 Informator Ilca Toma, 93 de ani în 1993, Bonţeşti, participant la acţiune în luna noiembrie 1918. 
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Procesul de organizare şi exercitare a atribuţiilor organelor româneşti în zona 

Gurahonţului după 1 decembrie 1918 a fost un timp perturbat de forţele comuniste maghiare 

conduse de Bela Kun. Căutând să refacă Ungaria Mare, forţele comuniste maghiare încep să 

înainteze pe Valea Crişului Alb la începutul anului 1919. Cu toate că armata maghiară trebuia 

să evacueze Transilvania până la Mureş, conform hotărârilor Convenţiei militare de armistiţiu 

de la Belgrad din 13 noiembrie 1918, forţele maghiare comuniste nu iau în socoteală această 

hotărâre şi în luna ianuarie 1919 încep acţiunile pe Valea Crişului Alb. În confruntările care 

au avut loc sunt implicaţi şi tineri din Bonţeşti, care vor completa tabloul eroilor bonţeni din 

Primul Război Mondial. Folosindu-se de un tren blindat (”panţel” cum îl numeau localnicii) 

armata maghiară comunistă va trece şi în dreptul localităţii noastre şi fără a avea un motiv 

anume trage  salve de tun, unul din obuze lovind şi turnul Bisericii Ortodoxe, biserica 

suferind avarii mari. Conflictele dintre români şi maghiari se vor accentua în primăvara 

anului 1919, când armata maghiară reuşeşte să ajungă până în zona Vârfurile. Tot în luna 

aprilie 1919 armata română porneşte marea ofensivă de la Hălmagiu ceea ce va duce la noi 

conflicte în care vor fi antrenaţi şi locuitorii satului nostru.  

Alături, de întregul popor român și bonțenii și-au adus tributul sângelui pentru 

afirmarea ființei naționale și apărarea gliei străbune. Mulți dintre eroii bonțeni își dorm 

somnul de veci departe de meleagurile natale, în multe locuri necunoscute nici până în 

prezent. Dintre cei căzuți în lupte în hotarul satului sau în apropriere, patru își dorm somnul 

de veci în curtea Bisericii Ortodoxe din Bonțești. Primii doi eroi au căzut în luptă la sfârșitul 

Primului Război Mondial. 

Deși românii de pe întreg teritoriul românesc își exprimau dorința unirii într-un singur 

stat, în condițiile în care Marea Adunare Națională de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918 

exprimase votul întregirii neamului românesc, cei care ne-au asuprit secole de-a rândul mai 

căutau încă   să răstoarne ceea ce înfăptuiseră miile de români; au căzut astfel la datorie 

pentru apărarea pământului străbun în primăvara anului 1919 și doi bonțeni, Alexandru Coțoi 

și Mihai Zacoiu, primii care-și dorm somnul de veci în curtea bisericii. 

În condițiile când armata austro-ungară se destrămase în toamna anului 1918, mulți 

români iau drumul casei părintești pentru a nu mai servi o cauză străină, cauză pe care o 

serviseră aproape cinci ani, pentru a căuta să-și folosească inteligența, hărnicia și vitejia în 

interesele neamului asuprit de veacuri. Așa a procedat și tânărul de atunci Mihai Zacoiu, care 

dezertând din armata austro-ungară, își găsește refugiul în casa părintească. 

În primăvara anului 1919 însă, armata revoluționară comunistă maghiară în frunte cu 

Bela Kun va încerca cu eforturi militare mari restabilirea granițelor fostului regat maghiar, 
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declanșând o puternică ofensivă pe Valea Crișului Alb până în aproprierea Hălmagiului. 

Sarcina apărării populației românești după Marea Adunare de la Alba Iulia a revenit Gărzilor 

Naționale, formate din localnici, având însă o înzestrare militară sumară. 

Pentru apărarea hotărârilor Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia și în dorința de a 

trăi liberi, membri Gărzii Naționale cât și nemembrii cu mic cu mare au căutat să stopeze 

ofensiva maghiară. În data de 18 aprilie 1919, un detașament al armatei române, armată care-

și pornise ofensiva de la Hălmagiu, ajunge în satul nostru cu intenția de a izola principala 

armă care se făcea temută, vestitul ”Panzel - tren blindat”. 

La intrarea în Bonțești dinspre satul Iacobini, unde respinsese un detașament maghiar 

primul care le iese în întâmpinare este tânărul Mihai Zacoiu care poate datorită sărăciei care 

bântuia în sat nu abandonase încă uniforma purtată până în anul 1918. Acestui tânăr hotărât i 

se alătură și alți locuitori ai Bonțeștiului, înarmați cu unelte agricole, printre cei alăturați fiind 

și Alexandru Coțoi, tânăr care-și va găsi și el moartea în confruntarea care va urma, apoi 

Petru Țencovici, care înarmat cu o bardă de cioplit lemne, porni și el cu gândul să taie stâlpii 

de telegraf de pe lângă calea ferată. Scopul acțiunii grupului de bonțeni alături de 

detașamentul de ostași a fost demontarea șinelor de cale ferată pentru a zădărnici deplasarea 

trenului blindat maghiar. Trădați de cantonierul maghiar de la cantonul CFR Bonțești trenul 

blindat revine în zonă și acțiunea detașamentului românesc este stopată. Ostașii împreună cu 

tinerii din sat se retrag în apropriere apărându-și poziția într-un șanț aflat la baza terasei 

Crișului Alb. 

Focului nimicitor pornit din trenul blindat îi cad pradă tinerii Mihai Zacoiu și 

Alexandru Coțoi, ei neputându-se bucura că doar peste câteva zile armata română va reuși să 

restabilească ordinea pe Valea Crișului Alb. În timpul confruntării un obuz tras din trenul 

blindat lovește și turnul Bisericii Ortodoxe din Bonțești, care în timp va duce la desprinderea 

zidului bisericii din parte altarului.  

 

                        

 

 

 

 

Monumentul ridicat de bonţeni în cinstea celor doi eroi şi a eroilor căzuţi în 

primul război mondial 
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Monumentul ridicat în 2 iunie 1927 de unii fruntaşi ai satului dintre care amintim pe 

Constantin Luţai, Virgil Frenţiu, Ioan Oprea, Vasile Hanciu şi alţii a fost ridicat în cinstea 

eroilor căzuţi între ani 1914 – 1919 pe câmpurile de luptă din Galiţia, valea fluviului Piave, 

Serbia şi altele după cum urmează: P. Oancea, S. Tripaş, V. Tulbure, P. Soriţău, T. Coţoi, S. 

Rob, P. Ivan, V. Creţ, P. Iva, R. Manciu, P. Bogdan, A. Bacoş, N. Ancateu, I. Coţoi (122), P. 

Farcaş (183), I. Omuţ (118), P. Soriţău, P. Omuţ şi alţii.  

  Ander Petru  –  ultimul veteran al Primului Război Mondial  (1896-1981) 

Până în anul 1981 când urcai dealul pentru a merge în ţarina de sus cum o numeau 

bonţenii sau te deplasai spre Musteşti, puteai vedea pe banca din faţa casei din vârful dealului 

pe uliţa care ducea spre Musteşti un bătrân mai slab, cu faţa roşie ca bujorul, care te făcea 

vrând nevrând să te opreşti în faţa lui. Fie că erai  obosit după ce urcai dealul, fie că bătrânul 

te întreba ceva sau aveai curiozitatea să-l întrebi tu poposeai câteva minute în faţa bătrânului.  

Copiii îl ştiau după poreclă „Nanci”. Cu timpul s-a aflat povestea lui, o parte de la el 

sau completată de nepoata lui. 

S-a născut în satul Musteşti în 1896 dar prin căsătorie s-a stabilit în satul nostru. Nu 

am putut afla date despre participare la război în armata austro-ungară dar când îşi dezgolea 

pieptul şi burta vedeai nişte urme adânci în trupul său, mâna dreaptă nu o putea folosi. Am 

aflat că luptase alături de români în 1917 pe frontul de la Oituz unde gloanţele i-au perforat 

stomacul şi i-au ologit mâna. Avea asupra lui un carnet de veteran al campaniei din 1914-

1918. 

Aşa l-am cunoscut pe ultimul veteran al primului război mondial, veteran căruia ţara i-

a oferit pământ în Cadrilater dar l-a refuzat. S-a ales doar cu o grădină de la marginea moşiei 

domneşti din Bonţeşti, grădină pe care o lucrează unul din strănepoţii săi, Ander Ionel. 

 

Foto carnet invalid de război Ander Petru 
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COMUNICAREA DIDACTICĂ 

 

                                                                                    Prof. Liana BEJAN, 

                                                                                   Liceul Teoretic Sebiș, jud. Arad 

 

A fi profesor înseamnă a juca un rol, a fi un actor bun trebuie să ai talent, dar și 

pregatire, pasiune, inteligență, comunicare verbală si non-verbală. 

Clasa e sala de spectacol, iar relația profesor-elev e comuniunea actor-spectator, totul 

ține de mesajul transmis și impactul acestuia asupra publicului: elevii din sala de clasă. 

Modul în care transmitem mesajul e cel mai important, suntem conștienți ca profesori 

ca o încurajare la momentul potrivit dă mai multă încredere elevilor noștri, am putea vorbi 

aici de „ puterea cuvintelor” ce au ca rol progresul școlar și satisfacția profesională sau invers 

– descurajarile noastre ce duc la neîncrederea în forțele prorii ale copiilor noștri, iar apoi la 

regres și chiar eșec școlar. 

Convingerea că nu toți elevii receptează la fel mesajul sau poate nici nu-l înteleg e 

certă, semnificativ e ca acel „catharsis” să fie simțit de o parte dintre ei și atunci obiectivul 

nostru e atins. 

Nu doar rolul principal asigură succesul (ca profesor-diriginte), poți să joci un rol 

secund de excepție și să ai peste ani satisfacția de a fi reușit să te implici și să schimbi în bine 

viața cuiva. 

Nimic nu se poate compara cu starea de spirit la ieșirea din scena (sala de clasă) în 

urma unei piese reușite (a unei lecții deosebite) și am convingerea că sentimentul e reciproc și 

îi marchează profund și pe elevii noștri. 

Întotdeauna comunicarea eficientă, atașamentul și implicarea totală asigură o finalitate 

reușită, în esența reușita copiilor noștri e cea mai importantă, iar comunicarea didactică e unul 

din factorii cheie, un factor esențial în procesul instructiv-educativ, un factor esențial într-o 

educație de calitate. 

Dupa C. Cucoș analiza unor interacțiuni sociale deosebit de diverse ca acte de 

comunicare s-a dovedit extrem de fructuoasă și le-a permis cercetătorilor ca, pe lângă 

rezultatele de ordin material, semiologic și terapeutic, să formuleze câteva principii 

importante ale comunicării umane, cunoscute și sub numele de axiome ale comunicarii: 

- Comunicarea este inevitabilă 

- Comunicarea e un proces ce se desfașoară la doua niveluri (informațional și 



12 
 

relațional) 

- Comunicarea e un proces continuu 

- Ființele umane folosesc două moduri de comunicare: digital și analogic 

- Orice proces de comunicare e simetric sau complementar, după cum se întemeiază 

pe egalitate sau diferență 

- Comunicarea e ireversibilă 

- Comunicarea presupune procese de ajustare și acomodare 

Pentru psihologul francez, Jean Claude Abric comunicarea reprezintă ansamblul 

proceselor prin care se efectuează schimbul de informații și de semnificații între persoane 

aflate într-o situație socială dată. 

Abric consideră ca fiind un fenomen de interacțiune, comunicarea implică o serie de 

raporturi în care partenerii situației de comunicare încearcă să se influențeze reciproc, vorbind 

de doi interlocutori, actul comunicativ apare ca o relație de schimb de parteneri care au, 

fiecare simultan, dublul statut de emițător și receptor. 

Comunicarea are întotdeauna o finalitate, un obiectiv, iar ca proces de interacțiune e 

direct influențată de contextul social și cultural în care se derulează.  

În relația de comunicare profesorul trebuie să-și asume rolul de o asemenea manieră 

încat elevul să simtă că se dorește întâlnirea cu el ca persoană și ca partener de dialog. 

Situația care poate favoriza cel mai bine exprimarea elevului e accea în care el nu se 

simte judecat, nici interpretat, nici sfătuit, nici manipulat prin întrebări. Este o situație în care 

el se simte ascultat. 

A ști să asculți e caracteristica fundamentală a unei comunicări ce favorizeză 

exprimarea celuilalt. Absența comunicării poate rezulta și din absența ascultării reale a 

interlocutorului. 

 

Bibliografie: 

1. Abric, J-Cl., Psihologia comunicarii, Editura Polirom, Iași, 2002; 

2. Cucoș, C., Pedagogie, Editura Polirom. Iași, 1996; 
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CREATIVITATE PRIN GÂNDIRE LATERALĂ 

 

Prof. Ramona BRAIȚIU, 

Liceul Teoretic Sebiș, jud. Arad 

 

”Fără creativitate, nu există progres! Am repeta la nesfârşit aceleaşi pattern-uri.” 

(dr. Edward de Bono) 

Lateral Thinking în traducere Gândire laterală  este un mod , de a gândi  ce urmăreşte 

schimbări în percepţii, concepte şi idei prin utilizarea unor instrumente specifice, reprezintă 

acea abilitate de a gândi creativ, de a ieși ușor din zona de confort, ce presupune renunțarea la 

limite, la modul de gândire tradițional și eliminarea prejudecăților. 

De ce avem nevoie de gîndire laterală? 

Pentru că în viața de zi cu zi, competiția poate deveni acerbă, schimbările sunt atât de 

rapide, iar pentru a ieși învingător trebuie să gândești diferit de competitorii tăi. 

Cine are nevoie de gândire laterală? 

Pe lângă persoanele care dezvoltă strategii sau persoanele ce-și desfășoară activitatea 

în cercetare-dezvoltare, au nevoie de gândire laterală, toate persoanele ce doresc să-și 

ordoneze procesul de inovare, să genereze idei noi, să dezvolte concepte, să rezolve probleme  

dificile sau ca stategie de depășire a stării momentului prezent. 

Gândirea laterală are deci legătură cu intuiția, creativitatea și dispoziția. Ea poate fi 

definită și ca altă modalitate de a ne folosi mintea. 

 Lateral Thinking este creativă pentru că implică moduri neașteptate de a te uita la o 

problemă și a o rezolva. În loc să mergi pe firul drept, clasic și bătătorit, pe “drumul 

principal”, așa cum logica te-ar putea îndemna sau așa cum “se gândește” de obicei în 

rezolvarea unei probleme, clarificarea situației, utilizând gândirea laterală  se face într-un 

mod total diferit. 

Eduard de Bono, atrage atenția asupra a două tipuri de greșeli majore care se fac, de 

regulă, în ceea ce privește acest tip de gândire:  

 presupunerea eronată că acest tip de gândire este de la sine înțeles și că oricum toate 

persoanele (instruite) pot gândi în acest mod, indiferent dacă știu sau nu acest lucru; 

 presupunerea eronată că acest subiect este unul de natură „specială”, exclusivistă 

destinat doar unui anumit grup de persoane, un subiect nerelevant pentru larga 

majoritate a oamenilor. 
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Punând în valoare creativitatea, gândirea laterală oferă o nouă perspectivă asupra modului 

în care funcționează mintea, mărind șansa dezvoltării de noi idei și găsirii de noi soluții. 

Gândirea laterală nu înlocuiește gândirea logică (verticală), ci o completează. Totuși există 

diferențe majore între cele două tipuri de gândiri. 

Gândire laterală Gândire verticală 

-este generativă (generăm cât mai multe 

abordări pentru a alege mai multe soluții) 

-este selectivă (alegem cea mai bună soluție) 

-înaintează pentru a genera o direcție -are nevoie de o direcție ca să înainteze 

-e provocatoare -e analitică 

-face salturi (golurile le umple mai târziu -este secvențială (înaintează pas cu pas) 

-golurile pot fi umplute cu pașii corecți 

după formularea unor judecăți 

-fiecare pas făcut trebuie să fie corect pentru a 

ajunge la o concluzie corectă 

-nu există negații -negațiile blochează drumuri 

-oamenii primesc cu bucurie intervențiile 

întâmplătoare 

-cere concentrare și eliminarea a ceea ce nu e 

relevant 

-nu se fac etichetări, nu se critică -clasificările și etichetele sunt fixe 

-urmează cele mai puțin probabile căi -urmează de fiecare dată cele mai plauzibile căi 

  

De multe ori primele idei sunt inedite, năstruşnice, haioase şi par a nu avea nici o utilitate 

în lumea reală. E doar o părere, pentru că ele sunt adevărate mine de aur, dacăsunt 

valorificate corespunzător. 

De exemplu, ideea de „uşă care nu se deschide” pare o idee contrară însăşi definiţiei de 

„uşă”, din perspectiva gândirii critice, e un nonsens şi inutilă cu siguranţă. Cine şi-ar putea 

dori să aibă o uşă pe care să nu o poată deschide? Şi totuşi ideea uşii care nu se deschide a 

dus la inventarea uşii care nu se deschide...cu mâna, pentru că nu are nici măcar clanţă, 

fiindcă...are senzori de mişcare şi se deschide automat, uși graţie cărora putem să intrăm 

mulţi şi repede  

într-un mall şi să ieşim încărcaţi de cumpărături, fără a mai avea grija de a ne deschide 

ușile…cu mâna. Din contră, acum pare o utopie să ne imaginăm un mall cu uşi ca cele de 

apartament. 

            Creativitatea a început să fie apreciată din ce în ce mai mult ca element esenţial al 

schimbării şi al progresului, evoluţiei. Atunci când vorbim de creativitate, localizăm 

creativitatea în sfera artei, dar dacă o scoatem din această sferă și o transformăm într -o 

modalitate de a ne forma mintea, de a înțelege informația, atunci vorbim de gândire 

laterală. 
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Este recomandabil ca educarea gândirii laterale și deci a creativității să ȋnceapă ȋn 

jurul vârstei de 4-6 ani, când ȋncă nu s-au consolidat elementele orientării ȋn spaţiu şi nici 

lateralitatea nu este certă. 

O disciplină ce contribuie la dezvoltarea creativității/ lateralității este matematica.  

Dezvoltarea creativității școlarului mic, prin intermediul matematicii, începe din 

primele zile de școală și trebuie să constituie un obiectiv de mare importanță. 

„Simpla formulare a unei probleme este adeseori mult mai importantă decât 

rezolvarea ei, care poate fi doar o chestiune de matematică sau tehnică experimentală. A 

ridica noi întrebări, noi posibilități, a privi problemele vechi dintr-un unghi nou presupune 

imaginație creativă”, spunea Albert Einstein. 

Iată un exemplu de stimulare a gândirii creatoare la școlarii mici: 

Sarcina inițială :Ce întrebări putem formula următoarei probleme ? 

Elena are 15 ani. Sorin are 9 ani. 

Răspunsurile elevilor: 

 Câți ani avea Elena când s-a născut Sorin? 

 Câți ani au împreună? 

 Câți ani va avea fiecare peste 5 ani? 

 Câți ani avea fiecare acum 3 ani? 

 Câți ani vor avea împreună peste 10 ani? 

 Câți ani aveau împreuna acum 4 ani? 

Fiecare întrebare pusă de elevi, a demonstrat gradul de dezvoltare 

a creativității fiecăruia în parte. 

Gândirea creativă este o deprindere mentală pe care poate să o deţină oricine, dacă îşi 

doreşte. Instrumentele Gândirii Laterale pot fi învăţate, exersate şi folosite într-o manieră 

deliberată. Este foarte dificil să fii creativ cu obiceiurile și metodele de gândire tradiţionale. 

Societatea actuală evoluează, mai ales în domeniul tehnologic, cu o viteză amețitoare, 

fără să lase timp de analize a efectelor salturilor tehnologice. 

In concluzie pentru a face față provocărilor multiple, asaltului fluxurilor 

informaționale, este important ca, începând chiar de la vârste fragede, să se introducă 

lecții/cursuri de formare a copiilor pentru a stăpâni modul de gândire critică și pentru a 

dezvolta creativitatea acestora prin stăpânirea tehnicilor de gândire lateral. 

Bibliografie: 

1. Edward de  Bono, Gândirea laterală, Sabina Dorneanu (traducător), Editura Curtea Veche, 

București, 2011. 
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SECURITATEA PE INTERNET – UN CONCEPT DE ACTUALITATE 

 
prof. dr. Mihaela CHIRIBĂU-ALBU,  

Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași  

 

Conceptul securitate pe internet nu este nou nici pentru elevi/părinți şi nici pentru 

cadrele didactice. Mulți dintre noi au avut la un moment dat experiențe neplăcute legate de 

utilizarea internetului, de la infectarea cu viruși în urma descărcării unor fişiere până la 

probleme de securitate a datelor personale. 

Întrebarea „Cum putem creşte nivelul de protecţie?” împotriva virusării sau a altor 

pericole are o multitudine de răspunsuri, dintre acestea oprindu-ne la câteva. Este foarte 

importantă realizarea unui update zilnic (încărcarea noilor biblioteci de „vaccinuri”). Cel mai 

potrivit moment este la deschiderea calculatorului, când este indicat să luăm toate măsurile de 

siguranță înainte de începerea lucrului.  Tot atunci trebuie realizată setarea antivirusului 

pentru o scanare periodică a întregului sistem, deoarece cu cât sunt mai puţine aplicaţii 

deschise, cu atât cresc şansele ca fişierele infectate să fie identificate şi curăţate. Este 

important ca, de fiecare dată când utilizăm un dispozitiv extern (DVD, stick, memory card), 

să îl scanăm înainte de a-l deschide şi utiliza. Nu trebuie să ne bazăm doar pe detectorul 

automat al antivirusului. Dacă ne imaginăm că activitatea din interiorul calculatorului se 

aseamănă cu traficul dintr-un oraş aglomerat, vom înțelege de ce uneori virușii reușesc să 

păcălească antivirusul. Dacă traficul este intens, maşina poliţiei (antivirusul), chiar dacă are 

prioritate şi sună sirena, mai poate pierde răufăcătorul (aplicaţia „dăunătoare”).  

După ce descărcăm sau dezarhivăm fişierele, scanăm computerul. Dacă a fost descărcat 

şi un virus, este bine să îl detectăm înainte de a începe să se răspândească. Cum facem acest 

lucru? Golim Carantina (depozitul de fişiere infectate al antivirusului) periodic. Nu este sigur 

să menţinem fişierele infectate pe calculator. Din orice închisoare, din când în când, mai 

evadează câte un deţinut. 

Parolele de accesare a conturilor (de mail sau pe diferite site-uri) pot fi corupte atât de 

aplicaţii tip spion (spyware – aplicaţii ce transmit către creatorul lor, prin internet, parolele şi 

site-urile salvate în memoria calculatorului nostru), cât şi prin propriile noastre acţiuni. Unul 

din rolurile aplicaţiilor antivirus şi firewall este de a detecta şi anihila aplicaţiile tip spion. 

Cum acestea nu sunt infailibile, le putem ajuta prin următoarele acţiuni: ștergerea  periodică a 

fişierele temporare salvate de browser,  a istoricului paginilor accesate şi a depozitului de 

„cookies” (aici sunt locurile în care programele spion caută informaţii). Atunci când facem 
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plăţi online trebuie să realizăm această ştergere atât înainte de accesarea formularului de 

plată, cât şi imediat după finalizarea plăţii. In prezent, România este considerată destinaţie de 

risc maxim în majoritatea comunităţilor internaţionale de e-commerce, din cauza stricteţii 

scăzute a controlului pe Internet. Din păcate, există multe site-uri neautorizate care preiau 

ilegal informaţiile furnizate de utilizator şi le folosesc în scopuri ilegale, de exemplu, furt de 

bani din conturi. Foarte important este să nu bifăm opţiuni de felul Keep me log in (Menţine-

mă logat) sau Save / Remember my password (Salvează / Ţine minte parola), chiar dacă este 

calculatorul personal. În principiu suntem singura persoană care are acces la acele informaţii, 

în realitate însă, odată conectaţi la internet, mai pot exista şi alţii. 

Din păcate, de cele mai multe ori, suntem singurii responsabili de coruperea parolelor 

de acces la conturile noastre. Cele mai frecvente greşeli sunt: accesarea contului (mail, 

messenger, blog, wiki, e-learning, reţea de socializare, chat etc.) de pe un calculator public 

(laborator şcolar sau internet cafe) şi neînchiderea sesiunii la plecare (nu se dă sign out sau 

log out (deconectare) înainte de închiderea browser-ului. Sesiunea de lucru nu se închide 

automat la închiderea ferestrei browser-ului. Majoritatea aplicaţiilor ce necesită un cont de 

utilizator şi o parolă au o perioadă de aşteptare până la închiderea automată a sesiunii. De 

exemplu, dacă timp de 30 de minute, aplicaţia nu mai detectează nicio activitate, va închide 

automat contul. În aceste 30 de minute, oricine redeschide browser-ul poate avea surpriza de 

a fi conectat la pagina personală a utilizatorului anterior.  

Un alt context este reprezentat de accesarea contului (mail, messenger, blog, wiki, e-

learning, reţea de socializare, chat, etc) de pe un calculator public şi nedebifarea opţiunilor de 

felul Keep me login (Menţine-mă logat) sau Save / Remember my password (Salvează/Ţine 

minte parola). În acest caz, chiar dacă părăsim corect aplicaţia cu sign out, username-ul şi 

parola rămân listate în căsuţele de logare, unui alt utilizator fiindu-i suficient să dea click pe 

butonul Login/Sign in pentru a ne accesa contul. Elevii fac de multe ori greșeala de a 

transmite parola către alte persoane sau de a nu o proteja la introducere. Aceştia obişnuiesc să 

îşi transmită numele de cont şi parolele pentru a-şi completa unul altuia temele/sarcinile de 

lucru pe wiki/blog etc. De asemenea,  parola poate fi citită de o altă persoană din apropiere 

atunci când o tastăm şi folosită ulterior. 

Prin urmare, siguranța în mediul online rămâne un subiect de actualitate, despre care 

se poate scrie mult mai mult. Important este să ne amintim mereu de acest aspect.  

Bibliografie: 

1. „Unelte pentru dascălul digital”, Suport de curs, martie-aprilie 2021, Casa Corpului 

Didactic Bacău; 
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CARACTERISTICI ALE  REGIMULUI PLUVIOMETRIC ÎN 

AREALUL CHISINDIA, JUDEȚUL ARAD 

 
prof. Cristina Mariţa CORNEA, 

Liceul Teoretic Sebiş, jud. Arad 

 

Structurat geografic la adăpostul Munţilor Apuseni, cu o largă deschidere spre 

circulaţia maselor de aer din vest, arealul localităţii Chisindia, ca parte a Depresiunea 

Zarandului, primeşte o serie de particularităţi pluviometrice legate de specificul orografic şi 

poziţional al acestei depresiuni. Dispunerea reliefulului în trepte care descresc dinspre munte 

spre valea Crișului Alb, precum şi în sensul drenării sale către Câmpia Crişurilor, face ca 

distribuţia spaţială a precipitaţiilor să prezinte o anumită neuniformitate determinată de 

structurile geografice care articulează acest spaţiu. Pentru a înţelege mai bine specificul 

pluviometric al acestui areal vom folosi date climatologice aferente staţiilor meteo din 

apropierea acerstuia, respectiv de la staţiile meteo Arad, Chişineu Criş, Ineu şi Gurahonţ. 

Pentru staţia meteoorologică Arad, aflată la  altitudinea de 107 m, principalii 

parametri climatologici se prezintă astfel: temperatura medie anuală este de 10,4°C, 

temperatura maximă absolută de 40,8°C consemnată în 5.08.2017, temperatura minimă 

absolută de -29,8°C în 24.01.1963, precipitațiile medii anuale de 580 l/mp, maxima lunară de 

precipitații de 188,1 l/mp în iunie 1970, cantitatea maximă în 24 de ore a precipitațiilor de 

71,0 l/mp în 28.07.1998. 

La staţia meteorologică Chişineu-Criş situată pe Crişul Alb, aflată la altitudinea de 

96m, se înregistrează următoarele valori ale parametrilor climatici: temperatura medie anuală 

de 10,7°C, temperatura maximă absolută de 39,5°C în 06.07.1988 şi temperatura minimă 

absolută de -30,0°C în 13.01.2003, precipitaţii medii anuale de 565,5 mm, maxima anuală de 

precipitaţii de 830,5mm în 2010 şi minima anuală de precipitaţii de 298,1 mm în anul 2000; 

cea mai mare cantitate lunară de precipitatii de 217,1 mm în iunie 1974, iar cea mai mică a 

fost de 0,2mm în septembrie 1986. 

Precipitaţiile medii anuale ating 724,2 mm la Gurahonţ (fig.1). Izohietele de 700 mm  

delimitează compartimentul deluros format din Delaurile Tauţului şi Dealurile Codru Moma. 

Izohieta de 800 mm include culmile deluroase, înalte din nord. În aval de Sebiş şi Tauţ 

cantităţile de precipitaţii scad sub 700 mm/an. O particularitate a repartiţiei precipitaţiilor 

reiese din caracterul de adăpost oferit de partea muntoasă în calea maselor de aer vestice şi 
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sud-vestice, specific dealurilor piemontane din latura sudică a depresiunii, cantitatea de 

precipitaţii fiind aici cu aproximativ 50-100 mm/an mai redusă decât în Dealurile Codrului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.11. Regimul anual al precipitaţiilor la staţiile meteorologice Ineu şi Gurahonţ 

(Sursa: stațiile meteorologice Ineu, Gurahonț) 

Graficele următoare prezintă situaţia precipitaţiilor pentru zona Zarandului, în perioada 2000-

2013 (fig.2). 

Anul 2000 - Media anuală 566,8 mm/an          Anul  2001 - Media anuala: 725,5 mm/an 

 

 

 

 

 

Anul 2002- Media anuală: 612,1mm/an        Anul 2003 - Media anuală:622,0mm/an 

 

 

 

 

 

Anul 2004 - Media anuală: 656,9 mm/an    Anul 2005 - Media anuală: 682,4 mm/an 
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Anul 2006- Media anuală 827,5 mm/an      Anul 2007 - Media anuală: 839,5 mm/an 

 

 

 

 

 

 

Anul 2008- Media anuală: 629,0 mm/an       Anul 2009 - Media anuală: 740,0 mm/an 

 

 

 

 

 

Anul 2010 - Media anuală: 412,0 mm/an             Anul 2011 – Media anuală: 813,0 mm/an 

Precipitaţii 2001 

 

 

 

 

 

 

Anul 2012 - Media anuală: 525,0 mm/an            Anul 2013 - Media anuală :494,0 mm/an 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Repartiţia precipitaţiilor pe luni la punctul meteo Gurahonţ în perioada 2000-2013 (Sursa 

datelor:Stația meteorologică Gurahonț ) 

 

Precipitaţiile medii anuale ating 630,0 mm la Ineu şi 724,2 mm la Gurahonţ. 

Izohietele de 700 mm respectiv 750 mm (în nord), delimitează compartimentul deluros. 

Izohieta de 800 mm include culmile deluroase înalte din nord și rama nordică a Munților 
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Zarandului. În aval de Sebiş şi Tauţ cantităţile de precipitaţii scad sub 700 mm/an. O 

particularitate a repartiţiei precipitaţiilor reiese din caracterul de ,,adăpost’’ oferit de rama 

muntoasă în calea maselor de aer vestice şi sud-vestice specific dealurilor pimontane din 

latura sudică a depresiunii, cantitatea de precipitaţii fiind cu aproximativ 50-100 mm/an mai 

redusă decât în Dealurile Codrului. Efectul bioclimatic al acestei diferenţe nu se resimte 

însă, fiind contrabalansat de caracterul umbro-termic rezultat din expoziţia predominant 

nordică a zonei mai puţin umede. 

Cele mai multe precipitaţii cad în perioada caldă a anului, maximul pluviometric 

înregistrându-se în luna iunie (78,3 mm la Ineu, 93,5 mm la Gurahonţ). Pentru intervalul 

octombrie-decembrie se poate observa un al doilea maxim pluviometric, datorat frecvenţelor 

invazii ale ciclonilor mediteraneeni, dar cu valori absolute mult mai reduse faţă de maximul 

principal. Precipitaţiile cele mai reduse cad în intervalul ianuarie-martie, cu un minim 

principal în luna februarie (38,3 mm la Ineu şi 41,7 mm la Gurahonţ). În general se 

înregistrează şi un al doilea minim de toamnă. Frecvenţa zilelor cu precipitaţii este de 130-

150 zile/an, iar pe timp de iarnă precipitaţiile pot să fie lichide. Faţă de cantitatea medie 

multianuală de precipitaţii apar o serie de abateri în funcţie de fluctuaţiile circulaţiei 

atmosferice. Astfel, la Gurahonţ în anul 1915 precipitaţiile anuale au însumat 1055,0 mm, iar 

la Ineu în anul 1926 au atins 1251,6 mm. În opoziţie cu acestea la Gurahonţ în anul 1946 s-au 

înregistrat 328,0 mm, iar  la Ineu în 1947 doar 241,2 mm. Cantităţile maxime de precipitaţii 

căzute în 24 de ore au atins 110,6 mm în 24 iunie 1949 la Gurahonţ şi 104,0 mm în 30 iunie 

1962 la Ineu. 

Primele ninsori apar de obicei la începutul lunii decembrie, iar ultimele în a doua 

decadă a lunii martie, numărul mediu de zile pe an cu ninsoare fiind de 13-15 la Ineu şi 18-20 

la Gurahonţ. Stratul de zăpadă stabil, în grosime de circa 15-20 cm, apare după mijlocul lunii 

decembrie şi dispare la începutul lunii martie, el fiind mai puţin  evident în sectorul câmpiei 

aluviale şi tot mai bine conturat în dealurile înalte , unde numărul zilelor cu strat de zăpadă, 

ajunge la 50. 

Repartiţia precipitaţiilor la punctul meteo Gurahonţ pentru perioada 2000-2013 pune 

în evidenţă o medie multianuală de 660 mm/an, valoare inferioară celei anterioare (724 

mm/an), care includea un interval temporal mult mai extins. Faţă de media anuală de 660 

mm/an observăm că valorile scad mult în anii 2010 (412 mm/an) şi  2013 (494mm/an), ani 

cunoscuţi prin intensitatea secetei din perioada de vară. În anul 2013 în luna august au căzut 

doar 1,4 l/mp fiind cea mai uscată lună august din întregul interval de analiză. Cea mai redusă 

cantitate lunară de precipitaţii s-a înregistrat în octombrie 2010 când au căzut doar 1,3 l/mp, 
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atât anul 2010 cât şi anul 2013 atrăgând atenţia prin cantităţile mici de precipitaţii căzute în 

sezonul cald cu consecinţe dezastruoase asupra vegetaţiei din zonă. Luna cea mai ploioasă în 

perioada 2000-2013 este iulie, situaţie uşor modificată faţă de intervalul general, care indica 

luna iunie drept cea mai ploioasă. Această situaţie este influenţată semnificativ de cantităţile 

mici de precipitaţii căzute în luna iunie a anilor 2010 (12,1 l/mp) şi 2013 (30 l/mp). În general 

intervalul mai-iulie se caracterizează prin cantităţi destul de ridicate de precipitaţii fapt ce 

favorizează  buna dezvoltare a vegetaţiei având în vedere faptul că pentru vegetaţie intervalul 

de trecere dinspre primăvară spre vară solicită un necesar sporit de apă. Luna cea mai 

secetoasă la fel ca şi în restul ţării este luna februarie când cad în medie 36l/mp (2000-2013). 

Alături de maximul din intervalul mai –iunie datorat maselor de aer venite dinspre Oceanul 

Atlantic, se observă un maxim secundar  în octombrie-noiembrie prelungit până în decembrie 

datorat  formaţiunilor barice de joasă presiune (cicloni) venite dinspre Marea Mediterană. 

Ca urmare a specificului climatic amintit, o caracteristică importantă a reţelei 

hidrografice o constituie frecventele revărsări de la sfârşitul iernii şi începutul primăverii, 

când masele de aer venite dinspre vest şi sud-vest mai calde şi umede, dau ploi abundente la 

contactul cu munţii, pe fondul topirii rapide a zăpezii. Atât efectul factorului climatic cât şi 

neputinţa apei de a se infiltra în straturile mai profunde ale solului (saturate cu apă sau chiar 

cu gheţă în acea perioadă), duc la creşterea rapidă a debitelor râurilor , care-şi părăsesc 

albiile.  Pentru înlăturarea acestor neajunsuri încă de acum câteva secole omul a acţionat în 

direcţia realizării unor lucrări de îmbunătăţiri funciare.Cantitatea şi regimul precipitaţiilor 

(repartiţia lor în cursul anului) asigură debit permanent pentru majoritatea organismelor din 

depresiune. În vederea realizării unei mai bune organizări a spaţiului geografic, un loc aparte 

îl deţine cunoaşterea potenţialului climatic, acesta oferindu-ne o serie de date utile pentru 

luarea unor decizii corecte. 

Dezvolatarea intensivă a agriculturii (folosirea de hibrizi rezistenţi la îngheţ, brumă şi 

secetă), mai buna organizare a aşezărilor (extinderea reţelei de canalizare în raport cu 

adâncimea maximă posibilă a îngheţului în sol, orientarea reţelei stradale în conformitate cu 

frecvenţa vântului pe direcţii, amplasarea unităţilor industriale astfel încât calitatea mediului 

înconjurător să fie mai puţin afectată), optimizarea reţelei de transport (concomitent cu 

construirea de noi drumuri şi poduri, extinderea reţelei de cabluri aeriene şi de conducte 

subterane în raport cu regimul termic al aerului şi solului, cu frecvenţa, durata şi intensitatea 

unor fenomene metorologice specifice iernii precum îngheţul, bruma, poleiul, depunerile de 

gheaţă), amenajarea complexă a bazinelor hidrografice (prin construirea de diguri, baraje, 

sisteme de irigaţii şi desecări avându-se în vedere regimul precipitaţiilor maximele şi 
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minimele absolute, regimul evaporaţiei), necesită o cunoaştere amănunţită a fenomenelor 

climatice proprii fiecărui spaţiu geografic. 

Din analiza elementelor climatice ce caracterizează Depresiunea Zarand se poate 

remarca o uşoară diferenţă între partea de vest şi cea de est a golfului depresionar, dar şi între 

nord şi sud. Se evidenţiază astfel două microclimate elementare: al dealurilor şi al şesului 

aluvial. Există şi o serie de manifestări ale celor două tipuri: de culme deluroasă, de versanţi 

cu diferite expoziţii, de terase de pădure, de lac. În ansamblu, climatul se caracterizează 

printr-o moderare a valorilor, favorabilă atât pentru agricultură şi turism, cât şi pentru 

organismul uman, fiind un bioclimat sedativ indiferent, cu solicitare redusă asupra sistemului 

neuro-vegetativ. Aceste aspecte constituie permise favorabile pentru dezvolatrea şi 

diversificarea agriculturii spaţiului depresionar, cu posibilităţi de cultivare a unor specii 

diferite de plante. 

Dintre caracteristicile elementelor climatice cu acţiune restrictivă reţinem: ploile de la 

sfârşitul iernii şi începutul primăverii care întârzie semănatul ovăzului şi al porumbului, 

îngheţurile timpurii de toamnă care nu permit maturizarea completă a hibrizilor târzii (cu 

perioadă lungă de vegetaţie), ploile din luna octombrie care întârzie recoltarea porumbului şi 

semănatul grâului, temperaturile mai ridicate de la sfârşitul iernii capabile să declanşeze 

vegetaţia care va avea de suferit de pe urma îngheţurilor târzii de primăvară, perioadele 

uscate din iulie şi august care afectează mai ales culturile de legume, fiind necesare irigaţiile, 

ploile torenţiale din timpul verii însoţite de grindină care compromit în parte culturile 

agricole, ploile de la începutul lunii iulie care împiedică recoltatul grâului determinând 

încolţirea în spic a acestuia. Apreciind valorile optime pentru fiecare cultură agricolă parte se 

poate ajunge la o mai bună aşezare în teritoriu, la stabilirea calendarului lucrărilor agricole în 

conformitate cu potenţialul climatic local. 

Starea atmosferei şi elementele caracteristice climei constituie factori cu o influenţă 

profundă asupra complexului antropic, reflectaţi inclusiv în particularităţile habitatului dar şi 

în structura şi dinamica activităţilor social-economice. Domeniul rural este dependent de 

capriciile manifestărilor vremii şi prin specificul activităţilor economice dominante -

agricultura- acesta este caracterizat de o importantă relaţie cu natura. Arealul Chisindia, 

suprapus localităţii cu acelaşi nume, dar şi a satelor componente Păiuşeni şi Văsoaia la care 

se alătură bazinul hidrografic al văii cu acelaşi nume se înscrie în specificul climatic al 

arealului mai extins cunoscut sub denumirea de Depresiunea Zarand, dar şi al unităţilor 

majore care se interferează aici, reprezentate de Dealurile Crişene şi compartimentul sudic al 

Munţilor Apuseni, reprezentaţi de Munceii Crişurilor, prezintă caracteristici circulaţiei 
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vestice aflate sub influenţa maselor de aer oceanice care domină circulaţia aerului dar şi a 

celor dinspre sud-vest având componentă mediteraneană cu precipitaţii de toamnă şi iarnă. 

Interferenţelor vestice şi sud-vestice la nivelul circulaţiei maselor de aer se adaugă specificul 

ografic al acestui areal dominat de dealuri domoale sau muncei care prin ascendenţa care o 

generează contribuie la asigurarea unui regim pluviometric mai echilibrat care să nu 

favorizeze distorsiuni majore cu secete excesive. Structurile convective sunt favorizate şi de 

abundenţa vegetaţiei forestiere care îmbracă destul de consistent relieful arealului menţionat 

favorizând producerea cu o frecvenţă mai mare a furtunilor din timpul primăverii şi al verii. 
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ASPECTE PRIVIND DIMINUAREA ERORILOR ÎN EVALUARE 

 
Prof. Angela COSTEA, 

 Liceul Teoretic Sebiș, jud. Arad 

 

 La modul general, prin evaluare în învățământ se înțelege totalitatea activităților  

didactice  integrate în  procesul de învătământ care asigură evidențierea cantității și calității 

cunoștintelor dobândite, precum și nivelul performanțelor, respectiv eficiența acestora la un 

moment dat. In conceptia actuala evaluarea modernă pune accent pe rezultatele învățării în 

strânsă interdependență cu procesele pe care le implică aceasta. Prin integrarea evaluării în 

structura activității didactice, a procesului instructiv-educativ se induce  o amplificare a 

funcției educative a acesteia ca fiind o „știință a valorii”. 

Esența evaluării o reprezintă cunoașterea efectelor, prin raportare la obiectivele 

propuse, și are rolul de a oferi aspecte cuantificabile legate de  eficiența procesului de predare 

– învatare. Evaluarea vizează măsura în care obiectivele programului de  instruire au fost 

atinse precum si eficiența metodelor de predare-învatare folosite. 

Datorită  reformelor din procesul de învățământ, respectiv centrării pe competențe, 

putem afirma că și sistemul de evaluare a suferit transformări în sensul îmbogățirii acestuia 

cu metode, instrumente și tehnici  de evaluare diverse, complementare metodelor tradiționale 

astfel că activitatea de evaluare însoțeste pas cu pas procesul de predare -învățare. 

Diversitatea situațiilor didactice, precum si multitudinea de obiective ale evaluării, 

presupune utilizarea unor strategii diferite, dar indiferent ce strategie ai folosi se pune mereu 

problema acurateții evaluării. Astfel, din pespectiva practicii docimologice sunt scoase în 

evidență disfuncțiuni și dificultăți ce apar în procesul evaluativ, marea majoritate având în rol 

principal pe cel ce realizează evaluarea și anume, profesorul. 

a). Efectul de anticipație „Pygmalion” sau efectul oedipian, afectează obiectivitatea 

evaluării în sensul în care profesorul subapreciază un elev și rezultatele acestuia prin prisma 

părerii anterioare formate. Profesorul manifestă anticipativ o atitudine nefavorabilă fată de 

elevul evaluat și îi subapreciază prestația considerându-l incapabil sa se ridice deasupra unui 

anumit nivel. Daca aceste tipuri de subevaluari nu sunt izolate pentru un anume elev, atunci 

efectul lor în timp poate deveni o cauză a eșecului școlar. Printr-o conduita profesională 

responsabilă și o capacitate de autocenzură, profesorul trebuie să își controleze  capacitatea 

de examinare, luaînd în considerare doar prestația respectivă. 
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b). Efectul „Halo” pune în evidență   aprecierea prin extindere a unor rezultate  ale 

elevului, de la o disciplină către  alte discipline  iar acesta va fi notat în consecință, 

subapreciat sau supraapreciat. Din punct de vedere psihologic se consideră că impresia 

parțială își transferă efectele asupra întregii personalități a elevului. Riscul major al acestui 

efect apare în primul rând la elevii slabi si  la cei premianți. Primii sunt în situația ca 

progresul lor sa nu mai fie apreciat de profesorul de la clasă, iar premianții, în virtutea unor 

judecăți anticipative, vor obține note maxime chiar dacă proba lor de evaluare prezintă lipsuri 

majore. Ca modalitate de diminuare a acestor efecte, ar fi reintroducerea evaluărilor externe 

cu profesori de la alte școli și respectiv, anonimizarea probelor scrise de evaluare, astfel încât 

profesorul să nu fie tentat să dea note dupa numele elevului, ci ținând cont de antecedentele 

elevului. Aceste strategii trebuie însă dublate de o conduită permanentă a profesorului care 

simte aceaste derapaje și autoimpunere de a valoriza corect munca elevului. 

Ca variante ale efectului „Halo” ar fi efectul de „generozitate”, cand profesorul 

tratează cu o anumită indulgență din dorința de a „nu strica media clasei” sau de a masca o 

stare de lucruri nelalocul ei și respectiv, efectul blind „când persoanele cunoscute sunt 

apreciate cu o anumită indulgentă, raportat la cele necunoscute. 

c). Ecuația personală a examinatorului, în care fiecare cadru didactic îsi pune amprenta 

asupra evaluării. De la exigență la generozitate, de la originalitatea soluțiilor la conformitatea 

cu actul predării, toate aceste aspecte se concretizează într-o evaluare diferențiată a elevilor, 

bazată pe criteriile diverse de apreciere ale fiecărui profesor. Este important de menționat 

faptul că, notarea este folosită deseori ca mijloc de stimulare, recompensare sau pedeapsă, 

pentru a crește motivația pentru învățare. Deseori, apar erori în evaluarea și notarea  elevilor, 

care sunt favorizate de specificul disciplinei la care se realizează evaluarea. Astfel, 

disciplinele de învățământ riguroase, exacte, (,matematică, fizică, chimie) se pretează la o 

evaluare mai obiectivă, mai strictă, pe cand cele umaniste (limba romănă, limbi moderne, 

istorie, filosofie) predispun la aprecieri marcate de subiectivitatea profesorului. 

d). Efectul de contrast este un factor perturbator care valorizează diferit două răspunsuri 

identice, în funcție de ordinea în care s-a desfașurat actul evaluării: astfel, dacă un raspuns 

bun vine dupa un raspuns mediocru sau slab, este posibil ca raspunsul sa fie cotat ca foarte 

bun, iar dacă evaluăm un elev bun după unul foarte bun, tendința este de a acorda calificativ 

mediocru prin comparatie cu evaluarea anterioară.  

e). Eroarea logică deformează obiectivele principale ale evaluării cu obiective secundare, dar 

care beneficiază de o expunere sistematică și clară. Astfel, un raspuns nu foarte bun, 

prezentat de un elev constiincios poate fi suprapreciat. 
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f). Efectul de ordine apare datorită inerției profesorului, care oferă același calificativ unei 

suite de răspunsuri diferite din punct de vedere al calității. 

g). Efectul de similaritate este acea disfuncționalitate în care profesorul își valorizează elevii 

prin raportatre la sine sau la experiența sa școlară. Dacă profesorul a învățat bine va fi în mod 

sigur mai exigent comparativ cu un professor ce nu a excelat cand a fost elev sau student. 

Factorii de personalitate ai cadrului didactic, atitudinea, echilibrul și constanța 

verificărilor,  sunt elemente ce creează un mediu propice unei evaluări obiective. Totodată, un 

cadru didactic trebuie sa aibă o foarte bună pregatire de specialitate, sa aibă capacitatea de a 

aprecia corect efortul și performanțele de învățare ale elevilor, precum și capacitatea de 

colecta și selecta corect informațiile care ar sta la baza unei evaluări obiective. Deloc de 

neglijat este aspectul legat de creearea competențelor de autoevaluare la elevi, iar această 

competență se va dezvolta doar în urma unei unei evaluari corecte, transparente realizate  de 

către profesor . 

Întrucât, evaluarea nu are valoare în sine, ci în raport cu consecințele ei asupra 

evoluției elevilor și  dacă atât profesorul cât  și elevul sunt conștienți de rolul pe care îl dețin 

în interacțiunea didactică, atunci ei devin cu adevarat parteneri în cadrul procesului 

educațional,  
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COMUNICAREA OPTIMĂ ÎN RELAȚIA EDUCAȚIONALĂ 

 

Prof. Marioara CRAINIC, 

Liceul Teoretic Sebiș, jud. Arad 

 

Încă din vremea copilăriei, părinții, primii dascăli ai noștri, ne învață să comunicăm; 

mai întâi folosind un limbaj non-verbal, prin gesturi, mimică, semne, apoi folosind vorbirea, 

iar ulterior, în școală, învățăm comunicarea prin scriere. Comunicarea, indiferent de formele 

pe care le abordează are un rol foarte important, și anume, acela de a interacționa între 

indivizi, de a exprima o atitudine, un sentiment, de a împărtăși o părere, de a găsi o soluție, de 

a debloca un conflict. Astfel că, tot prin comunicare prin limbaj, reușim să dobândim noi 

capacități de cunoaștere, de a socializa în cadrul unei societăți, de a relaționa afectiv sau 

autoritar, ori de a comunica nevoi biologice. În școală, prin intermediul profesorilor, elevii 

reușesc să se îmbogățească pe plan educațional, dezvoltând imaginația, spiritul critic și 

relațiile de socializare și comunicare, pregătind astfel elevii pentru a fi integrați în mediul de 

muncă. 

Odată cu comunicarea, elevii își dezvoltă gândirea, abilitățile de a socializa și a stabili 

relații pozitive, capacități lingvistice și culturale. În școală, comunicarea are drept scop 

modelarea elevilor pe baza unor programe școlare, concepute pe cicluri de dezvoltare și 

curriculum, având ca obiective generale formarea de competențe generale, tehnice și 

specifice. 

La clasă, comunicarea combină mai multe forme, cele mai frecvente fiind 

comunicarea verbală și cea scrisă, ea variind după formă, conținut, ritm, tonalitatea vocii, 

atenție, acuratețe. 

„Dacă învățarea se realizează printr-o relație educațională, comunicarea optimă 

(educatorul învață și el de la educabili), se poate ajunge la un randament extrem de 

mulțumitor doar când  educatorul reușește să capteze și să posteze educabilii în procesul de 

formare. Relevant este, după P.Vermette tabloul retenției informației, după o lună de la 

învățarea unor noțiuni. Se reține: 14% din ceea ce ai auzit; 22% din ceea ce ai văzut; 30% din 

ceea ce ai urmărit făcând altul; 42% din ceea ce ai auzit, văzut și urmărit făcând altul; 72% 

dacă învățarea a fost corelată cu experiența reală sau imaginară de viață; 83% dacă învățarea 

a fost convertită în activități creatoare; 91% dacă înveți pe alții”. 
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Pentru ca procesul didactic să decurgă la parametri optimi este necesar ca și mediul în 

care se desfășoară activitatea educațională să fie propice acestui fapt; astfel pentru o 

relaționare deschisă dialogului, acceptării de idei noi este necesar ca dispunerea birourilor și 

scaunelor să fie în formă de cerc sau față în față, interlocutorii să fie la egalitate și să-și 

observe în permanență mimica feței, gesturile sau chiar unele ticuri.  

Datele și informațiile prezentate de către cadrul didactic, în cadrul orelor, la școală, nu 

se memomează și înțeleg imediat de către elev, ci este necesar ca acestea să fie analizate, 

comentate și dezbătute pentru a fi conștientizate și a ajunge ca și cunoștințe însușite și 

folosite ulterior din bagajul de cunoștințe. 

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“. 

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.“  

Procesul de învățământ se continuă cu formarea abilităților, prin punerea în practică a 

cunoștințelor însușite. Abilitatea reprezintă însușirea de a efectua cu ușurință, precizie, finețe 

și eficient operații sau acțiuni intectuale sau practice și sunt capacități psiho-individuale în 

care se includ deprinderi și priceperi. 

Aptitudinile pot fi considerate capacități pe care fiecare individ le are ca moștenire 

genetică sau le dobândește prin exercițiu repetat. Competențele cuprind toate abilitățile, 

cunoștințele și aptitudinile de care elvii dau dovadă după parcurgerea unei activități de 

învățare. 

În orice domeniu de activitate, odată cu trecerea elevilor spre mediul real de muncă, 

există anumite cerințe referitoare la competențele dobândite în urma finalizării studiilor de 

specialitate, competențe corelate cu nivelul de calificare profesională pe care fiecare elev îl 

dobândește pe parcursul învățării.  

Pentru asigurarea formării competenţelor prevăzute de Standardul de Pregătire 

Profesională se utilizează învăţarea centrată pe elev, respectiv folosirea de metode active cum 

sunt: descoperirea, studiul de caz, simularea, jocul de rol, exerciţiul brainstorming, observaţia 

dirijată. La școală, elevii desfășoară activitatea într-un mediu formal, organizat, pe baza unor 

competențe urmărite de cadrul didactic să fie promovate, în urma testărilor scrise, ori prin 

probe de evaluare practică sau teoretică 

Activităţile la lecţii sunt variate, astfel încât toţi elevii în funcţie de stilurile proprii de 

învăţare să dobândească competenţele necesare. 
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Elevilor li se permite propria participare la realizarea conţinuturilor prin proiecte, portofolii, 

discuţii în grup, aplicând astfel,  propriul mod de abordare, înţelegere şi rezolvare a problemei. Printr-

o astfel de abordare a conţinutului elevii dobândesc competenţe precum : comunicarea, gândirea 

critică, capacitatea de adaptare la situaţii noi, managementul calităţii, lucrul în echipă. 

Elevii de la profilul servicii, prin programa școlară, au avantajul în ceea ce privește 

inserția socio-profesională, că școala stabilește relații de colaborare prin contracte individuale 

cu agenții economici de profil, astfel că, la sfârșitul perioadei de stagiu de pregătire practică 

elevii au posibilitatea să aleagă viitorul lor loc de muncă și să convingă agentul economic că 

au dobândit abilități și competențe necesare pentru a munci în acel mediu de lucru. 
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LUMEA DE MÂINE ESTE A ELEVILOR CREATIVI DE AZI 

 

Prof. Florina CRISTEA, 

Liceul Teoretic Sebiș, jud. Arad 

 

„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista 

când ei vor fi mari. Şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să 

se adapteze.”  

Maria Montessori 

Creativitatea a devenit un indiciu valoric în multe domenii de activitate, un indiciu al 

calităţii activităţii în multe profesii şi un element de progres al vieţii social-economice. Multă 

vreme creaţia a fost considerată apanajul exclusiv al unei minorităţi restrânse. De când s-a 

constatat că noile tehnologii pot realiza aproape, toate muncile stereotipe, de rutină şi deci 

omului îi revin sarcinile de perfecționare, de înnoire, cultivarea gândirii creative a devenit o 

sarcină importantă a şcolii. Astfel, dezvoltarea creativităţii elevilor ar trebui să reprezinte o 

preocupare permanentă pentru cadrele didactice și elevul provocat să creeze va deveni omul 

capabil să găsească soluţii şi să se adapteze într-o societate aflată în permanentă schimbare. E 

nevoie deci de un dascăl creativ, ingenios, plin de fantezie, bine informat care să descopere 

mereu noi forme de lucru, noi metode, procedee şi tehnici, noi căi de abordare a fenomenului 

educaţional pentru a depăşii rutina, şablonul. 

Dezvoltarea potenţialului creativ nu se realizează de la sine, ci este nevoie de acţiuni 

continue şi organizate de stimulare şi activare. Activarea şi stimularea potenţialului creativ 

impun cunoaşterea specificului şi a nivelului de dezvoltare a acestuia, ca şi cunoaşterea 

relaţiilor determinative în care este implicat. Stimularea şi satisfacerea dorinței de cunoaştere 

a elevului determină dezvoltarea potenţialui creativ, amplificarea flexibilităţii, fluidităţii, 

originalităţii plastice, tehnice, vizuale şi verbale. Informaţiile, modelele de acţiune însuşite 

prin activitatea de învăţare declanşată şi susţinută energic de dorința de cunoaştere, sunt 

supuse transformărilor creative şi generază un original cu valoare subiectivă. Învăţarea 

şcolară se realizează prin interrelaţia funcţiilor şi proceselor psihice cu accent predominant pe 

procesele psihice cognitive. Va trebui să se ţină seama de caracteristicile intrisece ale 

materialului uman asupra căruia se acţionează, dar trebuie avut în vedere faptul că educatul 

este un sistem pe care îl creăm noi înşine, în mare măsură, prin educaţie. Necesitatea de a 

stimula şi dezvolta creativitatea elevilor trebuie înţeleasă nu în sensul de a face ca toţi elevii 
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noştri să devină artişti, ci ca ei să conştientizeze forţa eliberatoare şi creatoare a numeroselor 

modalități de manifestare. 

Creativitatea este o problemă care a marcat profund psihopedagogia secolului al XX-

lea, aceasta constituind obiectul a numeroase studii şi cercetări. Aparent, creativitatea este un 

concept larg cunoscut. Fenomenul creativităţii, implicit conceptul, sunt încă subiecte de 

controversă, deşi este studiat ştiinţific de peste o jumătate de secol, iar în întreaga lume se 

derulează mii de programe de dezvoltare a creativităţii. Etimologic, termenul “creativitate” îşi 

are originea în limba latină: ,,creare” înseamnă ,,a zămisli”, ,,a făuri”, ,,a naşte”. Noţiunea de 

creativitate este introdusă în vocabularul psihologic de americanul Gordon Allport (în 1937) 

pentru a desemna o formaţiune de personalitate. Termenul a pătruns în dicţionarele de 

specialitate după 1950. Până atunci, manifestările de creativitate au fost desemnate prin 

intermediul altor termeni, precum inspiraţie, talent, supradotare, geniu, imaginaţie sau 

fantezie creatoare. În 1950 psihologul J.P. Guilford semnala sărăcia studiilor asupra 

creativităţii şi schiţează câteva direcţii de cercetare a acestei dimensiuni a personalităţii 

umane. Prin urmare, în anii 1960-1970 asistăm la o explozie a studiilor asupra creativităţii. În 

ciuda numeroaselor studii, nu putem vorbi până în prezent de un consens în definirea 

creativităţii. Ana Stoica Constantin (1983, p. 5) afirma că în prezent “conceptul de 

creativitate nu este clar definit, deşi cumulează peste o sută de definiţii”. Într-una din lucrări, 

aceeaşi autoare consideră creativitatea “ca pe un fenomen complex, unitar si dinamic, care 

angajează întreaga presonalitate umană, implicând structura bio-psiho-socială şi culturală a 

personalităţii şi anumiţi factori externi, pentru a realiza cea mai înaltă formă de manifestare a 

comportamentului uman, finalizată prin producerea noului cu valoare socială, fie el concret 

sau abstract” Alexandru Roşca consideră creativitatea ca “ansamblu unitar al factorilor 

subiectivi si obiectivi care duc la realizarea de către indivizi sau grupuri a unui produs 

original şi de valoare.”(Creativitate generală şi specifică, 1981.p.17) 

Unii cercetători au considerat multă vreme creativitatea ca fiind apanajul oamenilor de 

geniu, al unei minorităţi. În contrast cu aceştia, cercetătorii americani susţin că: creativitatea 

poate fi dezvoltată în cazul majorităţii indivizilor. J.P. Guilford, de exemplu, a susţinut că, 

fenomenul creativităţii reprezintă o trăsătură general umană şi că toţi oamenii pot fi 

distribuiţi, la niveluri diferite, pe o scală continuă a creativitaţii. Analizând actul creator în 

evoluţia sa, de la formele cele mai simple şi până la creaţia superioară, Irving A. Taylor 

(1959) distinge 5 niveluri ale creativitaţii: 

- creativitatea expresivă - forma fundamentală a creativităţii, necondiţionată de 

aptitudini, manifestată în desenele copiilor, comportament; caracteristicile principale 
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ale acestui nivel al creativităţii sunt: spontaneitatea, libertatea de exprimare, 

independenţa şi originalitatea. Ea constituie premisa de dezvotare în procesul 

educaţiei, a celorlalte forme ale creaţiei. 

- creativitatea productivă - este nivelul specific tehnicienilor, pentru că presupune 

însuşirea unor deprinderi care permit îmbunătăţirea modalitaţilor de exprimare a 

creaţiei. 

- creativitatea inventivă - cea care se valorifică prin invenţii şi descoperiri şi care pune 

în evidenţă capacitatea de a sesiza relaţii noi şi neobişnuite, căi noi de interpretare a 

unor realităţi cunoscute. 

- creativitatea inovativă - care presupune înţelegerea profundă a principiilor 

fundamentale ale unui domeniu şi apoi modificarea decisivă a abordării fenomenului; 

în acest caz e vorba de inovaţii, care reprezintă aporturi semnificative şi fundamentale 

într-un domeniu. 

- creativitatea emergentă - nivelul suprem al creativitaţii, la care ajung foarte puţini 

indivizi şi presupune descoperirea unui principiu, a unei idei care să revoluţioneze un 

întreg domeniu al cunoaşterii. Acest nivel este cel mai greu de înţeles şi de explicat, 

iar cei care îl ating sunt catalogaţi drept genii. Toţi cercetătorii în domeniul 

creativităţii au avut în vedere cele trei dimensiuni complementare ale creativităţii: 

potenţialul creativ, procesul creativ şi produsul creativ. 

Numeroase studii efectuate în legătură cu fenomenul numit creaţie au condus la concluzia 

că formarea şi dezvoltarea capacităţilor creatoare este condiţionată de mai mulţi factori. 

Factorii creativităţii pot fi interni şi externi, fiecare dintre ei având efecte stimulative, 

inhibitive asupra creativităţii. Factorii creativităţii au fost împărţiţi în mai multe grupe: factori 

intelectuali (gândire, memorie, inteligenţă, imaginaţie) factori aptitudinali (aptitudinile 

speciale) factori noncognitivi şi nonaptitudinali (factori aptitudinali, motivaţionali și de 

caracter) factori externi (sociali) Deşi, creativitatea este un proces complex la care participă 

întreaga personalitate pe baza acţiunii unitare a factorilor enumeraţi mai sus, Stoica Ana 

(Creativitatea elevilor. Posibilitati de cunoastere si educare, 1983, p.8) subliniază rolul 

predominant al factorului intelectual „direct răspunzător de nivelul creativităţii”. Dintre 

factorii intelectuali implicaţi în actul creaţiei, gândirea, cu factorul ei general-inteligenţa şi 

imaginaţia creatoare sunt cei mai importanţi deoarece ei au şi funcţia de integrare a celorlalţi 

factori cognitivi-operaţionali ai creativităţii. Dacă luăm în considerare afirmaţia lui J.P. 

Guilford (1967) conform căreia creativitatea este „o operaţie intelectuală care antrenează 

abilităţile de gândire divergentă, redefinire şi transformare, puse în mişcare de sensibilitatea 
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la probleme”, observăm importanţa pe care o are gândirea divergentă în actul creaţiei. De 

altfel, mulţi cercetători au asimilat gândirea divergentă cu însăşi gândirea creatoare. Gândirea 

divergentă se defineşte prin calităţile de: fluenţă, flexibilitate, originalitate şi elaborare. Cele 

mai multe teste de creativitate se limitează la gândirea divergentă şi mai ales la evaluarea 

primelor trei constituente. 

a)Fluenţa exprimă rapiditatea şi uşurinţa de a produce, în anumite condiţii cuvinte, idei, 

asociaţii, propoziţii sau expresii. Fluiditatea este un indicator al uşurinţei actualizării 

asociaţiilor şi desfăşurării ideilor. Aceasta poate fi ideaţională, asociativă şi de expresie. La 

acestea se adaugă fluiditatea cuvântului, sau verbală. 

b) Flexibilitatea exprimă capacitatea de a modifica şi restructura eficient mersul gândirii 

în situaţii noi, de a găsi soluţii cât mai variate de rezolvare a problemelor, de a opera 

transferuri, de a renunţa la ipotezele vechi şi de a adopta cu uşurinţă altele noi. Opusul 

flexibilităţii este inerţia sau rigiditatea, imposibilitatea de a vedea o situaţie dintr-un unghi 

nou de vedere, manifestare a stereotipiei în gândire. Flexibilitatea poate fi spontană sau 

adaptativă, aceasta din urmă presupunând o modificare în modul de a aborda sau interpreta o 

situaţie, în strategia utilizată, fără care nu se poate ajunge la o soluţie valabilă, la o rezolvare. 

c) Originalitatea este capacitatea de a emite idei noi, soluţii ingenioase, neconvenţionale, 

neobişnuite; se consideră a fi originale acele răspunsuri care frapează, care sunt ieşite din 

comun, care ocolesc căile bătătorite de rezolvare. 

d) Elaborarea este aptitudine intelectuală creativă care desemnează capacitatea persoanei 

de a obiectiva o imagine nouă. Elaborarea reprezintă în esenţă calea de la idee (accesibilă 

doar persoanei care a imaginat-o) la materializarea ei în imagini grafice, sonore, cuvinte etc. 

e) Sensibilitatea la probleme este capacitatea de a remarca cu multă uşurinţă fenomenele 

obişnuite, sesizând prezenţa unor probleme acolo unde majoritatea nu le observă. 

Alte operaţii intelectuale ale creativităţii sunt: gândirea analogică/metaforică, 

transformarea, gândirea regresivă/ludică. În ceea ce priveşte inteligenţa, putem spune că 

aceasta e o condiţie, un factor important al creativităţii. Creativitatea nu poate fi însă limitată 

la factorii intelectuali. Mulţi autori consideră factorii nonintelectuali precum motivaţia, 

afectivitatea, aptitudinile şi atitudinile creative ca fiind cel puţin la fel de importante ca şi 

factorii intelectuali. Motivaţia intrinsecă este motivaţia creativă autentică şi presupune 

realizarea unei activităţi datorită faptului că e percepută ca fiind interesantă, plăcută, 

provocatoare prin ea însăşi, generatoare de bucurie şi satisfacţie. Teresa Amabile consideră 

acest tip de motivaţie catalizatorul principal al creativităţii, veriga care poate fi folosită cel 

mai eficient pentru a stimula creativitatea copiilor, elevilor. Caracterul desemnează un set de 
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atitudini orientate spre propria persoană, spre ceilalţi, muncă, norme şi valori. Sensibilitatea 

faţă de mediu, iniţiativa, tenacitatea, încrederea în forţele proprii şi atitudinea activă în faţa 

piedicilor constituie ingrediente adesea absolut necesare în vederea concretizării în creaţie a 

potenţialului creativ. Rolul afectivităţii în realizarea unei creaţii este mai mult decât evident. 

Emoţia pune în mişcare maşina cerebrală, este acel element care asigură unicitate şi 

personalizează produsul creativ. Afectivitatea susţine procesul creativ atât pe parcursul lui, 

dar totodată însoţeşte sfârşitul întregului demers (satisfacţia şi împlinirea finală). Un rol 

esenţial în creativitate revine şi aptitudinilor speciale. Ele asigură efectuarea cu succes a unei 

activităţi. Rolul lor însă nu este decisiv deoarece fără conlucrarea tuturor factorilor interni şi 

externi acestea rămân nevalorificate. Acestea se cer dinamizate şi susţinute de dorinţa de a 

cunoaşte, de a descoperi, de a inventa, de a rezolva probleme. Toate calităţile intelectuale şi 

aptitudinale fără pasiune, perseverenţă, încredere în sine rămân în stare potenţială. Paul 

Popescu-Neveanu ( Psihologie școlară, 1978, p.157), autorul unui model bifactorial al 

creativităţii, plasează creativitatea în „interacţiunea optimă, generatoare de nou, dintre 

aptitudini şi atitudini. Aptitudinile nu sunt creative prin ele însele, ci devin astfel în măsura în 

care sunt activate şi valorificate prin motive şi atitudini creative”. 

De asemenea, activitatea creatoare este stimulată de existenţa unui mediu social favorabil, 

care să asigure formarea unor personalităţi creative, să permită libertatea creaţiei, să 

recunoască şi să aplice valorile create. Familia ca factor major în socializarea primară, este 

filtrul prin care copilul receptează în parte lumea şi, în acelaşi timp, depozitarul primelor 

modalităţi şi forme de răspuns la mediu pe care acesta şi le însuşeşte. De modul în care acest 

mediu încurajează sau inhibă potenţialul creativ al copilului depinde şi evoluţia lui ulterioară 

în acest sens. În ceea ce priveşte rolul şcolii în stimularea creativităţii s-a constatat că factorul 

major îl constituie atitudinea profesorului faţă de relaţia cu elevul. Astfel, de multe ori se 

poate vorbi de o adevărată inapetenţă a cadrului didactic în raport cu elevii creativi, acesta 

agreând şi promovând elevii foarte inteligenţi şi conformişti (deci prea puţin creativi). 

Problematica creativităţii infantile şi a stimulării ei a fost frecvent abordată în cercetările de 

specialitate şi continuă să frământe gândirea psiho-pedagogică contemporană. Cercetătorii au 

ajuns la concluzia că activităţile de factură creatoare pot fi introduse, şi chiar e necesar, de la 

o vârstă fragedă. S-a constatat că la vârste mai mici, copiii se angajează cu pasiune în 

„inventarea” ideilor, expresiilor, în descoperirea problemelor şi soluţiilor. Dacă activităţile de 

factură creatoare se introduc mai târziu, acestea creează dificultăţi multiple, elevii 

acomodându-se cu greu unui nou stil de muncă. Ei se menţin pe linia gândirii convergente, a 

acţiunilor conforme unor scheme rigide şi se limitează la soluţii obişnuite, cunoscute. Vârsta 
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micii şcolarităţi, caracterizată prin fantezie, curiozitate, spirit de aventură, este o perioadă 

propice stimulării creativităţii. La această vârstă, copiii au curajul să emită opinii personale, 

să argumenteze şi să găsească soluţii inedite în situaţii diverse, fără teama de a greşi sau de a 

părea ridicoli. Prin urmare, ucenicia creativităţii trebuie să înceapă de la cea mai fragedă 

vârstă, pentru ca dezvoltarea ei să se înscrie pe o direcţie ascendentă şi dincolo de viața de 

elev. Momentul prielnic al iniţierii şcolarilor în activităţile creatoare coincide cu stadiile 

iniţiale ale proceselor formative. Utilizarea experienţei într-o lumină nouă, într-o accepţie 

inedită nu se realizează brusc, la un moment dat, dacă modelele anterioare de operare n-au 

pregătit elevul în acest sens. Un elev care a învăţat o perioadă mai îndelungată prin 

reproducere va trece cu greu peste acest model intelectual şi va opune chiar rezistenţă la 

învăţarea prin cercetare-descoperire, tip de învăţare care cere alte structuri şi acţiuni mintale 

mai complexe. Dezvoltarea creativităţii este mediată de particularităţile psihice ale şcolarilor. 

În ciclul achiziţiilor fundamentale şi cel de dezvoltare are loc o intensă dezvoltare intelectuală 

a copiilor. Percepţia, care la început este globală, superficială, devine treptat analitică. 

Gândirea trece de la stadiul preoperaţioanal la cel al operaţiilor concrete şi apoi  la cel 

abstract, punându-i pe elevi în situaţia de a analiza, a compara, a generaliza, a sintetiza. 

Asistăm la o coincidenţă a trăsăturilor psihice caracteristice vârstei şi a celor ce condiţionează 

activitatea creatoare. Potenţialul intelectual al elevilor este însoţit de o curiozitate veşnic 

trează şi activă, de receptivitate, predilecţie pentru inedit, atitudine interogativă. Factorul 

cognitiv cu cea mai puternică dezvoltare la elevi este imaginaţia. Aceasta le înlesneşte 

combinaţii noi şi surprinzătoare, transpunerea în situaţii hazardate şi crearea fantasticului. La 

această vârstă sunt deja educabile anumite componente ale potenţialului creativ. Avem în 

vedere aici imaginaţia, gândirea, acumularea de experienţă, exersarea abilităţilor tehnice în 

domeniul aptitudinii, stima de sine, perseverenţa, rezistenţa la închidere şi sensibilitatea la 

probleme. Aşadar stimularea creativităţii elevilor încă de la începuturile vieții de elev 

reprezintă nu numai o sarcină a şcolii ci şi un aspect al formării personalităţii, conform 

particularităţilor psihice. Activităţile creatoare concepute gradat şi sistematic sunt atât 

accesibile cât şi atractive pentru elevi. Putem spune chiar că sunt întru totul pe măsura 

structurilor intelectuale şi afectiv-motivaţionale şi că multe din performanţele lor depăşesc 

aşteptările. În concluzie, la orice vârstă, ţinând seama de particularităţile psihice ale copiilor, 

putem realiza în mod firesc comportamente creatoare. 
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IOAN BUTEANU ŞI ŢINUTUL GURAHONŢULUI 

 
 

Prof. Paula Maria DARĂU,  

Liceul Teoretic Sebiș, jud. Arad 

 

Evenimentele desfăşurate în anii 1848-1849 în Comitatul Aradului, respectiv în 

Ţinutul Gurahonţului, reflectă tendinţele generale, chemate să rezolve deopotrivă problemele 

de ordin social şi naţional, încadrându-se în mod organic în Revoluţia Română, fiind strâns 

legate şi integrându-se sub toate aspectele în cadrul luptei românilor transilvăneni.  

Revoluţia română de la 1848-1849 se manifestă în Comitatul Aradului încă din luna 

martie 1848, când izbucnesc mari mişcări ţărăneşti. Un rol important în aceste mişcări l-au 

avut preoţii şi învăţătorii formaţi la Preparandia din Arad (şcoală cu profil pedagogic), care se 

opun tendinţelor de maghiarizare ale administraţiei maghiare.1 

Una din măsurile luate de revoluţionarii maghiari, desfiinţarea iobăgiei, a provocat 

ample mişcări ţărăneşti şi în Comitatul Aradului. Înrolarea ungurilor în gărzile naţionale 

conduse de ofiţeri unguri provoacă o altă nelinişte în rândul locuitorilor Ţinutului 

Gurahonţului. 

Adunaţi la cea de a treia adunare de la Blaj, în septembrie 1848, 10 mii de moţi 

conduşi de Avram Iancu şi Ioan Buteanu, printre ei şi mulţi ţărani din zona Gurahonţului 

hotărăsc trecerea la lupta armată. Având în vedere intensificarea măsurilor opresive, 

îndeosebi în august–septembrie 1848, felul în care se comportă gărzile naţionale maghiare 

faţă de cererile românilor, batjocorirea şi maltratarea oamenilor, execuţii nedrepte ce aveau 

loc în urma unor judecăţi înscenate, jefuirea satelor şi alte asemenea stări de fapte au cerut 

numaidecât organizarea gărzilor româneşti. 

Printre zonele răzvrătite este şi Gurahonţul. În satele Musteşti, Feniş, Iosaş, Iosăşel 

şi Pescari primarii ridică satele la luptă. Această situaţie localnicii caută să ia legătura cu 

Avram Iancu şi cu tribunul Ioan Buteanu.  

Centrul răsculaţilor din zonă a fost la Iosăşel (azi cartier al Gurahonţului). 

Autorităţile maghiare trimit trupe sub comanda maiorului Gaal  Laszlo care în octombrie 

ocupă Gurahonţul iar la Iosăşel înfiinţează un tribunal pentru condamnarea răzvrătiţilor. Pe 

dealul Iosaşului la circa 500 de metri de Iosăşel, pentru că locul se vedea de la mare distanţă, 

au loc primele execuţii, aici fiind instalate mai multe spânzurători.  
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Primul executat prin spânzurare este preotul Simion Grozav din Gurahonţ pe motiv 

„că ar fi primit neşte scrisori de la ardeleni şi poporenii săi i-ar fi provocat la sfânta biserică 

ca să se înarmeze împotriva maghiarilor”. Alte zeci de locuitori au fost trimişi în temniţă. 

Românii încep să se organizeze şi în Comitatul Arad şi Zărand. La sfârşitul lui 

octombrie şi noiembrie este numita ca prefect al Zărandului David Almăşan, iar apoi Ioan 

Buteanu. Spre sfârşitul lui octombrie românii din zona Gurahonţului au început acţiunile 

militare. Poporul răsculat s-a concentrat la Gura Văii. Trimis de Avram Iancu şi Ioan Buteanu 

comandant peste cetele de aici şi din zona Hălmagiului era Alexandru Chendi, asesor la 

Comitatul Zarandului şi cancelarist. În luptele de la Gura Văii Chendi este înfrânt apoi este 

prins în mod mişelesc la Hălmagiu. Luptele continuă în zonele Hălmagiului, lupte în care 

intervine şi Ioan Buteanu şi care reuşeşte despresurarea Hălmagiului.2  

Numele prefectului Buteanu rămâne strâns legat de apărarea eroică a Zărandului pe 

care l-a organizat şi l-a condus aproape singur.  

La Iosăşel însă tribunalul revoluţionar maghiar face între timp noi execuţii. Sunt 

executaţi prin spânzurarea preoţilor Farcaş Pavel  din Pleşcuţa şi Dionisie Groza din Aciuţa şi 

primarii: Buda Ioan din Iosăşel, Hanc Vrenti din Dulcele, Iancu din Feniş, primarul din 

Mădrigeşti, Zeldiş, Saturău. 

La 9 mai 1849 maiorul Hatvany organizează un atac mârşav asupra Abrudului, atac 

în urma căreia sunt prinşi prefecţii Buteanu şi Dobra. Hatvany pune la cale executarea celor 

doi dar urmărit de trupele lui Avram Iancu este nevoit să se retragă în mod ruşinos, Dobra 

reuşind chiar să se salveze.  

Ioan Buteanu legat de un afet de tun este târât până la Iosăşel. Aici îşi găseşte 

sfârşitul tragic în 23 mai 1849, când Hatvany ordonă spânzurarea lui Buteanu de creanga unei 

sălcii pe malul drept al Crişului Alb la capătul podului de peste Criş.3 Tot în acea zi au mai 

fost spânzuraţi şi încă trei români: preotul din Iosaş şi primarii din Iosaş şi Iosăşel şi trei 

ţărani cu ţundre negre.  

Salca de care a fost spânzurat Buteanu a dăinuit în timp până în anii ’60 ai secolului 

al XX-lea.  

Împotriva legii cât şi a ritualurilor creştine, înmormântarea morţilor nu s-a făcut 

decât după o săptămână. Trupul lui Buteanu a fost îngropat pe malul Crişului Alb la marginea 

şosele spre Brad până în primăvara  anului 1869. În acel an fiind un an ploios apele Crişului 

Alb  au erodat foarte mult malul, iar sicriul putea fi văzut de către trecători de pe podul de 

peste Criş.  
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Memoria lui Buteanu va fi păstrată prin generaţii întregi mulţi suferind din cauza 

aceasta şi sub odiosul regim dualist. 

În acelaşi an avocatul arădean Dionisie Păşcuţiu porneşte iniţiativa deshumării şi 

apoi a reînhumării osemintelor martirului în mijlocul cimitirului gurahonţean.5 Ceremonia a 

avut loc la 20 septembrie 1869 la care a participat o mulţime de oameni. Cu această ocazie 

preotul Nicolae Butariu din Bodeşti ţine un înflăcărat discurs. Autorităţile au ordonat anchetă 

judecătorească.  

La 18 august 1924 cu ocazia comemorării centenarului naşterii lui Avram Iancu,  

osemintele lui Ioan Buteanu au fost din deshumate şi transportate împreună cu crucea de 

piatră în Panteonul Neamului Românesc de la Ţebea.7  

Zece ani mai târziu când s-au sărbătorit 150 de ani de la Răscoala lui Horea Cloşca 

şi Crişan, la iniţiativa doctorului Ion Radu, director al Liceului „Avram Iancu” din Brad şi al 

elevilor ai acestui liceu s-a ridicat în aproprierea locului martiriului lui  Ioan Buteanu, o troiţă 

executată de elevii „Şcolii de Arte şi Meserii” din Zlatna. Postamentul a fost împrejmuit cu 

lanţuri de fier fixate pe stâlpi din beton armat.8 În zilele noastre se pregăteşte un nou 

postament pentru troiţă ca urmare a sistematizării zonei, în urma construirii unui nou pod 

peste Crişul Alb.  

Troiţa a fost dezvelită la 25 noiembrie 1934 în prezenţa unui număr mare de 

locuitori de pe Valea Crişului Alb, reprezentanţii unor instituţii de prestigiu, un sobor alcătuit 

din 20 de preoţi în frunte cu episcopul Aradului Grigore Comşa, personalităţi marcante ale 

vremii: profesor universitar Silviu Dragomir, Gheorghe Lungulescu, secretarul general al 

Ligii antirevizioniste din Bucureşti, colonel Dumitru Petrovici, comandantul garnizoanei 

Brad, Lazăr Igrişan revizor şcolar, avocat dr. Aron Petruţiu, profesor Ascaniu Crişan în 

numele Astrei, învăţător senator Petre Ugliş, dr. Ion Radu directorul Liceului „Avram Iancu” 

din Brad alături de elevii şi profesorii liceului, fanfara Bisericii Ortodoxe din Almaş. Au fost 

luate mai multe luări de cuvânt. Printre cei care au cuvântat au fost şi episcopul Grigore 

Comşa care a evocat figura marelui martir de la 1848-1849 a cărei sfântă mucenicie pentru 

neamul şi credinţa strămoşească îl aşează printre cei mai de seamă fii ai neamului.9 

An de an s-au ţinut manifestări culturale legate de data de 23 mai 1849 până în anul 

1947.  

După anul 1989 manifestările au fost reluate. La iniţiativa profesorului Giura Ioan, 

director al liceului din Gurahonţ, Ministerul Învăţământului a aprobat ca începând cu anul 

1991 ca Liceul Teoretic din Gurahonţ să primească numele eroului martir Ioan Buteanu, 

astăzi, martirul fiind patronul spiritual al liceului.  
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În 1994 la iniţiativa unui grup de consilieri locali în frunte cu dr. Viorica Dutcă a 

fost ridicată în parte a stânga a liceului o platformă pe care estre amplasat bustul marelui 

erou. La dezvelirea bustului au participat un număr foarte mare de localnici şi invitaţi printre 

care putem aminti: episcopul Aradului Timotei Seviciu, prefect Avram Crăciun precum şi 

alte personalităţi din conducerea judeţului Arad, primarul Gurahonţului ing. Florea Ioan 

Gheorghe, consilieri locali. 

Dezvelirea monumentului a fost marcată şi de alte manifestări artistice, sesiune de 

comunicări ştiinţifice, întreceri sportive şi altele. Tot pentru cinstirea marelui erou strada pe 

care este amplasată clădirea liceului poartă acelaşi nume IOAN BUTEANU.  

 

Note bibliografice: 

1. Dragomir, Silviu, Ion Buteanu prefectul Zărandului 1848-1849, Bucureşti, 1929, p. 

28-33. 

2. Dragomir, Silviu, Ion Buteanu prefectul Zarandului între 1848-1849, Bucureşti, 1929, 

p. 28-33. 

3. Condus la locul de pierzare, Buteanu a protestat din nou: „Am salvus conductus de la 

Kossutuh. Eu mor, dar nu mă tem de moarte căci am stat zi de zi în faţa ei. De altfel 

fraţii mei vor răzbuna moartea mea violentă.” Hatvany  îl întrerupse poruncind să 
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la picioarele lui îl mai apostrofă încă odată: „Luaţi-o tâlharilor! Pentru asta luptaţi voi 

nu pentru libertate.” Apoi şi-a pus singur ştreangul la gât ca să nu-l atingă mână de 

duşman. (Silviu Dragomir, Ioan Buteanu, Bucureşti, p. 81-82). 

4. Mager, Traian, Ţinutul Hălmagiului (monografie), vol. II, Tiparul Tipografiei 

Diecezane Arad, 1937, p. 81-82. 

5. Mager,Ttraian, Ibidem, p. 43-45. 

6. „În primăvara anului 1869, ieşind mari apele Crişului, au erodat malul scoţând la 

iveală coşciugul. Obsevând că sicriul e în pericol de a fi dus de ape, sătenii din Iosăşel 
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şi-a riscat viaţa coborând în apele învolburate a fost din familia lui Indreiu Dudului 

din Iosăşel. Sicriul cu rămăşiţele pământeşti ale lui Ioan Buteanu, a fost transportat în 

cimitirul din Gurahonţ şi îngropat sub gorunul mare din mijlocul cimitirului, iar 

sătenii i-au pus la cap o cruce de piatră”. Nicuşor Paul, Întoarcerea urmei, Arad, 2001, 
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7. Popeangă, V. Găvănescu, E., Ţîrcovnicu, I, Preparandia din Arad, Bucureşti, 1964, p. 
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8. Pe troiţă sunt inscripţionate următoarele cuvinte: „Aici a fost spânzurat de unguri Ioan 

Buteanu, tânărul prefect al Legiunii Zarandului de la 1848 în dimineaţa zilei de 23 

mai 1849. prins mişeleşte la Abrud de maiorul Hatvany, el a fost legat de tun şi dus 

de-a lungul văii Crişului Alb până aici. Martir al idealului românesc sa stins liniştit, 

răzbunat de învingerile strălucite ale lui Iancu la Abrud”. 

9. Sfinţirea crucii ridicate la Gurahonţ în memoria tribunului Ioan Buteanu, Biserica şi 

Şcoala, anul L 8, nr. 49, 2 decembrie 1934, p. 3. 

 

Gurahonţ la 05.05.2010 
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ELEVILOR ÎN CADRUL ORELOR 

DE LIMBI STRĂINE 

 

Prof. Dana DEMETRESCU, 

Liceul Teoretic Sebiș,  jud. Arad 

 

Pentru un elev, actualmente tânăr, aflat în plin proces formativ, implicarea în 

activităţile de învăţare contruite în mod creativ contribuie la formarea unor deprinderi și 

abilităţi care depășesc graniţa informaţională și pătrund în sfera dezvoltării personale.   

Făcând referire la domeniu limbilor străine, în general, participarea la cluburi de 

lectură, publicarea de articole pentru revista liceului, participarea la concursuri de public 

speaking și scriere literară, participarea la diverse conferințe și concursuri de dezbateri sau la 

workshop-uri online, pentru a menţiona doar câteva dintre nenumăratele posibilităţi aflate la 

dispoziţia elevilor interesaţi, permit contactul cu oameni și idei noi și oferă posibilitatea 

fructificării cunoștinţelor și abilităţilor dobândite până la momentul respectiv.   

Ca profesori de limba engleză și de limba franceză, avem cu toţii dorinţa de a crea 

activităţi educative cât mai creative si atrăgătoare pentru copii și de a implica elevii în 

multiple activităţi de cunoaștere, cu referire la diverse alte domenii, pentru a încuraja 

transdisciplinaritatea. Această abordare creativă a materiei duce, uneori, la descoperirea unor 

talente si aptitudini nebănuite ale elevilor, atât a celor de ciclu primar, gimnazial sau liceal. 

Un avantaj semnificativ al implicării în activități creative cât mai variate este și cunoașterea 

unor grupuri de oameni cu care elevii pot clădi relaţii bazate pe interese comune, noţiunea de 

networking fiind în voga și utilă în viitor. Deși aspectul academic este important, a învăța să 

vorbești in public, să socializezi, să empatizezi cu nevoile altora și să te implici activ joacă un 

rol vital pentru viitorul profesional și personal. Dintr-o perspectivă pedagogică, la orele de 

limbi moderne, engleză și franceză, incercăm, prin diverse tipuri de exerciţii și activităţi 

creative, să imbunătăţim vocabularul elevilor si să îi ajutăm să deslușească atât sensul 

cuvintelor, cât și semnificaţia lor specifică, în context.  

De-a lungul timpului, traducerea inter-lingvistică a fost una dintre metodele de seamă 

folosite, metodologiile tradiţionale recomandând învăţarea de liste de cuvinte și expresii (care 

variază în funcţie de vârsta și experienţa lingvistică a elevului).  
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Didactica modernă schimbă perspectiva predării vocabularului limbilor engleză și 

franceză spre o abordare creativă și comunicativă de învăţare și adoptă un mod variat și 

flexibil de predare, în funcţie de nevoile elevilor și de subiectele abordate.  

Când Benjamin Bloom a identificat taxonomia domeniului cognitiv, a clasificat 

creativitatea ca fiind una dintre aptitudinile care se stăpânesc cu dificultate datorită 

complexităţii mentale necesare. În cadrul procesului educativ, profesorul are prilejul de a 

pune la dispoziţia elevilor materiale, instrumente de lucru și opţiuni care să le stimuleze 

creativitatea, în raport cu vârsta, domeniile de interes și bagajul de cunoștinţe de care dispune 

fiecare copil.  

 

Bibliografie: 

1. Ausubel, P. D., Robinson, R. F., Pedagogia secolului XX. Învăţarea în şcoală, 

București, EDP, 1981; 
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EDUCAŢIA RELIGIOASĂ ÎN CONTEXTUL METODOLOGIEI  

ACTIV-PARTICIPATIVE 

 

Prof. Violeta DRAGOȘ, 

Liceul Teoretic Sebiş, jud. Arad 

 

Metodele de învăţare privite ca şi drumuri educaţionale, care permit formarea 

sistemului actual de competenţe, câştigă o importanţă deosebită prin intervenţia lor 

activă în cadrul oricărei activităţi didactice, a oricărei forme de educaţie, dar mai ales 

în cadrul activităţii formale, desfăşurate în mare măsură sub forma activităţilor orare 

de la clasele de elevi. Metodele moderne de învăţământ coexista cu cele tradiţionale şi 

se străduiesc să ia locul celor impuse de nevoile educaţionale, ale secolului trecut, în 

speranţa că, în acest mod educaţia va reuşi să răspundă cerinţelor societăţii. În şcoala 

pedagogică actuală, procesul de învăţământ se doreşte a fi unul axat pe modelul 

interactiv, activ-participativ, ce presupune corelaţia şi interacţiunea reciprocă în triada 

didactică predare - învăţare- evaluare. Dacă metodele clasice sunt centrate pe 

conţinuturile învăţării, însuşirea mecanică a materiei, cu accent pe predare şi 

activitatea profesorului, metodele activ participative aduc un suflu nou, diferit de cel 

tradiţional, cu accent pe dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor elevilor, ţinând cont 

de specificul intelectual al fiecărui elev, sunt centrate pe elevi prin participarea activă 

a acestora în derularea activităţilor la clasă, elevii devenind artizani ai propriei 

învăţări, iar profesorul devine un îndrumător activ al acestora, creând situaţii diverse 

şi complexe de învăţare care să implice activ întreaga clasă de elevi, nu doar pe cei 

mai buni, asigurând o abordare diferenţiată a sarcinilor de lucru şi a conţinuturilor 

abordate, dar şi stimularea generală a intresului pentru cunoaştere implicând întreaga 

clasă de elevi. 

Dacă în şcoala tradiţională, accentul cădea pe acţiunea de predare, rolul 

central revenind profesorului, şcoala modernă plasează în centru elevul care îşi 

îmbogăţeşte, consolidează, corectează şi transformă experienta cognitivă, cu scopul 

perfecţionării, profesorului revenindu-i rolul de a-l activa cognitiv-afectiv-

motivaţional-atitudinal, astfel constituindu-se un echilibru predare - învăţare. 

Profesorul modern lucrează împreună cu elevii săi, cooperând în vederea 

reuşitei învăţării. Rolurile sunt bine stabilite: profesorul stimulează căutarea şi 
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descoperirea, iar elevii se vor ocupa de activităţile de căutare şi descoperire, ei 

participând activ şi conştient la asimilarea cunoştinţelor şi formarea personalităţii. 

Astfel, se creează un parteneriat în vederea atingerii obiectivelor propuse, a 

unui standard cât mai înalt în educaţie. O importanţă deosebită în procesul instructiv - 

educativ îl are evaluarea. 

Termenul de „metodă” provine din grecescul „methodos” şi se traduce prin 

cuvintele greceşti  odos, tradus prin cale şi metha, tradus prin spre, către, respectiv 

cale care duce spre atingerea obiectivelor educative, de explorare a adevărului 

religios,  în vederea identificării căilor optime de înţelegere a fenomenelor religioase 

dar şi a dezvoltării interesului elevilor pentru actul educativ. Se observă faptul că 

profesorului îi revine o sarcină destul de grea şi anume alegerea metodelor adecvate 

strategiei didactice elaborate, pentru ca elevul să nu mai fie privit ca un simplu 

spectator la derularea actului didactic, ci o persoană activă care se implică participativ 

alături de profesor, la propria devenire/dezvoltare educaţională. Alegerea devine cu 

atât mai importantă cu cât metodele didactice primesc în structura activităţilor 

educaţională multiple funcţii şi anume: funcţie cognitivă dezvoltând sistemul de 

cunoştinţe al elevului, funcţie formativ-educativă care întregeşte procesul de formare 

a personalităţii elevului, funcţie motivaţională stârnind interesul elevului pentru 

învăţare, funcţie instrumentală reprezentând un instrument important în conturarea 

profilului de formare al elevului, funcţie normativă permiţând urmărirea nivelului la 

care au ajuns elevii şi stabilirea unor reguli de bază în formarea comportamentală a 

elevilor.  

Metodologia activ-participativă selecţionată de profesorul de religie şi 

implementată în cadrul activităţilor la clasă trebuie să fie în beneficiul elevilor, să 

asigure valorificare potenţialului creativ de care dispun, să permită cooperarea între 

profesor şi elev pentru identificarea soluţiilor, distingerea adevărului religios de erori 

sau erezii, să stimuleze interesul elevilor pentru educaţia religioasă, asigurând 

asimilarea temeinică a noţiunilor creştine, a trăirii prin credinţă a faptelor religioase, 

stimularea spiritului investigativ pornind de la coordonatele istorice şi cele geografice 

care dau specificul comunităţii în care trăieşte. 

Pentru reuşita demersului didactic, respectiv a procesului instructiv – educativ, 

profesorul trebuie mai întâi să plaseze în centrul preocupărilor beneficiarul acţiunilor 

sale, adică elevul, iar apoi să aibă în vedere câteva aspecte legate de structura socio-

emoţională a elevilor dar şi a sistemului de competenţe care se vor forma: 
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 Posibilităţile intelectuale ale elevilor; 

 Nivelul învăţării anterioare; 

 Posibilităţile de angajare în activităţi ale elevilor; 

 Înclinaţiile acestora (vezi Teoria Inteligenţelor Multiple, H. Gardner); 

 Formele de activare a elevilor; 

 Tipul de lecţie; 

 Raportarea la celelalte elemente ale instruirii. 

Nu doar alegerea metodelor constituie un punct nodal al strategiei didactice ci 

şi utilizarea lor în activitatea la clasa, deoarece metodele alese trebuie să unifice, să 

coreleze şi să regleze sarcinile corespunzătoare obiectivelor propuse, conţinuturile 

vehiculate, formele de organizare, dar şi resursele. 

O metodă interactivă şi folositoare la clasă este Metoda Ciorchinelui care 

porneşte de la o propoziţie sau un cuvânt cu semnificaţie religiosă, scrise la mijlocul 

tablei, în jurul cărora se scriu alte cuvinte care au legătură cu cuvântul de bază, se 

realizează conexiuni între cuvinte marcate prin linii sau săgeţi, toate acestea 

exprimând idei diverse de legătură şi interpretări personale asigurând asociaţii noi de 

idei sau noi sensuri ale ideilor exprimate. 

Aceasta poate fi utilizată individual sau în grup în scopul stimulării gândirii 

libere: 

 Scrierea unui cuvânt cheie la mijlocul tablei sau al foii de hârtie; 

 Identificarea şi scrierea altor sintagme/cuvinte legate de cuvântul nucleu; 

 Identificarea şi realizarea conexiunilor dintre cuvinte/sintagme, prin linii sau săgeţi; 

 Prezentarea şi discutarea „Ciorchinelui” – un ciorchine semi dirijat. 

„Ciorchinele poate fi utilizat cu succes la lecţia „Sărbătorile Creştine” elevii 

fiind solicitaţi să noteze, timp de un minut, toate sărbătorile care le vin în minte. Între 

cuvântul cheie şi exemplele de sărbători profesorul va scrie corespunzător: Praznice 

Împărăteşti (cu data fixă şi cu data schimbătoare), Sărbători în cinstea Maicii 

Domnului, Sărbători în cinstea Sfinţilor, Sărbători în cinstea Sfintei Cruci. 

 

Bibliografie: 

1. Cucoş, Constantin, Educaţia Religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999; 

2. Opriş, Dorin, Opriş, Monica, Cercetarea pedagogică în domeniul educaţiei 
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AVENTURA NOASTRĂ PRIN LUMEA ACTIVITĂȚILOR ONLINE 

 
Profesor pentru învățământ primar Ancuța Doina FĂRCAȘ, 

Colegiul ,, Mihai Viteazul” Ineu, jud. Arad 

 

În loc de introducere... 

Deși ne-am mai confruntat cu activitățile de școală online și în anul trecut, școala 

online de anul acesta a devenit ceva serios, bine structurat și cu rezultate peste așteptări. Nu 

am fost foarte încântată de varianta aceasta la început, știind că necununoscutul provoacă 

teamă și prima reacție este de a-l respinge. 

După o vară petrecută la cursuri de perfecționare online, și cu o foarte bună 

colaborare la nivel de școală, am reușit, cu toții să ne adaptăm la platforma Classroom, cu 

bune și rele, făcându-ne datoria așa ca de fiecare dată... exemplar. 

Am pus pe primul loc COPILUL și interesele lui. 

Tot noi la vremuri noi... 

Copiii s-au adaptat rapid la ceea ce presupunea platforma și modul de lucru, 

având sprijinul necondiționat al familiei și al școlii. 

Am remarcat aceeași conștiinciozitate la unii, așa cum au fost obișnuiți și la 

școala față în față, în timp ce alții au păstrat mereu aceleași scuze de a lăsa pe mâine ce ar fi 

putut să facă azi... 

15 Ianuarie, o zi memorabilă.. 

Am sărbătorit într-un format nou ziua de naștere a marelui nostru poet, Mihai 

Eminescu. Întâlnirile noastre au fost desfășurate tot în mediul online, pe platforma Classroom 

și cu ajutorul aplicației Meet participând la un inedit atelier de lectură, o ,,șezătoare 

modernă”, tare îndrăgită de elevi. 
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Din lucrările elevilor clasei a III-a D, ca răspuns la activitatea extrașcolară propusă. 

Așa cum am fost obișnuiți, și cum ni se pare deja firesc, și lecțiile din mediul online s-

au desfășurat în sistem integrat, astfel orele nu au fost monotone sau plictisitoare.  

Cum să construiești o chitară... 

Ajutați, desigur, de părinți au muncit cu drag la acest proiect 

 

 

Copiii au savurat lecțiile desfășurate în sistem online deoarece activitățile propuse 

au fost extrem de atrăgătoare datorită materialului/platformelor folosite și a modului în care 

acestea au putut fi combinate pentru atingerea obiectivelor stabilite. 

Am observat că elevii mei se descurcă să manevreze tehnologia mai bine decât 

unii dintre părinți. Au fost chiar mentori pentru aceștia din urmă atunci adulții s-au conectat 

la întâlirile cu părinții. 

Chiar dacă activitățile s-au desfășurat în condiții peste așteptări, copiii au tânjit 

după socializare și îmbrățisările de la școală, cu care au fost obișnuiți. 

Obiectivele propuse de mine și competențele vizate au fost atinse de către elevi, 

chiar dacă am avut îndoieli la început. Ne-am dovedit nouă înșine, în primul rând, că nimic 

nu ne poate opri dacă ne dorim să obținem ceva cu adevărat.  
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RAPORTUL DE AUR ÎN OPERA EMINESCIANĂ 

 

Prof. Ioan Marius GIURA, 

 Liceul Teoretic Sebiș,  jud. Arad 

   

Mihai Eminescu face parte din familia spiritelor enciclopedice din cultura română, 

alături de nume precum: D. Cantemir, Ion Heliade Rădulescu, B.P. Hasdeu, N. Iorga, M. 

Eliade, G. Călinescu, L. Blaga.  Celui care are privilegiul să studieze manuscrisele 

eminesciene i se dezvăluie profunzimi și preocupări nebănuite ale celui considerat doar un 

geniu al poeziei, vastitatea preocupărilor sale fiind uimitoare.  

Cercetând viața și opera poetului nostru național ești fascinat de preocupările 

acestui „spirit enciclopedic” pentru științele exacte și mai ales pentru matematică. În 

volumul al XV-lea din „Operele lui Mihai Eminescu”, apărut în 1993 la Editura Academiei 

Române, sub îngrijirea lui Petru Creția și Dimitrie Vatamaniuc, se găsesc numeroase 

expuneri teoretice, comentarii și reflecții cu privire la matematică, astronomie, fizică și 

științele naturii. Mai ales în textele scrise în primăvara și vara anului 1883, poetul 

folosește un limbaj de maximă concentrare, adesea criptic. În aceste texte, Eminescu 

matematizează cele mai variate domenii ale activității umane. El afirmă că „Matematica 

este limba universală, limba de formule, adică de fracțiuni ale celor trei unități: timp, 

spațiu și mișcare” 

La începutul secolului al XIII-lea, în orașul Pisa din Italia a trăit un matematician 

iscusit, mare cunoscător al diferitelor relații dintre numere pe care îl chema Leonardo. I se 

zicea și Fibonacci , adica fiul lui Bonacci din Pisa. În 1202 el a publicat în limba latina o 

carte intitulată ,,Liber abaci “ , care cuprindea ansamblul cunoștințelor de aritmetica și 

algebra de la acea dată. Cartea lui a fost una din primele din Europa care învăța cum trebuie 

folosit sistemul zecimal. Una din problemele discutate in ,,Liber abaci “este ,, Problema 

iepurașilor”: Plecand de la o singura pereche de iepuri si stiind ca fiecare pereche de iepuri 

produce in fiecare luna o noua pereche de iepuri, care devine “productiva” la varsta de 1 luna, 

calculati cate perechi de iepuri vor fi dupa n luni. (de asemenea se considera ca iepurii nu mor 

in decursul respectivei perioade de n luni). 

Notam  Fn numarul de perechi de iepuri dupa n luni. Numarul de perechi de iepuri 

dupa n+1 luni, notat Fn+1, va fi Fn (iepurii nu mor niciodata!), la care se adauga iepurii nou-
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nascuti. Dar iepurasii se nasc doar din perechi de iepuri care au cel putin o luna, deci vor fi 

Fn-1 perechi de iepuri nou-nascuti. 

Obtinem astfel o relatie de recurenta:    

             Fn+1 = Fn + Fn-1; 

             F1=1;                              

             F0=0. 

  Așadar se obține un șir numeric definit în mod recurent. Acest șir este:  

 0,1,1,2,3,5,8,…. numit șirul lui Fibonacci. Fiecare termen al șirului, începând cu al treilea, 

este egal cu suma precedenților doi termeni. 

Cu cât înaintam în șir, raportul dintre un numar si predecesorul sau e tot mai 

aproape de numarul de aur.  

         ,,Proporția de aur”, „Proporția divină” sau „Secțiunea de aur” (sectio aurea în 

limba latină), evidențiată prin „Raportul de aur” sau „Numărul φ ”( este primul număr 

irațional descoperit și definit în istorie. El este aproximativ egal cu 1,618033), semnifică o 

relație de proporționalitate care se realizează între un întreg și segmentele sale și care 

corespunde simetriei rapoartelor dintre întreg și segmentele sale. 

Numărul de aur φ este rezultatul unor rapoarte între elementele ce 

configurează diverse componente ale lumii vii (configurația petalelor sau semințelor 

la unele plante, proporția unor elemente ale corpului omenesc, cochilii ale unor 

nevertebrate etc) mergând până la imaginea uraganelor sau a galaxiilor în spirală.  

În încercarea de a decripta, prin matematică, opera eminesciană, prima poezie 

care ne-a atras atenția a fost bine cunoscută „Glossă”. 

Recitind-o cu mare atenție, în contextul celor prezentate am tras concluzia că, mai 

ales, cea de a cincea strofă seamănă cu o veritabilă demonstraţie matematică, în care 

trecutul exprimă ipoteza, viitorul este concluzia, bazată inclusiv pe situația 

prezentului, iar zădărnicia este demonstraţia însăși:  

„Viitorul şi trecutul 

Sunt a filei două feţe 

Vede-n capăt începutul 

Cine ştie să le-nveţe; 

Tot ce-a fost ori o să fie 

În prezent le-avem pe toate, 

Dar de-a lor zădărnicie 

Te întreabă şi socoate”. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_ira%C8%9Bional
https://ro.wikipedia.org/wiki/Num%C4%83r_ira%C8%9Bional
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Pe de altă parte, înlănțuirea (înșiruirea) în cadrul strofei a celor trei timpuri: trecut, 

prezent și viitor ne  duce cu gândul la șirul lui Fibonacci. Notând, de exemplu cu numărul 13, 

trecutul, cu numărul 21 prezentul și cu numărul 34, viitorul, avem: 

 viitor/prezent=prezent/trecut=φ sau: 34/21=21/13=φ.  

Un alt exemplu incitant pentru eminescologi îl reprezintă primele patru versuri ale 

poeziei “Cu mâne zilele-ţi adaogi”:  

„Cu mâne zilele-ţi adaogi, 

Cu ieri viaţa ta o scazi 

Şi ai cu toate astea-n faţă 

De-a pururi ziua cea de azi”. 

 

Se observă că primele două versuri reprezintă diferenţa dintre mâine şi ieri. Al treilea 

vers dă semnul egal, iar versul al patrulea este tocmai azi. Considerând trei termeni 

consecutivi (ex.:5, 8, 13) şi denumindu-i: ieri, azi, mâine, relaţia dintre ei se închide 

perfect : mâine – ieri = azi sau 13 – 5 = 8. 

Procedând similar, avem: mâine/azi=azi/ieri=φ sau: 13/8=8/5=φ. 

În concluzie, virtuțile palingenetice ale operei eminesciene sunt de-a dreptul 

uimitoare, ea putând fi interpretată într-o multitudine de variante, ținând cont și de implicarea 

științelor exacte. 
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NUMERE PRIME 

NUMERE PRIME GEMENE 

 

Prof. Romanța Marta GIURA, 

Liceul Teoretic Sebiș, jud. Arad 

      Știm că: 

Orice număr natural n >1 care admite doi şi numai doi  divizori (pe 1 şi n) se numeşte 

număr prim. 

Orice număr natural n>1 care admite şi alţi divizori în afară de 1 şi n se numeşte 

număr compus. 

Potrivit acestor definiţii, numerele  naturale nenule  se împart în: numărul 1; numerele 

prime și numerele compuse. 

Se pun o serie de întrebări cu privire la şirul infinit de numere prime consecutive, 

adică la şirul 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, .... . 

La  câteva  dintre  aceste  întrebări  se  poate  răspunde cu uşurinţă. 

Astfel, cea mai mică pereche de numere prime 2 şi 3 sunt  numere  prime  

consecutive.  Se  pune  întrebarea  dacă există  şi  o  altă  pereche  de  numere  naturale  

consecutive astfel  încât ambele să fie prime? Se poate uşor demonstra că nu există astfel de 

numere. Într-adevăr, din orice pereche de numere naturale consecutive unul este par (mai 

mare decât 2 şi deci compus) şi celălalt impar. 

Două numere impare consecutive, ambele numere prime, se numesc numere prime gemene. 

Numerele prime gemene devin din ce în ce mai rare pe măsură ce se examinează 

intervale mai mari. Cu toate acestea, nu se știe dacă există un număr infinit de primi gemeni, 

în prezent această problemă rămâne nerezolvată. 

Primele numere prime gemene:  

(3, 5), (5, 7), (11, 13), (17, 19), (29, 31), (41, 43), (59, 61), (71, 73), (101, 103), (107, 109), 

(137, 139), (149, 151), (179, 181), (191, 193), (197, 199), (227, 229), (239, 241), (269, 271), 

(281, 283), (311, 313), (347, 349), (419, 421), (431, 433)….. 

Toate perechile de numere gemene, cu excepția primei perechi (3, 5), au forma 6n+1 

sau 6n-1. Pentru n=1 perechea este (5, 7), pentru n=100 perechea este (599, 601). 

Orice   număr   par   poate   fi reprezentat ca o diferenţă de două numere prime 

consecutive . Ipoteza se verifică pentru mai multe numere pare consecutive , de exemplu: 2= 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Probleme_nerezolvate_ale_matematicii
https://ro.wikipedia.org/wiki/3_(cifr%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/5_(cifr%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/7_(cifr%C4%83)
https://ro.wikipedia.org/wiki/11_(num%C4%83r)
https://ro.wikipedia.org/wiki/13_(num%C4%83r)
https://ro.wikipedia.org/wiki/17_(num%C4%83r)
https://ro.wikipedia.org/wiki/19_(num%C4%83r)
https://ro.wikipedia.org/wiki/29_(num%C4%83r)
https://ro.wikipedia.org/wiki/31_(num%C4%83r)
https://ro.wikipedia.org/wiki/41_(num%C4%83r)
https://ro.wikipedia.org/wiki/43_(num%C4%83r)
https://ro.wikipedia.org/wiki/59_(num%C4%83r)
https://ro.wikipedia.org/wiki/61_(num%C4%83r)
https://ro.wikipedia.org/wiki/71_(num%C4%83r)
https://ro.wikipedia.org/wiki/73_(num%C4%83r)
https://ro.wikipedia.org/wiki/101_(num%C4%83r)
https://ro.wikipedia.org/wiki/103_(num%C4%83r)
https://ro.wikipedia.org/wiki/107_(num%C4%83r)
https://ro.wikipedia.org/wiki/109_(num%C4%83r)
https://ro.wikipedia.org/wiki/137_(num%C4%83r)
https://ro.wikipedia.org/wiki/139_(num%C4%83r)
https://ro.wikipedia.org/wiki/149_(num%C4%83r)
https://ro.wikipedia.org/wiki/151_(num%C4%83r)
https://ro.wikipedia.org/wiki/179_(num%C4%83r)
https://ro.wikipedia.org/wiki/181_(num%C4%83r)
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5-3 , 4= 11-7 , 6 = 29 – 23 , 8 = 97 – 89 , 10 = 149– 139 , 12 = 211-199 , 14 = 127 – 113 , 16 

= 1847- 1831 , 18 = 541 -523 , 20 = 907 – 887. 

Mai mult, nu ştim să demonstrăm nici măcar că orice număr par se reprezintă ca 

diferenţă a două numere prime (nu neapărat consecutive). 

Putem să găsim însă toate numerele impare care se reprezintă ca o diferenţă de 

două numere prime. Intr-adevăr , dacă numărul natural impar n este diferenţa a două numere 

prime, n= p-q, atunci unul dintre aceste numere prime trebuie  să  fie  par,  iar  celălalt  

impar,  deci,  unul  din numerele  p  şi  q  (şi  după  cum  vedem  uşor  numărul  q) trebuie să 

fie egal cu 2. Prin urmare, avem n=p-2, unde p este un număr prim impar. Aşadar, toate 

numerele naturale impare care se pot reprezenta ca o diferenţă de două numere prime sunt 

mai mici cu 2 decât un număr prim impar, adică numere 1, 3, 5, 9, 11, 15 , …. Numărul lor 

este deci infinit. 

Există însă o infinitate de numere impare care nu se pot reprezenta ca o 

diferenţă de două numere prime. De exemplu, toate numerele de forma 6k+1, unde k 

este un număr natural. Într- adevăr, egalitatea 6k+1=p-2, în care p este un număr prim, este 

imposibilă deoarece din ea rezultă că p=6k+3 = 3(2k+1), deci numărul p este compus. 

 

Bibliografie: 

1. Cucurezeanu, Ion, Probleme de aritmetică şi teoria numerelor, Editura Tehnică, 

București, 1976; 

2. Rusu, Eugen, Aritmetica  şi  teoria  numerelor, Editura Didactică și Pedagogică, 

1963; 
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EXPERIMENTE SIMPLE –DESCOPERIRI INTERESANTE 

Opțional 

Prof. Elisabeta ILIEȘ, 

Prof. Horia  ILIEȘ,  

Liceul Teoretic Sebiş,  jud. Arad 

 

Aria curriculară: MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE  

                              OPŢIONAL LA NIVELUL DISCIPLINEI  FIZICĂ 

CLASA a V- a 

     Nr. de ore: 36 (din care 6 evaluare) 

 1.PROGRAMA 

Argument 

Prin acest opţional se urmăreşte: 

- stimularea interesului elevului pentru experimentare, folosind nu trusele de 

laborator care sunt în număr mic şi incomplete, ci materiale aflate la îndemâna 

tuturor; însuşirea unor abilităţi practice; 

- dezvoltarea unei gândiri logice bazate pe cunoaşterea fenomenelor fizice; analiza 

şi interpretarea acestora. 

Obiective cadru: 

- cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice, a terminologiei, a conceptelor şi a 

metodelor specifice fizicii; 

- dezvoltarea capacităţilor de explorare / investigare a realităţii şi de experimentare; 

- utilizarea metodelor de studiu specifice gândirii critice; 

OBIECTIVE 

DE 

REFERINȚĂ 

CONȚINUT EXEMPLE DE 

ACTIVITĂȚI DE 

ÎNVĂTARE 

 I. FENOMENE FIZICE 

Noţiuni elementare de fizică ( 3 ore) 

      Fenomene fizice- experimente, întrebări 

problemă, realizare postere (5 ore) 

      Evaluare – 1 oră 

- Prezentare pps-uri și dezbarea lor  

( 2 ore) 

I.4. Instrumente de măsură. 

Se vor defini şi aprofunda 

noţiunile elementare cu care se  

va lucra; 

Se vor rezova probleme-

întrebări; Se vor dezlega 

ghicitori despre fenomene ale 

naturii; 

Se vor realiza postere- metoda 

mozaicului;  

Se vor realiza cvintete  referitoare 
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Măsurarea (3 ore) 

      Evaluare – 1 oră  

 

I.5. Unități de măsură ( 3 ore) 

 

la fenomenele naturii. 

  Se vor studia instrumente de 

măsură; 

  Se vor realiza experimente de 

măsurare; 

Se vor înregistra datele şi se vor 
analiza . 

Se vor rezolva probleme cu 

unităţi de măsură 

 II. FENOMENE ACUSTICE 

II.1.    Sunetul  

II.2.    Propagarea sunetului 

II.3. Experimente-aplicații 

practice 

( 5 ore+1 oră evaluare) 

- se vor efectua 

experimentele 

„Sunete şi mişcare”; 

„Sunetul determină mişcarea 

unui corp”; 

„Cum putem tăia sticla  cu 

foarfecele”; 

„Oglinzi acustice” 

- se vor prezenta referatele: 

„Sunetul în  locul panglicii de 

măsurat”; „Ecoul de pe fundul 

mării”; Curiozitățile auzului”; 

 „Zumzetul  insectelor” 

 III. FENOMENE ELECTRICE 

III.1. Electrizarea prin frecare 

III.2. Electrizarea prin 

contact 

III.3. Electrizarea prin 

influență 

 

 

 

III.4. Interacțiunea corpurilor 

electrizate 

 

III.5. Explicația electrizării 

corpurilor.  

Sarcina electrică elementară. 

 

( 5 ore+1 oră evaluare) 

 

IV. FENOMENE  OPTICE 

 Reflexia luminii 

- se vor realiza experimente 

simple care pun în evidenţă toate 

cele trei tipuri de electrizare: 

„Vata zburătoare”, „Balonul  

curios”, „Avionul electrostatic”, 

„Dansatorii electrici”, „Zarurile 

curioase”, „Morişca”, „Căluşeii           în 

mişcare”. 

 

- se vor defini cele trei   tipuri de 

electrizare şi se va explica natura 

fenomenelor electrice,           pornind 

de la structura                      atomului. 

 

 

- se vor rezolva probleme 

calitative cu  toate cele trei tipuri 

de electrizare 
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- experimente şi probleme - 

întrebări 

 

IV.2. Refracţia luminii 

- experimente şi probleme 

întrebări 

 

IV.3. Culoarea corpurilor 

 

IV. 4. Iluzii optice 

 

(5 ore+1 oră evaluare) 

- elevii vor realiza individual 

sau în echipă experimente 

simple pe care le vor prezenta 

clasei: 

„Arde o lumânare sau două?” „Nu 

putem desena corect (în oglindă)” 

„Periscopul” 

„Caleidoscopul”. 

elevii vor realiza experimente de 

refracţie: 

„Absorbirea monedei”, „Un 

fenomen curios de proiecţie”; 

refracţie prin lentile: „Tăierea unui 

fir de ață cu ajutorul luminii”; 

reflexive totală: „Un ac invizibil” 

vor explica fenomenele fizice 

observate. 

Se va realiza experimentul „Umbre 

colorate” 

Vor defini lumina albă și vor 

enumera Radiațiile monocromatice 

componente, se vor prezenta 

referate cu – diferite iluzii optice: se 

vor construi , pe caiet sau planșe 

diverse imagini în care se pun în 

evidență aceste iluzii optice, vor 

explica, pe cât este posibil, 

fenomenele observate. 

 

2. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR OPŢIONALULUI 

„EXPERIMENTE SIMPLE – DESCOPERIRI INTERESANTE”  

SEMESTRUL I 

Nr. 
crt. 

Activitatea Nr. ore Data Observații 

1 FENOMENE FIZICE 

I.1. Noţiuni elementare  de fizică 

 

3 

16,23,30 IX  

2 I.2. Fenomene fizice- ghicitori, întrebări problemă, 

realizare, postere 

 

3 

7,14,21 X  

3 EVALUARE 1 28X  

4 I.3. Insrtumente de măsură-măsurare 4 4,11.18,25XI  

5 I.4. Unităţi de măsură 4 2,9,16XII,6I  

6 EVALUARE 1 13 I  

7 I.5. prezentare PPS-uri şi dezbaterea lor 2 20,27 I  
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SEMESTRUL al  II-lea 

Nr. 

crt 

Activitatea Nr.ore Data Observații 

1 II. FENOMENE ACUSTICE 

 Sunetul 

 

1 

 

10 II 

 

2 II.2. Propagarea sunetului 2 17, 24 II  

3 II.3. Experimente- aplicaţii practice 2 3, 10 III  

4 EVALUARE 1 17 III  

5 III.  FENOMENE  

ELECTRICE - 

ELECTROSTATICĂ 

III.1 Procedee de electrizare 

 
 

2 

 
 

24, 31 III 

 

6 III.2. Interacțiunea corpurilor electrizate 1 28 IV  

7 III.3. Explicaţia electrizarii 
corpurilor 

1 5 V  

8 EVALUARE 1 12 V  

9 IV. FENOMENE OPTICE 
IV. 1.Lumina-surse de lumină- propagarea 
luminii 

1 19 V  

10 IV.2. Reflexia luminii 1 26 V  

11 IV.3. Refracția luminii 1 2 VI  

12 IV. 4. Culoarea corpurilor 1 16 VI  

13 IV. 5. Iluzii optice 1 20 VI  

14 Evaluare 1 23VI  

 

Bibliografie: 
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3. Sandu M. , Probleme de fizică pentru gimnaziu, Editura All Educațional, 

București, 2005  

4. Tereja, Emanoil, Metodica predării fizicii, Editura Didactică și Pedagogică, București, 
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APLICAȚII EDUCAȚIONALE ALE INTELIGENȚEI MULTIPLE 

 

Prof. Ildiko LEVAI, 

Colegiul „Csiky Gergely”, Arad, jud. Arad 

 

 

„ Unii copii sunt precum niște roabe : trebuie să fie împinși. 

   Unii sunt precum bărcuțele: trebuie să fie vâslite. 

   Unii sunt precum zmeele: dacă nu le ții strâns de sfoară vor zbura departe, sus. 

   Unii sunt precum pisicuțele: tare multumițe când sunt mângâiate. 

   Unii sunt ca niște remorci: folositoare numai când sunt trase. 

   Unii sunt precum baloanele: tare ușor de vătămat, de nu le mânuiești cu grijă. 

   Unii sunt mereu de nădejde și gata să te-ajute."                                 ( Schulman Kolumbus ) 

 

De-a lungul timpului, noţiunea de inteligenţă a fost de cele mai multe ori interpretată 

ca fiind echivalentă conceptului de gândire, însă chiar semnificaţia termenului (inteligenţă 

provine de la latinescul ”intelligentia”, care reuneşte două înţelesuri: a discerne /а discrimina 

şi a lega) ceea ce sugerează faptul că inteligenţa depăşeşte gândirea. Inteligenţa reprezintă 

capacitatea generală de a acţiona, de a gândi raţional şi de a avea relaţii eficiente cu 

mediul.  

Una dintre posibilităţile de tratare diferenţiată la clasă este proiectarea activităţilor de 

predare-învăţare pe baza Teoriei Inteligenţelor Multiple (TIM) propusă de Howard 

Gardner, care permite organizarea unei instruiri interactive şi diferenţiate, susţinând 

dezvoltarea unui învăţământ adaptat elevilor, care îi sprijină valorificarea propriilor resurse,  

formarea capacităţilor de autoinstruire şi dezvoltarea motivaţiei pentru învăţarea permanentă. 

Ideea individualizării instruirii are la bază existența diferenţelor individuale în ceea ce 

priveşte structura cognitivă, modurile de învăţare şi adaptare a copiilor, care învaţă cu plăcere 

atât timp cât ceea ce învaţă răspunde nevoilor, aşteptărilor, intereselor şi nivelului lor de 

dezvoltare. 

Gardner a teoretizat existența a opt inteligențe distincte, sugerând chiar prezența celei 

de-a noua, așa zisa inteligență existențială. În opinia sa, fiecare dintre noi suntem un amalgam 

unic de abilități și talente, iar capacitatea de memorare sau logica nu sunt singurele elemente 

care ne definesc. Un copil poate să aibă o ureche muzicală excelentă, dar deasemenea poate 

să spună povești cu talent, să se orienteze foarte bine în spațiu, ... El sugerează ca noțiunea 
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tradițională de inteligență, bazată pe IQ (coeficientul de inteligență) are limitele ei și propune, 

în schimb, opt tipuri diferite de inteligență care să acopere o paletă mult mai largă a 

intelectului uman : verbală/lingvistică, logico-matematică, spațială, kinestezică,  muzicală, 

intrapersonală, interpersonală și naturalistă. 

           Copiii trebuie ajutați să se dezvolte în domeniile spre care au înclinații, nu să fie 

demotivați datorită abilităților mai puțin dezvoltate pe care le au în domeniile lingvistic și 

logico-matematic.  

Inteligenţa lingvistică-verbală apare la copiii care au o deosebită sensibilitate pentru 

înţelesul şi ordinea cuvintelor, sonoritatea şi ritmurile limbii. Ei învaţă repede limba maternă 

şi limbi străine, citesc cu plăcere, folosesc metafore şi îşi aleg mai târziu cariera pe baza 

capacităţilor lingvistice.  

Inteligenţa logico-matematică apare la cei care au abilitatea de a calcula, cuantifica, a 

efectua operaţii logice, complexe, celor cu abilităţi de gândire deductivă şi inductivă şi 

capacităţi critice şi creative de rezolvare a problemelor. Ei îşi aleg meserii de contabil, 

matematician, chimist, fizician.  

Inteligenţa muzicală-ritmică apare la persoanele care gândesc în sunet, ritmuri, 

melodii şi rime. Acești copii sunt sensibili la tonalitatea, intensitatea, înălţimea şi timbrul 

sunetului, recunosc, creează şi reproduc muzica folosind un instrument sau vocea.  

Inteligenţa vizual-spaţială înseamnă o gândire în imagini şi o percepere cu acurateţe 

lumea vizuală. Abilitatea de a gândi în trei dimensiuni, de a transforma percepţiile şi a recrea 

aspecte ale experienţei vizuale cu ajutorul imaginaţiei sunt caracteristici acestei inteligenţe, 

iar posesorii ei au capacitatea de a înţelege relaţiile din spaţiu şi de a lucra cu obiecte -  

pictorii, arhitecţii, fotografii.  

Inteligenţa naturalistă o dezvoltă cei care  înţeleg lumea naturală, iubesc plantele şi 

animalele, au abilitatea de a recunoaşte şi de a clasifica indivizi şi specii şi de a stabili relaţii 

ecologice. Interacţionează eficient cu creaturi vii şi pot discerne cu uşurinţă fenomene legate 

de viaţă şi de forţele naturii - astronomii, biologii, ecologii sunt de obicei, cei care o posedă.                        

Inteligenţa corporal-kinestezică sau gândirea în mişcări şi folosirea corpului în 

moduri sugestive şi complexe, implică simţul timpului şi al coordonării mişcărilor întregului 

corp şi ale mâinilor în manipularea obiectelor. O au cu precădere dansatorii, sculptorii, 

sportivii, actorii.                

Inteligenţa interpersonală înseamnă a gândi despre alte persoane şi a înţelege, a avea 

empatie, a recunoaşte diferenţele dintre oameni şi a aprecia modul lor de a gândi, fiind 
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sensibili la motivele, intenţiile, stările lor -  conducători, vânzători, psihologi, care înţeleg 

cum „funcţionează” oamenii.  

Inteligenţa intrapersonală determină o gândire şi o înţelegere de sine, a fi conştient 

de punctele tari şi slabe, de oportunitățile de a planifica eficient atingerea obiectivelor 

personale, monitorizarea şi controlul eficient al gândirilor şi emoţiilor, a relaţiilor cu alţii.                                   

Curriculumul şcolar poate fi îmbunătățit, conform TIM a lui Gardner, cu activităţi de 

învăţare prin cooperare – cu discuţii de grup, cu dezbateri, cu muncă în echipă care pot 

constitui un stimulent intelectual şi declanşator al schimbului de opinii şi de informaţii, 

favorizând schimbul de idei şi discuţia, adică toate condiţiile care contribuie la educarea 

spiritului critic, a obiectivităţii şi a reflexiunii discursive. Analiza critică a soluţiilor emise 

dezvoltă capacităţile de autoevaluare a participanţilor.  

Învățarea prin colaborare încurajează la elevi o atitudine mai deschisă, bazată pe 

iniţiative personale, favorizând implicarea intensă  a elevilor în rezolvarea sarcinilor de 

învăţare. Conform așteptărilor, prin folosirea inovațiilor aduse de TIM, creativitatea și 

motivația elevilor va crește vizibil în cadrul proceselor instructiv-educative.  Pentru mine a 

fost și este o provocare continuă, să încerc să valorific, prin strategii individualizate, 

potențialul fiecărui copil, în funcție de capacitățile care se evidențiază și nu numai, acordând 

o atenție deosebită, în același timp, educării caracterului copiilor. Am anexat lucrării și un 

model de proiect didactic, pentru o lecție de fixare și sistematizare a cunoștințelor, în care am 

încercat folosirea și implementarea TIM a lui Gardner. Scopul și obiectivul introducerii 

metodei inteligenței multiple în suportul metodelor clasice, tradiționale a fost în special cea 

de motivare, încurajare a tuturor elevilor, lăsând spațiu de mișcare pentru fiecare elev în 

parte, atât celor cu abilități lingvistico-verbale, cât și celor cu afinități ritmico-muzicale, 

vizual-spațiale sau corporal-kinestezică.  Pentru momentul de evaluare a cunoștințelor fixate 

și sistematizate, am încercat să exploatez atât și inteligența interpersonală cât și cea 

intrapersonală a colaboratorilor- partenerilor din clasă. Utilizarea, exploatarea și 

implementarea acestei metode a teoriei inteligenței multiple constituie pentru mine o 

adevărată provocare în proiectarea didactică de zi de zi. Încerc să valorific într-o măsură tot 

mai considerabilă oportunitățile oferite de această viziune pedagogică mai nouă, urmând 

totodată și îndemnul lui Einstein: „Nu căutați să fiți oameni de succes, căutați să fiți oameni 

de valoare!”.       
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                                                         ANEXĂ 

PROIECT DIDACTIC 

Unitatea de Învăţământ :  COLEGIUL  “CSIKY GERGELY“  

Profesor : Levai  Ildiko 

Disciplina:  M4 – PROCESE DE BAZĂ ÎN ALIMENTAŢIE 

Clasa:  a IX.-a B. 

Locul de desfăşurare: sala de clasă  

Durata:  50 min  

Unitatea de învăţare:   Clasificarea materiilor prime utilizate în alimentaţie  

Titlul lecţiei:      MATERII PRIME VEGETALE  

Tipul de lecţie: Lecție de fixare și sistematizare a cunoștințelor 

Competenţe specifice vizate:  6.1.6 , 6.2.7,  6.3.4 .  

Competenţe generale: 

Utilizarea conceptelor specifice de identificare , clasificare şi utilizare a materiiilor prime 

vegetale.  Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice.  

Obiective operaţionale: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:  

O1: Să descrie materiile prime vegetale. 

O2: Să identifice diferitele categorii de materii prime vegetale. 

O3: Să efectueze comparaţii practice utilizând de proprietăţile materiilor prime vegetale .  

O4: Să coopereze cu partenerii din echipă.  

O5: Să lucreze în echipă. 

Strategii didactice: 

Principii didactice : 

 - teoria inteligențelor multiple 

 - principiul participării şi învăţării active  

https://thecornerstoneforteachers.com/multiple-intelligences/
https://www.elearning.ro/cum-putem-folosi-teoria-inteligentelor-multiple-pentru-a-invata-mai-eficient
https://www.elearning.ro/cum-putem-folosi-teoria-inteligentelor-multiple-pentru-a-invata-mai-eficient
https://www.learn2b.ro/teoria-inteligentelor-multiple-h-gardner/
https://www.scritub.com/profesor-scoala/Teoria-inteligentelor-multiple11446.php
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 - principiul conexiunii inverse  

Metode de învăţământ: 

 - metode de comunicare orală: conversaţia,dezbaterea, explicaţia; 

 - metode de acţiune: exerciţiul, lucrul în echipă, învăţare prin descoperire. 

Procedee de instruire: 

 - explicaţia în etapa de comunicare;  

 - învăţarea prin descoperire, prin rezolvarea de aplicaţii; 

 - conversaţia de consolidare în etapa de fixare a cunoştinţelor.  

Forme de organizare: 

 - frontală, individuală, pe grupe 

Forme de dirijare:   dirijată de profesor  

Resurse materiale:   fișe de lucru, laptop, videoproiector ,foi flipchart, markere, poze, plicuri 

colorate, tabel de specialitate. 

Metode de evaluare: 

 - evaluare  frontală: chestionare orală  

 - observare sistematică: evaluare în grup 

STRUCTURA ŞI MOMENTELE LECŢIEI 

1. Organizare şi pregătirea clasei  (2 min)  

      Verific resursele materiale; verific prezenţa şi notez absenţii.  

Elevul de serviciu raportează absenţii în timp ce elevii se pregătesc pentru lecția 

recapitulativă. 

2. Captarea atenţiei elevilor (5min) 

      Cu ajutorul unui laptop şi proiector,  prezint o scurtă prezentare power-point, care   

      include poze cu clasificarea principalelor categorii de materii  prime vegetale învăţate. 

      Elevii vizionează prezentarea,  participă la discuţie , îşi aduc aminte de cele învăţate 

anterior,  utilizăm de combinarea tipului de inteligenţă verbală/lingvistică cu cea vizuală a 

lor. 
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Materii prime de 
origine  

VEGETALĂ

Cerealiero -
făinoase

Fructe

Legume
Zahăr, 
miere

 

 

3. Desfășurarea activității  şi consolidarea celor învăţate (25 min) 

Se va asculta de pe laptop secvenţe din piesa cunoscută a compositorului Antonio Vivaldi 

„Cele patru anotimpuri” (secvenţe pentru primăvară, vară, toamnă şi iarnă.)  ( 5 min ). 

 

   

 

       Elevii se vor grupa în 4 echipe de câte 4, fiecare echipă primind aceeaşi sarcină : 

 

1. În  4 plicuri colorate (  VERDE   – pentru primăvară,  MARO - pentru toamnă, 

                                     GALBEN – pentru vară,             ALB    -   pentru iarnă) 

                                       

şi diferite poze (câte 5 pentru fiecare anotimp ) cu materii prime vegetale de toate 

categoriile;  să selecteze materiile prime vegetale în plicurile de culoare potrivită, în 

funcţie de anotimpul ,în care acestea se pot recolta/consuma la noi în ţară.  

 ( 5 min ), combinând  inteligenţa muzicală cu cea vizuală a elevilor.  
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2. În continuare, fiecare echipă primeşte şi o foaie tip flipchart, un marker şi are de 

rezolvat o a doua sarcină;  să-şi aleagă o materie primă vegetală, preferată, din 

orice plic – anotimp, pe care  o categorizează, o descrie din punct de vedere al 

compoziţiei chimice şi prezintă importanţa acesteia în alimentaţie. Din fiecare echipă 

se nominalizează câte un elev – reprezentant, care prezintă în faţa clasei, această 

descriere a materiei prime alese de către echipă ...  ( 10 min ), astfel punem în 

evidenţă atât inteligenţa kinestezică cât şi cea verbală .  

3. Fiecare echipă  mai are şi o a treia sarcină, cea de a efectua o simplă comparaţie cu 

ajutorul fişei de lucru, care conţine datele statistico- matematice ale tabelului  de 

conţinut caloric şi nutriţional al principalelor produse alimentare, comparând 

caloriile eliberate în organism  în urma consumului  a 100 g  de pâine neagră, 100 g 

de spanac, 100 g de portocale, 100 g de miere de albine( 5 min ), folosindu-ne  

astfel și de inteligenţa logico-matematică  a elevilor. 

                    Tabel conţinut caloric şi nutriţional  

PRODUSUL CALORII  la  100 g 

pâine de grâu neagră 242 

spanac 25 

portocale 45 

miere de albine 336 

 

4. Evaluarea  , feed-backul ( 17 min ) 

            După ce fiecare echipă prezintă rezolvarea sarcinii;  se vor trage concluziile rezultatel. 

Voi lăuda pe elevii pentru colaborare; voi întreba pe elevi, despre cum s-au simțit în timpul 

efectuării  sarcinilor;  care sunt impresiile despre  reușitele  lucrului  în grup, astfel vom 

utiliza inteligenţa interpersonală şi îi cer să se autoevalueze, folosindu-ne astfel  şi de 

inteligenţa intrapersonală al elevilor.  

5.  Voi finaliza ora  cu anunţul titlului lecţiei următoare: 

„ Materii prime de origine animală” şi voi lua rămas bun de la elevi. ( 1 min). 

Inteligența, un concept amplu studiat în ultimul deceniu, a evoluat extrem de mult și, 

cu siguranță, va evolua atâta timp cât oamenii vor fi capabili să învețe din ce în ce mai mult. 

Ritmul dezvoltării tehnologice ne-a adus totuși pe marginea unei prăpastii, unde avem doar 

două opțiuni: punem parașuta și zburăm mai departe spre noi orizonturi, sau rămânem pe loc 



67 
 

și încercăm să convingem cât mai mulți oameni că aceasta este limita dezvoltării noastre- 

restul o vor face computerele. 

Contrar părerilor vremii, acum aproape 40 de ani, profesorul Howard Gardner a scos 

parașuta și a lansat o extindere a conceptului de inteligență, până atunci limitată la cele două 

funcții: verbal și logico-matematică și aducea în prim-plan un profil cognitiv complex alcătuit 

din cel puțin 8 tipuri de inteligență: vizual-spațială, muzicală, kinestezică, interpersonală, 

intrapersonală, naturalistă, verbal-lingvistică și în cele din urmă logico-matematică. 

Mai mult decât atât, toate aceste 8 tipuri de inteligență se regăsesc în mintea oricui în 

proporții variabile și într-o interdependență extrem de flexibilă, ce așteaptă cuminți să fie 

stimulate de mediu. 

Cercetătorul nostru a demonstrat prin multiple studii că testele de inteligență au putere 

predictivă doar pentru mediul academic tradițional, unde, de altfel, sunt apreciate capacitatea 

de memorare și reproducere, însă aceleași teste de inteligență nu au nicio valoare de 

predictibilitate a succesului pentru viața de zi cu zi. Cu alte cuvinte: elev sclipitor la școală 

dar fără un succes notabil în job. Astfel, prof. Gardner dorea ca metodele de instruire să se 

schimbe și să înglobeze părți din întreaga paletă de „stimuli”, pentru a dezvolta inteligența 

individului per ansamblu și nu per funcționalitate. 

Chiar dacă au trecut aproape 40 de ani, ne întoarcem în prezent și observăm că 

sistemul actual de învățământ nu a luat în calcul această imensă descoperire. Sistemul în care 

oamenii sunt pregătiți pentru viața prețuiește la fel de mult calculele, memorarea și limbajul, 

uitând celelalte arii, ce ar putea dezvolta inteligența ca sistem adaptativ, nu doar funcțional. 

 HOWARD GARDNER este bine cunoscut în cercurile educaţionale pentru Teoria 

Inteligenţelor Multiple. Autor a 18 cărţi traduse în 22 de limbi şi sute de articole, Howard 

Gardner realizează, prin teoria sa, o critică a teoriilor tradiţionale asupra inteligenţei, conform 

cărora inteligenţa este unică şi măsurabilă prin instrumente standard psihometrice. 

Cum ne ajută mediul virtual pentru a învăța? 

Pentru că totul se mută Online, implicit procesul de învățare preia din ce în ce mai mult teren 

și astăzi, fie că studiem pentru școală, sau pentru job, cursurile digitale devin parte din rutina 

zilnică. 

Însă, chiar și în acest mediu diferit de studiu, tendința este să punem accent pe cuvinte pentru 

a transmite informațiile pe care dorim ca alții să le cunoască. Fie că ne referim la o procedură, 

la o tehnică de vânzări, la produse sau pur și simplu la integrarea angajatului într-o companie, 

cursul digital conține blocuri mari de text, greu de parcurs, greu de înțeles și cu siguranță, 

greu de reținut. 



68 
 

Există totuși un mod mai simplu de a crea un material digital interactiv de învățare care să 

suscite curiozitatea, să implice cursantul, să îl provoace pe acesta să descopere informația, și 

care, într-un mod surprinzător, activează și celelalte tipuri de inteligență: 

1. Conținut video: o exemplificare a unei proceduri printr-un video poate salva zeci de pagini de 

text. Ușor de urmărit de cursant, conținutul video activează inteligența vizuală. În plus, dacă 

alegi să exemplifici printr-un video un exercițiu fizic, o atitudine, o postură corectă, vei activa 

și inteligența kinestezică și vei crește absorbția informației, pentru că participantul la curs va 

reține direct mișcarea și nu regula mișcării. 

2. Conținut audio: suplimentarea unui conținut informațional cu o bază audio, fie un fond 

muzical, fie o voce ce oferă mai multe detalii despre subiect, este o metodă simplă de a spori 

calitatea materialului educațional și de a activa inteligența muzicală, ce pune și ea umărul la 

reținerea informațiilor. 

3. Simplificare vizuală: 80% din informația din mediu o preluăm vizual, însă dacă un text 

depășește 3 rânduri nu va mai fi citit. Simplificând informația și transformând-o într-o 

schemă vizuală cu o logică impecabilă vei crește șansele ca aceasta să fie reținută rapid. 

4. Provocările răsplătite: tuturor ne plac jocurile și mai ales cele cu premii. Adăugând 

componenta de GAMIFICATION oricărei cerințe din curs, vei obține implicare din partea 

cursanților care, implicit, vor judeca conținutul pentru a rezolva misiunea și a câștiga. 

5. Introspecția: relația personală dintre profesor și cursant este deficitul cursurilor online, însă 

poți profita în schimb de relația dintre cursant și informația proaspătă pe care o deține 

adăugând un exercițiu de introspecție. Poți cere cursantului să găsească singur un răspuns, să 

își alcătuiască o listă, să se gândească mai profund la anumite lucruri pe care le-a aflat pe 

parcursul cursului și astfel vei activa inteligența intrapersonală, iar informația se va fixa 

mult mai bine pentru că va deveni parte din individ. 

În concluzie, un curs digital ce conține stimuli vizuali, auditivi, dar și provocări practice 

pentru cursant, va avea mai multe șanse de succes în organizația ta. 

Dacă ai deja un sistem e-learning activ în companie, dar te confrunți cu un interes scăzut și o 

participare limitată a angajaților pe curs, ei bine privește mai atent conținutul cursurilor tale 

și verifică dacă ele stimulează în mod natural mai multe tipuri de inteligență. 

Pe de altă parte, dacă ești la început în crearea culturii e-learning în compania 

ta, alege furnizorul tău cu atenția îndreptată spre conținut și verifică dacă stimulii pe care 

i-ai descoperit mai sus se regăsesc în fiecare material pe care îl achiziționezi, sau îl creezi. 

Efortul tău va fi răsplătit și vei câștiga impact în echipa ta, iar nivelul de adopție pentru 

cursurile digitale va crește exponențial, prin fiecare accesare 

https://livresq.com/ro/
http://www.ascendia.ro/
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Implicatii educationale O schema de dezvoltare conceputa pentru a descrie inzestrarea si 

corolarele sale conduce firesc la intrebarea: ce se poate face pentru a promova si educa 

fatetele inzestrarii? Din pacate este foarte usor sa blochezi dezvoltarea copiilor aplicand in 

procesul de educatie metode si tehnici care nu corespund obiectivelor fundamentale ale unui 

act educativ performant si este uneori dificil sa incurajezi inflorirea copiilor. Tocmai 

deoarece stim atat de putin despre aceste fenomene valoroase, este extrem de important ca 

parintii si educatorii “sa nu faca rau”. Delimitarea diferitelor forme care constituie 

inzestrarea, experienta, creativitatea si altele asemenea poate fi utila educatorilor prin faptul 

ca duce la intrebarea: ce tip de performante sau realizari extraordinare sunt dorite? A urmari 

sa promovezi dezvoltarea unui individ creativ este o provocare extraordinara mult diferita de 

educarea unui individ prodigios sau de instruire a unui individ care va deveni un expert. 

Este foarte important sa stabilim, cat mai clar posibil, care sunt obiectivele noastre 

educationale. Astfel putem alege: gandire critica, gandire creativa, persoana particulara intr-o 

societate civila, cunoasterea factorilor si ideilor importante din diverse discipline, gandire 

corecta in cadrul disciplinelor, gandire interdisciplinara, cultivarea intrebarilor corecte, 

descoperirea calitatilor specifice fiecarui individ. Cel mai important dintre acestea este 

obiectivul care urmareste formarea capacitatii elevilor de a prezenta o intelegere autentica 

intr-un numar de discipline cheie. 

Pentru atingerea scopului si obiectivelor educationale este esential ca educatorul sa tina cont 

de ideea de inteligenta multipla si de beneficiile pe care le poate aduce accesarea TIM in 

procesul instructiv-educativ. Pentru o buna intelegere a materialelor prezentate este necesar 

sa se recurga la toate inteligentele care sunt relevante pentru acel subiect, in cat mai multe 

moduri legitime posibile. Unii copii vor invata un subiect prin intermediul unui punct de 

intrare si alt subiect prin alt punct de intrare. Prin aceste tipuri de abordare se activeaza 

diferite fascicule din reteaua neurala. In masura in care sunt activate si apoi conectate 

numeroase retele neurale, exista o reprezentare mentala solida si de durata a subiectului in 

chestiune. Ca oameni avem capacitatea de “computare” (de procesare) a limbajului, 

numerelor, relatiilor sociale, relatiilor spatiale. Nu putem vedea direct inteligentele, dar le 

observam in actiune urmarindu-i pe indivizi cum desfasoara diferite tipuri de comportamente 

si sarcini. Cand o persoana canta, presupunem ca isi foloseste cel putin inteligenta muzicala. 

Cand deseneaza, presupunem ca isi foloseste inteligentele corporal-chinestezica si cea 

spatiala. 

Asadar, indivizii nu sunt in mod egal "destepti"sau "prosti" in toate circumstantele, 

mai degraba ei prezinta inteligente diferite care pot fi pretuite sau ignorate diferit in 
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circumstante diferite." Howard Gardner defineste inteligenta ca un "potential bio-psihologic 

care proceseaza forme specifice de informatii in formule distincte". 

Autorul combate ideea adanc inradacinata la nivelul mentalitatii colective conform 

careia succesul scolar (reprezentat de performantele lingvistice si logico-matematice) depinde 

de nivelul de inteligenta al individului. Cele doua inteligente sunt cruciale pentru succesul l 

414e41e a testele menite sa cuantifice intelectul uman si potentialul cognitiv (scalele 

Stanford-Binet), dar ele nu reprezinta cheia succesului in viata.  

De multe ori, situatiile din viata cotidiana nu pot fi rezolvate prin rationamente 

sofisticate, calcule strastegice si rationamente lingvistice. 

Conform teoriei inteligentelor multiple elaborata de H. Gardner, exista sapte tipuri de 

inteligenta: lingvistica, muzicala, spatiala, logico-matematica, kinestezica, interpersonala, 

intrapersonala. Autorul considera ca relevanta acestei teorii pentru practica scolara se poate 

concretiza in: redimensionarea, extensia conceptiei profesorilor despre inteligenta, despre 

modalitatile de predare si evaluare (evaluare contextualizata). In "Inteligente multiple. Noi 

orizonturi", H. Gardner defineste inteligenta astfel: "o capacitate computationala - o 

capacitate de a procesa un anumit tip de informatie - care se gaseste in biologia umana si in 

psihologia umana". "Setului original de inteligente" i se adauga "inteligentele recent 

identificate": inteligenta naturalista si inteligenta existentiala, aceasta din urma neacceptata 

integral :"mentionez aceasta inteligenta candidat in trecere". Asadar, H. Gardner vorbeste 

despre "8½ inteligente". 

Este binecunoscut rolul expectantelor profesorilor in evolutia fiecarui elev. Teoria 

inteligentelor multiple duce la 3 concluzii: 

1. Fiecare om dispune de intreaga gama de inteligente. 

2. Nu exista doi indivizi care sa aiba acelasi profil intelectual. 

3. Daca cineva are o inteligenta puternica, nu inseamna ca actioneaza neaparat inteligent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scritub.com/profesor-scoala/Teoria-inteligentelor-multiple11446.php#_ftn2
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METODE ȘI TEHNICI CREATIVE DE ABORDARE A BASMULUI 

ÎN MEDIUL FORMAL ȘI CEL NONFORMAL 

 

Prof. Marilena LUCIU, 

Clubul Copiilor Medgidia, jud. Constanța 

 

În lumea basmului, supranaturalul este integrat în ordinea firească a lucrurilor, iar 

personajele, umane sau nu, sunt simbolice, abstracte, grupate în funcție de valorile morale pe 

care le reprezintă, bine sau rău, spre deosebire de multele nuanțe dintre ele pe care le întâlnim 

în realitatea de zi cu zi. Valoarea literară a basmului, respectând anumite scheme, funcții, 

stereotipii la nivelul conținutului și discursului, cade pe loc secund, surclasată de valoarea 

etică, ilustrând un mod ideal de raportare la colectivitate și demonstrare a unor atribute 

esențial umane, un model cultural cu care cititorul/ascultătorul/născocitorul se familiarizează 

și pe care și-l însușește pe măsură ce firul narativ se desfășoară și se complică. Ambele valori 

se cer luate în considerare atunci când, în cadrul lecțiilor de limba și literatura română la toate 

ciclurile de școlaritate, se studiază basmul. Se neglijează însă deseori, fie și ca un simplu și 

scurt exercițiu de imaginație prin modificarea, prelucrarea sau adaptarea basmelor 

consacrate, tocmai transpunerea elevului în ipostaza de erou sau creator de basme, rezervată 

în general temelor pentru acasă ori concursurilor extrașcolare. Făt-Frumos este primul nostru 

erou (primul pe care-l cunoaștem, de la o vârstă fragedă, primul ca importanță şi imagine 

arhetipală), din el trăgându-şi seva toate personajele pozitive din universul ficţional. Cumul 

de virtuţi şi model etic, el parcurge o serie de probe pentru a atinge statutul de inițiat și a trăi 

„până la adânci bătrâneți“ într-o lume ideală, în care binele învinge întotdeauna răul, în care 

domneşte dreptatea, bunăstarea şi armonia, așa cum oamenii din toate timpurile și-au 

imaginat că ar trebui să fie societatea. Prin conştientizarea nevoilor şi problemelor personale 

dar și colective, elevii își pot exprima emoțiile, pot veni cu idei şi propuneri de soluţionare 

sau ameliorare a acestor probleme, identificându-se cu protagonistul basmului sau rescriindu-

i traseul (în cadrul unor teme de lucru ca: „În lumea basmului“, „Dacă aș fi Făt-Frumos“ sau 

„Erou de basm pentru o zi“). Studiul basmului urmăreşte şi latura formativă în dezvoltarea 

personalităţii elevilor ca membri de bază ai societăţii de mâine, pe care să o facă mai 

responsabilă, mai tolerantă, mai generoasă. 

În ce privește crearea sau, la clasele mai mari, redactarea de basme, deși necesită un 

oarecare timp de concepere și respectarea unor minime elemente specifice de conținut 

(prezența unor motive, funcții, probe, personaje fantastice, formule discursive, final fericit), 
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această activitate oferă prilejul desfășurării neîngrădite a imaginației și poate fi abordată într-

o multitudine de variante, Gianni Rodari aducând, în „Gramatica fanteziei“, numeroase 

exemple utile și plăcute. Din experiență personală, recomand la nivel primar activitățile 

comune, frontale, desfășurate oral, sub formă de joc, care activizează și amuză: jocul 

„greșind poveștile“, modificând sau încurcând intenționat numele personajelor, rolul 

fiecăruia, locurile în care se petrece acțiunea, astfel încât copiii, depășind tendința inițială de 

corectare, să poată ei înșiși descompune și recompune un basm; „Scufița Roșie în elicopter“, 

variantă a „binomului fantastic“ care presupune intercalarea, într-un basm cunoscut de toți, a 

unui element sau unei expresii neașteptate, cu atât mai incitant cu cât ține de realitatea vieții 

moderne, astfel încât basmul ia o nouă turnură și cei mici se distrează inventând altceva, 

altfel; „poveștile pe dos“, variantă mai complicată și mai riguroasă a jocului „greșind 

poveștile“; de asemenea, „jocul poveștilor“, plecând de la jocul de societate cu același nume 

care poate fi găsit în comerț sub forma unor jetoane cu imagini pornind de la care se 

construiește povestea: un elev extrage un jeton, începând o poveste pe care ceilalți o continuă, 

complicând-o, diversificând-o, ținând, evident, cont de imaginea de pe jetoanele pe care le 

extrag pe rând, astfel că sunt puse în mișcare o serie de aptitudini și abilități legate nu doar de 

atenție și imaginație, ci și de exprimare corectă și nuanțată, cooperare și chiar dramatizare, 

mulți „interpretând“ mimic și gestual partea lor de poveste.  

La nivel primar și gimnazial, dar și liceal (ca o gură de aer proaspăt în abordarea prea 

specializată și poate seacă a basmului), se poate aplica, oral sau în scris, tehnica de 

continuare a unui text dincolo de finalul clasic, răspunzând la întrebarea „și ce se întâmplă 

după aceea?“, sau se poate schimba finalul, se pot face calchieri, 

multiplicări/eliminări/alterări de personaje și situații, amestecul acestora din basme diferite 

(„salata de povești“ la Rodari) al căror rezultat e deseori o creație de-a dreptul frumoasă și 

originală, sau răsturnarea elementelor din basm astfel încât cel bun devine rău și invers 

(procedeu imaginativ care a stat la baza filmelor „Maleficent“, care pot fi chiar aduse ca 

exemplu și analizate împreună cu elevii), sau tratarea basmelor existente în cheie modernă, 

caz în care experiența mi-a arătat fie tendinţa spre prozaism și uneori ironizare a moravurilor 

și relațiilor interumane contemporane, fie tendința spre texte SF, tratând locuri neimaginate, 

prevestind viitorul prin diverse elemente fantastice ce țin de evoluția tehnologiei şi cucerirea 

spațiului cosmic. Există și posibilitatea abordării inverse: incursiunea în trecut prin care 

elevul își imaginează cum ar decurge o „vizită“ în lumea basmului și o întâlnire cu 

personajele sale. Aflat în centrul poveștii, fie că se vede erou sau partener al eroului care 

învinge toate provocările, elevul devine mult mai interesat de tema activității și, în general, de 
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actul lecturii și scrierii de text, receptarea basmului făcându-se în mod activ. La un nivel mai 

profund, se poate accentua nevoia societății actuale de regăsire a modelului cultural și moral 

pe care acest univers fabulos îl oferă, urmând sfatul poetului: „Oameni, mai râvniți la basm“, 

la „Făt-Frumos şi toţi ai lui,/Fiindcă unde nu-i poveste/Lume nu-i şi om nu este/ Şi, de fapt, 

nimica nu-i“ („Făt-Frumos“, Adrian Păunescu).  

Metodă de concepere a basmului care constituie și o tehnică terapeutică pornind de la 

o metaforă în jurul căreia se construiește o poveste (cuibul păsării, corabia piraților, nava 

spațială, grădina zoologică sau doar un animal/personaj/obiect preferat), jocul cu metaforele 

presupune, pe de o parte, fantezie și un mai mare grad de subiectivitate, iar pe de altă parte e 

o modalitate de exprimare și rezolvare a conflictelor inconștiente. „Temele disperării, 

pericolului și amenințării sunt descrise în mod imaginar pentru a conduce la un deznodământ 

pozitiv“, iar „lucrurile despre care vorbește copilul în terapie și felul în care se joacă par să fie 

metafore pentru probleme ce necesită terapie“ (H. G. Kaduson, Ch. E. Schaefer), pe baza 

cărora terapeutul construiește povești metaforice ca analogii ale problemei copilului. Metoda 

folosită în psihoterapie de Paola Santagostino („Cum să te vindeci cu o poveste“) cere ca 

pacientul să inventeze chiar el un basm, pe moment, astfel că această creație personală și 

originală „îmi permite să surprind apoi elementele simbolice care descriu procesele interioare 

ale povestitorului, dificultățile lui, conflictele, tulburările de ordin fizic, punctele de forță și 

potențialitățile latente și să fac din toate acestea un instrument utilizabil în cursul 

psihoterapiei“. Aceste aspecte se cer și ele luate în considerare atunci când se evaluează 

basmele create de elevi, dincolo de respectarea caracteristicilor de conţinut şi limbaj, căci ele 

sunt nu numai „expresia cea mai pură și mai simplă a proceselor psihice ale inconștientului 

colectiv“ (Marie-Louise von Franz, citată de P. Santagostino), ci dezvăluie, în egală măsură, 

procese psihice și conflicte personale, individuale, prin coordonatele spațio-temporale, 

motivele, personajele (preluate din basmul tradițional sau inventate de elevi, cu atribute și cu 

nume originale) și mesajul abordat, ele relevă preocupările și problemele fiecăruia: cultivarea 

autonomiei și încrederii în sine, depășirea unor temeri și experiențe neplăcute, rezolvarea 

dificultăților în relațiile cu cei din jur, autocunoașterea și evoluția interioară similară traseului 

labirintic (reminiscență a riturilor de inițiere) pe care îl parcurge protagonistul, indiferent de 

statutul său social. 

Așadar, basmul nu e doar un pretext de a întâlni și/sau scorni personaje și acțiuni ce 

ies cu totul din sfera realității obișnuite, cât mai ales un suport afectiv și moral în înfruntarea 

situațiilor dificile din viață, oferind optimism, energie, un model de acțiune și relaționare. O 

incursiune în tărâmul magic al basmului constituie o evadare din cotidian și o întoarcere la 
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inefabilul copilăriei, prilej de cultivare a creativității și sprijin în formarea personalității, dar 

și o încercare a omului modern de reconectare cu marile mituri și simboluri. 
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VALORIFICAREA DEŞEURILOR LEMNOASE CA SUBSTRAT DE 

ÎNRĂDĂCINARE A PLANTULELOR, ÎN CADRUL 

EXPERIMENTULUI LA LECŢIILE DE BIOLOGIE 

 
Prof.  Cristina LULUȘA, 

Liceul Teoretic Sebiş, jud. Arad 

 

În prezenta lucrare mi-am propus să demonstrez îmbunătăţirea performanţelor şcolare 

la  o clasă de liceu, utilizând experimentul ca metodă activ - participativă, precum şi să 

studiez capacitatea de adaptare ex vitro a plantulelor de roua cerului, regenerate in vitro pe 

medii de cultură, la mediul septic de viaţă, prin implicarea activă a elevilor în activităţi de 

reciclare a deşeurilor. 

Experimentele în cadrul lecţiilor de biologie sunt nu numai de un folos imediat şi 

direct, pentru o mai justă înţelegere a materiei predate, ci şi de o mare utilitate, pentru 

dezvoltarea dragostei şi interesului elevilor, pentru studierea naturii şi o reală posibilitate de 

sensibilizare ecologică a acestora. 

Lucrarea are ca obiectiv introducerea unor proceduri noi, moderne, în organizarea unui 

experiment în cadrul lecţiei ”Reproducerea asexuată la plante angiosperme” la clasa a X – a, 

unde a fost realizat experimentul de aclimatizare a plantulelor regenerate in vitro şi aflate 

într-o fază de creştere optimă trasferării în mediul septic, conform unor proiecte didactice 

anterior elaborate. De asemenea, mi-am propus să demonstrez că există posibilitatea unei 

bune colaborări între instituţiile de cercetare sau universităţi şi mediu preuniversitar, soldată 

cu optimizarea procesului de predare-învăţare, dar şi de eco-educaţie. 

  În etapa de aclimatizare a acestor plantule la mediul septic de viaţă, am atins un alt 

obiectiv deosebit de important în educaţia ecologică a elevilor, şi anume refolosirea 

deşeurilor, prin utilizarea ca substrat de înrădăcinare ex vitro a diferite tipuri de substraturi 

constând din rumeguş de plop şi rumeguş de fag. Dat fiind preţul de cost foarte scăzut al 

rumeguşului şi a faptului că el este un deşeu, valorificarea acestuia sub această formă 

constituie o măsură deosebit de salutară. 

Prin aplicarea la clasele de elevi a acestor tipuri de experimente de aclimatizare - în 

contextul utilizării ca substrat ex vitro a diferitelor tipuri de rumeguş - am încercat atât 

lărgirea cunoştinţelor lor de biologie, prin identificarea unor noi metode de înmulţire 

vegetativă (care, în prezent, reprezintă o rutină în ţările dezvoltate), cât şi formarea unor noi 
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deprinderi de manipulare a materialului vegetal.  

            Materialul vegetal utilizat în aceste experimente a constat din propaguli obţinuţi prin 

separare de tufe prelevate de la vitroculturi de roua cerului(Drosera rotundifolia L.), 

respectiv de la nivelul vitrocoloniilor existente în laboratorul de biotehnologie al Universităţii 

din Oradea, Facultatea de Informatică și Ştiinţe, Departamentul de Biologie.  

     Aclimatizarea acestor plantule regenerate in vitro se poate realiza în orice laborator 

de biologie, cu dotări minime, cu respectarea unor cerinţe stricte referitoare la îndepărtarea 

agarului de pe rădăciniţele exvitroplantulelor, alegerea unui substrat optim de aclimatizare, 

asigurarea unei umidităţi ridicate în atmosfera din imediata vecinătate a exvitroplantuelor (fie 

prin acoperirea acestora cu flacoane de plastic, fie prin amenajarea unor 

incinte/miniincubatoare care să asigure iluminarea exvitroculturilor, umiditatea ridicată a 

acestora şi posibilitatea aerisirii treptate a lor).   

 Principiul metodei: constă în transferarea plantulelor regenerate in vitro, în mediul 

septic de viaţă, aclimatizarea plantulelor obţinute în experimentul anterior s-a realizat pe 

parcursul a 30 de zile. 

             Pentru activitatea experimentală s-au distribuit fişe de lucru pe grupe de elevi, iar 

materialele necesare au fost pregătite în prealabil. Am ales două variante experimentale 

folosind ca substrat de înrădăcinare tăviţe cu: rumeguş de fag şi de plop, amestec în raport de 

1:1 şi pământ nutritiv(lot martor), amplasate în 2 miniincubatoare(alcătuite din cuvă de 

dimensiuni 35/22/5 şi capac transparent culisant cu înălţimea de 12cm). 

           După îndepărtărtarea mediului agarizat de pe rădăciniţe, cu ajutorul apei de la robinet 

la temperatura camerei, elevii au trecut la plantarea plantulelor în substratul de înrădăcinare 

ex vitro în şiruri la distanţă de 5 cm între ele, după care se instalează incubatoarele pe rafturi, 

la lumină. Elevii au monitorizat permanent evoluţia plantulelor, udându-le periodic cu apă de 

robinet la temperatura laboratorului, iar la o săptămână au îndepărtat capacul incubatorului, 

timp de 2 ore, zilnic. După parcurgerea perioadei de aclimatizare (30 de zile), plantulele fiind 

adaptate la condiţii naturale de viaţă, se înlătură capacul incubatorului definitiv, iar după cca. 

o săptămână s-au putut planta în sol (ghivece). 

            În decursul perioadei de aclimatizare au fost efectuate observaţii referitoare la 

modificările morfologice petrecute, la reacţia plantulelor de roua cerului la substratul utilizat, 

precum şi la mărimea plantulelor de la data transferării lor ex vitro. 

La 30 de zile de aclimatizare procentul de supravieţuire a fost maxim la variantele 

experimentale atât pe substrat constând din amestec de rumeguş de fag cu rumeguş de plop, 

în raport de 1:1, cât şi pe solul nutritiv. 
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Fig. 1. Substratul de amestec de rumeguş de fag cu cel de plop, în raport de 1:1(stg) şi solul 

nutritiv (dr.) pregătit prealabil transferării vitroplantuelor în mediul septic de viaţă în 

tăviţa minincubatorului şi exvitroplantule de roua cerului (Drosera rotundifolia L.) 

imediat după transferarea ex vitro, neacoprite sau acoperite cu capacul 

miniincubatorului. 

 

La finele lecţiei am aplicat acelaşi test de evaluare folosit şi la clasa paralelă, unde nu 

s-a realizat experimentul ca metodă de predare-învăţare. 

În urma prelucrării datelor înregistrate, la clasa a X-a, unde am utilizat metoda 

experimentului în predarea lecţiei de dobândire de noi cunoştinţe, media  notelor a fost de 8, 

43, spre deosebire de clasa control unde nu s-a aplicat experimentul, la care s-a identificat o 

medie 7, 68 , performanţa elevilor în primul caz a crescut cu 12%, ceea ce demonstrează 

utilitatea folosirii acestui tip de experiment în cadrul orelor de biologie. În plus, elevii au 

format deprinderi de ecologizare, prin activităţi individuale şi în echipă, dezvoltând  spiritul 

faţă de protejare a naturii şi conştientizând necesitatea refolosirii materialelor.  

CONCLUZII: 

1. Utilizarea amestecului de rumeguş de fag şi plop în proporţii egale, ca substrat 

neconvenţional de înrădăcinare în perioada de aclimatizare ex vitro, s-a dovedit a fi 
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eficient, determinând supravieţuirea în procent maxim plantulelor de roua cerului, 

metoda fiind utilă şi din perspectiva reducerii consturilor, în contextul refolosirii unor 

produse reziduale din industria lemnului. 

2. Creşterea eficacităţii predării şi învăţării la disciplina biologie a fost realizată prin 

utilizarea experimentului de aclimatizare la plante, metodă didactică care a asigurat 

participarea activă a elevilor la dobândirea de cunoştinţe noi, la formarea unor 

deprinderi de muncă adecvate, precum şi dezvoltarea unui comportament ecologic 

prin refolosirea deşeurilor în scop benefic. 

 

Bibliografie: 

1. Ionescu M., Radu, I. - Didactica modernă, Ed. a 2-a, rev., Editura Dacia, Cluj-Napoca, 

2001; 

2. Petruş-Vancea, A. - New methods to improve the bioeconomic and  ecoeconomic impact 

by plant biotechnology. Studia Univ. Vasile Goldiş, Seria Şt. Vieţii, Vol. 21 (3), 2011.   

3. Vancea, A., Cachiţă, C.D., Szabo, Csilla - Aclimatizarea vitroplantulelor de Drosera 

rotundifolia la viaţa în mediul septic, pe substraturi variate. Analele Univ. Oradea, Fasc. 

Biologie, Tom. IX, p. 219 - 225, 2002; 
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PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE ÎN CONTEXTUL 

EDUCAŢIEI CENTRATE PE COMPETENŢE 

 
Prof. Marius Claudiu OANCEA, 

Liceul Teoretic Sebiş, jud. Arad 

 

Abordarea geografiei în actualul context curricular trebuie să se fundamenteze pe trei 

elemente semnificative şi anume: 

- specificul disciplinei geografice ca ştiinţă care studiază  Pământul ca planetă, învelişurile 

care îl definesc (litosfera, atmosfera, hidrosfera, biosfera, pedosfera, antroposfera) şi relaţiile 

care se stabilesc între acestea, interacţiunea dintre natură şi societate, identificând conţinuturi 

atât din sfera ştiinţelor naturii cât şi din sfera ştiinţelor sociale, de unde şi discuţiile despre 

geografie ca ştiinţă a naturii sau ştiinţă socială; 

- existenţa unei metode geografice specifice de studiu reprezentată de metoda cartografică; 

- cele opt competenţe cheie stabilite de cadrul european al educaţiei şi anume: 1.comunicarea 

în limba română şi în limba maternă în cazul minorităţilor naţionale; 2.comunicarea în limbi 

străine;  3.competenţe în matematică, ştiinţe şi tehnologie; 4.competenţe digitale sau 

informatice; 5.competenţe interpersonale, sociale şi civice; 6.competenţe de a învăţa să înveţi 

sau de învăţare pe tot parcursul vieţii; 7.competenţe de iniţiativă şi antreprenoriat; 

8.competenţe de exprimare şi toleranţă culturală (conştiinţă, sensibilizare şi expresie 

culturală) 

Toate aceste competenţe, defalcate în structuri constitutive după modelul triadic: 

cunoştinţe, abilităţi, atitudini, vin să întregească profilul de formare al elevilor din ciclurile de 

învăţământ pe care le parcurg. La finalul clasei a VIII-a, datorită studiului geografiei, elevii 

care finalizează acest ciclul gimnazial vor fi capabili să dezvolte sistemul celor 8 competențe 

cheie după cum urmează: 

Comunicare în limba maternă 

- Exprimarea unor informaţii, opinii, idei, sentimente, în mesaje orale sau scrise, prin 

adaptarea la situaţia de comunicare: la lecția Poziția geografică a României le voi proiecta un 

clip video despre poziția geografică a României pe glob și în Europa, iar elevul va fi capabil 

să îmi descrie verbal folosind termeni geografici, localizarea țării pe glob și pe continent și să 

identifice consecințe ale acestei poziționări 
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- Participarea la interacţiuni verbale în diverse contexte şcolare şi extraşcolare, în 

cadrul unui dialog proactiv: la lecția poziția geografică a României folosind harta fizică a 

lumii și a Europei elevul va putea să exprime păreri referitoare la forma teritoriului național, 

țările vecine și poziția sa geostrategică 

Comunicare în limbi străine 

 - Identificarea de informaţii în limba străină în mesaje orale sau scrise simple, în 

contexte familiare de comunicare: la lecția despre hidrografie și fluviul Dunărea elevul va fi 

capabil să utilizeze și să pronunțe corect numele unor afluenți ai Dunării, să prezinte termeni 

geografici în limbajul unor state prin care trece Dunărea  

 - Exprimarea unor păreri şi emoţii în cadrul unor mesaje scurte, simple, scrise și orale, 

în contexte familiare: la lecția România - țară carpatică, dunăreană, pontică și central-

europeană elevul va putea să exprime păreri despre interconectarea spațiului național cu cel al 

țărilor vecine prin intermediul unor elemente geografice definitorii folosind cuvinte din 

vocabularul țărilor vecine 

Competeţe matematice şi competențe de bază în ştiinţe şi tehnologii 

- Identificarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unor situaţii-

concrete: la lecția despre Poziția geografică a României. Elemente definitorii și consecințe 

folosind harta fizică a României elevul va fi capabil să identifice paralela care situează țara 

noastră la jumătatea distanței dintre Ecuator și Polul Nord, paralela care împarte țara în două 

părți aproape egale, meridianul care poziționează țara noastră aproximativ la jumătatea 

distanței dintre extremitatea estică și cea vestică a continentului, să calculeze distanța în grade 

de latitudine între punctele extreme (N, S)  

- Manifestarea interesului pentru o viaţă sănătoasă şi pentru păstrarea unui mediu 

curat: la lecția referitoare la regulile de comportament și normele de protejare a mediului 

elevul trebuie să fie capabil să identifice elemente ale unui comportament de conservare a 

mediului și să exprime dezaprobare față de comportamentele care periclitează sănătatea 

mediului înconjurător, să înțeleagă că sănătatea propriei persoane este în relație directă cu 

sănătatea celorlalte componente ale mediului înconjurător 

Competența digitală 

- Utilizarea unor dispozitive şi aplicaţii digitale pentru căutarea și selecţia unor resurse 

informaţionale și educaţionale digitale relevante pentru învăţare: folosind harta fizică a 

României în format digital și un clip video despre Carpații Orientali elevul va avea abilitatea 

de căutare a informațiilor geografice în format digital și să selecteze resursele informaționale 

relevante pentru a achiziționa cunoștințe de bază despre Carpații Orientali 
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- Respectarea normelor și regulilor privind dezvoltarea și utilizarea de conţinut virtual 

(drepturi de proprietate intelectuală, respectarea privatităţii, siguranţă pe internet): pentru 

întocmirea unui referat despre Relieful carstic din Munții Apuseni folosind informațiile de pe 

internet elevul va fi conștient de importanța menționării la sfârșitul referatului a bibliografiei 

accesate virtual, care asigură respectarea drepturilor de proprietate ale autorilor 

A învăţa să înveţi 

- Formularea de obiective şi planuri simple de învăţare în realizarea unor sarcini de lucru: la 

lecțiile despre unitățile de relief din țara noastră elevii vor fi capabili să realizeze planuri 

simple de învățare a acestora care să includă poziția geografică, limitele, caracteristicile 

reliefului și subdiviziunile acestuia 

- Aprecierea calităţilor personale în vederea autocunoaşterii, a orientării şcolare şi 

profesionale: prin folosirea permanentă a resurselor digitale în cadrul lecțiilor de geografie 

elevul își dezvoltă calitățile digitale personale care favorizează orientarea în învățământul 

liceal spre o clasă cu profil informatic 

Spirit de initiativă si antreprenoriat 

- Manifestarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care face parte şi în 

explorarea unor probleme ale comunităţii locale: prin studierea caracteristicilor mediului 

înconjurător din orizontul local elevul poate identifica elemente vulnerabile care trebuie 

aduse la cunoștința membrilor comunității locale pentru a fi găsite modalități de rezolvare a 

acestora  

- Aprecierea calităţilor personale în vederea autocunoaşterii, a orientării şcolare şi 

profesionale: prin investigarea mediului înconjurător folosind instrumentar specific elevul își 

dezvoltă calitățile personale și se cunoaște pe sine mai bine 

Competenţe sociale şi civice 

- Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi în contexte şcolare şi extraşcolare, prin exercitarea unor 

drepturi şi asumarea de responsabilităţi: prin participarea la excursii în orizontul local și zone 

conexe acestuia elevul își asumă responsabilități în cadrul grupului de elevi (execută 

măsurători, identifică specii vegetale și faunistice) 

- Manifestarea disponibilităţii pentru participare civică în condiţiile respectării regulilor 

grupului şi valorizării diversităţii (etno-culturale, lingvistice, religioase etc.): prin cunoașterea 

structurilor religioase existente la nivel local și național elevul va manifesta interes pentru 

participarea la activități religioase specifice altor membrii ai grupului clasei 

Sensibilizare şi exprimare culturală 
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- Realizarea de lucrări creative folosind diverse medii, inclusiv digitale, în contexte școlare și 

extra-școlare: prin dobindirea unui limbaj  bazat pe termeni geografici elevul va fi capabil să 

realizeze referate sau diverse lucrări de studiu cu conținut geografic ce pot fi prezentate la 

simpozioane sau concursuri dedicate elevilor 

- Participarea la proiecte şi evenimente culturale organizate în contexte formale sau 

nonformale: prin dezvoltarea capacității de investigare a mediului local elevul va fi capabil să 

se implice activ în diversele proiecte inițiate de către școala din care face parte contribuind la 

creșterea prestigiului unității școlare (unele realizări putând fi prezentate la manifestările 

prilejuite de Zilele Orașului Sebiș), să realizeze lucrări pe care să le prezinte în cadrul unor 

evenimente ştiinţifice 

Aceste competenţe cheie au un grad ridicat de generalitate, iar implementarea lor la 

nivel disciplinar se realizează prin intermediul programelor şcolare a căror componentă 

aplicativă este cea referitoare la sistemul de competenţe specifice şi conţinuturi. Elaborarea 

planificării anuale presupune parcurgerea mai multor paşi: lecturarea atentă a programei 

şcolare, asocierea competenţelor specifice cu conţinuturile, asocierea competenţelor cu 

conţinuturile sub forma unor teme sau capitole sub forma unităţilor de învăţare, stabilirea 

unităţilor de învăţare, succesiunea unităţilor de învăţare, a numărului de ore şi săptămâni, a 

modalităţilor de evaluare. Prin această structurare a demersului educaţional unitatea de 

învăţare devine o structură supraordonată lecţiilor, conţinuturile şi competenţele specifice 

asociate prezintă o coeziune interioară, lecţiile se ordonează după principiul logicii 

geografice, acoperă resurse temporale mai mari, de la 2-3 ore la 7-8 ore, permit modalităţi 

diverse de evaluare, de la cele mai uzuale reprezentate de evaluările orale, la forme complexe 

cum ar fi proiectul sau portofoliul. Pentru a ilustra aceste aspect vom prezenta două modele 

de proiectare a unei unităţi de învăţare pentru disciplina Geografie la clasa a VIII-a.  
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PROIECTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE     

Clima 

Disciplina: GEOGRAFIE 

Clasa: a VIII-a 

Unitatea de învăţare: Clima; Timp alocat: 6 ore   

Conţinuturi 

(detalieri) 

C.S. Activităţi de învăţare  Resurse  Evaluare 

 

Factorii  

genetici  

 

1.2. 

2.2. 

3.2. 

4.4. 

 enunţarea, într-o frază, a ideii 

principale dintr-un text citit/audiat 

(1.2.) 

 relaţionarea/corelarea/determinarea 

legăturilor reciproce dintre procese şi 

fenomene geografice naturale şi umane 

pe baza analizei localizării şi ordonării 

acestora pe suporturi cartografice (2.2.) 

 delimitarea arealelor de manifestare a 

situaţiilor-problemă (3.2.) 

 descrierea relaţiilor dintre om şi mediu 

(4.4.) 

Harta  fizică a 

României în 

format digital  

Harta fizică a 

Europei în 

format digital 

Harta climatică 

în format 

digital 

Manualul 

Resurse de 

timp: două ore 

(S12) 

Evaluare 

orală: 

identificarea 

factorilor 

climatici pe 

baza 

diferitelor 

surse de 

documentare  

 

 

Elementele  

climatice 

 

1.2. 

2.2. 

3.1. 

4.4. 

 elaborarea schemei logice de 

producere/manifestare a unui proces 

sau fenomen (1.2.) 

 relaţionarea/corelarea/determinarea 

legăturilor reciproce dintre procese şi 

fenomene geografice naturale şi umane 

pe baza analizei localizării şi ordonării 

acestora pe suporturi cartografice (2.2.) 

 stabilirea relaţiilor cauză-efect cu 

ajutorul unor elemente din domeniul 

ştiinţelor (3.1.) 

 explicarea legăturilor între acţiunile 

umane şi consecinţele pentru 

Harta  

climatică  a  

României în 

format 

Manualul 

Imagini 

/reviste 

Grafice, 

diagrame 

Resurse de 

timp: două ore 

(S13) 

Evaluare 

orală: 

identificarea 

elementelor 

climatice pe 

suporturi 

grafice și 

cartografice  
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dezvoltarea sustenabilă (4.4.) 

 

Particularităţ

ile climatice 

regionale 

(etaje şi 

influenţe 

climatice)  

 

 

1.1. 

2.2. 

4.3. 

4.4. 

 utilizarea termenilor specifici pentru 

explicarea unor fenomene/procese 

geografice, pe baza observaţiilor 

directe şi indirecte (1.1.) 

 precizarea relaţiilor cauzale dintre 

fenomene şi procese geografice cu 

ajutorul reprezentărilor grafice şi 

cartografice (2.2.) 

 compararea a două etaje climatice 

(4.3.) 

 explicarea legăturilor între acţiunile 

umane şi consecinţele pentru 

dezvoltarea sustenabilă (4.4.) 

Atlasul  

geografic 

Harta  

climatică  a  

României 

Manualul 

Imagini 

/reviste 

Grafice, 

diagrame 

Resurse de 

timp: două ore  

(S14) 

Evaluare 

orală: 

identificarea 

etajelor 

climatice pe 

suporturi 

grafice și 

cartografice  

 

 

Proiectul uniății de învățare–Model de proiectare pentru activitate digitală    

Clima 

Disciplina: GEOGRAFIE 

Clasa: a VIII-a 

Unitatea de învăţare: Clima  

Timp alocat: 7 ore  (2 – 22 decembrie 2020, 11/13 ian. 2021) 

  Conţinuturi (detalieri) C.S. Evaluare 

 

Factorii  

genetici  

 

1.2. 

2.2. 

3.2. 

 

 enunţarea, într-o frază, a ideii 

principale dintr-un text audiat 

(1.2.) 

 relaţionarea/corelarea/determin

area legăturilor reciproce dintre 

procese şi fenomene geografice 

naturale şi umane pe baza 

analizei localizării şi ordonării 

acestora pe suporturi 

cartografice digitale (2.2.) 

 delimitarea arealelor de 

Harta  fizică a 

României în format 

digital 

Harta fizică a Europei 

în format digital 

Harta climatică în 

format digital 

Manualul digital 

https://www.youtube.co

m/watch?v=P5W8NLQ

QQkM&t  

Evaluare orală: 

identificarea 

factorilor climatici pe 

baza diferitelor surse 

de documentare; 

Să întocmească 

pentru zilele 

săptămânii în curs 

buletinul 

meteorologic al 

fiecărei zile și să 

https://www.youtube.com/watch?v=P5W8NLQQQkM&t
https://www.youtube.com/watch?v=P5W8NLQQQkM&t
https://www.youtube.com/watch?v=P5W8NLQQQkM&t
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manifestare a situaţiilor-

problemă (3.2.) 

Starea vremii în timp 

real https://www.windy.

com/?45.583,12.656,3   

Resurse de timp: 1 oră 

S12 

posteze pe grupul 

clasei jurnalul 

meteorologic rezultat 

  

 

 

Elementele  

climatice 

 

1.2. 

2.2. 

3.1. 

 

 Prezentarea structurată a 

informației geografice (1.2.) 

 relaţionarea/corelarea/determin

area legăturilor reciproce dintre 

procese şi fenomene geografice 

naturale şi umane pe baza 

analizei localizării şi ordonării 

acestora pe suporturi 

cartografice digitale (2.2.) 

 stabilirea relaţiilor cauză-efect 

cu ajutorul unor elemente din 

domeniul ştiinţelor (3.1.) 

Harta  climatică  a  

României în format 

digital 

Manualul digital 

Imagini /reviste digitale 

Grafice, diagrame 

digitale 

https://www.youtube.co

m/watch?v=P5W8NLQ

QQkM&t  

 

Resurse de timp: două 

ore (S12, 13) 

Evaluare orală: 

identificarea 

elementelor climatice 

pe suporturi grafice și 

cartografice  

Completarea unui 

rebus online 

https://learningapps.o

rg/12334092 

Clima 

României: 

climat 

temperat 

continental 

cu nuanţe de 

tranziţie. 

Modificarea 

climei în 

țara noastră 

1.1 

2.2 

3.2 

4.4 

- utilizarea termenilor specifici 

pentru explicarea unor 

fenomene/procese geografice, 

pe baza observaţiilor directe şi 

indirecte (1.1) 

- interpretarea unor diagrame 

de distribuţie cantitativă (2.2) 

- stabilirea cauzelor care au 

generat problemele identificate 

(3.2) 

- explicarea legăturilor între 

acţiunile umane şi consecinţele 

pentru dezvoltarea sustenabilă 

(4.4.) 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=P5W8NLQ

QQkM  

https://www.youtube.co

m/watch?v=S2ebdGxsI

6E  

Resurse de timp: 1 oră 

S14 

Să identifice 

asemănări și deosebiri 

între clima României 

și clima țărilor vecine 

României  

Să realizaze corelații 

între clima României 

și clima altor state 

europene folosind 

resurse digitale în  

investigație 

Să identifice 

modificări în clima 

orizontului local 

https://www.windy.com/?45.583,12.656,3
https://www.windy.com/?45.583,12.656,3
https://www.youtube.com/watch?v=P5W8NLQQQkM&t
https://www.youtube.com/watch?v=P5W8NLQQQkM&t
https://www.youtube.com/watch?v=P5W8NLQQQkM&t
https://learningapps.org/12334092
https://learningapps.org/12334092
https://www.youtube.com/watch?v=P5W8NLQQQkM
https://www.youtube.com/watch?v=P5W8NLQQQkM
https://www.youtube.com/watch?v=P5W8NLQQQkM
https://www.youtube.com/watch?v=S2ebdGxsI6E
https://www.youtube.com/watch?v=S2ebdGxsI6E
https://www.youtube.com/watch?v=S2ebdGxsI6E
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Particularit

ăţi 

climatice: 

etaje 

climatice și 

influențe 

climatice  

 

 

1.1. 

2.2. 

4.3. 

4.4. 

 utilizarea termenilor specifici 

pentru explicarea unor 

fenomene/procese geografice, 

pe baza observaţiilor directe şi 

indirecte (1.1.) 

 precizarea relaţiilor cauzale 

dintre fenomene şi procese 

geografice cu ajutorul 

reprezentărilor grafice şi 

cartografice (2.2.) 

 compararea a două etaje 

climatice (4.3.) 

 explicarea legăturilor între 

acţiunile umane şi consecinţele 

pentru dezvoltarea sustenabilă 

(4.4.) 

Atlasul  geografic 

Harta  climatică  a  

României 

Manualul 

Imagini /reviste 

Grafice, diagrame 

https://www.youtube.co

m/watch?v=YeEI_4LC

7qE  

https://www.youtube.co

m/watch?v=VCXNesG

7CyY  

Resurse de timp: două 

ore  (S14,15) 

Evaluare orală: 

identificarea etajelor 

climatice pe suporturi 

grafice și cartografice  

Să compare canțitățile 

de precipitații și 

temperaturile medii 

din orașe situate în 

unități diferite de 

relief  

Rezolvare test 

https://app.asq.ro/#/te

st/-M7GQg-

LexZkyZyGoP1F  

Aplicaţii 

practice: 

reguli de 

comportame

nt în cazul 

producerii 

unor 

fenomene 

climatice 

3.1. 

3.3. 

4.2. 

4.4. 

 

 stabilirea relaţiilor cauză-efect 

cu ajutorul unor elemente din 

domeniul ştiinţelor (3.1.) 

 argumentarea diversităţii 

naturale corelând informaţiile 

geografice cu elemente din 

domeniul biologiei, fizicii şi 

chimiei (3.3.) 

 identificarea de particularităţi 

ale unor elemente, fenomene 

şi procese geografice pornind 

de la diferite texte sau imagini 

(4.2.) 

 elaborarea unui model de 

amenajare/organizare a 

spaţiului unei zone/localităţi 

sau a unei rezervaţii 

alicații pe 

internet 

http://cis01.central.ucv.

ro/psi/norme_mec/regul

i%20de%20comportare

%20si%20masuri%20d

e%20protectie%20in%2

0caz%20de%20dezastre

.pdf  

https://www.infocs.ro/r

eguli-de-comportament-

in-caz-de-furtuni-ploi-

torentiale-si-descarcari-

electrice-atmosferice/  

https://www.youtube.com/

watch?v=sm8TB96retk  

Resurse de timp: 1 oră 

Aplicații pe internet 

Să redacteze un jurnal 

cu AȘA DA și AȘA 

NU privind 

comportamentul 

nostru în caz de 

calamități naturale 

care să fie postat pe 

pagina personală 

virtuală 

https://www.youtube.com/watch?v=YeEI_4LC7qE
https://www.youtube.com/watch?v=YeEI_4LC7qE
https://www.youtube.com/watch?v=YeEI_4LC7qE
https://www.youtube.com/watch?v=VCXNesG7CyY
https://www.youtube.com/watch?v=VCXNesG7CyY
https://www.youtube.com/watch?v=VCXNesG7CyY
https://app.asq.ro/#/test/-M7GQg-LexZkyZyGoP1F
https://app.asq.ro/#/test/-M7GQg-LexZkyZyGoP1F
https://app.asq.ro/#/test/-M7GQg-LexZkyZyGoP1F
http://cis01.central.ucv.ro/psi/norme_mec/reguli%20de%20comportare%20si%20masuri%20de%20protectie%20in%20caz%20de%20dezastre.pdf
http://cis01.central.ucv.ro/psi/norme_mec/reguli%20de%20comportare%20si%20masuri%20de%20protectie%20in%20caz%20de%20dezastre.pdf
http://cis01.central.ucv.ro/psi/norme_mec/reguli%20de%20comportare%20si%20masuri%20de%20protectie%20in%20caz%20de%20dezastre.pdf
http://cis01.central.ucv.ro/psi/norme_mec/reguli%20de%20comportare%20si%20masuri%20de%20protectie%20in%20caz%20de%20dezastre.pdf
http://cis01.central.ucv.ro/psi/norme_mec/reguli%20de%20comportare%20si%20masuri%20de%20protectie%20in%20caz%20de%20dezastre.pdf
http://cis01.central.ucv.ro/psi/norme_mec/reguli%20de%20comportare%20si%20masuri%20de%20protectie%20in%20caz%20de%20dezastre.pdf
http://cis01.central.ucv.ro/psi/norme_mec/reguli%20de%20comportare%20si%20masuri%20de%20protectie%20in%20caz%20de%20dezastre.pdf
https://www.infocs.ro/reguli-de-comportament-in-caz-de-furtuni-ploi-torentiale-si-descarcari-electrice-atmosferice/
https://www.infocs.ro/reguli-de-comportament-in-caz-de-furtuni-ploi-torentiale-si-descarcari-electrice-atmosferice/
https://www.infocs.ro/reguli-de-comportament-in-caz-de-furtuni-ploi-torentiale-si-descarcari-electrice-atmosferice/
https://www.infocs.ro/reguli-de-comportament-in-caz-de-furtuni-ploi-torentiale-si-descarcari-electrice-atmosferice/
https://www.infocs.ro/reguli-de-comportament-in-caz-de-furtuni-ploi-torentiale-si-descarcari-electrice-atmosferice/
https://www.youtube.com/watch?v=sm8TB96retk
https://www.youtube.com/watch?v=sm8TB96retk
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naturale/parc natural (4.4.) S16 
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PROIECTAREA DEMERSULUI DIDACTIC PRIN UNITĂŢI DE 

ÎNVĂŢARE CU REFERIRE LA DISCIPLINA GEOGRAFIE DIN 

CLASA A IV-A 

 

Profesor pentru învăţământul primar Rozalia Ana OANCEA, 

Liceul Teoretic Sebiş, jud. Arad 

 

Educaţia actuală are la bază o paradigmă integratoare identificabilă la nivel european 

şi anume învăţarea bazată pe competenţe. Există un sistem al celor opt competenţe de bază 

identificabile la nivelul programelor şcolare din Uniunea Europeană menit să asigure 

conexiune şi complementaritate sistemelor educaţionale naţionale. Acest demers a introdus o 

nouă abordare şi la nivelul de proiectare al activităţilor didactice în care accentul nu mai cade 

pe proiectarea didactică a fiecărei lecţii, care erau abordate separat ci pe gruparea 

conţinuturilor în unităţi de învăţare concentrate în jurul unor teme majore care trebuiesc 

realizate într-un an şcolar, iar proiectarea unităţilor de învăţare vine să înlocuiască proiectarea 

pe lecţii, asigurând o viziune integratoare la nivelul fiecărei unităţi tematice. Proiectarea 

demersului didactic prin unităţi de învăţare adduce în discuţie referinţe noi după cum 

urmează: 

- prin studierea programei școlare profesorul are o imagine coerentă asupra programei şcolare 

pe care trebuie să o aplice pe parcursul unui an şcolar; în ansamblul ei se asigură o coerență 

de conținuturi și de competențe astfel încât să putem să ne propunem activități realizabile în 

cît mai mare măsură; ne asigură o privire globală asupra unităților de învățare și înșiruirea 

logică a acestora; citirea programei asigură conexiunea personală a profesorului cu cei care au 

gândit și elaborat programa școlară; 

-  profesorul are  o imagine cuprinzătoare asupra fiecărei  unităţi de  învăţare  care valorifică 

potenţialul lecţiei prin integrare în unitatea de învăţare (fiind depăşită fragmentarea 

determinată de simpla succesiune a lecţiilor); dacă finalitatea este aceeași se asigură formarea 

profilului de final de an sau de final de ciclu; proiectarea unităţii de învăţare determină 

formarea la elevi a unui comportament specific, generat prin integrarea unor competenţe 

specifice;  

-  se schimbă  şi  relaţia dintre lecţii  (relaţia  devine neliniară, lecţiile sunt integrate în diferite 

secvenţe ale unităţii de învăţare), se introduce o nouă percepție asupra resurselor temporale; 

relația neliniară dintre lecții are în vedere revenirea sau regîndirea unor conținuturi în 
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formarea competențelor asumate, permițând permanente reveniri care să asigure feedback-ul 

necesar din partea elevilor; la geografia continentelor comparația între continente permite 

numeroase conexiuni pornind de la diferențele de relief și tipuri climatice se reflectă într-o 

mare diversitate imprimată de specificul local; o unitate de învăţare este unitară din punct de 

vedere tematic, oferind o imagine de ansamblu asupra capitolului de studiat iar fiecare lecţie 

din unitatea de învăţare are rolul ei în atingerea competențelor; 

-  fiind vizat un interval mai mare  de  timp  pentru o temă majoră,  profesorul  are în mai 

mare măsură posibilitatea unor  abordări  diferențiate,  individualizării  învățării  în raport cu 

ritmul de învăţare pe care îl au elevii; abordarea diferențiată permite o recalibrare a 

conținuturilor astfel încât ele să fie accesibile elevilor; se poate ajunge ca la o clasă numărul 

de ore alocat unei unități de învățare să realizăm modificări în interiorul unității de învățare 

cu o recalibrare a numărului de ore alocat unei teme; permite anumite aprofundări iar lateral 

anumite volatilizări informaționale în raport cu nivelul intelectual al elevilor, inclusiv de tipul 

studiilor de caz cu analiza detaliată a unor state; unitatea de învăţare se desfăşoară în mod 

sistematic şi continuu pe o perioadă de timp fapt ce permite cadrului didactic o mai bună 

gestionare a timpului; 

-  pentru elevi învăţarea are continuitate logică prin felul în care este proiectată ea pe termen 

mediu şi lung; competențele generale pentru întregul ciclu școlar sunt detaliate prin 

competențele specifice fiecărui an școlar, transferate în unități de învățare, conținuturi și 

activități de învățare pentru a asugura o abordare holistică a educației la nivel disciplinar; 

unitatea de învăţare se finalizează prin evaluare, de aceea proiectarea unităţii de învăţare 

permite profesorului să aleagă metode diverse de evaluare, precum şi reglarea demersul 

didactic în funcţie de competenţele atinse de elevi pe parcursul procesului de instruire;  

-  proiectul unităţii de învăţare devine  un instrument util de lucru pentru profesor, prin 

depăşirea unor cerinţe formale; el devine un instrument de lucru al profesorului care poate 

personaliza numărul unităților de învățare iar prin redimensionarea numărului de ore aferent 

unei unități de învățare devine un element reglator al educației bazate pe competențe; 

Pentru a reliefa în practică cele expuse anterior voi propune un model de proiectare a unei 

unităţi de învăţare pentru disciplina Geografie la clasa a IV-a: 
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Proiectarea unităţii de învăţare: Geografia orizontului local 

Număr total de ore alocate: 6 ore 

Conţinuturi Comp. 

Specifice 

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data 

procedurale materiale 

1. Planul 

localităţii 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

1.5 

-exerciţii de apreciere 

empirică a unor distanţe 

accesibile 

-exerciţii de localizare în 

surse diferite de informare 

(fotografii, diapozitive, 

etc.) a unor obiecte 

aparţinând orizontului local 

-realizarea unor 

reprezentări cartografice 

simple ale orizontului local 

-exerciţii de localizare 

folosind planul localităţii 

-activitate 

frontală 

 

 

-activitate 

individuală 

 

 

-manualul 

 

-caietul 

elevului 

-planşe 

-diferite 

planuri 

-hârtie 

transparentă- 

calc 

 

-observarea 

sistematică 

a elevilor 

 

-temă de 

lucru în 

clasă 

 

2. Orizontul 

local- linia 

orizontului. 

Punctele 

cardinale 

1.1 

 

1.3 

 

2.1 

 

-exerciţii de localizare în 

surse diferite de informare 

(fotografii, diapozitive, 

etc.) a unor obiecte 

aparţinând orizontului local 

-exerciţii de localizare a 

elementelor din orizontul 

local cu ajutorul unor 

repere (construcţii, râuri, 

forme de relief etc.) şi al 

punctelor cardinale 

-exerciţii de orientare în 

spaţii diferite 

-exerciţii de odservare 

nedirijată şi dirijată 

-activitate 

frontală 

 

 

 

-activitate 

individuală 

-manualul 

-caietul 

elevului 

-fişe de lucru 

-imagini din 

orizontul 

local 

-fotografii 

-planşe cu 

punctele 

cardinale şi 

intercardinale 

 

-observarea 

sistematică 

a elevilor 

 

 

 

-temă de 

lucru în 

clasă 

 

3. Harta 

simplă a 

orizontului 

1.3 

 

-realizarea unor 

reprezentări cartografice 

-activitate 

frontală 

-manualul 

-caietul 

-observarea 

sistematică 
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local şi 

orientarea pe 

aceasta 

1.5 

 

2.3 

simple ale orizontului local 

-exerciţii de localizare şi 

orientare folosind harta 

simplă a orizontului local 

-exerciţii de recunoaştere a 

unor elemente ale spaţiului 

geografic local 

 

 

 

-activitate 

individuală 

elevului 

-hârtie 

transparentă 

-hărţi de 

contur  

-harta 

orizontului 

local 

-imagini 

satelitare de 

pe internet 

a elevilor 

 

-temă de 

lucru în 

clasă 

4.Elemente 

generale 

despre 

relieful, 

hidrografia şi 

vegetaţia 

orizontului 

local 

1.5 

2.3 

2.4 

4.1 

-exerciţii de identificare a 

unor elemente referitoare la 

relieful, hidrografia şi 

vegetaţia orizontului local 

-exerciţii de recunoaştere a 

unor elemente ale spaţiului 

local pe diferite surse 

-prezentarea unor 

caracteristici ale acestor 

elemente 

-exerciţii de identificare a 

consecinţelor intervenţiei 

umane asupra acestor 

elemente 

-activitate 

frontală 

 

 

 

-activitate 

individuală 

-manualul 

-caietul 

elevului 

-hărţi ale 

orizontului 

local 

-imagini  

 

-observarea 

sistematică 

a elevilor 

 

-temă de 

lucru în 

clasă 

 

5.Populaţia şi 

aşezările 

omeneşti 

2.1 

2.3 

2.4 

 

3.1 

 

3.2 

-exerciţii de prezentare a 

caracteristicilor localităţii 

folosind surse diferite de 

informare 

-exerciţii de descriere 

succintă, cu ajutorul 

termenilor specifici a 

populaţiei, aşezării natale 

şi a celorlalte aşezări care 

prezintă interes din punct 

de vedere administrativ 

-activitate 

frontală 

 

-activitate pe 

grupe 

 

-activitate 

individuală 

-manualul 

 

-caietul 

elevului 

 

-planşe 

 

-diagrame 

-observarea 

sistematică 

a elevilor 

 

-temă de 

lucru în 

clasă 

 

-evaluare 

orală 
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-exerciţii de descriere în 

enunţuri simple a unor 

elemente reprezentate pe 

suporturi cartografice  

-imagini  

6. Aplicaţie 

practică în 

orizontul 

local 

(Activitate de 

teren) 

1.1 

 

1.2 

1.3 

 

2.1 

2.2 

 

4.1 

-exerciţii de localizare 

empirică pe teren a 

elementelor din orizontul 

local 

-exerciţii pe teren de 

apreciere empirică a 

realităţii observate 

-exerciţii de localizare a 

elementelor din orizontul 

local 

-exerciţii de observare 

nedirijată şi dirijată 

-exerciţii de notare/ 

înregistrare sub diverse 

forme a datelor observate 

-explorarea mediului din 

orizontul local inclusiv a 

consecinţelor intervenţiei 

omului 

-activitate de 

teren 

 

-observarea 

 

 

-conversaţia 

-învăţarea 

prin 

descoperire 

 

-compararea 

- rucsăcel 

 

 

 

-aparat foto 

-observarea 

sistematică 

a elevilor 

 

 

 

-album de 

teren 

 

 

Bibliografie:  

1. Pricope-Damian, Cristina Ioana, Proiectarea pe unităţi de învăţare. Avantaje, 

EDICT- Revista Educaţiei,  https://edict.ro/proiectarea-pe-unitati-de-invatare-

avantaje/; 

2. Termure, Voichiţa, Avantajele proiectării demersului didactic pe baza unităţilor de 

învăţare, Platforma Didactic.ro, https://www.didactic.ro/materiale-

didactice/avantajele-proiectarii-demersului-didactic-pe-baza-unitatilor-de-invatare;   

3. Vlădău, Alexandrina M., Proiectarea didactică pe unităţi de învăţare, Platforma 

Freepedia, https://freepedia.ro/proiectarea-didactica-unitati-de-invatare;  

 

 

 

https://edict.ro/proiectarea-pe-unitati-de-invatare-avantaje/
https://edict.ro/proiectarea-pe-unitati-de-invatare-avantaje/
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/avantajele-proiectarii-demersului-didactic-pe-baza-unitatilor-de-invatare
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/avantajele-proiectarii-demersului-didactic-pe-baza-unitatilor-de-invatare
https://freepedia.ro/proiectarea-didactica-unitati-de-invatare


93 
 

IMPORTANŢA RELAŢIEI  

“CUNOŞTINŢE – EXPERIENŢĂ - CREATIVITATE” 

ȘI APLICAREA EI ÎN PRACTICĂ 

 
Prof: Oltiţa PAȘCALĂU, 

Liceul Teoretic Sebiş, jud. Arad 

 

Într-o sesiune de discuţii, profesorul a întrebat publicul „cunoașterea este putere, câți 

dintre voi sunt de acord?” aproape toți au fost de acord. Răspunsul a venit „nu este adevărat, 

cunoașterea nu este putere, cunoașterea aplicată este putere”. Indiferent ce învățăm, testul 

suprem al cunoștințelor noastre este în experiența noastră. Cunoștințele teoretice nu folosesc 

decât dacă sunt susținute de experiența practică. Aceasta este esența educației. 

Pentru ca managementul cunoștințelor să aibă vreun impact real asupra modului în 

care facem afaceri, trebuie să facem schimbări radicale în modul în care percepem și utilizăm 

cunoștințele. Trebuie să fie vorba despre crearea de noi cunoștințe, aplicarea cunoștințelor și, 

în cuvintele lui Peter Drucker, „transformarea acesteia în productivitate”. Cu alte cuvinte, 

managementul cunoștințelor trebuie să se concentreze în mod fundamental pe creativitate și 

inovație. 

Informații și cunoștințe 

Mai întâi să facem diferența între date, informații, cunoștințe și înțelepciune, deoarece 

distincțiile sunt adesea neclare sau confuze. Deși cunoașterea este adesea văzută ca o formă 

mai bogată de informații, această diferențiere nu este foarte de utilă. O definiție mai bună a 

cunoașterii este că este vorba despre ”a şti ce şi a şti cum”. O metaforă simplă non-

comercială este cea a unui tort. O analiză a constituenților săi moleculari reprezintă datele - în 

majoritatea scopurilor nu sunt foarte utile - s-ar putea să nu fiți capabili nici măcar să spuneți 

că se referă la un tort. O listă de ingrediente este o informație mai utilă - un cofetar 

experimentat ar putea face tortul – datelor le-a fost dat un context. 

Rețeta reprezintă cunoștințele - cunoștințe scrise, cunoștințe explicite - vă spune cum 

să faceți tortul. Pe de altă parte, un bucătar fără experiență chiar și cu rețeta ar putea să nu 

facă un tort foarte bun. Cu toate acestea, o persoană cu cunoștințe relevante, experiență și 

abilități - cunoștințe în cap - care nu sunt ușor de notat - cunoștințe tacite - ar face aproape 

sigur un tort excelent folosind rețeta. În cele din urmă, înțelepciunea - este vorba de a ști ce 

tort să faci! Este vorba despre o judecată înțeleaptă. 
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Un punct important de remarcat aici este că pentru a face cunoștințele productive, 

aveți nevoie de informații. Să știi cum să faci un tort nu este suficient, ai nevoie de informații 

- lista ingredientelor. Și pentru a lua o decizie înțeleaptă, aveți nevoie și de informații, 

gusturile consumatorilor de tort. Așadar, cunoștințele singure nu sunt niciodată suficiente- 

aveți nevoie de informații și cunoștințe și bineînțeles că „a face bine lucrurile greșite” este, de 

asemenea, total neproductiv - aveți nevoie și de înțelepciune. 

A „şti de ce” este, de asemenea, important. Să presupunem că vă lipsește un 

ingredient cheie al tortului; să știi de ce un anumit ingredient face parte din rețetă ar putea 

ajuta un bucătar experimentat să găsească o alternativă. De fapt, „a şti de ce” este adesea mai 

important decât „a şti cum”, deoarece vă permite să fiți creativi, să vă întoarceți la principii, 

să vă reinventați capacitatea de „ a şti cum” se face. 

Competență și mentalitate 

Dar lipsește un factor, si anume, cunoștințele explicite. Cunoștințele tacite și 

informațiile nu sunt suficiente pentru a face ca aceste cunoștințele să devină productive. O 

persoană care pune cunoștințele în acțiune trebuie să fie competentă și asta înseamnă trei 

elemente esențiale - trebuie să aibă cunoștințe și abilități, dar mai ales trebuie să aibă 

motivația și atitudinea potrivite. Puteți avea cei mai cunoscuți și calificați oameni din lume și 

le puteți oferi cunoștințe perfecte, dar este posibil să nu reușească încă să facă ceva util. Cu 

alte cuvinte, mentalitatea lor este importantă.  

Gestionarea cunoștințelor 

Deci, să analizăm semnificația gestionării cunoștințelor, deoarece există multe 

definiții. O definiție comună este „Colecția de procese care guvernează crearea, diseminarea 

și valorificarea cunoștințelor pentru îndeplinirea obiectivelor organizaționale.” Consider că 

această definiție este insuficientă, deoarece limitează gestionarea cunoștințelor la un set de 

procese. În realitate, gestionarea cunoștințelor se aplică chiar în întreaga organizație, este un 

concept holistic. 

O definiție mai utilă ar fi următoarea: „Managementul cunoașterii este un set 

emergent de principii care guvernează proiectarea organizațională și a proceselor de afaceri, 

precum și procesele specifice, aplicațiile și tehnologiile care îi ajută pe cunoscători să își 

valorifice dramatic creativitatea și capacitatea de a oferi valoare afacerii”. Cred că acest lucru 

pune accentul și responsabilitatea asupra individului și asupra naturii holistice a gestionării 

cunoștințelor. 

În cele din urmă, mulți oameni cred că termenul „gestionarea cunoștințelor” este un 

oximoron - deoarece nu puteți „gestiona” cunoștințele. Ei bine, puteți gestiona în mod clar 
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unele aspecte ale cunoașterii. Puteți gestiona cunoștințele explicite captate pe hârtie și în 

bazele de date electronice în același mod în care puteți gestiona informațiile. Dar termenul 

„management” este inadecvat în relație cu cunoașterea tacită. Aceasta este relaţia cu adevărat 

importantă. Aici managementul cunoștințelor, în sensul său creativ, este mai mult despre 

îngrijire decât gestionare. Este mai organic decât mecanicist. 

Creativitate și inovație 

Deci, în acest context, ce sunt creativitatea și inovația? Există mai multe definiții. De 

multe ori nu se disting. Ele sunt pur și simplu văzute ca parte a procesului prin care 

cunoașterea este dezvoltată și transformată în judecăţi de valoare aplicabile în afaceri. 

Aceasta este o definiție perfect acceptabilă, dar din nou, ca şi incapacitatea de a face diferența 

între informații și cunoștințe, nu este foarte utilă în scopuri practice. 

O abordare mai utilă este de a privi creativitatea ca fiind procesul de generare a 

ideilor, în timp ce privim inovația ca o cernere, rafinare sau mai critic, punerea în aplicare a 

acestor idei. Creativitatea se referă la gândirea divergentă. Inovația se referă la gândirea 

convergentă. Creativitatea înseamnă generarea de idei, iar inovația înseamnă punerea lor în 

acțiune. 

Creativitatea, „inventarea” de idei noi, nu este suficientă. Avem nevoie de inovație - luarea 

ideilor noi sau existente și punerea lor în aplicare. Acest lucru necesită aplicarea cunoștințelor 

existente și dezvoltarea de cunoștințe noi adecvate. Venirea cu idei noi este „hrana” inovației. 

Inovația este o propunere mult mai dură decât creativitatea. 

                             Cunoştinţe                      Experienţă                  Creativitate 
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STRATEGIA PROBLEMATIZĂRII CA INSTRUMENT DIDACTIC DE 

DEZVOLTARE A CREATIVITĂŢII 

 
Inginer Gabriela PLOȘCUȚANU, 

Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați 

 

A învăţa să înveţi şi a dori să te perfecţionezi continuu sunt cerinţe ale educaţiei 

permanente, prin care omul contemporan învaţă să fie el însuşi, respectiv la schimbări, 

capabil să le anticipeze şi să se adapteze la ele, oferindu-se ca participant la progresul social 

prin autonomia sa intelectuală şi moral civică. 

Se conturează în prezent apariţia unei noi interdiscipline constituită din psihologie, 

pedagogie şi euristică (psihopedagogia creativităţii) care are ca drept scop să regândească 

procesul de învăţământ din perspectiva realizării lui într-o manieră creativă la toate nivelurile, 

să militeze pentru formarea creatorilor în raport cu nevoile societăţii. În ultimile trei decenii 

cercetările referitoare la creativitate au căpătat un caracter preponderent experimental şi o 

amploare fără precedent, exprimată atât în numărul mare de studii, cât şi în varietatea de 

aspecte abordate .Mulţi autori sunt obligaţi să recunoască însă că noţiunea de creativitate – 

una din cele mai fascinante noţiuni cu care a operat vreodată ştiinţa este încă insuficientă 

definită. Această situaţie se explică prin complexitatea procesului creativ, ca şi prin 

diversitatea domeniilor în care se realizează creaţia. 

Din punct de vedere didactic putem defini creativitatea ca un ”ansamblu unitar al 

factorilor subiectivi şi obiectivi care duc la realizarea de către indivizi sau grupuri, a unui 

produs original şi de valoare”. Dezvoltarea creativităţii la elevi reprezintă atât o cerinţă 

socială, cât şi o trebuinţă individuală înnăscută. Ea este şi va fi cerută tot mai mult de către 

societate spre a lichida decalajul enorm între activităţile de creaţie şi cele rutiniere şi a 

stimula progresul societăţii.  

Problematizarea este o activitate didactică complexă, ce solicită deopotrivă şi elevii, şi 

profesorul, fiind abordată analitic de un şir de cercetători. Specificul acestei strategii constă în 

faptul că profesorul nu comunică, ci creează situaţii de o anumită gradaţie, alege cel mai 

potrivit moment de plasare a problemei, în lecţie. Între procesul de instruire şi demersul 

cercetării ştiinţifice se disting o seamă de componente similare, de analogii; scopurile celor 

două genuri de activitate sunt asemănătoare: cercetătorul şi elevul urmăresc să înţeleagă un 

fenomen sau un proces, să stabilească relaţii cauzale, sa-şi îmbogăţească cunoştinţele etc. Şi 
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într-un caz şi în altul, subiectul cunoscător intră în raporturi active cu obiectul de studiu, de 

investigat. 

Datorita efectelor sale educaţionale, se consideră că problematizarea este una dintre 

cele mai valoroase strategii ale didacticii moderne. Ea își găseşte utilizarea în toate 

împrejurările în care se pot crea situaţii-problemă, ce urmează a fi soluţionate prin cercetare şi 

descoperire de noi adevăruri. Profesorul nu comunică elevilor cunoştinţe de-a gata elaborate, 

ci îi pune într-o situație de cercetare, pentru a rezolva problema cu care se confruntă. Prin 

problema didactică înțelegem o dificultate pe care elevul nu o poate soluționa decât prin 

implicare şi căutare, în cadrul unei activităţi proprii de cercetare. Este vorba, mai exact, de o 

situaţie special organizată de către profesor, în care elevii caută să depăşească dificultăţile 

întâlnite, dobândind cunoştinţe şi experienţe noi, consolidându-şi priceperile şi deprinderile.  

Creând o situaţie de problemă, oferim elevului posibilitatea să depăşească acea 

practică şcolară care presupune învăţarea pur şi simplu a unor cunoştinţe nu întotdeauna 

înțelese, determinându-1 să caute prin efort propriu soluţia, orientându-se după anumite 

repere. În acest fel, învăţarea nu mai constituie o imitare pasivă, ci un proces intelectual activ, 

asemănător cu cercetarea ştiinţifică. Datorită potenţialului său activizator (subiectul 

cunoscător se raportează activ la materialul de studiat), metoda problematizării dezvoltă 

schemele operatorii ale gândirii, antrenează aptitudini creatoare, asigură motivarea intrinsecă 

a învăţării, captează atenţia şi mobilizează la efort, declanşează interesul cognitiv şi 

pregăteşte elevul pentru independenţa în gândire. Elaborarea soluţiilor presupune capacitatea 

de a raţiona, supleţe în gândire, imaginaţie şi inventivitate, toate acestea jucând un rol 

deosebit de important în procesul de construire a soluţiilor sau ideilor. Căutând să soluţioneze 

situaţia problemă, elevii îşi pun în joc toate forţele lor intelectuale, ingeniozitatea şi 

capacitatea de muncă. Cu cât elevul se implică mai mult în activitate, demonstrându-și 

aptitudinile, cu atât va obţine rezultate mai bune.  

Problematizarea este modalitatea de a crea în mintea elevului o stare conflictuală 

(critică sau de nelinişte), intelectuală pozitivă, determinată de necesitatea cunoaşterii unui 

obiect, fenomen, proces sau a rezolvării unei probleme teoretice sau practice pe cale logico-

matematică, de documentare şi/sau experimentală, pentru a obţine progres în pregătire. 

Situaţia problematizată se produce datorită conflictului intelectual ce apare între ceea ce ştie 

(poate rezolva) şi ceea ce nu ştie (trebuie sa rezolve) elevul, între ceea ce îi este cunoscut şi 

ceea ce-i este necunoscut într-o anumită problemă, ca urmare a caracterului relativ incomplet 

al cunoaşterii şi a necesităţii dobândirii de noi cunoştinţe într-un anumit domeniu 

informaţional.  
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Problematizarea este o strategie cu caracter activ-participativ, formativ şi euristic, 

capabilă să determine activitatea independentă, să antreneze şi să dezvolte capacităţile 

intelectuale - imaginaţia şi gândirea logică, de investigaţie şi explorare a capacităţilor 

productive şi creative, prin formularea de ipoteze, variate soluţii de rezolvare/aplicare. Ea 

contribuie la transformarea elevului în subiect al educaţiei, în participant la dobândirea noilor 

cunoştinţe, creând posibilitatea de a mobiliza resursele personalităţii şi de a aduce satisfacţii 

pe toate planurile ei: cognitiv, afectiv, estetic si acţional. O activitate didactică bazată pe 

problematizare sporeşte eficienţa învăţării. 

Problematizarea mai poate fi denumită şi predare prin rezolvare de probleme sau 

predare productivă de probleme. Aceasta este considerată o metodă utilă prin potenţialul ei 

euristic şi activizator. Aşadar, apariţia unei situaţii-problemă conferă subiectului o stare 

contradictorie, conflictuală, fapt care îl incită la căutare şi descoperire, la intuirea unor soluţii 

noi, a unor relaţii aparent inexistente între antecedent şi consecvent. Specific acestei metode 

este faptul că profesorul nu comunică pur şi simplu nişte cunoştinţe gata elaborate, ci 

dezvăluie elevilor săi „embriologia adevărurilor", punându-i în situaţia de căutare şi de 

descoperire. Partea cea mai importantă a problematizării constă în crearea situaţiilor 

problematice şi mai puţin punerea unor întrebări, care ar putea foarte bine sşiă  lipsească.  

Schimbarea mentalității profesorilor constituie un pas decisiv în direcția adoptării 

unor metode inovatoare de stimulare a creativității elevilor. Aceștia trebuie să țină cont de 

nivelurile și stadiile creativității și să fie conștienți de complexitatea fenomenului în 

ansamblul său. 

În concluzie, problematizarea reprezintă, așadar, o strategie didactică originală pentru 

practica instruirii moderne de tip activ și interactiv, o formă particulară a euristicii și 

presupune participarea activă a elevilor în procesul didactic, or în căutarea de 

soluții/răspunsuri la o problemă tensională, contradictorie. Prin folosirea unor metode 

diverse, cadrele didactice se vor asigura că pot înlătura blocajele sociale, metodologice și 

emotive care pot împiedica desfășurarea în condiții optime a unei învățări de tip creativ. 

Modul de predare se va orienta cu precădere pe încurajarea inițiativei și interacțiunii spontane 

și dirijate a tuturor elevilor clasei. În esență, învățarea creatoare se va axa nu doar pe 

adaptabilitate și flexibilitate, ci și pe dezvoltarea unei atitudini prospective și anticipative care 

să le permită elevilor proiectarea unor situații-problemă și elaborarea unor soluții originale. 
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COMPONENTELE ESENȚIALE ALE ECUAȚIEI EDUCAȚIONALE 

 

Prof. Diana POPA,  

Colegiul Economic Arad, jud. Arad 

 

 ,,Să fii pasionat de actul de predare nu înseamnă doar să exprimi entuziasm, ci să-l 

materializezi într-un mod inteligent, principal, condus după valori. Toți profesorii eficienți au 

un interes crescut pentru domeniul lor, pentru învățăceii lor, o convingere entuziastă despre 

calitatea elevilor și despre modul în care dascălii îi pot înrâuri, atât în momentul predării, cât 

și în zilele, lunile și chiar anii care vor urma” (C.Day – A passion for teaching, 2004). 

 În fiecare an școlar, elevii vin la școală cu un bagaj de cunoștințe, care cuprinde 

achizițiile lor din anii precedenți. Elevii străluciți asimilează mai mult, iar ceilalți vin cu 

acumulări mai modeste. Profesorii au sarcina să facă să dispară această diferențiere între ei, 

prin găsirea unor metode care să accelereze progresul celor mai puțin pregătiți, astfel încât să 

țină pasul cu programa și obiectivele educaționale ale lecțiilor, asemenea elevilor foarte buni. 

Înainte de a proiecta lecția, profesorul trebuie să cunoască ce știe și ce poate să facă deja 

elevul. Este important să cunoască foarte clar stadiul actual al elevului și nivelul țintit. Pe 

lângă achizițiile anterioare cu care vin elevii la lecție, ei mai aduc în sala de clasă și multe alte 

dispoziții și înclinații. 

 Cum se văd elevii? Ce consideră ei ca fiind important? Profesorii trebuie să înțeleagă 

modul de gândire al fiecărui elev în parte. Prin aplicarea unor chestionare, jocuri și discuții pe 

diverse teme, se vrea înțelegerea strategiilor de gândire ale elevilor, astfel încât aceștia să 

poată fi ajutați să-și dezvolte propriul proces de gândire. Solicitarea și oferirea continuă a 

feedback-ului este esențial în cadrul unei lecții. Mai mult de atât, elevilor este bine să le 

solicităm și feed-forward, adică ce ar schimba în lecție, ce îmbunătățiri ar aduce, ce subiecte 

i-ar interesa pe ei. Jocurile de spargere a gheții utilizate în timpul orelor ajută elevii să treacă 

de inhibiții, să aibe încredere în profesor și, mai mult de atât, să participe mai ușor la 

activitățile interactive sau practice. Profesorii ar trebui să se aplece mai mult asupra 

următoarelor elemente ale concepției de sine: autoeficacitatea, autoprejudicierea, 

automotivarea, autodeterminarea, dependența, subaprecierea de sine, perfecționismul, 

neajutorarea și comparația socială.  

 Obiectivele didactice descriu ceea ce ne dorim ca elevii să învețe. Ele trebuie să fie 

formulate clar și concis. Obiectivele specifice oricărei lecții trebuie să fie o combinație de 
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învățare de suprafață, de profunzime și conceptuală, cu o dozare exactă care depinde de 

decizia profesorului și care se bazează pe felul în care lecția se încadrează în curriculum. La 

fel ca în domeniul economic, obiectivele pot fi pe termen scurt și/sau pe termen lung și ele 

trebuie să fie SMART (Specifice, Masurabile, Ambițioase, orientate spre Rezultat și încadrate 

de Timp).  Obiectivele pe termen scurt sunt pentru o lecție sau o parte a lecției, iar cele pe 

termen lung sunt pentru mai multe lecții. Profesorul planifică o lecție cu folos prin alegerea 

de obiective care să fie suficient de stimulatoare și prin organizarea situațiilor de învățare care 

îi vor ajuta pe elevi să atingă aceste obiective. Dacă profesorul reușește să încurajeze elevii să 

se implice pentru atingerea acestor obiective educaționale și dacă le oferă feedback despre 

cum să aibă succes în învățare pe măsură ce lucrează pentru a atinge obiectivele, atunci va fi 

mai probabil ca finalitățile să fie atinse. 

 În timpul orei, nu toți elevii lucrează în același ritm și nu toți încep din același punct, 

motiv pentru care este important să se adapteze proiectul didactic la obiective și să fie 

accesibil pentru toți elevii. Elevul trebuie să înțeleagă ce se dorește de la el, ce înseamnă 

reușita și modul în care sarcina de lucru este conectată cu obiectivul lecției.  La finalul lecției, 

profesorul face din nou referire la obiectivele educaționale și astfel elevul înțelege cât de 

aproape este față de criteriile de reușită. O activitate eficientă prin care elevul ar înțelege 

noțiunea de obiectiv, ar fi să-și fixeze și să-și scrie cele mai bune obiective personale.  

 Există cinci componente esențiale ale ecuației educaționale considerate în termeni de 

obiective educaționale și criterii de reușită: provocarea școlară, angajamentul, încrederea, 

așteptările ridicate și înțelegerea conceptuală. 

 Provocarea școlară nu ar trebui să fie atât de dificilă încât obiectivul să pară 

inaccesibil, ci să țină cont de nivelul de achiziții anterioare ale elevului, dar și de 

autoeficacitatea sa, adică de încrederea în propriile forțe. Provocarea este ingredientul de bază 

al învățării eficiente, miza constă în cum să faci această provocare adecvată elevului. De 

aceea este necesar să legăm sarcina de lucru de achizițiile anterioare. Există o strânsă legătură 

și între caracterul provocator al obiectivelor și eficiența feedback-ului. Cu cât obiectivele sunt 

mai dificile, cu atât feedback-ul este mai eficient. Trebuie menționat că provocarea școlară 

este individuală: ceea ce este cu mult peste puterile unui elev la un moment dat, poate fi ușor 

de atins pentru altul. 

 Angajamentul se referă la atașamentul sau determinarea elevului sau a profesorului de 

a atinge un obiectiv. Trebuie să fim atenți că, atunci când facem activitățile interesante, 

autentice, relevante, antrenante, să nu solicităm un efort prea mare, ci să vizăm în special 

învățarea și provocarea. În clasele în care elevii percep instruirea ca pe o provocare, atunci 
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automat și implicarea este mai mare, atât din partea lor, cât și al colegilor care sunt în mod 

similar stimulați. 

 Încrederea că putem atinge obiectivele educaționale poate veni de la elev, de la 

profesor, de la sarcinile de lucru și de la colegi. Pentru aceasta trebuie să cerem feedback, să 

avem discuții deschise și concentrare comună – de ce nu o activitate tip brainstorming?! 

Cuvinte cheie care trebuie folosite: ,,știu că pot...”, ,,am știut că pot...”. Încrederea poate duce 

la reziliență – capacitatea de a reacționa în fața dificultăților, provocărilor, tensiunii într-o 

manieră adaptivă și productivă. 

 În general, elevii au o înțelegere destul de corectă a nivelului lor de achiziții. Faptul că 

ei reflectează asupra performanțelor lor nu e de ajuns. Este mai eficient să încurajezi o setare 

corectă a obiectivului decât să recompensezi doar performanța îmbunătățită. Profesorii 

trebuie să facă obiectivele educaționale și criteriile de reușită cât mai transparente, să aibă 

așteptări mari, dar adecvate și să ofere feedback la un nivel corespunzător.  

 Există cel puțin trei niveluri ale înțelegerii: de suprafață, profundă și conceptuală. 

Majoritatea întrebărilor profesorilor din clasă sunt de suprafață, iar de foarte multe ori sunt 

întrebări închise. Scopul este de a echilibra înțelegerea de suprafață cu cea profundă. De 

exemplu, într-un test, cel puțin 30% din itemi să fie de suprafață și 30% să vizeze înțelegerea 

profundă.  

 În concluzie, dacă un profesor nu poate evalua nivelul mental și intelectual al fiecărui 

elev din clasă, atunci el cu greu poate planifica și executa strategii care să conducă la 

angajarea deplină a tuturor în timpul unei lecții. 

 Fiecare etapă a lecției cuprinde ingrediente-cheie. Pregătirea lecției este foarte 

importantă, deoarece e acel moment în care ,,se achiziționează” ingredientele și acest lucru nu 

se poate face decât cu multă atenție, imaginație, dăruire și dragoste.  
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ÎNVĂȚAREA BAZATĂ PE PROBLEME 

 

                                                                         Prof. Ramona Mihaela POSA, 

                                                                                      Liceul Teoretic Sebiș, jud. Arad 

 

Învățarea bazată pe probleme este o direcție relativ nouă în educație, care vizează o 

contextualitate a învățării,incitând elevii la considrearea și rezolvarea de probleme ale lumii 

reale. În acest context,direcțiile de rezolvare pot fi diferiteți pot chiar conduce la mai multe 

clase de soluții. După părerea lui Finkle și Thorp este de fapt vorba despre un sistem de 

dezvoltare a curriculumului și de instruire care dezvoltă simultan atât strategiile de rezolvare 

a problemelor, cât și bazele cunoașterii disciplinare ,plasând elevii in rolul de descoperitori. 

Alte surse se referă la invățarea centrată pe probleme ca la o metodă didactică prin care 

învățarea este stimulată de crearea de situații provocatoare care necesită o soluție. Un subiect 

sau o temă sunt prezentate sub forma unei probleme de rezolvat  de către elev care are 

mijloace și informații necesare la dispoziție. Profesorul acționează ca un ghid pentru elevul 

care caută soluții și se abține să ofere un răspuns gata fabricat. 

   După unii cercetători, succesiunea sarcinilor în învățarea centrată pe probleme este: 

 Determinarea de către elev a existenței sau non-existențeiunei probleme; 

 Definirea problemei cu exactitate; 

 Identificarea informațiilor de care au nevoie pentru a înțelege problema; 

 Identificarea resurselor de care au nevoie pentru a colecta informația necesară; 

 Generarea unei posibile soluții la problemă 

 Prezentarea soluțiilor(eventual prin susținerea unei variante). 

  Sfaturi practice: 

 “spargerea ” problemei în părți mai mici va facilita rezolvarea; 

 resursele pentru rezolvarea unei probleme sunt nenumărate; 

 este întotdeauna loc pentru acțiune, pentru a face ceva; 

 o problemă este o provocare, ea nu trebuie privită ca o pedeapsă, dimpotrivă! Ea 

trebuie percepută ca o oportunitate de ameliorare sau ca un prilej de a demonstra cât 

de puternic ești! 

 Formularea unei probleme determină un registru de alegeri: întrebările puse determină 

răspunsurile capătate; 
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 Prima abordare a unei probleme reflectă,adeseori, o soluție preconcepităși poate duce 

ușor la blocaj; 

 Un registru amplu de idei permite alegerea celei mai bune variante. Nu există alegere 

dacă discutăm în termen de 1 la 1; 

 Negarea unei probleme semnifică perpetuarea acesteia; 

 Trebuie rezolvată o problemă care există realmente! NU doar simptomele unei 

probleme, NU o problemă la care există deja soluția, NU o problemă despre care 

cineva crede că există! 

 Creativitatea constă în construirea a ceva nou din ceva mai vechi, prin efort și 

imaginație. 

Este nevoie de timp pentru examinarea și explorarea serioasă a unei probleme. De multe 

ori, înțelegerea unei probleme presupune rezolvarea ei. 

 

Bibliografie: 

1. Popenici, S. , Pedagogie alternativă , Editura Polirom, Iași, 2001; 
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METODE DIDACTICE MODERNE UTILIZATE ÎN PROCESUL  

INSTRUCTIV EDUCATIV 

 
Prof. Mihaela-Zorica STAN,  

Colegiul Economic al Banatului Montan Reșița, jud. Caraș-Severin 

 

Principiul fundamental după care se conduce procesul de predare-învăţare este cel al 

participării active şi conştiente a copilului la asimilarea cunoştinţelor şi formarea 

personalităţii sale. 

Aplicarea metodelor didactice eficiente duc la formarea unei legături dinamice dintre 

metoda didactica și procedeu.Predarea şi învăţarea,  se vor realiza prin activarea şi utilizarea 

unor metode didactice specifice care stimulează gândirea elevului. În  prezenta lucrare ne 

vom opri asupra metodelor didactice care ajută la un proces de implicare activă a elevului în  

procesul de învăţare.  

Folosirea experimentului în procesul de învățământ stimuează curiozitatea științifică, 

capacitatea de explorare apropiind procesul instructiv-educativ de cercetarea ștințifică. 

Metoda experimentală subliniază caracterul aplicativ al predării, ceea ce duce la 

realizarea unei strânse legături între teorie și practică.Lucrările experimentale desfășurate de 

elevi se realizează sub îndrumarea unui profesor.  Sub aspect organizatoric se realizează 

trecerea de la lucrărie frontale spre cele efectuate în echipă sau individual. 

Experimentul 

 Este o metodă de cercetare a realității în condiții de atelier sau laborator cu 

aplicabilitate în procesul insructiv- educativ și care constă în observarea verificarea și/sau 

măsurarea unor fenomene provocate sau nu, dirijate într-o oarecare măsură a unor mărimi 

caracteristice, cu un pronunțat caracter activ-participativ care stârninește curiozitatea elevilor 

în timpul desfășurării sale. 

Obiectivele generale ale metodei vizează formarea, dezvolatarea și valorificarea 

capacităților investigative, experimentale și creative ale elevilor în context productiv-

aplicativ, bazându-se pe procedee de observare, de demonstrație cu ajutorul obiectelor 

tehnice sau naturale, de aplicarea a cunoștințelor teoretice anterioare. 

 Obiectivele specifice vizează formularea și verificarea ipotezelor științifice în 

contexte didactice de tip frontal, individual sau de grup, în funcție de specificul disciplinei și 

de nivelul de învățământ.  
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Proiectarea și organizarea lecției care va aplica această metodă necesită următoarelor 

momente: 

- motivarea elevilor pentru situații în care experimentează; 

- prezentarea ipotezei prin care se solicită declanșarea procesului de experiment; 

- actualizarea competențelor și a cunoștințelor necesare desfălurării experimentului; 

- precizarea condițiilor didactice și tehnologice ce vor fi aplicate în vederea desfășurării 

experimentului;. 

Metoda experimentală subliniază caracterul aplicativ al predării, ceea ce duce la realizarea 

unei strânse legături între teorie și practică. 

În funcție de scopul urmărit în practica școlară se întâlnesc mai multe tipuri de 

experimente: 

- experimentul aplicativ se efectuează de către elevi, în vederea urmăriri 

posibilitățiilor de aplicare în practică a cunoștințelor teoretice însușite; 

- experimentul tip demonstrativ,  este un experiment de ilustrare sau verificarea unor 

teze, a unor teori, a unor fenomene, procese care sunt greu accesibile unei obserații 

directe. Are loc în fața clasei de către profesor, cu scopul precis ca elevii să observe 

fenomenul produs, să-i explice esența și să emită ipoteze în acest sens; 

- experimentul destinat unor aptitudini de folsire a aparaturii, instalației, 

instrumentelor și materialelor. 

Metodologia experimentului didactic  

După M.E. Dulama (2008), experimentul didactic presupune parcurgerea etapizată a 4 

etape:  

1)  Experimentul este pregătit de profesor chiar înainte de începerea lecției.   

2) Profesorul pregătește experimentul cu elevii în lecție:  

   elevii sunt organizați; 

  se prezintă obiectivele urmărite, se argumentează importanța experimentului  

  prezentarea modului cum acestea se completează fișele.  

3) Efectuarea experimentului:  

  se prezintă o problemă, a unui fenomen sau chiar a unui process; 

 formularea unei întrebări cauzale (care este cauza?); 

  se observă și se analizează unele fapte;  

 se elaborează ipoteza; 
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 se proiectează etapele experimentului, a modului de lucru și se precizează condițiile 

didactice și tehnice pentru efectuarea experimentului; 

  se colectează date și se ajunge astfel la notarea rezultatelor; 

 se prelucrează datele experimentale; 

  se confirmă sau infirmă ipoteza. 

4) Se valorifică experimentul:  

  se prezintă rezultatele; 

  se discută rezultatele; 

  se validează rezultatele cercetării – acest lucru se realizează prin punerea acestora 

în practică. 

Lucrările experimentale desfășurate de elevi se realizează sub îndrumarea unui 

profesor.  Sub aspect organizatoric se realizează trecerea de la lucrărie frontale spre cele 

efectuate în echipă sau individual. 

 Folosirea experimentului în procesul de învățământ stimuează curiozitatea științifică, 

capacitatea de explorare apropiind procesul instructiv-educativ de cercetarea ștințifică. 

Exemplificare 

Tema : Experiment destinat formării unor abilități practice la decorarea produselor de 

cofetărie/ REALIZAREA ELEMENTELOR  DE DECOR DIN CIOCOLATĂ 

Domeniul de pregătire profesională: Alimentație Publică și Turism 

Chestionar feedback de la elevi 

Dragă elevule, 

Doresc să știu părerea ta.Te rog să marchezi răspunsul cel mai apropiat, care reflectă 

opinia ta și îți mulțumim pentru implicare! 

1. Sunt de sex: 

o Masculin          

o Feminin 

2. Activitățile desfășurate mi-au plăcut: 

o Mult          

o  Suficient               

o Nu mult             

o Deloc 
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3. Aș dori să încerc mai multe astfel de activități. 

o Sigur. 

o Poate. 

o Nu chiar. 

(Argumentați:.......................................................................................................) 

o Sigur nu. 

(Argumentați:.......................................................................................................  

4. În timpul abordării activităților am încercat / a trebuit să (bifați cât mai multe 

variante, după cum este necesar): 

o Să iau parte activ 

o Să vin cu idei 

o Să pun întrebări 

o Să vorbesc în fața celorlalți 

o Să cooperez 

o Să-i ascult pe ceilalți 

o Să creez ceva nou 

o Să caut informații 

o Să gândesc mult 

o Să experimentez ceva cu care nu eram obișnuit să: 

..................................................................................................................................... 

5. Am învățat ceva util și aplicabil în viața mea: 

o Sigur. 

o Poate. 

o Nu chiar.  

o Sigur nu. 

o Nu sunt sigur. 

6. Activitățile practicate pentru determinarea calității produselor aimentare sunt: 
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o Analize: -senzoriale  

o Analize chimice si fizico – chimice 

7. Orice altceva vrei să spui: 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................... 

Școala:..................................................................... 

Clasa:.......................................................... 

Mulțumim pentru cooperare 

 

INTERPRETAREA REZULTATELOR OBȚINUTE ÎN URMA APLICĂRII 

CHESTIONARULUI  

 

 

 

 

 

Grafic nr 1. Reprezentarea grafică a rezultatelor obţinute din cercetare 

pe baza eşantionului non-exhaustiv (n=20 elevi) 

Din totalul celor 25 elevi chestionați, cei mai mulţi subiecţi (76 %) au menționat faptul că 

activitățile au fost interesante și atractive, vor participa cu siguranţă la alte activități didactice 

interactive. Un procent de 20 % sunt cei care au răspuns că activitățile le-au plăcut suficient, 

76%

20,00%

4% 0,00%

2. Activitățile mi-au plăcut

MULT

SUFICIENT

NU MULT

DELOC
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fiindo metodă bună de-a învăța lecția. În număr destul de mic, sunt cei (4 %) care au răspuns că 

activitățile nu au fost pe placul lor deoarece s-au simțit puțin încordați, emotivi.  

În urma rezultatelor obținute prin intermediul acestui chestionar, aș putea formula 

următoarele concluzii și anume că obiectivele propuse au fost atinse cu ajutorul metodelor 

activ-participative folosite în activitățile practice de laborator, care au înlocuit cu succes 

rutina lecțiilor, stimulându-se comunicarea, creativitatea, dezvoltarea gândirii flexibile, toate 

acestea având ca efect asigurarea calității produselor alimentare, competitiității produselor si 

menținerea siguranței alimentare. 

Organizării procesului de predare-învăţare a constituit o schimbare fundamentală ce a 

atras după sine necesitatea găsirii acelor soluţii care să stimuleze permanent performanţa 

elevului.  

În procesul descoperirii se dezvoltă o mulțime de capacități și abilități care contribuie 

la formarea multilaterală a elevilor (capacitatea de a sesiza și rezolva problema, capacitatea de 

a se adapta la nou, capacitatea de analiză și sinteză, spiritul științific). La acestea se adaugă 

influențele de ordin moral (curajul, perseverența, dragostea de adevăr, încrederea în sine), 

precum și posibilitatea elevilor de a se autocunoaște și autocontrola. 

Metoda experimentului reprezintă o strategie modernă de organizare şi conducere a 

procesului instructiv-educativ, care promovează educaţia individualizată, cu multiple valenţe 

formative, în funcţie de ritmul propriu de dezvoltare al fiecărui copil, de cerinţele şi de 

nevoile sale. În cadrul ei sunt create condiţii pentru valorificarea potenţialului nativ 

individual.  

Actul didactic devine un proces de interrelaţionare în cadrul căruia, în limita unei 

experienţe personale, elevul are permanent independenţă în ceea ce face, putând să-şi 

manifeste creativitatea. 

 

Bibliografie 
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DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ELEVILOR PRIN ORELE DE 

FIZICĂ 

   

                                                                              Prof. Ramona Mihaela VESA, 

                                                                   Liceul Teoretic Sebiș, jud. Arad 

 

„A-l învăţa pe copil nu înseamnă să-i dăm adevărul nostru, ci să-i dezvoltăm propria 

gândire, să-l ajutăm să înţeleagă cu gândirea lui lumea.” – Ioan Cerghit 

 

Creativitatea este un proces mental și social care implică generarea unor idei sau 

concepte noi, sau noi asocieri ale minții creative între idei sau concepte existente. 

Învățarea nu trebuie privită ca o activitate de înmagazinare de cunoștințe pentru a fi 

reproduse ulterior, ci un proces care apelează la efortul emoțional, cognitiv și volitiv al 

elevului, proces care trebuie adaptat nevoilor și individualității elevului.  

Învățarea interactiv-creativă determină elevul să prelucreze cunoștințele dobândite, pe 

care le transformă în unele personale pentru a le utiliza creativ în situații variate și inedite, 

aspect ce se realizează în relație cu materialele de studiu și cu ceilalți participanți la activitate. 

În procesul de creație tehnico-ştiinţifica, este foarte important grupul de creaţie, 

interacţiunea rodnică între elev şi echipă. Fenomenul de creaţie ştiinţifică, tehnică sau 

artistică răspunde la trei întrebări:  

1.  Cu ce creezi?  

2.  Cum creezi?  

3.  Pentru ce creezi? 

 Învăţarea în contact cu realitatea este o etapă necesară în transferul de conţinuturi, 

aplicarea cunoştinţelor teoretice în practica imediată. Dacă educaţia creativă începe în primii 

ani de viată (odată cu jocul), identificarea direcţiei se face către sfârşitul copilăriei şi în 

adolescentă, iar perfecţionarea în tinereţe şi pe parcursul întregii vieţi. Pare un paradox dar 

Albert Einstein pune chiar înaintea experimentului în fizică, imaginaţia. 

 O metodă de creaţie colectivă, este “asaltul de idei” sau brainstorming-ul, având la 

bază: 

•  emiterea de idei indiferent de valoarea lor aparentă  

•  activitate de echipă formată pe principiul complementarităţii membrilor săi  

• împiedicarea blocajelor psihice datorită încrederii între coechipieri şi 

atmosferei de lucru stimulative. 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Proces&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Mental&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Social&action=edit&redlink=1
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 La nivelul ciclului gimnazial metoda ciorchinelui poate fi adesea utilizată, eficienta 

maximă dovedindu-se la orele de recapitulare şi consolidare a cunoştinţelor. Constituirea 

grupelor pe criterii de simpatie este foarte importantă pentru a permite exprimarea a diferite 

caractere.  

De exemplu, prezentarea biografiilor unor oameni creativi pot da încredere în forţele 

proprii multora dintre elevi.  Pot fi prezentate personalităti de notorietate mondială, inclusiv 

români, dar şi exemple de inventatori populari, cu studii mai puţine datorate condițiilor 

materiale sau altor împrejurări. De exemplu, dacă ar fi prezentate biografiile lui Thomas 

Edison şi Leonardo da Vinci, nu cred ca ar exista deosebiri de apreciere  în ceea ce priveşte 

creativitatea lor, deşi există diferenţele de cultură. Astfel pot fi înțelese rolul culturii şi al 

muncii în creativitate.  

Diversitatea preocupărilor unor oameni de cultură precum Blaise Pascal - 

matematician, fizician şi filozof, Leonardo da Vinci - inginer si pictor, Albert Einstein - 

fizician si muzician, Lucian Blaga - poet si filozof cu preocupări în fizica relativităţii, pot 

întări convingerea ca la baza creativităţii stă însuşirea unor cunoştinţe diverse. 

 Einstein,în copilărie, a avut probleme de vorbire si vederea compasului i-a trezit 

interesul pentru matematică. Aceste curiozităţi, împotriva prejudecaţilor noastre, nu au fost 

prezentate ca picanterii ci adevăruri ale posibilităţilor umane în evoluţie. Explicaţiile unor 

situaţii şcolare mai proaste în astfel de cazuri au fost conform realităţii şi excepţii de la 

conduita normală ca la orice copil de vârsta respectivă, remediate ulterior prin rezultate 

strălucite la învăţătură, culminând cu creaţiile tehnice, ştiinţifice sau de cultură.  

În concluzie, se poate spune că noi, profesorii, trebuie sa contribuim continuu la 

dezvoltarea creativității elevilor, determinându-i să se implice continuu în problemele actuale 

ale societății. 

 

Bibliografie 
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UTILIZAREA SOFTULUI  LEARNINGAPPS ÎN 

CONSOLIDAREA-EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR ELEVILOR 

 

Prof. Titiana-Petruța VULPEȘ, 

Liceul Teoretic Sebiș, jud. Arad 

 

Pandemia de COVID-19 a dus la închiderea şcolilor, a unităţilor preşcolare a multor 

unități de învațământ universitar. Acest lucru a afectat un număr impresionant  de copii, 

începând de la preşcolari până la liceeni, care au avut parte de un ultim semestru şcolar foarte 

perturbat (în cazul în care acesta a existat totuşi), ce a culminat cu închiderea şcolilor și a 

continuat cu un început de studenție, pentru tinerii absolvenți de liceu, plin de incertitudini și 

îndoieli. 

In perioada stării de urgență, sistemul educațional a trebuit să se modeleze, adapteze 

unei noi realități intensificând necesitatea investițiilor în tehnologie, resurse, formare, astfel 

încât fiecare elev/student să aibă acces la educație.  

Pe de altă parte pe tot parcursul acestei perioade, să fii profesor în online a însemnat 

să faci față unor schimbări fără precedent, să gestionezi activitățile zilnice atât pentru tine dar 

și pentru elevi altfel decât ai fost pregătit în zeci de ani de învățământ.  

Trecerea învățării în sistemul „lecții online” a pus în mișcare un proces major de 

încercări și tatonări. 

„Educație de acasă” a testat creativitatea și inventivitatea profesorilor, răbdarea 

elevilor și părinților. O serie de platforme și softuri educaționale au fost utilizate și testate în 

vederea folosirii cât mai eficiente în cadrul orelor online, pentru a face orele cât mai atractive, 

pentru a învăța cât mai ușor și totodată cu plăcere prin joc. Jocul didactic are o valoare foarte 

importantă în dezvoltarea capacităţii şi formarea personalităţii elevilor în activităţile 

instructiv-educative. 

 Un astfel de soft educațional, care dă posibilitatea elevilor să exerseze sau să 

consolideze anumite cunoștințe, este softul LearningApps.  

Ce este LearningApps? 

Este un proiect de cercetare și de dezvoltare al Școlii Superioare Pedagogice PH Bern, 

în colaborare cu Universitatea din Mainz (Prof.Dr. Franz Rothlauf) și Școala superioară 

Zittau/Görlitz (Prof.Dr. Christian Wagenhaft). 
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Din descriere, aflăm că LearningApps.org este o aplicație Web 2.0  care sprijină 

procesele de învățare și predare cu module interactive. Aplicațiile existente pot fi direct 

folosite ca materialele didactice sau  utilizatorii le pot crea sau modifica ei însuși după ideile 

personale. 

LearningApps este un software educațional ce poate fi aplicat  la orice disciplină, 

poate fi accesat și folosit gratuit, este ușor de gestionat, cu interfață în limba română. Este 

foarte util pentru activități de exersare și consolidare și chiar evaluare. 

Vizitând site-ul (learningapps.org/) și făcând clic pe „Ce reprezintă 

LearningApps.org?” se pot primi o serie de informații utile. De asemenea se poate selecta 

pagina în limba română, cu ajutorul butonului din partea dreaptă, sus. 

 

 

Cu toții cunoaștem jocuri precum „Vrei să fii milionar”, „Spânzurătoarea”,  

construirea unor puzzle și multe altele, jocuri ce pot fi integrate în procesele de învățare și 

predare utilizând aplicația LearningApps.org. 

LearningApps permite celor care utilizează acest soft să vizioneze și utilizeze, 

aplicațiile realizate de alte cadre didactice. Dând clic pe „Răsfoiește exerciții” se deschide o 

listă a categoriilor, iar din această listă poate fi selectată categoria ce prezintă interes. 

https://learningapps.org/
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După cum se poate observa în figura de mai sus categoriile cuprind majoritatea 

disciplinelor de studiu. 

Exercițiile pe care le vom construi pe baza unor șabloane puse la dispoziție de 

LearningApps dând clic pe butonul „Alcătuiește exercițiu” sunt de tipul: Ordoneză perechi, 

Ordonare pe grupe, Cronologie, Ordonare imagini, Ordonare simplă, Răspuns text liber, 

Potrivire de imagini, Quiz cu alegere multiplă, Text spații goale,Inserări de audio și video, 

Jocul Milionarii, Puzzle-Grupe, Rebus, Cuvinte încrucișate, Unde este situate acesta?, 

Spânzurătoarea, Cursa de cai, Joc-Perechi, Apreciază, Tabel cu ordonare, Completează table, 

Quiz cu introducere. 
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Crearea propriilor exerciții 

Pentru a putea distribui elevilor exercițiile create dar și pentru a salva și stoca aceste 

exerciții, este necesară înregistrarea pe site. După crearea contului utilizând butonul „Creează 

cont nou”, în bara de meniu va apărea un conținut nou cu denumirea „Clasele mele”. Aici se 

pot crea propriile clase, la care vom repartiza exercițiile alcătuite  și putem vedea care dintre 

elevi au reușit să le rezolve. 
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Pentru a întocmi  exerciții, se accesează butonul „Alcătuiește exercițiu”, se selectează 

din listă tipul de exercițiu dorit, putându-se viziona și anumite exemple corespunzătoare 

tipului de exercițiu. 

 

 

In video, mai jos, se poate viziona cum se întocmește un exercițiu de tip Rebus, 

 https://youtu.be/E-AAO3A-B-I 

sau un exercțiu de Potrivire de imagini. 

https://www.youtube.com/watch?v=L_ZoZhOp1s 

Exercițiile create pot fi corectate sau completate ori de câte ori este necesar, după care 

pot  fi salvate. După salvare exercițiul va fi adăugat în Exercițiile mele, de unde poate fi 

accesat și aplicat oricând. De asemenea, vom obține controlul web al platformei după care 

putem trimite elevilor exercițiile.  În mod prestabilit, exercițiul creat nu este public, dar acest 

lucru poate fi modificat oricând cu accesarea unui buton.  

Putem vedea exerciții ce au fost finalizate, făcând clic pe butonul Exercițiile mele. De 

asemenea pot fi create propriile foldere, în care se pot plasa aplicațiile întocmite pentru 

diferite discipline. 

https://youtu.be/E-AAO3A-B-I
https://www.youtube.com/watch?v=L_ZoZhOp1s
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LearningApps permite realizarea de clase și distribuirea exercițiilor create, către elevii 

claselor respective. Elevii pot fi invitați cu ajutorul unui link, generat de LerningApps, sau 

mai nou cu un cod QR. Elevii scanează codul QR intră în clasa lor,  unde descoperă 

exercițiile propuse. Cu ajutorul statisticilor, putem urmări implicarea elevilor în rezolvarea 

exercițiilor furnizate. 
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LearningApps - soft educațional, care sub formă de joc urmărește atingerea unui scop, 

prin aplicarea inteligentă a unui set de reguli – împlicând elevul într-un proces de rezolvare 

de probleme. Una dintre caracteristicile de primă importanţă ale unui soft educaţional este 

calitatea interacţiunii cu utilizatorul (elevul): de ea depinde măsura în care la elev se produce 

învăţarea. Din acest punct de vedere unele softuri sunt centrate pe elev (cuprind şi sarcinile de 

lucru care să asigure învăţarea), altele sunt centrate pe profesor (prezintă conţinuturile, dar 

nu-şi propun şi exersarea ce poate merge până la individualizarea demersului). 

 LearningApps este un soft ce  facilitează exersarea și consolidarea noțiunilor învățate, 

noțiunile învățate găsindu-și utilitatea  imediată sau ulterioară, motivarea elevilor în procesul 

de învăţare crescând considerabil. 

 

Bibliografie: 

1. Mihiotis, Adrian (2013),  LearningApps.org, module interactive pentru predare și 

învățare, „iTeach: Experiențe didactice”,  nr. 10/aprilie 2013; 
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