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CUVÂNT ÎNAINTE 

 
 
 

Co feri a a io ală intitulatǎ  Strategii de reştere a otiva iei elevilor pe tru 

studiul ate ati ii şi ştii elor - a ordări ross-curriculare   (20 ianuarie 2017),  face 

parte di  pla ul de a tivită i al parte eriatului strategic Erasmus+, ''Cross-Curricular 

Approaches to Mathematics & Sciences in Formal & Informal Contexts'', care are u ărul 

de referi ă 2015-1-RO01-KA219-015034_1.   

Î  volu ul de fa ă su t preze tate lu rările şi si tezele u or lu rări etodi o-

ştii ifi e ale cadrelor didactice din mediul preuniversitar, legate de modalitǎțile  de 

reştere a otiva iei elevilor pe tru studiul ate ati ii şi ştii elor, cu accent pe schimbul 

de experie ă şi pe preze tarea exe plelor de u e pra ti i î  eea e priveşte a ordările 

ros urri ulare i ple e tate u su es î  diferite i stitu ii de î vă ă â t di  ară, atât la 

ivel de î vă ă â t li eal, ât şi gi azial şi hiar pri ar. 

Î  adrul lu rărilor o feri ei a io ale au fost  preze tate şi exe ple de u e 

practici în ceea e priveşte i ple e tarea u or proie te edu a io ale realizate la ivel 

jude ea , a io al şi i ter atio al, eea e reprezi tă un benefic schimb de  experiențǎ.  

 Co sideră  ă a est eve i e t, î s ris î  Cale darul a tivită ilor ştii ifi e, 

metodice şi ulturale desfăşurate la ivel  a io al  î  a ul ş olar -  î  jude ul Dolj, 

la pozi ia , poate o stitui u  reper e oferă oi perspe tive î  realizarea u ui pro es 

edu a io al i ovativ şi de alitate.  

Coordonatorii 
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STRATEGII DE CRE TERE A MOTIVA IEI ELEVILOR PRIN 
ACTIVIT I EXTRACURRICULARE 

  
 

Prof. LALA PAVEL-Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Piatra Neam , jud. Neam  
 
 Fiecare copil este unic iar unicitatea lui reprezint  punctul de plecare în toate deciziile 
luate în privin a lui, cu scopul primordial de a-l ajuta s  se dezvolte deplin.  
 Tot ceea ce ştim, credem şi gândim despre copil se reflect  în tot ceea ce facem pentru 
el. Cu cât ne vom apropia mai mult de el şi îl vom în elege mai bine, cu atât vom înv a mai 
multe despre ceea ce ar trebui s  facem pentru a-l ajuta s  creasc  şi s  se dezvolte la nivelul 
întregului poten ial de care dispune. În educa ie nu exist  re ete, exist  experien  acumulat , 
idei, teorii bazate pe cercet ri noi, practice confirmate care şi-au demonstrat  în timp eficien a, 
valori, principii, reguli. Succesul educa iei se bazeaz  pe adaptarea demersului educa ional la 
nevoile individuale ale fiec rui copil.  
 Datorit  faptului c  în procesul instructiv-educativ se lucreaz  cu personalit i în 
formare sau deja formate, cadrul didactic trebuie s  g seasc  cele mai bune solu ii pentru ca 
activitatea pe care o desf şoar  cu elevii / preşcolarii s  se finalizeze prin posibilitatea 
acestora de a se integra eficient la condi iile mediului, cu ajutorul cunoştin elor şi 
informa iilor pe care le de in, dar s  urm reasc  şi dezvoltarea armonioas  a acestor indivizi 
din punct de vedere psihologic şi social. 

coala poate oferi multiple activit i care se pot organiza în afara orelor de curs, 
activit i individuale sau cele în cercuri. Cu scopul de a obişnui copiii s  rela ioneze cu cei din 
jur, s - i dezvolte st ri afective pozitive, s -şi completeze aria de preocupare, mi-am propus 
s  l rgesc sfera de activit i din coala noastr  prin proiecte educa ionale desf şurate la 
nivelul claselor liceale.  

Materialele utilizate, sursele de inspira ie folosite în desf urarea activit ilor sunt la 
îndemâna oricui, iar desf şurarea acestor activit i nu implic  o dotare material  special  a 
spa iului în care se lucreaz . Materia prim  folosit  am procurat-o din deşeuri textile existente 
în orice gospod rie: fire şi resturi de materiale textile, frunze şi flori presate, hârtie, carton etc. 
 Prin aceste activit i ale cercului elevii i-au organizat locul de munc , au stabilit un 
climat favorabil de conlucrare între ei şi colegii lor, între ei şi profesori. Prin activit ile 
desf urate în cadrul acestui cerc am propus elevilor chiar un mijloc agreabil şi util de 
petrecere a timpului liber, care totodat  dezvolt  imagina ia, fantezia creatoare şi le pune în 
slujba îmbun t irii ambientului clasei, şcolii şi de ce nu, chiar a locuin ei. 

Am acordat importan a cuvenit  s rb torilor şi anivers rilor importante din via a rii 
şi a copiilor. Acestea au fost un bun prilej de destidere, de bun  dispozi ie, dezvoltând la copii 
sentimentul apartenen ei la colectivitatea din care fac parte, deprinzându-i totodat  s -şi 
st pâneasc  emo iile. 

Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive. 
Acestea ofer  copiilor posibilitatea s  demonstreze practic ce au înv at la şcoal , acas , s  
deseneze diferite aspecte, s  confec ioneze modele variate. Acela i efect îl pot avea 
concursurile organizate de c tre cadrele didactice în clas . Dac  sunt organizate într-o 
atmosfer  placut  vor stimula spiritul de ini iativitate al copiluiui, îi va oferi ocazia s  se 
integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârşit exerci iile şi va asimila mult mai uşor 
toate cunoştin ele.  

Pentru copil aproape orice activitate este joc, prin joc el anticipeaz  conduitele 
superioare. Pentru copil jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vie ii. Jocul 
este sintagma, atmosfera în care fiin a sa psihologic  poate s  respire şi, în consecin , poate 
s  ac ioneze. 
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Copiii trebuie s  fie îndruma i s  dobândeasc : o gândire independent , nedeterminat  
de grup, toleran  fa  de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a g si 
modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este îns  
important ca profesorul îns şi s  fie creativ. Elevii sunt atraşi de activit ile artistice, 
reacreative, distractive, care ajut  la dezvoltarea creativit ii, gândirii critice şi stimuleaz  
implicarea în actul decizional privind respectarea drepturilor omului, conştientizarea 
urm rilor polu rii, educa ia rutier , educa ia pentru p strarea valorilor, etc. 

Activit ile extraşcolare, bine preg tite, sunt atractive la orice vârst . Ele stârnesc 
interes, produc bucurie, faciliteaz  acumularea de cunoştin e, chiar dac  necesit  un efort 
suplimentar. Copiilor li se dezvolt  spiritul practic, opera ional, manualitatea, dând 
posibilitatea fiec ruia s  se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplineaz , prin 
faptul c  în asemenea activit i se supun de bun  voie regulilor, asumându-şi responsabilit i. 
Dasc lul are, prin acest tip de activitate posibilit i deosebite s -şi cunoasc  elevii, s -i 
dirijeze, s  le influen eze dezvoltarea, s  realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal 
- preg tirea copilului pentru via . Realizarea acestor obiective depinde în primul rând de 
educator, de talentul s u, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a 
temelor, prin punerea în valoare a posibilit ilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi. 
         Copilul de azi îşi însuşeşte cunoştin e şi deprinderi practice utile adultului de mâine, 
care trebuie s  fac  via a familiei mai frumoas  şi mai bun . Produsele realizate pot deveni, 
prin comercializare, o surs  de venituri, care s  contribuie la rezolvarea problemelor 
 financiare ale  familiei. 

Expresia celor “7 ani de acas ”, pe care omul îi are sau nu-i are, reflect  tocmai 
importan a pe care aceast  perioad  o are în evolu ia psihic  a copilului. Copilul se integreaz  
tot mai activ în mediul social şi cultural din care face parte asimilând modele de via  şi 
experien e. Solicit rile complexe şi diversificate ale mediului social determin  dezvoltarea 
bazelor personalit ii, dezvoltarea capacit ii de cunoaştere şi a comunic rii. 

Integrarea copilului în colectivitate devine o condi ie esen ial  a stimul rii şi folosirii 
optime a poten ialului s u. Gr dini a devine astfel unul din factorii cheie ai dezvolt rii 
copilului în aceast  perioad  de vârst . 

Copilul se descoper  din ce în ce mai mult pe sine, realizând c  este identic cu ceilal i. 
Tot în aceast  perioad  conştientizeaz  c  propriile ac iuni (comportamente) produc anumite 
reac ii în mediul lui de via  sau altfel spus avem de a face cu o prim  form  de 
responsabilitate. Tot ceea ce face, ce spune se realizeaz  şi se exprim  în atitudini. Copilul se 
joac , particip  la ac iunile celorlal i rela ionându-se cu ei. Toate acestea îi creeaz  copilului 
satisfac ie, bucurii şi tr iri intense pe plan afectiv. 

 
Bibliografie:  
 
1. Şchiopu, U., Verza, E., Psihologia vârstelor, Editura Didactic  şi Pedagogic , Bucureşti, 

1997; 
2. Paraschiva, A. M., Psihologia Educa iei, Editura Printech, Bucureşti, 2007; 
3. Barbu, H., Mateiaş, A., Rafail , E., Popescu, E., Şerban, F., Pedagogie Preşcolar , 

Editura Didactic  şi Pedagogic  R.A., Bucureşti, 1995; 
4. Vlaicu, C., Psihologia vârstelor, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2011; 
5. ****M.E.C.T., Ghid de bune practici, Bucureşti, 2008. 
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STRATEGII DE REALIZARE A JOCULUI DIDACTIC MATEMATIC 
ÎN CICLUL PRIMAR 

 
 

Prof. înv. primar COSTEA AGNES-L. T. pentru Transport Rutier Tîrnava, jud. Sibiu 
 

Motto:„Jocul are rezonan e psihologice importante şi atrage aten ia copilului asupra 
strategiilor prin care a fost ob inut.” (V. Şchiopii, E. Verza) 

 
Folosirea jocului matematic cere strategii de lucru bine gândite pentru a se integra 

organic în mersul firesc al lec iei. În lec ie, înv torul va ine seama de caracteristicile jocului 
didactic pentru a asigura desf şurarea optim  a activit ii de înv are. 

C ile de organizare şi dirijare a înv rii în vederea atingerii obiectivelor sunt metodele 
de înv are specifice matematicii. Acestea pot deveni procedee în cadrul jocului didactic. 
Jocul utilizat ca procedeu se refer  la concretizarea metodei prin situa ii particulare cu scopul 
men inerii aten iei copilului, pentru evitarea şablon rii situa iei de joc. Structura activit ilor 
cognitiv-opera ionale specifice matematicii sub forma jocului ca metod , ca procedeu, ca 
form  de organizare a lec iei se soldeaz  cu performan e mai bune, cu coeficien i crescu i de 
activism şi angajare în sarcina didactic . „Predarea şi înv area prin joc şi jocul ca activitate, 
nu se suprapun ca structur  şi func ii, îmbinarea lor aduce modific ri de atitudine fa  de 
anumite sarcini didactice".1 Folosirea denumirii jocului didactic ca laitmotiv a constituit un 
element antrenant pentru elevi, având efecte pozitive în realizarea obiectivelor. 

Strategiile jocului sunt strategii euristice în care elevii îşi manifest  iste imea, ini iativa, 
r bdarea, îndr zneala. 

Am observat c  elevii întâmpin  dificult i mai mari în identificarea întreb rilor-
problem  decât în rezolvarea situa iei-problem . De aceea, rolul înv torului este de a 
îndruma c ut rile, ca apoi s  realizeze înt rirea pozitiv  sau negativ  a rezultatelor ob inute. 
Sarcina didactic  este formulat  în aşa fel încât s -i orienteze pe elevi în selec ionarea 
cunoştin elor însuşite anterior şi s  le ofere puncte de reper pentru generalizarea lor, în 
vederea formul rii r spunsului. 

În organizarea şi desf şurarea jocurilor matematice se foloseşte conversa ia, pe vertical  
şi pe orizontal . Conversa ia catehetic  din cadrul jocului „Pu in  matematic  în vorbire" este 
înlocuit  cu conversa ia euristic  în jocul „Combina ii cu cifre". Printr-o succesiune logic  a 
întreb rilor, gândirea elevilor este orientat  spre scopul urm rit.  Sarcina didactic  este 
adaptat  la posibilit ile aptitudinale, la nivelul intereselor cognitive, la ritmul şi la stilul de 
înv are al elevului. Personalizarea prin jocul matematic vizeaz : con inutul ştiin ific, mediul 
psihologic, standarde de performan , metode folosite. 

Alegerea metodelor, procedeelor, mijloacelor didactice, formelor de grupare a elevilor, 
combinarea optim  dintre ele asigur  eficien a în munca şcolar . Se realizeaz  mai uşor 
unitatea dintre concret şi abstract, dintre elementele teoretice şi cele practice prin strategii 
imitative (bazate pe model), expozitive (prin receptare: ascult , priveşte, reproduce), 
demonstra ie (bazate pe explica ii), algoritmice (prin dirijare detaliat ), euristice (prin 
semidirijare, prin angajare în descoperire), inductive (prin trecerea de la particular la general), 
deductive (prin trecerea de la no iuni la exemple), prin strategia motiv rii prin performan e 
şcolare (prin ridicarea nivelului de aspira ie privind angajarea elevilor în rezolvarea unui 
num r mai mare de situa ii problem ), prin strategia motiv rii prin m rirea valen elor afective 
ale activit ilor ludice (prin implicarea elevului în mai mare m sur , asigurarea tr iniciei 
cunoştin elor, sensibilizarea elevilor la înv area progresiv eficient ). 

                                                           
1 Cerghit, I., 1983, „Perfec ionarea lec iei în şcoala modern ", E.D.P., Bucureşti, p. 159. 
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Un rol important în realizarea jocului matematic îl au: comunicarea verbal , 
comunicarea nonverbal , folosite în captarea, orientarea şi controlul aten iei; materialele 
ilustrative (planşele, schemele, s ge ile, sublinierile, culorile contrastante); prezentarea 
con inutului în maniera în care cuprinde elemente de noutate, de surpriz , folosind mijloacele 
audio-vizuale; alternan a momentelor care solicit  un efort maxim cu cele relaxante; 
distribuirea echilibrat  a sarcinilor şi diferen ierea acestora (fiecare elev s  se simt  util şi 
responsabil de ce face potrivit ritmului propriu de lucru şi posibilului volum de munc ); fişele   
de   munc    independent  (de   recuperare,   de   consolidare,   de dezvoltare). 

Folosindu-se strategiile de realizare a jocului didactic matematic cele mai adecvate, 
elevii realizeaz  obiectivele stabilite.  

 
Bibliografie: 
 
1. Cerghit, I., Perfec ionarea lec iei în şcoala modern , E.D.P. Bucureşti, 1983.  
 

 
ROLUL I IMPORTAN A ACTIVIT ILOR MATEMATICE LA 

VÂRSTA PRE COLAR  
 
 

Prof.  RODU ELENA -Colegiul  Tehnic „Gheorghe  Asachi”,  Boto ani, jud. Botoşani 
 

Realit ile lumii dinamice în care tr im dovedesc c  matematica r mâne un pilon 
important al tiin elor i ocup  un rol fundamental în toate domeniile activit ii umane, de la 
via a de zi cu zi pân  la tehnologiile avansate. Gândirea logico-matematic  este imperios 
necesar  individului din societatea contemporan , acesta trebuie s  fie capabil s  combine şi 
recombine elementele cunoscute pentru a ajunge la produse noi, originale. 

Rolul profesorului de matematic  în dezvoltarea gândirii logice la elevi implic  
r spunsuri la: ce trebuie f cut, cum trebuie f cut, de c tre cine trebuie f cut, când trebuie 
f cut, cine particip , dup  ce criterii. Profesorul motiveaz , încurajeaz  şi ghideaz , astfel 
încât s  realizeze obiectivele stabilite, el fiind situat în centrul procesului educativ în şcoal .  

În timpul pred rii – înv rii – evalu rii, profesorul ,,instruieşte”, conduce 
interac iunile în clas , modul de în elegere şi înv are prin indica ii, aten ion ri, demonstra ii, 
asigurarea condi iilor, oferirea punctelor de sprijin, aprob ri şi dezaprob ri, stimul ri, 
complet ri, reactualiz ri, exemplific ri, explica ii, comentarii etc.  Profesorul trebuie s  
solicite elevii la dialoguri, s  comenteze r spunsurile împreun  cu ei, r spunsurile negative 
fiind corectate în sens stimulativ, cu antrenarea grupului. Metode care se pot utiliza pentru 
dezvoltarea gândirii locigico-matematice la elevi ar fi: 1.Metoda modelelor; 2.Metoda 
întreb rilor; 3.Metoda expunerii; 4.Metoda culorilor; 5.Metoda imaginilor;  6.Metoda 
timpului.  
1. Metoda modelelor. Când ai de rezolvat anumite exerci ii şi probleme e foarte important s  
cau i modele similare. De ce ? Pentru c  astfel mintea va c uta s  asocieze modelul cu 
exerci iul care este de rezolvat şi va oferi solu iile necesare. De multe ori e bine s  se reia 
exerci iile/problemele f cute la clas  sau la şedin ele de medita ii. 
2. Metoda  întreb rilor. Înva  s  î i pun  întreb ri. De exemplu: Care sunt no iunile de care 
are nevoie pentru a rezolva un exerci iu sau o problem  ? Care ar fi etapele pe care le are de 
parcurs în rezolvarea unui exerci iu/problem ? Exemple în acest sens: construirea desenului, 
scriu ceea ce cunosc şi ceea ce se cere s  se calculeze, scriu formulele, înlocuiesc datele 
cunoscute şi observ dac  mai sunt necunoscute în formula respectiv . 
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3. Metoda expunerii. Dup  rezolvarea unui exerci iu sau a unei probleme, de obicei întreb 
dac  s-a în eles, dac  sunt întreb ri referitoare la etapele parcurse, iar apoi s  explice cu 
cuvintele lor. Se face acest lucru pentru a observa dac  s-a în eles corect rezolvarea 
exerci iului sau a problemei. Pentru a se asigura c  au înv at şi c  au rezolvat corect 
exerci iile/problemele, elevii le pot explica p rin ilor, colegilor sau prietenilor s i. Astfel, 
aprofundeaz  tot ceea ce au înv at, le mai pot veni şi alte idei şi mai ales, î i formeaz  un stil 
corect de expunere oral . 
4. Metoda culorilor. Metoda culorilor se poate folosi când sunt de înv at defini ii, formule, 
demonstra ii sau în cazul desenelor. Se marcheaz  defini iile şi formulele cu culori sau se 
încadreaz  formulele într-un chenar colorat. Meoda ajut  s  parcurg  mai uşor no iunile pe 
care le au de înv at,  ajut  s  î i dezvolte memoria vizual ,  ajut  s  î i dezvolte gândirea 
critic . 
5. Metoda imaginilor sau desenelor. Înva  cu ajutorul desenelor: De exemplu, dac  elevul 
doreşte s  înve e formele geometrice cât mai pl cut, o putem face prin intermediul desenelor. 
Apoi, dac  are de rezolvat ecua ii, putem folosi metoda segmentelor. Cel mai important 
avantaj al acestei metode este faptul c  î i va dezvolta foarte mult creativitatea. 
6. Metoda timpului - cea mai esen ial  metod . De ce ? Pentru c  e deosebit de important s  
înve i şi s  exersezi din timp, astfel ca tu s  po i şti exact care sunt no iunile pe care nu le-au 
în eles şi s  le po i clarifica. Astfel, când se vor da testele de verificare a cunoştin elor şi 
tezele, elevii se vor sim i mult mai preg tit şi mai ales încrez tori. Matematicianul francez H. 
Poincaré  ar ta c  în elegerea no iunilor matematice  reprezint  un fapt subiectiv: în timp ce 
unii vor c uta corectitudinea înl n uirii ra ionamentelor şi logica argument rii, al ii vor 
încerca s  în eleag  modul de combinare, de înl n uire a ra ionamentelor  folosite, iar o alt  
parte va c uta s  g seasc  utilit ile practice ale no iunilor matematice întâlnite. În consecin , 
la înv area no iunilor matematice pot s  apar  dificult i legate de incapacitatea defini iilor 
de a r spunde, simultan, ambelor cerin e: acelea de a fi atât logice, cât şi intuitive.  O defini ie 
saturat  din punct de vedere logic va fi pu in sau deloc în eleas  de un elev, gândirea c ruia 
este mai mult intuitiv , iar înc rcarea aspectului intuitiv în defini ie va nemul umi pe un elev a 
c rui gândire este de tip logic/analitic. În procesul înv rii matematicii gândirea de tip logic 
este exersat  prin utilizarea no iunilor şi rezolvarea problemelor aritmetice şi algebrice, iar la 
utilizarea no iunilor  şi rezolvarea problemelor geometrice se face apel, în primul rând, la 
gândirea intuitiv . 

Una din cele mai b t torite c i care a purtat paşii multor genera ii spre studiul 
matematicii este şi calea jocurilor logice. Jocurile logice solicit  pe lâng  gândire, ra iune, 
logic  şi alte procese psihice cum sunt: memoria, observa ia, aten ia, senza iile şi percep iile, 
voin a şi imagina ia.  A forma gândirea logico-matematic  înseamn  a forma opera ii, iar a 
forma opera ii înseamn  a elabora sau constitui în ac iuni şi prin ac iune.  

„A înv a matematica” – nu înseamn  doar a înv a s  rezolvi ecua ii, s  calculezi arii, 
volume, etc., dar şi: s  „citeşti” (interpretezi) realul în mod ra ional, s  te apropii de modelele 
ce reprezint  exemple de rigoare, s  dezvol i capacit ile de analiz , sintez  şi critic  
(constructiv ). Logica didactic  a înv mântului matematic ine seama de logica intern  a 
ştiin ei matematice, dar se construieşte respectând şi particularit ile psihice ale celor care 
înva  matematic .  

Atunci când ai o inteligen  logico-matematic , faci lucruri precum: devii curios şi 
observi oameni, locuri, lucruri, î i dai seama de cauz  şi efect, pui întreb ri despre anumite 
lucruri pe care le observi sau pe care le afli, descoperi tipare în orice, de la numere la natur  şi 
la comportamentul uman, nu te opreşti la o singur  alternativ  când eşti pus în fa a unei 
probleme, î i po i îmbun t i abilit ile în  domeniul ştiin ei, calculatoarelor, po i s  în elegi 
mai uşor cum func ioneaz  lumea din jurul t u.     
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ROLUL LIMBAJULUI MIMICO-GESTUAL ÎN PREDAREA  
DISCIPLINELOR DIN ARIA CURRICULAR  MATEMATIC  I 

TIIN E 
 
 

Prof. POPESCU LAURA-Liceul Tehnologic Special Nr. 3, Bucure ti 
 
Din punctul de vedere al profesorilor care predau disciplinele din aria curricular  

Matematic  i tiin e, utilizarea LMGR (limbajul mimico-gestual românesc) este esen ial  
pentru ca elevii cu deficien  de auz s  în eleag  aceste discipline. Sistemul na ional de 
înv mânt nu prevede o program  adaptat  nevoilor surzilor. Pentru a eficientiza actul 
didactic, trebuie integrate în lec ii mijloace didactice şi metode de predare specifice 
deficien ei acestor elevi. Lipsa materialelor didactice într-o astfel de şcoal  este un mare 
dezavantaj în procesul de predare-înv are-evaluare. 
 Mijloacele didactice folosite pentru atingerea obiectivelor de c tre profesorul de fizic , 
de exemplu, pot avea un caracter ludic: seturi de juc rii pentru Optic , maşinu e pentru a 
eviden ia mişcarea corpurilor, instala ii electrice pentru bradul de Cr ciun etc, toate acestea 
jucând un rol important în în elegerea fenomenelor fizice de c tre elevii cu deficien  de auz. 
S  nu uit m importan a calculatorului în prezentarea unor lec ii în format PPT, în efectuarea 
unor experimente cu ajutorul platformelor didactice. 

Pentru a face pl cute orele, profesorii pot folosi metode cât mai atractive: ciorchine, 
brainstorming, lucru în grup, medalie şi misiune etc, bazându-se foarte mult pe joc şi imagini, 
sim ul v zului fiind mult mai dezvoltat pentru a compensa sim ul auditiv.  

Fişa 1- ciorchine 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ex: -pentru a în elege no iunea de fluid le sunt prezentate imagini cu diferite fluide întâlnite în 
via a de zi cu zi. Pe baza imaginilor asociaz  denumirea în LRV (limba român  vorbit ) cu 
semnul utilizat în LMG pentru fiecare fluid prezentat. 

Proprietă i fluid 

vîscos 

ia forma vasului 

lichid 

plas ă curge 

gaz 

presiune 
f(t)-

temperatura 

densitate 

energie 

http://documents.tips/documents/jocul-didactic-matematic.html
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Metode şi procedee: conversa ia euristic , demonstra ia ilustrativ , înv area prin 
descoperire, studiu de caz, problematizarea, ciorchine, activitatea personal  a elevilor, 
expunerea, limbajul mimico-gestual, labiolectura. 

Mijloace de învã ãmânt: manuale, planşe, PC, videoproiector, portal e-scoala, 
internet, proiectul de lec ie, fişe de lucru, portofoliu. 

Forme de organizare: se îmbin  în lec ie munca independent  cu munca frontal , în 
grup, perechi.  

Desf șurarea orelor din aria curricular  Matematic  și științe  
Dup  explicarea fenomenului respectiv cu ajutorul semnelor, dar şi al dactilemelor 

utilizate, în special pentru cuvintele ce nu au semne sau pentru cuvintele de leg tur , dup  
predarea con inutului, se realizeaz  consolidarea cunostin elor printr-o dubl  redare verbal  a 
informa iilor scrise de c tre elevi. De multe ori, noi, profesorii, trebuie s  lucr m individual.  

Strategiile didactice utililizate în procesul de predare-înv are-evaluare a elevilor cu 
deficien e de auz, trebuie s  îndeplineasc  urm toarele condi ii: 

 s  fie atractive şi motivante; 
 s  permit  o abordare flexibil ; 
 s  fie accesibile în privin a în elegerii de c tre elevi; 
 s  aib  un caracter integrat, utilizând atât comunicarea verbal  prin labio-

lectur , cât şi comunicarea prin LMG.   
Scopul cel mai important al strategiilor didactice r mâne îmbun t irea modalit ilor 

de transmitere a cunoştintelor, urm rind participarea conştient  a elevilor la procesul de 
instruire şi autoinstruire.  

Metodele de comunicare-expozitive- sunt limitate în procesul de predare-înv are-
evaluare la elevii cu deficien  de auz, utilizându-se metode de comunicare prin limbaj 
mimico-gestual şi labiolectura. Metodele eficiente folosite de c tre profesorul de fizic  în 
procesul de intruire al elevilor cu deficien  de auz sunt: 

 Metode demonstrative: demonstrarea prin efectuare de experien e, 
demonstrarea cu obiecte, fenomene reale, cu ajutorul calculatorului, desenului pe 
tabl , materiale grafice (fotografii, ilustra ii), materiale proiectabile, bazându-se pe 
percep ie vizual ; 
 Metode bazate pe ac iune: efectuare de exerci iu, probleme. 

Instruirea prin jocuri didactice se aplic  în activit ile de destindere (rebus) cu scopul 
dobândirii sau consolid rii unor cunoştinte, f r  s  fie dep şite posibilit ile intelectuale de 
înv are ale elevului cu deficien  de auz. 

Organizarea clasei de elevi cu deficien  de auz  prezint  anumite particularit i fa  
de organizarea clasei din înv mântul de mas : 

 mobilierul este aşezat sub forma literei U; 
 num rul de elevi este 8-10; 
 între elev şi profesor trebuie s  existe permanent contact vizual. 

În compara ie cu înv mântul de mas  unde profesorul câştig  interesul elevilor cu un 
ton adecvat, în înv mântul special pentru elevii cu deficien  de auz profesorul este obligat 
s  se afle în câmpul vizual al tuturor elevilor pentru ca aceştia s  fie permanent antrena i şi 
interesa i de procesul de instruire.  
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ROLUL  MOTIVA IEI ÎN STUDIUL MATEMATICII LA ŞCOLARUL MIC 
 
 

Prof. înv. primar PROTOPOPESCU FLORINA ELENA- 
Liceul Tehnologic „Petre Ionescu Muscel”, Domneşti, jud. Argeş 

 
Motiva ia este un proces de baz  ce „activeaz , direc ioneaz  şi men ine 

comportamentul uman”. Ca un copil s  înve e trebuie s  aib  propria sa motiva ie. Tr irile 
intelectuale sunt generate, îndeosebi, de înv are ca activitate de cunoaştere, cu greut ile, cu 
reuşitele şi eşecurile ei. Înv area organizat  ra ional  care ofer  copilului perspectiva reuşitei, 
devine atr g toare, pl cut , contribuind astfel, la ataşamentul lui fa  de munca intelectual  şi 
fa  de şcoal . Con inuturile de înv are încep s -i apar  ca fiind interesante prin ele însele. 
Apare „curiozitatea intelectual ”, dorin a de a afla, de a cunoaşte cât mai mult. Este necesar s  
li se explice, la nivelul lor de în elegere, apelând la situa ii practice de via . Pentru a reuşi s  
aib  performan e şcolare, un copil trebuie s  beneficieze atât de un cumul de condi ii interne, 
cât şi de anumite condi ii externe. 

Ini ial, condi iile interne constau doar din fondul ereditar al copilului. Dac  a moştenit 
de la parin ii s i o dorin  de înv are sau abilit i de înv are, acestea vor influen a intregul 
proces al educa iei.  

Pe parcurs, acestora li se vor ad uga şi alte elemente, venite spontan sau pe calea 
educa iei şcolare. Printre acestea, cele mai importante sunt abilit ile, deprinderile şi 
capacit ile. 

Ini ial, motiva ia copilului pentru şcoal  se constituie ca o sintez  de factori externi 
(observarea şi imitarea a modelelor exterioare) şi interni (dorin a de a deveni şcolar), sus inut  
de multiplele lui cunoştin e despre şcoal  şi despre ocupa ia de şcolar. 

Se ştie c  înv rea este o activitate grea. În aceste condi ii, folosirea excesiv  de c tre 
adult a mijloacelor motiva iei externe (lauda, calificativul, recompensa sau pedeapsa) – cu 
efectele emo ionale pe care le genereaz  teama de pedeaps  sau de situa iile penibile, 
aşteptarea recompensei – poate s  conduc  la efecte negative. Deosebit de important pentru 
constituirea motiva iei şcolare este dinamica proceselor de apreciere şi autoapreciere.  

Activitatea şcolarului mic poate fi sus inut  nu numai de o motiva ie extern , dar şi de 
o motiva ie, care activeaz  procesul de asimilare a cunoştin elor într-un mod continuu. Ea se 
naşte atunci când înv torul asigur  stimularea şi men inerea într-o permanent  stare activ  a 
vioiciunii şi curiozit ii cognitive a copilului. Acum trebuin a de explorare, de informare şi 
documentare a copilului este în plin progres. Înv torul trebuie s  fructifice înclina ia 
personalit ii şcolarului mic spre trebuin a de a afla, de a cunoaşte, pentru a-i cultiva 
ataşamentul fa  de şcoala şi înv tur , dragostea şi interesul pentru cunoaştere.  

Matematica este considerat  de multe ori de c tre elevi o disciplin  dificil , 
rigid ,nepl cut . Acest lucru se datoreaz  în mare m sur  strategiilor tradi ionale. În clasele I-
IV se însuşesc no iunile de baz , “instrumentele” cu care elevul va “opera” pe tot parcursul 
vie ii şi pe care se cl deşte întregul sistem al înv mântului matematic. 

Cu no iunile dobândite la clasele primare, elevul „c l toreşte” prin matematic . Mul i 
copii întâmpin  dificult i în înv area matematicii pentru c  nu-şi însuşesc la timp aceste 
no iuni. Important este ca înv torul s  prezinte elevilor aceste no iuni la nivelul 
particularit ilor psihice de în elegere. Utilizarea şi apoi transferul no iunilor matematice nu se 
realizeaz  prin simpla transmitere a acestora de la înv tor la elev, ci prin îndelungate şi 
dirijate procese de c utare şi descoperirea lor de c tre elevi. Activit ile matematice necesit  
astfel o bun  mobilizare a tuturor comportamentelor psihicului uman, cu prec dere a 
inteligen ei, aten iei şi a gândirii. Dup  consolidarea no iunilor matematice prin efort 
intelectual elevul înva  şi anumite tehnici de investigare şi rezolvare de probleme. Metodele 
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euristice  cele mai eficace sunt: modelarea, problematizarea,  înv area prin descoperire,  
acestea îl implic  mai mult pe elev,  sunt activizante şi  participative.  

În acelaşi timp matematica face apel la  latura  afectiv  a personalit ii copiilor. Ei 
tr iesc bucuriile, dar şi nemul umirile   în procesul activit ilor matematice. În primele clase 
se naşte la copil atractivitatea, dragostea sau repulsia pentru matematic . Dac  elevul simte c  
p trunde în miezul no iunilor matematice, dac  gândirea lui este stimulat  sistematic, f când 
un efort gradat, se cultiv  interesul şi dragostea pentru studiul matematicii. 
În ciuda faptului c  matematica este ştiin a  general  şi abstract , copii o îndr gesc şi aşteapt  
cu pl cere aceste ore. Înv torul are rolul de a-i motiva pe elevi s  o studieze cu pl cere şi de 
a o face accesibil  şi puternic ancorat  în realitate, de a le explica utilitatea şi aplicabilitatea 
ei.  

Conexiunile matematicii cu via a de zi cu zi şi cu alte domenii ale cunoaşterii, le 
formeaz  elevilor o gândire logic  şi flexibil , le sporeşte motiva ia pentru studiul matematicii 
şi îi conduc la în elegerea unitar  a lumii înconjur toare. 

Matematica este o disciplin  creativ  şi pasionant . Ea poate produce momente de 
pl cere şi încântare când elevul rezolv  o problem  pentru prima dat , descoper  o rezolvare 
mai elegant  a problemei sau vede pe neaşteptate conexiuni ascunse. Cu toate acestea, pentru 
un num r însemnat de elevi, matematica r mâne o mare necunoscut  f r  prea multe solu ii 
pentru ei, dac  nu este legat  de via a lor de zi cu zi şi nu este aplicat  în practic .Accentul 
cade pe utilizarea unor metode activ-participative, caracterizate prin participarea, implicarea 
activ , angajarea deplin , cu toate resursele posibile, a subiectului în actul înv rii.  

În ierarhia metodelor activ-participative din înv mântul primar, jocul didactic îşi 
g seşte locul cu maxim  eficien . Datorit  con inutului şi modului de organizare, jocurile 
didactice sunt mijloace eficiente de activizare a întregii clase, contribuind la formarea şi 
dezvoltarea deprinderilor practice elementare. Scopul jocului este acela de a-l înarma pe elev 
cu un aparat de gândire logic , supl , polivalent , care s -i permit  s  se orienteze în 
problemele realit ii înconjur toare, s  exprime judec i şi ra ionamente variate într-un limbaj 
simplu. Aceast  form  de activitate ofer  un cadru prielnic pentru înv area activ , 
participativ , stimulând ini iativa şi creativitatea elevilor. Cu cât jocul este mai bine structurat, 
elevul acord  o implicare mai mare în desf şurarea lui. 

Nevoia omului de a se adapta în continuu la situa ii, la procese şi probleme de munc  
mereu noi, impun ca şcoala, o dat  cu func ia ei informativ , s  dezvolte şi atitudinile 
intelectuale ale elevilor, independen a si creativitatea gândirii. 

Metodele de înv are trebuie s  pun  accentul pe copil. Mijloacele de înv are trebuie 
s  fie variate, atractive şi moderne s  stimuleze toate sim urile. Trebuie s   se insiste pe 
motiva ie, pe activit ile ludice şi pe acelea care corespund intereselor elevilor. Copilul 
trebuie îndrumat în permanen  ca tot ceea ce scrie s  treaca prin filtrul gândirii. Matematica 
este ştiin a cea mai operativ , care are cele mai multe şi mai complexe leg turi cu via a, este „ 
o poezie a min ii umane”. Ea se înva  pentru a fi folosit  în via a de zi cu zi. Nu exist  vreun 
domeniu al vie ii în care matematica s  nu-şi g seasc  aplicabilitatea, aşa cum afirma Carl 
Friedrich Gauss, matematica este „ regina ştiin elor”. 
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PLATFORMA ARDUINO 
 
 

Prof. BALOGH GABRIELA MONICA- Liceul Tehnologic ,,Nicolae Teclu”, Cop a-Mic  
 

 Conceptul de SMART GRID - “Re ea Inteligent  “defineşte o re ea de energie 
electric  care poate integra în mod inteligent ac iunile tuturor utilizatorilor conecta i la aceasta 
în scopul de a realiza în mod eficient aprovizionarea durabil , economic  şi sigur  cu energie 
electric . 
Întâlnim ast zi diverse concepte folosite în ar  şi în afara ei ca: m surare inteligent  (smart 
mettering), re ele inteligente (grid energy), energie eficient , dar în opinia mea ele pot fi 
categorisite ca subdomenii ale unui concept nou pe care-l intitulez Energie Inteligent  
(Energy Intelligence). În acest sens formulez o defini ie a acestui concept ca fiind “o 
modalitate de a asigura societ ii utilit ile energetice, fezabile în ob inere şi livrare, 
sustenabile în societate, sigure în utilizare şi predictibile în abordare”. 

O “Re ea inteligenta” implica produse şi servicii inovatoare înso ite de o monitorizare 
inteligenta, de un control, de o comunicare şi de tehnologii avansate menite: s  permit  
consumatorilor s  joace un rol în optimizarea func ion rii sistemului; s  furnizeze 
consumatorilor mai multe informa ii şi posibilitatea de alegere a afurnizorului; s  faciliteze o 
mai bun  conectare şi func ionare a generatoarelor de toate m rimile şi tehnologii; s  ofere un 
nivel sporit de fiabilitate. 

Dezvoltarea Smart Grid include nu numai considerente de pia  şi comerciale, de 
impact asupra mediului dar şi de înalt  tehnologie. “Contorizarea Inteligenta” şi “Re elele 
Inteligente” schimba perspectiva actual  cu privire la rolul utilizatorului în pia  de energie şi 
la eficienta energetic  în re eaua electric  de distribu ie. 

Prin solu iile de modernizare şi dezvoltare a re elei clasice în varianta inteligenta, 
interactive, se contribuie la schimbarea comportamentului utilizatorilor care este influen at de 
patru factori principali: produc ia regenerabil  distribuita, oferind posibilitatea clien ilor de a 
ac iona ca prosumei (consumatori şi produc tori); managementul active al energiei care 
conştientizeaz  clien ii asupra consumului energetic; vehiculele electrice, care pot schimba 
modul de gândire asupra transportului în comun s u privat; managementul re elelor în timp 
real, care anticipeaz  consumul şi ajusteaz  distribu ia de energie în mod corespunz tor. 
Noua abordare care va permite o mai mare flexibilitate prin schimbarea produc torului de 
energie electric  se concretizeaz  prin utilizarea unei direc ii de tip “furnizorul urm reşte 
consumatorul” la “consumatorul urm reşte furnizorul”. Astfel, cresc provoc rile de 
echilibrare în timp real.  

 Voi prezenta metodele interactive şi importan a lor în studiul ştiin elor.  
Metoda experimentului, metoda brainstorming şi problematizarea sunt considerate 

relevante în realizarea reformei înv mântului, pentru a situa elevul în centrul procesului de 
înv are. Importan a prereprezent rilor în cadrul lec iilor de ştiin e este reliefat . De asemenea 
sunt prezentate exemple pentru fiecare metod  folosit  în studiul ştiin elor. 

Problematizarea-este posibilitatea de a crea în mintea elevului o stare conflictual  
pozitiv , determinat  de necesitatea cunoaşterii unui fenomen, substan , proces sau a 
rezolv rii unei probleme pe cale logico-matematic  sau experimental . Problematizarea este 
metoda de înv mânt prin care elevul este pus în situa ia de a analiza anumite rela ii între 
compuşi sau fenomenele studiate şi de a propune corela ii noi în urma reorganiz rii 
cunoştin elor acumulate; reprezint  un proces complex care cuprinde urm toarele etape: 
cunoaştere şi în elegerea datelor problemei, reorganizarea comportamentului mental sau 
practic şi formularea ipotezei de lucru, întocmirea planului de rezolvare şi alegerea solu iei 
optime, verificarea exactit ii rezolv rii. 
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Putem vorbi de existen a unei autentice situa ii problematizate atunci când: 
• Exist  un dezacord între vechile cunoştin e ale elevului şi cerin ele impuse de 

rezolvarea unei noi probleme 
• Elevul trebuie s  aleag  dintr-un sistem de cunoştin e numai pe cele necesare pentru 

rezolvarea situa iei date 
• Elevul este pus în fa a unei contradic ii între rezolvarea unei probleme din punct de 

vedere teoretic şi imposibilitatea de aplicare a acesteia în practic  
• Elevul trebuie s  sesizeze dinamica mişc rii într-o schem  aparent static   
• Elevului i se cere s  aplice în condi ii noi cunoştin ele asimilate anterior. 

Formele concrete prin care se poate realiza instruirea problematizat  sunt: situa ia-problem , 
întrebarea-problem . Situa ia-problem -este tipul de problematizare care produce o stare 
conflictual  puternic  şi complex , incluzând un sistem de probleme teoretice sau practice 
care se cer rezolvate. Situa ia-problem  apare ca o sarcin  de lucru complex , pe care 
explorând-o, elevii cap t  noi deprinderi şi cunoştin e. 

În cursul procesului de rezolvare se creeaz  diferite st ri de tensiune interioar , 
curiozitate, mobilizare intelectual  pentru g sirea unor ipoteze sau solu ii de rezolvare care 
conduc la o important  modalitate de înv are cea prin descoperire. 
Situa iile-problem  reprezint  împrejur ri de cunoaştere ce apar în con inutul lec iei şi care se 
caracterizeaz  prin întreb ri-problem . 

Exerci iile problematizate-produc un conflict intelectual sau informa ional mai mult 
sau mai pu in complex iar cerin ele metodice ale problematiz rii sunt:  

• Asigurarea veridicit ii, credibilit ii şi eficacit ii problemelor 
• Integrarea fireasc  a problemelor în activitatea didactic  prin raportarea lor la 

obiectivele de referin , la cele fundamentale şi la cele opera ionale 
• Utilizarea gradat  a problemelor (creşterea gradat  a gradului de complexitate) 
• Valorificarea func iei catalitice a problemelor (încurajarea elevilor s -şi pun  

întreb ri) 
• Conceperea problemelor în raport cu particularit ile intelectuale ale elevilor 
• Recurgerea la o varietate de tipuri de probleme, îmbinarea celor teoretice cu cele 

practice.  
• Asigurarea accesibilit ii problemelor şi formularea lor clar  şi concis . 
• Avantajele şi limitele problematiz rii Dintre avantajele utiliz rii problematiz rii în 

lec iile de electronica putem aminti: 
• Asigur  pe toat  durata activit ii didactice motiva ia intrinsec  a înv rii, situând 

elevii în interiorul unor situa ii-problem  care le polarizeaz  interesele 
• Problemele pot fi valorificate atât la începutul activit ii didactice ca puncte de plecare 

în trezirea interesului elevilor precum şi la finalul activit ii didactice ca un instrument 
de fixare, consolidare şi evaluare a cunoştin elor 

• Problemele dau cadrului didactic certitudinea c  situa ia de instruire promoveaz  o 
înv are activ  şi dezvolt  o gândire flexibil , divergent , euristic  şi creatoare 

• Sprijin  procesul de evaluare astfel încât prin rezolvarea situa iilor-problem  elevii 
demonstreaz  c  au atins performan ele descrise în obiectivele opera ionale cu care ele 
sunt corelate  

Exist  câteva limite în utilizarea problematiz rii în lec iile de electronica dintre care amintim: 
Timpul – activit ile didactice bazate pe problematizare presupun activitatea independent  a 
elevilor şi necesit  un volum mare de timp. Un timp de lucru prea mare poate determina o 
oarecare atenuare a motiva iei şi a curiozit ii elevilor. 

• Solicit  din partea profesorului o activitate de restructurare, sistematizare logic  a 
con inutului ştiin ific şi o prelucrare metodic  a acestuia în vederea conceperii 
problemelor şi coordon rii procesului de rezolvare a acestora 
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• Participarea intens  a elevilor la activit ile didactice poate duce la apari ia oboselii 
care ar putea genera inactivitate şi dezinteres.  

„Asaltul de idei” este modalitatea de a elabora (crea) în cadrul unui anumit grup, în mod 
spontan şi în flux continuu, anumite idei, modele, solu ii noi, originale, necesare rezolv rii 
unor probleme teoretice sau practice. Asaltul de idei (metoda brainstorming) poate fi 
considerat o variant  a discu iei colective care are ca punct de plecare lansarea unei probleme 
sau a unei întreb ri interesante şi actuale. Forma ia de lucru cu caracter temporar (8-12 
persoane) are drept scop producerea de idei alternative cât mai variate pentru rezolvarea 
problemei formulate, urmând ca evaluarea acestor idei s  se realizeze ulterior de c tre un juriu 
extern. 

Asaltul de idei este o strategie de descoperire a noului ce ofer  posibilitatea manifest rii 
nestingherite a imagina iei membrilor unui grup, elaborarea unei cantit i însemnate de idei 
este stimulat  de absen a oric rei inhibi ii. 
 Etapele metodice ale asaltului de idei: 

• Anun area temei de abordat, a importan ei şi obiectivelor ei 
• Emiterea de c tre participan i a ideilor, solu iilor de abordare a temei, f r  nici o 

restric ie  
• Încheierea şedin ei de asalt de idei dup  ce s-a acumulat un num r suficient de sugestii 

creative necesare rezolv rii problemei puse în discu ie 
• Evaluarea solu iilor propuse pentru rezolvarea temei şi stabilirea concluziilor ce se 

impun. Condi iile de realizare: 
• Şedin a de asalt de idei se desf şoar  sub forma unei mese rotunde (simpozion) şi este 

condus  de un grup de exper i 
• La şedin  particip  persoane care au o anumit  experien  sau cunoştin e în leg tur  

cu tema abordat  
• Se emit f r  restric ii, idei, solu ii, ipoteze 
• Se pot continua ideile antevorbitorilor de c tre cei care urmeaz  la dezbateri  
• Este interzis  aprecierea critic  asupra solu iilor emise 
• Aprecierea se face dup  ce s-a terminat şedin a înl turându-se astfel inhibi ia 

participan ilor 
• Exper ii intervin şi stimuleaz  elaborarea de idei noi, solu ii, variante de rezolvare 
• Dup  încheierea şedin ei se clasific  şi se ierarhizeaz  valoric solu iile, variantele 

emise de participan i în: ¾ Foarte bune (str lucite) care servesc realiz rii temei ¾ 
Bune (valoroase) dar care necesit  unele complet ri ¾ Utilizabile pentru rezolvarea 
altor teme existente în eviden  ¾ neutilizabile (nevaloroase) care se elimin   

• În timpul şedin ei şi al evalu rii solu iilor propuse se pot folosi opera ii logice, 
ra ionamente de tip inductiv, deductiv şi analogic, demonstra ii, experimente. 
Dezvoltarea în domeniul energiei regenerabile i cre terea a unui num r tot mai mare 

de noi utiliz ri ale energiei electrice a generat nevoia de modernizare a sistemului electric. 
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STUDIU DE CAZ: INTELIGEN  ŞI INSTRUIRE DIFEREN IAT  
 

 
Prof. BUC LOIU CONSTAN A -Şcoala Gim. ”C-tin Sec reanu”, Runcu, jud. Dâmbovi a 
 

Lista factorilor care limiteaz  şi genereaz  în elegerea 
 
Factorii care limiteaz  înv area tuturor 
categoriilor cuprinse în grupurile educa ionale. 

Factorii care promoveaz  şi încurajeaz  înv area 
efectiv  a tuturor categoriilor cuprinse în 
grupurile educa ionale.  

Concep ia despre ce e inteligen a  
Inteligen a înn scut  e poate cel mai bun 
predictor al înv rii şi al rezultatelor şcolare ale 
elevului   

Inteligen a nu poate fi valorificat  în afara şi în 
absen a înv rii  
Studiul, activitatea, efortul individual sus inut, 
predarea afectiv  sunt predictorii primari ai 
rezultatelor elevului.  

Inteligen a e inegal distribuit , asemenea unei 
asimptote  (curba lui Bell). 
Pu ini elevi ob in rezultate de nivel ridicat, cei 
mai mul i ob in rezultate de nivel mediu şi câ iva 
rezultate foarte sc zute   

E necesar  recunoaşterea faptului c  exist  multe 
moduri şi avantaje de a înv a şi gândi diferit.  

Profesorii predau date şi informa ii elevilor. 
Elevii buni înva  con inutul disciplinei de studiu.  

Profesorii îi înva  pe elevi.  
Elevii buni înva  con inutul disciplinei şi înva , 
totodat , cum s  înve e.  

Profesorul domin  expunerea, impunând puncte 
de vedere proprii. Elevul recepteaz , în mod pasiv 
informa ia, o memoreaz  şi o reproduce.  

Elevul şi profesorul conlucreaz , devenind 
parteneri activi în înv are, contribuindu-se astfel, 
la formarea de deprinderi practice, la dezvoltarea 
capacit ii de analiz  şi sintez , la enun area de 
c tre elevi a unor puncte de vedere proprii.  

Profesorul e singurul emi tor de informa ie, 
p rerea lui e cea corect .  
Celelalte puncte de vedere nu sunt acceptate.  

Sus inerea noilor cunoştin e se face prin cercetare, 
prin descoperire, elevul fiind pus în situa ia de a 
explora, de a descoperi noile con inuturi, de a le 
cerceta, reliefând cauzele, consecin ele acestora, 
punându-şi în valoare imagina ia, speculând şi 
emi ând puncte de vedere critice personale.  

Se vizeaz  volumul de cunoştin e (elevul trebuie 
s  ştie cât mai lut). R spunsurile primite şi date 
de elev sunt fixe.  

R spunsurile date de elev vizeaz  formarea de 
valori, atitudini.  

Predarea-înv area se desf şoar  în sala de clas .  
Profesorul e cel care domin , controleaz  şi 
ierarhizeaz  elevii.   

Procesul de predare-înv are se realizeaz  atât în 
clas , cât şi în afara ei; profesorul încercând s  
valorifice, nu numai informa iile primite în 
mediul formal, cât şi pe cele primite în mediul 
nonformal şi informal.  

Profesorul e cel care decide cum, cât şi de ce  
transmite cunoştin ele.  
Elevul e un simplu receptor, informa ia fiind 
preluat  şi reprodus  ca atare prin memorare. 
Momentele de ini iativ  şi autonomie ale elevilor 
sunt reduse.  

Elevul e partener activ cu profesorul în procesul 
de predare-înv are-evaluare e consultat în 
leg tur  cu ce vrea s  înve e sau cum va folosi ce 
a înv at.  
E favorizat  înv area autonom .   
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STUDIU DE CAZ: RELA IA STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE 

– CONSTRUCTIVISM 
 
 

Prof. BUC LOIU IONELA- L. Teh. “Spiru Haret”, Târgovi te, jud. Dâmbovi a 
  

Teoria constructivismului dateaz  înc  din antichitate, când profesorii prin întreb ri 
directe stimulau elevii s  se implice în procesul de predare-înv are-evaluare.  

Mai târziu, Piaget şi Dewey cereau ca educa ia s  se bazeze pe experien a real , iar 
elevul s  fie implicat în c utarea r spunsului, în alegerea sa dintr-o serie de variante.  

Ideea central  a constructivismului e urm toarea: elevii trebuie s  fie implica i în 
cercetare, în c utarea unor solu ii la o problem  dat , în analizarea cauzelor şi consecin elor 
unor fenomene geografice, în aprofundarea noilor cunoştin e prin valorificarea cunoştin elor 
anterioare, dar şi a cunoştin elor dobândite de elevi în mediul formal, dar şi în cel nonformal 
şi informal. La clas , teoria constructivist  e pus  în eviden  prin intermediul strategiilor 
didactice interactive prin care elevii contribuie la propria înv are, înv ând atât prin efort 
propriu, cât şi prin valorificarea experien ei celorlal i participan i. Astfel, elevii sunt puşi în 
fa a unei probleme trasate de profesori, iar aceştia, individual sau pe gupe, ghida i de profesor, 
încearc  prin valorificarea cunoştin elor de inute, s  rezolve sarcina dat , s  g seasc  solu ia 
corect  dintr-o serie de solu ii date, s  formuleze puncte de vedere proprii, s -şi pun  şi s  
pun  întreb ri cu scopul de a facilita schimbul de idei elev-profesor, elev-elev.  

În teoria constructivist  elevul şi profesorul devin parteneri activi în înv are astfel 
încât, elevul s  capete deprinderi practice, s -şi dezvolte capacitatea de analiz  şi sintez , iar 
r spunsurile date s  vizeze formarea de valori şi atitudini, s  fie original , iar elevul s  fie pus 
în situa ia de a specula r spunsul corect. Bineîn eles c  toate aceste lucruri trebuie f cute într-
un anumit interval de timp trasat de profesor prin punerea în aplicare a unor metode activ-
participative şi prin alegerea unor mijloace didactice adecvate.  

Analiza SWOT a aplic rii constructivismului în procesul de predare-înv are-evaluare 
pune în eviden  urm toarele aspecte:  

1. Puncte tari  
- o situa ie problem  concret , real ;  
- elevul – profesorul devin parteneri activi, elevul contribuind la propria formare;  
- promovarea unor metode activ-participative (înv area prin descoperire, 

problematizarea, conversa ia eurisitic , portofolii, metoda jurnalului cu dubla intrare); 
- dezvoltarea capacit ii de analiz  şi sinteze a deprinderilor practice, a capacit ii de 

comunicare; 
- stimularea curiozit ii, a creativit ii şi a intereselor elevilor;  
2. Puncte slabe  
- liderii îşi impun punctul de vedere 
- nu se cunoaşte cu exactitate contribu ia fiec rui elev la rezolvarea sarcinii trasate 
- la început nu lucrau to i elevii 
3. Oportunit i 
- e favorizat dialogul şi toleran a între membrii grupului 
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- exersarea unor activit i de cercetare independent , care sunt utile în formarea 
ulterioara şi în educa ia permanent  

- elevii devin mai interesa i şi mai motiva i de studiul în detaliul geografiei 
- se creeaz  premisa unui stil de munc  activ, controlat şi autocontrolat 
- sunt create premisele unei trat ri transdisciplinare a con inuturilor tratate 
4. Amenin ri 
- dep şirea timpului prev zut  
- unii elevi sunt mai emotivi şi se blocheaz  
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STRATEGII DE MOTIVA IE A ELEVILOR PRIN  
ABORD RI CROSS-CURRICULARE 

 
 

Prof. RUSU MARIA CONSTAN A- C. T. “Henri Coand ”, Tg. Jiu, jud. Gorj  
 

Studierea motiva iei în şcoal  provine din nevoia de a în elege şi utiliza factori 
subiectivi care explic  fluctua iile de randament şcolar. De multe ori, auzim de la elevi 
remarci de genul: “este greu”, “nu-mi place”, “nu-mi va folosi niciodat ”, sau “super”, “de 
mult nu a mai fost aşa de cool la ore”. Ceea ce face diferen a între aceste “comunic ri” este 
“ambalajul”. Educa ia nu trebuie s  doar  sau s  produc  suferin , ci s  plac , s  fie de 
folos, s  formeze indivizi echilibra i şi motivati spre ac iune şi schimbare1. 

Cum putem ajunge la aceste rezultate ideale i care este sistemul educa ional pe care-l 
putem construi în acest scop ? Vom r spunde la aceste întreb ri printr-un set de cerin e pe 
care ar trebui, dup  p rerea speciali tilor în educa ie ai UNESCO, s  le îndeplineasc  
înv area modern. Este vorba, în primul rând, de necesitatea de a ameliora, de a înt ri i de a 
diversifica înv area tiin ei, deci i a matematicii, formal sau nonformal, la toate nivelele i în 
toate sectoarele. 

Trebuie, mai apoi, s  integr m tiin a în cultura general , subliniind contribu ia sa la 
formarea unei gândiri deschise i critice i la îmbun t irea capacit ii de adaptare la cerin ele 
societ ii moderne. Inv area matematicii i a tiin ei în general trebuie s  stabileasc  
conexiuni cu sistemele de educa ie tradi ionale i s  faciliteze circula ia cuno tin elor c tre 
popula iile rurale.  

Pentru educatorii de la UNESCO este foarte clar c  matematica trebuie s  ocupe un 
loc central în educa ia copiilor, pentru c  în elegerea matematicii  nu înseamn    numai 
dobândirea unui ansamblu de competen e, ci i formarea creativit ii la elevi, datorit  înrudirii 
ei cu tiin ele exacte.  

tiin ele i tehnologiile sunt indisolubil legate, tehnologia nu este numai tiinta 
aplicat   ci reprezint   facultatea omului de a reac iona, este r spunsul cultural la problemele 
i oportunit ile cu care interac ion m, influen ând modul în care lucr m i chiar modul nostru 

de via . 
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Dar înv area matematicii i a tiin ei în general poate contribui i la pace, coexisten  
i reglementarea pa nic  a conflictelor dac  vom înscrie în programele de studiu materii ca: 

energia, poluarea, ecologia, apa i exploatarea resurselor care sunt surse poten iale de conflict. 
Ea poate contribui de asemenea la ap rarea drepturilor omului i a demnit ii umane în 
spiritul Declara iei universale a drepturilor omului. 

Speciali tii UNESCO sus in c  programele actuale de înv are a matematicii conserv  
orientarea trecut , datând din mijlocul secolului XX, orientare care nu pune accentul suficient 
pe coeren a ansamblului de cuno tin e tiin ifice i c  majoritatea acestor programe nu permit 
o bun  preg tire a cet eanului secolului XXI. 
Este de dorit ca profesorii, deciden ii politici i elevii  s  fie con tien i c  dezvoltarea 
intelectual , personal ,  social  i economic   trece indubitabil prin dobândirea de cuno tinte 
tiin ifice, tehnice i de matematic . 

O cerint  esen ial  este adaptarea înv rii matematicilor i tiin ei în general la 
nevoile, interesele i cerin ele cursan ilor i ale societ ii; Sistemele de evaluare trebuie 
modernizate continuu în vederea ob inerii unor sisteme valide axate în special pe acumularea 
ansamblului cuno tin elor educa ionale. 

Înv mântul matematicilor i al tiin elor în general trebuie s  promoveze egalitatea i 
integritatea social   astfel încât orice persoan  s   aib  acces la studiul lor; 
Trebuie pus  în valoare diversitatea practicilor eficiente în înv area matematicilor prin 
realizarea unor re ele profesionale la nivel na ional, regional sau interna ional; 

Trebuie încurajat  cercetarea în domeniul practicilor didactice eficiente, prin existen a 
unui poten ial pentru investigare tiin ific  i pentru creativitate, care apare de exemplu în 
aten ia acordat  jocului, explor rii i investig rii, precum i în promovarea curiozit ii sau a 
capacit i de gândire, dup  cum se reflect  în politicile educa ionale i în prioritatea acordat  
de c tre profesori factorilor sociali i afectivi în procesul de înv are. Cu toate acestea, în timp 
ce în multe din rile partenere politica educa ional  sus ine abord ri bazate pe investigare, 
exist  relativ pu ine referiri explicite la creativitate în procesul de înv are descris în 
documentele oficiale. De i dezvoltarea creativit ii (de exemplu, a curiozit ii sau a 
competen elor de gândire) este men ionat , aceasta nu este înscris  în obiectivele pentru 
stimularea creativit ii în procesul de predare i înv are. În plus, de i în unele cazuri exist  
referiri generale la creativitate i investigare tiin ific  în documentele de politic  
educa ional , adesea acestea nu se reflect  în cerin e specifice ale curriculum-ului sau ale 
procesului de evaluare. Acest fapt produce, f r  îndoial , contradic ii i puncte de vedere 
incoerente pentru profesori i coli. În plus, accentul este pus, în general, pe generarea de idei 
cu indica ii limitate privind domeniului de aplicare pentru dezvoltarea creativit ii în procesul 
de evaluare i pentru dezvoltarea unor idei i strategii privind modurile în care implicarea 
copiilor în procesul de evaluare ar putea contribui la aceste activit i. 

Episoadele prezentate în rapoartele de ar  privind cercetarea pe teren furnizeaz  
numeroase dovezi privind capacit tea copiilor de a desf şura investiga ii ştiin ifice şi 
creativitatea lor. Ele ilustreaz  caracteristici ale pedagogiei asociate sinergiilor dintre 
abord rile creative şi cele bazate pe investigare ştiin ific  identificate în cadrul conceptual, de 
exemplu, printr-un accent pe motiva ie şi  afec iune, pe reflec ie şi ra ionament, pe 
oportunit i de rezolvare a problemelor şi pe implicarea copiilor, precum şi pe încurajarea 
dialogului şi a colabor rii. Episoadele indic , de asemenea, poten ialul sus inerii elevilor de 
catre profesor prin atitudinea acestuiade a observa şi a asculta cu aten ie copiii, precum şi de a 
interveni pentru a extinde intelegerea de catre copii a conceptelor,în diverse moduri. 
Motiva ia elevilor în procesul de înv are are la baz  mai multe strategii : 
1. Poten ialul pentru utilizarea de c tre copii a TIC in scopul de a înbun t i activitatile 
de investigare şi pentru dezvoltarea creativit ii 
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2. Rolul reprezent rilor în diferitele lor forme pentru promovarea reflec iei şi a  
ra ionamentului copiilor 
3. Oportunit i pentru a explora “natura ştiin ei” împreun  cu copii 
4.  Aspecte ale practicii care au fost mai greu de observat considerând limit rile de                         
personal  şi de timp, inclusive 
5.  Rolul jocului liber în stimularea investig rii ştin ifice şi a creativit i 
6.  Contribu ia educa iei informale şi non-formale în ştiin  şi matematic , în cazul 
copiiilor mici 
7.  Contribu ia evalu rii colegiale şi a autoevalu rii pentru dezvoltarea creativit ii în 
domeniul pred rii ştiin elor şi matematicii în educa ia timpurie. 
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DE CE NE ESTE UTIL  MATEMATICA? 
 
 

Prof. înv. primar BADEA ANA MARIA- coala Gimnazial  Schitu, Jude ul Olt 
 
  Matematica ne ajut  în rezolvarea problemelor, fiind indispensabil  în rezolvarea lor. 
Prin prisma ei putem g si cel mai scurt i mai sigur drum pentru atingerea oric rui scop. Cu 
timpul, matematica este cea care ne modeleaz  modul de a gândi, de a reac iona, de a aprecia 
o situa ie, de a ne rezolva problemele, care în zilele noastre se ivesc din ce în ce mai des.  

Dup  p rerea mea, toate problemele au în comun un principiu simplu: acela de a te 
obliga s  gânde ti cât mai mult, cu timpul s  cape i experien  pentru a fi din ce în ce mai bun. 
Majoritatea problemelor pot fi rezolvate prin diferite metode, îns  r mâne la aprecierea 
fiec ruia care este metoda optim . Matematica ne oblig  s  gândim logic, pentru a ne 
“antrena”, pentru a ti s  ne descurc m oriunde i oricând la apari ia unei situa ii, cu care 
poate nu ne-am mai întâlnit pân  acum.   

 În zilele noastre, toate tiin ele utilizeaz  rezultatele muncii matematicienilor i multe 
alte domenii sunt generate de matematic  ins si. De exemplu, fizicianul Richard Feynman, a 
inventat formularea mecanicii cuantice sub form  integralelor de drum  folosind o combina ie 
între descoperiri de natur  matematic , intui ii fizice i teoria stringurilor, o teorie stiintific  
inc  în dezvoltare care incearc  s  unifice cele patru for e fundamentale din natur , 
continuând s  inspire noi ramuri ale matematicii.  
   Unele ramuri ale matematicii sunt singurele relevante pentru domeniile pe care le-au 
inspirat i se aplic  în continuare pentru rezolvarea problemelor viitoare. Adeseori ins , 
matematica inspirat  de c tre un domeniu s-a dovedit util  în multe altele i a reunit 
problematica general  a conceptelor matematice. Faptul remarcabil c  chiar i matematica 
pur  se reflect  în aplica ii practice este redat de ceea ce Eugene Wigner a numit "eficien  
irational  a matematicii".   

 Ca în multe alte domenii, explozia de cuno tin e din tiin  a dus la specializ ri în 
matematic . O diferen  major  este între matematic  pur  i matematic  aplicat : cei mai 
mul i matematicieni î i fac cercet rile separat într-unul din aceste domenii iar alegerea final  
este f cut  odat  cu terminarea studiilor. Câteva domenii din matematic  aplicat  au fuzionat 
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cu domenii care prin tradi ie erau din afara ei i au devenit astfel discipline noi, cum ar fi 
statistic , cercetarea opera ional , i tiin a calculatoarelor.   

Cei care au înclina ii spre matematic  g sesc adesea aspecte estetice în multe domenii 
din matematic . Mul i matematicieni vorbesc despre elegan  matematicii, despre o estetic  
intrinsec  i o frumuse e ascuns . Sunt apreciate simplitatea i generalizarea. Se poate vorbi 
de frumuse ea i elegan  unei demonstra ii, cum ar fi cazul demonstra iei lui Euclid asupra 
infinit tii numerelor prime, a metodei numerice de calcul rapid ca în cazul transformatei 
rapide Fourier. G. H. Hardy, în „A Mathematician's Apology” î i exprim  credin a c  aceste 
considera ii estetice sunt, în ele în ele, suficiente pentru a justifica studiul matematicii pure. 
Dup  Paul Erdős, care ar fi vrut s  afle „Cartea” în care Dumnezeu a notat demonstra iile lui 
favorite, matematicienii n zuiesc adeseori s  g seasc  demonstra ii ale teoremelor care sunt, 
în special, elegante. Popularitatea matematicii distractive este un alt indiciu al pl cerii g site 
în rezolvarea problemelor de matematic .  

 Încercând s  în elegem cât mai bine esen a matematicii, putem devein capabili s  
facem fa  unor situa ii care în trecut poate ni se p reau imposibil de dep it. S  lu m 
exemplul jocurilor pe calculator, care au nevoie de calcule matematice pentru a putea fi jucate 
i mai ales pentru a putea desemna castig torul. Orice om se love te de matematic  zilnic, 

chiar dac  uneori nu constientiz m, chiar i cele mai banale activit i pe care le facem, 
sau orice lucru cat de mic ar fi el, putând fi reprodus matematic, prin diverse metode. 

Fie c  sunt instalatori, constructori, ingineri sau profesori, oamenii vor avea 
întotdeauna nevoie de matematic , nu numai pentru gestionarea banilor ci i pentru calcularea 
zilelor de concediu, sau pentru a socoti în cât timp î i poate achita creditul pentru ma ina cea 
noua. Iar dac  un matematician se poate descurca f r  facultatea pe care un doctor a absolvit-
o, acesta din urm  nu î i poate desfa ura activitatea dac  nu are la baz  ni te cuno tiin e 
de matematic . Este imposibil s  ob inem o slujb  bun  dac  nu avem cuno tiinte solide de 
matematic , deoarece ea st  la baza oric rei alte tiin e, într-un fel sau altul.  

Dup  cum este si normal, angajatorii î i urm resc interesul, caut  indivizi cu cât mai 
multe perspective, calit i, care se dobândesc printr-o minte stralucit . Chiar dac  nu toat  
lumea urmeaz  dup  terminarea liceului o facultate cu profil real(de matematic ), timpul nu 
este niciodat  pierdut pentru a înv a. Tehnologia din zilele noastre ne ofer  multe variante 
atractive prin care putem înv a mai mult  matematic . 
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ABSOLVEN I  ÎN DOMENIUL  ECONOMIC  PREG TI I  PENTRU 

VIITOR  PRIN F.E. BUSINESS  GIFTS S.R.L. 
 

   
Prof. CIOCAN CARMEN- Colegiul Economic “Dionisie Pop Mar ian”, Alba Iulia, jud. Alba 
 

Strategia didactic  ocup  un loc primordial în cadrul activit ii didactice, deoarece 
proiectarea i organizarea lec iei se realizeaz  în func ie de decizia strategic  a profesorului. 
Pentru a motiva elevii în studiul eficient al disciplinelor se poate folosi o metod  destul de 
nou  care succit  interesul elevilor fiind îndreptat  spre studiul vie ii reale. 
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Firma de exerci iu este o metod  interactiv  de înv are pentru dezvoltarea spiritului 
antreprenorial, de integrare şi aplicare interdisciplinar  a cunoştin elor.  
Implementarea conceptului de “firm  de exerci iu” îşi propune crearea tipului de 
întreprinz tor dinamic, capabil s  aduc  pe pia  un nou produs sau serviciu sau s  descopere 
o nou  cale de distribu ie. Metoda firma de exerci iu se caracterizeaz  prin dou  aspecte 
definitorii: virtual: nu exist  bani sau bunuri; real: se respect  uzan ele comerciale, fluxul 
informa ional, documentele i circuitul documentelor. 

Simularea situa iilor de succes i a celor de e ec reprezint  pentru experien a elevilor o 
component  esen ial  i necesar  a procesului de înv are. Însu irea competen elor cheie (ex. 
capacitatea de a lucra în echip , gândire interdisciplinar , competen e de comunicare, 
capacitatea de a lua decizii) le permite elevilor ob inerea unor abilit i profesionale i a unei 
flexibilit i indicate pe pia a de munc  precum i totodat  descoperirea afinit ilor fa  de un 
anumit loc de munc . Competen ele ob inute pot determina reducerea perioadei de acomodare 
la locul de munc , aspect deosebit de benefic pentru viitorii angaja i cât i pentru angajator. 
Puterea firmei de exerci iu st  în rela ionarea determinat  de derularea de tranzac ii pe pia a 
firmelor de exerci iu (national  i international ) precum i de comunicarea cu mediul extern 
la firmei de exerci iu, respectiv: colaborarea cu firma “mam ”/firma mentor, cu al i agen i 
economici, cu institu ii ale statului, etc.  

Metoda de predare "firma de exerci iu" presupune parcurgerea şi desf şurarea tuturor 
activit ilor dintr-o firm  real  transpuse în cadrul unei firme virtuale. Activitatea unei firme 
de exerci iu implic  activ elevii în toate etapele: înfiin area firmei, selectarea personalului, 
încheierea de tranzac ii, întocmirea eviden ei contabile, ceea ce îi ajut  la dobândirea de 
competen e şi aptitudini de munc  şi implicit o inser ie pe pia a muncii mult îmbun t it . 
Ini iativa şi imagina ia elevilor este mult mai mult solicitat , profesorul nu este decât un 
moderator, ceea ce conduce la activit i inovatoare ale elevilor, astfel încât consider m c  
tranzi ia de la şcoal  la munc  va fi mult mai uşoar . Prin implementarea acestui proiect, 
elevii au posibilitatea s  lucreze atât cu firme de exerci iu din ar  cât şi din str in tate. 
Colaborarea cu firme din str in tate  îi ajut  la dobândirea de competen e lingvistice f r  de 
care într-o Europ  unit  nu po i exista pe pia a muncii. La clas  se lucreaz  în grupe de 
aproximativ 15 elevi, astfel c  fiecare elev în parte va fi implicat la maximum în toate 
activit ile şi au şanse egale de a promova şi a dobândi cât mai multe competen e şi din 
domenii cât mai variate. 
Firma de exerci iu F.E. Business Gifts S.R.L. a fost înfiin at  de un grup de 14 elevi ai 
Colegiului Economic “Dionisie Pop Mar ian” Alba Iulia din clasa a XI-a A, care sunt 
îndruma i de c tre profesorul Ciocan Carmen. F.E. Business Gifts S.R.L. este o firm  de 
exerci iu dedicat  comer ului cu am nuntul i v  ofer  cea mai larg  gam  de produse de 
papet rie i cadouri. Produsele se caracterizeaz  prin calitate la un nivel superior şi un aspect 
modern, atr g tor, pl cut ochiului.  
F.E. BUSINESS GIFTS S.R.L. a ob inut numeroase premii în decursul anilor, pe diferite 
sec iuni, a participat la multe târguri na ionale i interna ionale. Atât înfiin area acestei firme 
de exerci iu, cât i preluarea ei, este o oportunitate foarte mare de a în elege cum se 
administreaz  i deruleaz  o firm . Cu ajutorul F.E. elevii pot descoperi calit i 
antreprenoriale, î i pot testa competen ele lingvistice, i cel mai important pot aplica 
cuno tin ele acumulate la materiile de specialitate. Târgurile organizate atât na ional cât i 
interna ional sunt un bun prilej, de a se forma ca i echip , de a ne înv a s  socializeze cu 
oameni noi, i a face schimb de experien  cu ace tia. 

Participarea la târguri interna ionale a firmelor de exerci iu face posibil  încheierea de 
tranzac ii fa  în fa  cu partenerii de afaceri şi nu prin internet. De asemenea este posibil  
demonstrarea competen elor dobândite în mod public. La târgurile firmelor de exerci iu elevii 
îşi verific , îşi dezvolt  şi îşi îmbun t esc aptitudinile antreprenoriale. 
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În anul colar 2016/2017 firma de exerci iu Business Gifts a participat pentru promovarea 
acesteia la târg interna ional ce a avut loc în Republica Ceh , mai exact în Olomouc. Acolo a 
avut o experien  frumoas , au cunoscut oameni noi i au reu it s  ajung  din nou pe culmile 
gloriei. Anul acesta, Echipa Business Gifts a lansat primul num r al revistei “Un contabil de 
succes cu echipa Business Gifts”, revist  care a fost apreciat  i la acest târg. De asemenea, 
mascota “Mo ul Business” a între inut atmosfera i a atras toate privirile.  

Participarea elevilor la aceste târguri le-a oferit elevilor oportunitatea de a-şi promova 
firmele de exerci iu şi implicit colegiul pe plan interna ional, posibilitatea exers rii şi 
dezvolt rii competen ele antreprenoriale şi lingvistice dobândite în şcoal  şi creşterea cifrei de 
afaceri a fiec rei firme participante prin încheierea de tranzac ii directe nu numai prin 
internet. Toate acestea au servit şi vor servi ca suport pentru ob inerea m rcii de calitate a 
firmelor eliberat  anual de Centrala Firmelor de Exerci iu  Simulate de la Timişoara ROCT 
care atest  calitatea  din activitatea firmelor de exerci iu. Activitatea firmelor de exerci iu 
ofer  elevilor posibilitatea de a pune în practic  cunoştin ele dobândite în cadrul  disciplinelor 
de specialitate, fapt ce va facilita absor ia lor pe pia a muncii în viitor.  

În concluzie, firma de exerci iu este o modalitate de a creea un viitor mai bun, prin 
ansa de pune în aplicare i a acumula cuno tin e în domenii de specialitate.  
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CROSS-CURRICULARITATE ŞI CLIL 
 
 

Prof. GHENADE DANIELA- Şcoala Gim. ,,Sf. Voievod Ştefan cel Mare“, Oneşti, jud. Bac u 
 

Prin abordare crosscurricular  se dep şesc grani ele unei discipline, aceasta fiind un 
parteneriat al mai multor discipline distincte prin con inut şi modalit i de abordare.  

Un exemplu  de abordare interdesciplinar  este CLIL – înv area limbii cu un con inut 
integrat. Se refer  la studiul unui subiect într-o limb  str in , la înv area unei a doua limbi, 
pe lâng  cea matern , prin studiul unui subiect specific. 

Limba str in  este asociat  cu o alt  arie curricular , reprezentat  de alt  materie (de 
exemplu, biologia), astfel se asigur  leg tura între realitate şi experien a elevilor. Orele de 
curs pun accentul pe comunicarea real  şi pe schimbul de informa ii. Se promoveaz  astfel 
valori precum: dezvoltarea de abilit i de comunicare verbal , asigurarea egalit ii de şanse a 
elevilor de pe tot teritoriul Europei. Se acord  prioritate informa iilor de interes pentru elevi şi 
nu structurilor gramaticale prin care acestea sunt redate, ducând la creşterea motiva iei şi 
posibilitatea recâştig rii încrederii în sine pentru elevi cu rezultate mai modeste deoarece 
elevii nu trebuie s  dovedeasc  faptul c  au un anumit nivel al limbii ce va fi folosit  ca 
intermediar. Permite participarea elevilor cu diverse stiluri de înv şare, niveluri de cunoştin e 
şi abilit i.Elevii îşi însuşesc informa ii simultan în limba matern  şi limba str in , deoarece 
CLIL nu exclude utilizarea limbii materne.  Avantajul acestei metode  este creşterea gradului 
de autonomie în înv are a elevilor, o bun  implicare a acestora în procesul de înv are, îi 
ajut  pe elevi s  îşi identifice punctele slabe şi punctele tari.  Nu se schimb  ceea ce trebuie 
predat, ci se schimb  modul în care se lucreaz  cu elevii. 



~23~ 

 

CLIL încurajeaz  implicarea elevului în propiul proces de înv are, ceea ce îi ajut  pe 
elevi s  înve e. Metodele şi tehnicile de lucru specific acestei metode sunt centrate pe elev, 
pun accent pe realizarea de lucruri practice, aducerea la îndeplinire a anumitor sarcini cu o 
finalitate concret .  

Metoda necesit  din partea profesorilor cooperare, cunoştin e în mai multe domenii, 
mai mult timp de preg tire, mai multe resurse. 

Se poate folosi acest  metod  pentru lec ia ,,Categorii trofice în ecosisteme“, în 
etapele: Realizarea sensului şi Reflec ie.  
1. Elevii sunt împ r i i pe grupe de câte patru. Doi elevi primesc fişa A şi ceilal i doi fişa B. 

Fişele A şi B corespund la dou  ecosisteme diferite de analizat. 
2. Perechilor li se cere s  scrie, dup  ce privesc imaginile ecosistemelor corespunz toare, o 

întrebare la care s  primeasc  r spuns de la cealalt  pereche. Ex: In what ways were all 
the communities alike? How were the communities different? What kind of organisms 
were the producers in each community?   

3. Se fixeaz  un timp limit  în func ie de nivelul clasei şi de cantitatea de informa ie pe care 
o pot extrage elevii. Schimbând mereu fişele între ei, elevii formuleaz  întreb ri şi 
r spunsuri despre ambele ecosisteme.  

4. Key terms: environment, organism, habitat, population, community, producers, 
consumers, herbivores, carnivores, omnivore, predator, prey, decomposers. 

5. Reflec ie: a) Is the Venus̀s flytrap a producer, a consumer, or both?  b) Using the 
community in which you live, determine the populations that are present and their 
habitats.  c) Determine some predator/prey relationships that involve farm and ranch 
animals. Then determine what the predator/prey relationships were before humans and 
their animals became a part of the community. 
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CREŞTEREA  MOTIV RII ELEVILOR PENTRU PROMOVAREA 
EXAMENELOR NA IONALE LA MATEMATIC  

 
 

Prof. R US LILIANA- C. T. A.T. “Dumitru Mo oc”, Gala i, jud. Gala i 
 
Pe parcursul timpului matematica a fost i a ramas un element indisponibil al 

înv ṭ mântului general în toate t rile lumii, aceasta se explica prin rolul unic al matematicii în 
formarea i dezvoltarea personalit ii umane. Matematica este considerat , pe drept cuvânt, 
datorit  virtu ilor ei educative, un element de cultur  general  absolut necesar în orice 
domeniu de activitate uman , un auxiliar pre ios pentru formarea unei gândiri corecte, 
consecvente, care m reşte puterea de p trundere şi de analiz  a spiritului uman. 

Studiul matematicii îl înva  pe elev s  realizeze o analiz  logic  a unei situa ii, s  trag  
concluzii din anumite fapte folosind ra ionamente logice, s  analizeze defini iile existente i 
s  formuleze unele noi, s  clasifice elemente de natur  diferit , s  formuleze ipoteze, s  le 
verifice i s  foloseasc  diferite analogii.  
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Numeroase studii din ultimii ani atrag aten ia asupra diminu rii motiva iei elevilor cu 
privire la matematic  pe parcursul gimnaziului i mai ales în ultimii ani ai acestuia când elevii 
au de sus inut evaluarea na ional , mergând pân  la instalarea unei anxiet i i chiar a unei 
fobii legate de acest obiect de studiu, v zut ca fiind difici i arid, mai ales în contextul 
stresului generat de apropierea examenului de bacalaureat, a tept rile p rin ilor i ale 
profesorilor fiind foarte mari elevii simt c  nu mai pot face fa . În special elevii care nu ob in 
cu u urin  rezultatele academice dorite, ajung la concluzia c  „nu sunt buni la matematic ”. 
În acest context, num rul celor care se îndreapt  spre cariere în care e necesar studiul 
matematicii a sc zut dramatic la noi în ar  cât i la nivel european (12% în Europa fa  de 
peste 45% în China).   

Pentru a cre te motivarea elevilor în studiul matematicii, pentru a face din aceasta un 
obiect pl cut i pentru mobilizarea acestora înaintea sus inerii examenelor na ionale propun o 
serie de modalit i: 

n primul rând o activitate didactic  cu adev rat motivant  trebuie  s -i implice pe elevi 
în mod activ i s  le capteze interesul, pentru aceasta începem predarea printr-o anecdot , o 
istorioar  insolit  legat  de teoria ce urmeaz  a fi predat  sau printr-o problem  de solu ionat. 
Cadrul didactic trebuie s  fie capabil s  stârneasc  curiozitatea elevilor prin elemente de 
noutate, prin crearea unor conflicte cognitive, prin utilizarea studiului de caz ori prin 
antrenarea elevilor în realizarea unor proiecte de echip .  

Aprecierea evolu iei elevilor trebuie s  se fac  în termeni pozitivi laud ,  sau 
încurajare, deoarece dezaprobarea este mai pu in eficient  în stimularea motiva iei înv rii. 
Modul în care profesorul realizeaz  evaluarea poate avea, de asemenea, efecte asupra 
motiva iei elevilor. Pentru mul i profesori evaluarea înseamn  doar a da note elevilor, a-i 
clasifica i a constata dac  au reu it sau nu. Aceast  concep ie poate avea efecte negative 
asupra motiva iei unor elevi, pentru c  este generatoare de anxietate.  

Dac  dorim ca evaluarea s  fie cu adevarat motivant  pentru elevi, în sensul de a-
i determina s  se implice mai mult în activit ile de înv are i s  persevereze, este necesar ca 
actul evaluativ s  se centreze mai mult pe progresul elevilor, pe recunoa terea efortului pe 
care  l-a depus fiecare pentru înbun t irea propriilor performan e, i nu doar s  constate 
nivelul cuno tin elor. Pentru a obi nui elevii cu atmosfera de examen trebuie s  organiz m cât 
mai multe simul ri a celor dou  examene importante. 

Instruirea asistat  de calculator este o metod  de predare cât i de evaluare care 
stârne te interesul elevilor, produce stimularea acestora la receptarea noului, la dezvoltarea 
imagina iei i gândirii logice, la o înv are rapid  i eficient  i la sporirea anselor de reu it  
în sus inerea examenelor. 

Totu i, calculatorul trebuie utilizat la lec ii foarte atent i numai în cazurile în care 
utilizarea lui spore te esen ial calitatea instruirii. Nu trebuie uitat c  o parte a tinerilor de 
ast zi petrec oricum prea mult timp în fa a calculatorului i efectele medicale i psihice ale 
acestui fapt nu sunt înc  pe deplin clarificate. 

n înv area matematicii, exersarea este metoda folosit  cu predilec ie atât pentru 
formarea deprinderilor fundamentale de calcul, cât i pentru dezvoltarea diverselor tipuri de 
ra ionament i aplicarea creativ  a cuno tin elor asimilate. Dac  în etapa însu irii de noi 
cuno tin e i no iuni, prezentarea facut  direct de profesor, prin dialog cu elevii i implicarea 
efectiv  a acestora, este net superioar  celei ce ar putea fi realizat  de calculator, când vine 
vorba de exersare, raportul se inverseaz  în favoarea unui soft educaṭional bine conceput, care 
s  dea fiec rui elev în parte, diferenṭiat, feedback-ul imediat, i s  nu uit m c  putem accesa 
saituri ce conṭin materiale didactice care ne ajut  în preg tirea unui examen ( fi e de lucru, 
variante de bacalaureat, bareme. 

Din experien a mea didactic  am ajuns la concluzia necesit ii unui program coerent ṣi 
foarte bine gândit de preg tire suplimentar  pus în practic , dac  e posibil prin intermediul 



~25~ 

 

unui op ional, este cel mai important lucru pe care îl putem face pentru a cre te motivarea 
elevilor în studiul matematicii i pentru a obṭine rezultate bune la examenele neṭionale. Orele 
desf ṣurându-se pe tot parcursul anului colar dar ṣi în special în timpul vacan elor i în 
perioadele de practic  când elevii sunt mai receptivi.  

Acest exemplu de bun  practic  însumând un volum foatre mare de munc , i-a 
dovedid valabilitatea prin rezultate foarte bune la examene în decursul anilor. Con inuturile 
programei de op ional sau a orelor de preg tire suplimentar  dup  caz ofer  elevilor 
posibilitatea de a aprofunda i clarifica anumite no iuni matematice, contribuind astfel la o 
mai bun  pregatire în vederea sus inerii examenului de bacalaureat i evaluare naṭional , 
eventual, a admiterii în înv mântul superior. 

n încheiere menṭionez c  matematica este unul din pu inele atuuri pe care le are 
coala româneasc , absolven ii de liceu de la noi cunosc mult mai mult  matematic  decât 

absolven ii din alte ri ale lumii. Cre terea  motiv rii  elevilor în promovarea examenelor 
naṭionale ine de talentul profesorului de a-i implica pe ace tia în procesul aprofund rii 
matematicii, ine totodat  i de orgoliul cunoa terii fiec rui elev, iar acesta trebuie încurajat în 
permanen . 
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STRATEGII DE CREŞTERE A MOTIVA IEI ELEVILOR  
PENTRU STUDIUL MATEMATICII ŞI ŞTIIN ELOR- ABORD RI 

CROSS-CURRICULARE 
 
 

Prof. LUNG LENKA-Şcoala Gimnazial  Nr.1 Horoatu Crasnei, jud. S laj 
  
Controlul si dirijarea sistemului motiva ional specific activita ilor de învatare 

reprezint  una dintre cele mai dificile sarcini ale muncii profesorului în pofida amplelor 
teoretiz ri, stimularea motiva iei elevului r mane o art , care ine de m iestria şi harul 
didactic al profesorului. Nivelul competen ei profesorului, ca i gradul lui de implicare în 
activitatea didactic , entuziasmul, pasiunea cu care i i face meseria influen eaz  profund 
dinamica motiva ional  a elevilor. 

Tema  propusa „Schimbare i  transformare” este o abordare cross-curricular  a 
cuno tin elor. Activit ile propuse sunt astfel concepute încât, s  stârneasc  curiozitatea 
elevilor ( prin elemente de noutate, prin crearea unor conflicte cognitive, prin utilizarea 
problematiz rii, ori prin antrenarea elevilor în realizarea unor proiecte de echip , etc.), s  
implice  elevii în mod activ i s  le capteze interesul, evaluarea s  se centreze mai mult pe 
progresul elevilor pe recunoa terea efortului depus pentru propria performan  şi nu doar pe 
constatatarea  nivelul cuno tin elor. În desfaşurarea activit ilor profesorul va încerca, s -i 
motiveze pe elevii foarte slabi la înva tur  (si nemotiva i), s -i înve e pe elevi, s  gândeasc  
pozitiv atunci când se afl  în fa a unei activit i dificile, s  defineasc  ei în i i obiectivele 
înv rii, s  verbalizeze opera iile pe care le execut , sa nu se judece prea sever şi s  nu se 
culpabilizeze atunci când greşesc, s - i stabileasc  în mod realist standardele de reu it , s  se 
raporteze la reu itele lor anterioare şi s  nu se compare cu ceilal i colegi, s  fie responsabili de 
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reu ita sau e ecul lor, s  fie con tien i c  prin eforturi sus inute pot s  reu easc . Se va   
acorda aten ie în mod egal tuturor elevilor, indiferent care sunt capacit ile lor. 

Procedee de instruire 
L1.Prima or  este o lec ie de acomodare în care se face o scurt  prezentare a temei ce 

urmeaz  a fi parcurs  şi se explic  elevilor care sunt obiectivele înv t rii , cerin ele de lucru, 
se puncteaz  con inutul portofoliului. Profesorul explic  elevilor ce înseamn  abordarea cross-
curricular  a cuno tin elor. O schem  simpl  de abordare cross-curricular  este dat  în figura 
urm toare: 

 
             Fizic  

St ri de agregare.C ldur .Lumin . pH-
ul. Temperatura Evaporare/Transpira ie. 
Viteza. Volum. 
Ascensiunea apei în tuburi sub iri 
(capilaritate). 
Forta gravita ional . For ele moleculare 
de atrac ie. Tensiune. Energie. Presiune 
radicular .Presiunea osmotic . 

 Matematica 

M sur tori. Instrumente de 
m sur . 

Jocul matematic. Rezolvarea 
de probleme 

     Biologie 

Cicluri de via . 
Germina ia. 
Factori de 
mediu.Resurse naturale. 
Conservarea 
mediului.Vase 
conductoare. 
Rezolv ri de probleme. 

 ↖                    ↑ ↗  

Chimie 

 Dizolvarea. Amestecuri de substan e. 
Solu ii .S ruri minerale.Ioni.Molecule 

 

← 

Tema: Schimbare si  
transformare 

Intrebarea cheie: Cum 
sfideaz  plantele for a 
gravitational ? 

 

→ 

Literatur  

Echilibru si frumuse e 

                      ↓   

Educatie civica        Activitate practic   IT  Sisteme de operare   Arte    Compozi ie 
plastic  

 
Întrebarea esen ial  a unit ii de înv are, este destinat  elevilor cu scopul de a-i 

sensibiliza, de a le capta aten ia : Cum sfideaz  plantele for a gravita ional ? 
Captarea aten iei elevilor se realizeaz  prin:  

a)discu ii în grup-lecturarea textului si explorarea sensului:   
Exerci iu de argumentare a unui text : 
Cite te textul urmator: ”Esti în excursie la munte cu prietenii t i. Te-ai hot rât s  

mergi în aceasta excursie, pentru c  aerul de munte este curat si ozonat. Peste tot în aceast  
zona exist  izvoare cu ap  potabil  limpede si curat . Aceasta poate înlocui oricând b uturile 
r coritoare, majoritatea con inând coloran i sintetici în ele. Pl cerea ta i a prietenilor t i este 
însa savurarea laptelui oferit de gazdele voastre, în vase de lut, laptele este folosit ca 
medicament natural de relaxare” 

 Sarcina de lucru- R spunde i la urmatoarele întreb ri: 
Ce crede i  c  reprezint  cuvintele evidentiate în text? 
Care este importan a lor în via a cotidian ? 
 Sunt toate aceste indispensabile vie ii? 
 Argumenta i r spunsurile date.     

b) dezbaterea unui referat: . 
Odata motiva i, ei vor oferi câteva exemple, îns  nu suficiente, fiind solicita i sa 

enumere ce ar mai dori s  tie. Pentru aceasta ei vor completa un grafik KWL, pentru a 
identifica nevoile de cunoa tere ale elevilor.  
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L2.  Se prezint  ghidul de studiu sub forma de întreb ri (acest mod de a prezenta 
materia îi oblig  pe elevi s - i focalizeze aten ia asupra aspectelor importante i s  caute s  
afle r spunsurile la întreb rile puse:. În continuare elevii se documenteaz , schimb  opinii cu 
colegii,  caut  r spunsuri la întreb rile puse, utilizând, sursele de informare indicate pe 
internet, surse bibliografice puse la dispozi ie, c rti, reviste,etc.  

Obs.: Elevii vor fi îndemna i s - i scrie observa iile într-un jurnal de reflec ie.  
  Pentru a le stârni, creativitatea, se prezint  elevilor  modele de  compozi ii plastice. 

Au loc discu ii pe marginea lor. Se formeaz  doua grupuri: un grup de elevi doritori s  
realizeze o compozi ie plastic  cu tema „ Apa surs   vie ii pe P mânt”si un grup de elevi care 
realizeaz  un desen cu tema: „Alc tuirea intern  a tulpinei unei plante”(sec iunea în frunz , 
vase conductoare, r d cin , etc.), care  se va realiza sub supravegherea profesorului dupa 
programul de coala. 

L3. Pentru a utiliza tehnologia informa ional  este necesar  prelucrarea   m surilor de 
protec ia muncii , ROI a cabinetului de informatic ,  evaluarea ini ial  a  abilit ilor de 
utilizare a resurselor tehnologice. Pentru aceasta elevii vor completa o lista de verificare IT. 
Pentru fiecare elev va fi creat un folder, cu dou  dosare: activitate ( fi e de activitate, fi e de 
lucru, resurse internet, jurnal personal, jurnal de reflec ie) si instrumente de evaluare (liste de 
verificare a activit ii zilnice, lista de verificare a abilit ii de munc  în echip , fi  de 
autoapreciere a contribu iei la proiect, grila de evaluare/notare, chestionar final de colaborare, 
modalit i de autoevaluare, autoevaluarea colabor rii în echip , etc.) Se puncteaz  criterile de 
evaluare, pe care o vor folosi, în scopul elabor rii prezent rii. 

La sfar itul fiec rei lec ii elevilor li se vor acorda câte 5 minute pentru completarea 
jurnalului. 

Reflec ie - Explorarea unor sensuri noi: Elevii se documenteaz  schimb  opinii cu 
colegii,  caut  r spunsuri la întreb rile din fişa de lucru. 

Fi a de lucru             
Încerca i sa r spunde i la urmatoarele întreb ri: 
Care este regimul de ap  al plantelor? 
Care este rolul transpira iei în via a plantelor? 
Ce este guta ia? 
Care sunt principalele c i de p trundere a apei în corpul plantelor ? dar de ie ire a 

acesteia din plante ?  
Deficitul de ap  în esuturile  asimilatoare,  influen eaz  procesul de fotosintez ? 
L4. Lucrare de laborator-Eviden ierea experimental  a conducerii apei prin tulpin . În 

prealabil se realizeaz  instructajul de protec ia muncii.  
Fi a de lucru nr.1 
Realiza i urmatoarele experimente:    
Experiment 1: într-un pahar cu ap  se pune o floare, în care, în prealabil, s-a turnat 

pu in  cerneal . Dup  câteva minute, se va observa colorarea vaselor conductoare din tulpin . 
Problema care li se pune copiilor este s  stabileasc  ce şi cum s-a întâmplat. Opiniile 
înregistrate în prealabil pe fişa de lucru vor fi sistematizate pe tabl  de c tre profesor, pentru a 
putea trece la urm torul experiment, care va eviden ia de ce urc  apa. 

Experiment 2: Se ia un vas de sticl  în care s-a pus, în prealabil, ap  colorat  cu 
pu in  cerneal , pentru a putea fi vizibil pentru elevi ceea ce se întâmpl . În vas se scufund , 
vertical, o serie de tuburi de sticl  cu diametre diferite. Elevii vor observa c , dac  diametrul 
tubului este mare, apa colorat  este la acelaşi nivel în tub, ca şi în afara acestuia. Cu cât se 
îngusteaz , îns , tubul, apa va urca în acesta din ce în ce mai sus. Este vorba de eviden ierea 
fenomenului de capilaritate (fenomenul poate fi observat, elevii putând trage concluzia c  
în l imea de urcare a apei în tub este dependent  de micşorarea diametrului acestuia, f r  a fi 
necesar  introducerea termenului de capilaritate). 
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În acest moment, elevii ştiu c  apa urc  în plante prin vase conductoare care sunt 
foarte sub iri, pentru ca înaintarea apei s  poat  avea loc. Se pune, îns , întrebarea dac  în 
tulpina plantei urc  numai apa. Un al treilea experiment va ar ta c , o dat  cu apa, în plant  
pot p trunde şi alte substan e. 

Experimentul 3: în dou  pahare cu ap  se dizolva pu in  sare, în primul, şi pu in 
zah r, în cel de-al doilea. Se urm reşte ce se întâmpl  cu cele dou  solutii. Dar cum 
substan ele respective se g sesc pretutindeni în ap , nu numai pe fundul vasului, deci vor 
putea fi transportate de acestea. 

Fiecare  îşi concepe şi aplic  o strategie de lucru în vederea complet rii fi ei pentru 
activitatea experimental , schimba opinii între ei şi completeaz  fi a care va fi cuprins  în 
portofoliu.  

Profesorul verific  fi ele de activitate. 
L5. Extindere. Utilizarea analogiilor,  îi determin  pe elevi s  stabileasc  leg turi între 

un domeniu pe care îl cunosc bine si altul nou.  
Reflec ie. Explorarea unor sensuri noi: „Apa este izvorul vietii” –argumenta i! 
Pentru a le st rni curiozitatea se dezbate un referat „Echilibru si frumuse e”.... 
Tem  de cas :  
a) Elaborarea unui eseu, având ca tem  – “Leg tura dinte om si natur ”. 
b) Activitate practic  ( studiu de cercetare timp de 6 luni), pentru între inerea si 

men inerea  naturii- Fiecare elev planteaz  un pom. Se va completa un jurnal de reflec ie.   
Sarcin  de lucru: Reprezentare grafic  
1.  In timp de 6 luni, face i m sur tori pentru  în l imea, dimensiunile frunzelor, 

circumferin a tulpinii unui pom plantat si îngrijit de voi. 
2. M sura i cu mijloace nestandard, cantitatea de precipita ii c zute în zona în care a i 

plantat pomul. Obs. M sur torile vor fi trecute într-un table dup  care se va face reprezentare 
grafic  (EXCEL). 

L6. La începutul orei se reiau elementele necesare unei prezent ri, prin care s  
ilustreze rezultatele ac iunii de g sire a r spunsurilor la întreb rile puse din cadrul temei 
abordate. 

Se dau  r spunsuri la  întreb rile puse de elevi.     
 Evaluare-autoevaluare:  

a)  Fiş  de lucru pentru sistematizarea cunoştin elor despre- „Eviden ierea experimental  a 
conducerii apei prin tulpin ”:  
b) Fiecare elev elaboreaz  un test (cu referire la tema abordat ), destinat colegului de banca.  

Se completeaz  portofoliul cu materialele realizate. 
L7. Evaluarea final  se va face pe baza unui test scurt şi prin prezentarea unuia dintre 

produsele proiectului, fiecare elev va prezenta si propriul portofoliu, ca o dovad  a implic rii 
sale in activitate; evaluarea va ine seama de respectarea cerin elor grilelor, ghid de notare  
prezentate elevilor; autoevaluarea se realizeaz  de catre fiecare, pe baza fi elor de 
evaluare/autoevaluare/autoapreciere, etc.    
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IDENTIFICAREA UNOR ERORI TIPICE LA DISCIPLINA 
MATEMATIC  

 
 

Prof. P DURARU CONSTANTIN EUGEN – Şcoala Gim. Nr. 1, Sl nic Moldova, jud. Bac u 
 

În actualitatea educa ional , întâlnim o serie de publica ii de specialitate, care propun o 
serie de teste atât pentru evaluarea na ional  la nivelul clasei a VI-a şi a VIII-a, cât şi pentru 
alte categorii de examene na ionale. Una dintre probleme importante ale disciplinei 
matematic  const  în faptul dac  aceste cerin e, enun uri sunt formulate corect, f r  a induce 
elevul în eroare. 

Elaborarea itemilor întâlni i în cadrul testelor trebuie s  respecte o mul ime de cerin e, iar 
un exemplu de site specializat în prezentarea unor cerin e de itemi este TIMSS ( Trends in 
International Mathematics and Science Study ).  

Am urmat anumite exemple prezentate aici şi am aplicat la nivelul disciplinei matematic  
patru fişe de lucru, în care sunt studiate modalit ile de solu ionare ale unor exerci ii 
implicând numere reale, aducerea la acelaşi numitor, reguli de calcul cu puteri de numere 
reale, aplicarea corect  a formulelor de calcul prescurtat studiate în clasa a VII-a etc. 
 În urma corect rii fişelor de lucru aplicate elevilor am identificat urm toarele greşeli 
tipice în solu ionarea exerci ilor propuse: 
Greşeal  tipic  nr.1: Adunarea / sc derea frac iilor ordinare se realizeaz  prin adunarea / 
sc derea  numitorilor şi num r torilor. 
Greşeal  tipic  nr. 2: Adunarea numerelor reale se realizeaz  cumulat prin  şi . 
Greşeal  tipic  nr. 3: nmul irea numerelor reale se realizeaz  şi prin înmul irea 
coeficien ilor. 
Greseal  tipic  nr. 4: Sc derea frac iilor ordinare se efectueaz  şi prin sc derea num r torilor 
şi numitorilor. 
Greşeal  tipic  nr. 5: Formulele de calcul prescurtat nu sunt aplicate în mod corect. 
 Toate aceste erori au fost şi vor fi amintite ori de câte ori este posibil, dar şi modalit ile 
de solu ionare corecte, pornind progresiv de la exemple cu grade de dificultate diferite.  

 Prin aplicarea unor fişe de lucru asem n toare cu cele propuse şi ulterior solu ionate de 
c tre aceştia la tabl , sub îndrumarea cadrului profesoral, asemenea erori de calcul şi 
ra ionament vor fi conştintizate de c tre elevii claselor V – VIII. În continuare vor fi 
prezentate cele patru fişe de lucru, prin care cadrul didactic a identificat o serie de erori tipice, 
ap rute la disciplina matematic . 

În urma aplic rii unui num r ridicat de fişe de lucru, cu itemi asem n tori cu cei din 
primele fişe de lucru, urm rind identificarea erorilor matematice frecvente, se observ  o 
conştientizare a num r cât mai mare de elevi cu privire la aplicarea corect  a regulilor 
matematice.  
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Fişa de lucru num rul 1 

Încercui i r spunsul corect pentru fiecare exerci iu propus: 

1)   

A) ;             B) ;              C)  ;               D)  

 
2)  

A) ;               B) ;              C) ;                 D)  

3)  

 A)   ;           B)  ;            C) ;             D)  

4)   

A) ;              B)  ;              C) ;               D)  

 Fişa de lucru num rul 2 

 Încercui i r spunsul corect pentru fiecare exerci iu propus: 

1)   

A)  ;           B) ;            C) ;       D)  

 

2)  

A) ;         B) 0 ;                 C) ;               D)  

 

3)  

A) ;         B) ;      C) ;         D)  

 

4)  

A)  ;      B) ;       C) ;      D)  

Fişa de lucru num rul 3 

 Încercui i r spunsul corect pentru fiecare exerci iu propus: 

1)   
A) ;        B) ;          C) ;        D)  

 

2)  
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A) ;        B) ;           C) ;       D)  

 

3)  

A) ;      B) ;       C) ;        D)  

4) = 

A)  ;     B) ;   C) ;    D)  

Fişa de lucru num rul 4 

 Încercui i r spunsul corect pentru fiecare exerci iu propus: 

1)  
A) ;             B) ;      C) ;     D)  
2)  
A) ;            B) ;      C) ;                D)  
3)  

A) ;                                         B) ;   
C) ;                    D)  

4)  
A) ;     B) ;    C) ;    D)  
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EZ TOAREA MATEMATIC - ABORDARE INTERDISCIPLINAR  
 I STRATEGIE DE CRE TERE A MOTIVA IEI ELEVILOR  

 
 

Prof. înv.primar BECHERU CARMEN- coala Gimnazial  Nr. 128, Bucure ti 
 

 Demersurile didactice caracterizate prin abordarea fragmentar  a realit ii în studierea 
unor discipline „închise” nu pot asigura o formare în concordan  cu stadiul actual al 
cunoa terii umane. Restructurarea cuno tin elor prin studiul interdisciplinar constituie premisa 
form rii unei viziuni comune, unitare, determinate de via . 
 Interdisciplinaritatea nu complic  procesul instructiv-educativ, ci extinde i adânce te 
conexiunile dintre discipline favorizând transferul de cuno tin e. Pentru ca elevii s  poat  
realiza abord ri interdisciplinare, este necesar apelul la modalit i de lucru care conduc la 
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exersarea principalelor procese de gândire, a capacit ilor operatorii ale gândirii, f r  de care 
nu este posibil  în elegerea multiplelor i variatelor inetrdependen e dintre fenomenele lumii 
reale. 
 Activit ile interdisciplinare au pronun ate valen e formative, favorizeaz  identificarea 
„unicit ii” elevului, cultivarea aptitudinilor creative: flexibilitatea, elaborarea, originalitatea, 
sensibilitatea pentru probleme i redefinirea lor. 
 Organizarea i desf urarea ez torii matematice 
 Pentru ca activitatea s  fie atractiv , con inutul problemelor ce se vor rezolva este scris 
pe bile ele care se introduc în traista cu surprize, de unde vor fi extrase pe rând de c tre elevi. 
Traista poate fi punct de pornire în discu ii despre obiceiurile poporului român. Se explic  
termenul de ez toare (adunare restrâns  la sate, în serile de iarn , la care participan ii 
lucreaz  i totodat  petrec, spunând pove ti, glume, ghicitori, cântece). Conversa ia se 
desf oar  frontal, se bazeaz  pe valorificarea experien ei de via  a elevilor, pe cuno tin e 
însu ite pe c i didactice, extradidactice i este axat  pe aspecte ce constituie un transfer c tre 
domeniul etno-cultural românesc.  
 Urmeaz  extragerea unui bilet de c tre un elev care cite te cerin a. 
 Biletul nr. ... 
 Doi purcei i dou  curci 
 Stau în curtea cu l ptuci. 
 Dac  i-ar dori papuci 
 Câ i ar trebui s-aduci? 
 Problema se rezolv  frontal, iar modul atractiv de prezentare a cerin ei elimin  iner ia 
intelectual , asigur  optimismul elevului care lucreaz  f r  a fi suprasolicitat, aplicând 
cuno tin ele însu ite în situa ii noi. 
 Biletul nr. ...Un alt elev cite te cerin a care se rezolv  prin munc  pe grupe (constituite 
în func ie de aptitudinile elevilor). 
 Nota i titlurile i autorii unor poezii, basme, c r i care con in numere. 

Înv torul le comunic  elevilor c  au posibilitatea s  rezolve sarcina de lucru prin 
cuvinte , desen, mi care sau combinarea acestor mijloace. În rezolvarea sarcinii vor fi 
implicate diferite inteligen e i se va realiza un transfer c tre comunicare i arte. 

Biletul nr. ....Interpreta i un cântec care con ine numere. 
Posibilit i: Un elefant, Num r toarea, Lua i seama bine – cântec cu mi care. 

Cunoscând imperioasa nevoie de mi care a colarului mic, acesta se relaxeaz  prin cântec i 
mi care apelând la cuno tin e din domeniul muzical i sport. 

Biletul nr. ...„Un melc a c zut într-o fântân  adânc  de 10 m. În câte zile iese melcul 
din fântân , tiind c  ziua urc  4 m, iar noaptea alunec  3m?” 

Problema se rezolv  frontal, utilizând reprezentarea grafic . Aceast  cerin  implic  
inteligen a logico-matematic  i pe cea spa io-vizual  vizând dezvoltarea flexibilit ii, 
fluidit ii i originalit ii gândirii. 

Biletul nr. ...„Un fag are 20 crengi cu câte 3 ramuri fiecare, iar fiecare ramur  are 5 
ghinde. Câte ghinde produce copacul?” 

Sarcina se realizeaz  prin munc  individual . Elevii sunt tenta i s  efectueze calcule 
matematice f r  s  analizeze cu aten ie con inutul problemei. Analizând frontal rezultatele 
ob inute, se concluzioneaz  c  opera iile matematice au fost inutile, pentru c  stejarul produce 
ghinde, nu fagul. 

Exemplele pot continua: 
 Cum ar fi s  scoat  un num r de be i oare dintr-o construc ie realizat  i s  ob in  un 

cuvânt sau o figur  geometric ; 
 Rezolvarea unor exerci ii cu cele 4 opera ii, în care solu ia este o dat  istoric  important , 

data na terii unui scriitor, în l imea unor mun i, viteza de deplasare a rândunicii etc; 
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 Unirea unor puncte în ordine cresc toare sau descresc toare a numerelor date i 
descoperirea unor forme (plante, animale, mijloace de transport) care pot fi colorate. 

Densitatea lec iei se stabile te în func ie de ritmul de lucru al elevilor, de perioada în 
care se desf oar  activitatea inând seama de faptul c  la final de semestru randamentul 
elevilor scade. 

Varietatea sarcinilor de lucru, a mijloacelor i modalit ilor didactice utilizate într-o 
ez toare matematic  pune elevii în situa ia de a aplica cuno tin ele asimilate în situa ii noi. Ei 

examineaz , mediteaz , formuleaz  idei, exprim  puncte de vedere diferite, coopereaz  cu 
colegii participând activ la înv are.  

Aceast  activitate las  libertate de exprimare atât elevului, cât i înv torului, iar 
disciplina pe care o impune o astfel de activitate nu se ob ine prin constrângere, ci prin munc  
individual  sau în grup, bine organizat  de c tre înv tor. 

Promovarea interdisciplinarit ii în instruire valorific  informa ia dobândit  de elevi i 
pe alte filiere decât cea colar , asigurând în elegerea, selectarea i prelucrarea acesteia în 
vederea integr rii ei în structuri cognitive i achizi ionarea noilor capacit i. 

În multe situa ii mijloacele extra colare l rgesc orizontul de cunoa tere al elevilor, iar 
cuno tin ele acumulate pot constitui suporturi temeinice pentru însu irea unor elemente de 
con inut. 
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ABORDARE CROSS-CURRICULAR   ÎN CADRUL ORELOR DE 

ŞTIIN E ALE NATURII LA CLASA A III-A 
 
 
Prof. înv. primar BOBOC DOMNICA1 ,  EDU CAMELIA2 – 1,2Şc. Gim. nr.149, Bucureşti 
 

Studiul Ştiin elor vizeaz  observarea şi perceperea lumii in întregul s u, cu 
componentele, procesele si fenomenele caracteristice, ca şi înv area prin în elegere şi 
aplicare. De aceea demersul didactic trebuie deplasat de la ,,ce se înva ” la ,,de ce se înva ”. 
Pentru acesta, în orele de tiin e, trebuie s  asigur m elevilor deprinderile necesare de 
observare, comparare şi clasificare. Aceste deprinderi se pot forma înc  din ciclul primar, prin 
folosirea experimentului, care trezeşte interesul copilului pentru studiul fizicii, îl stimuleaz , îl 
îndeamn  s  descopere, s  cerceteze, s  caute informa ii şi îl ajut  s  în eleag  realitatea care 
îl înconjoar . Activit ile experimentale şi de investigare experimental  realizate cu elevii, 
atât în cadrul activit ilor obligatorii, cât şi în timpul liber, pot constitui solu ia salvatoare.  
 Profesorul dirijeaz  activitatea pe întreg parcursul desf şur rii ei şi în acelaşi timp este 
preg tit s  r spund  la întreb rile cele mai imprevizibile ale elevilor. 
 În proiectarea şi realizarea aceestor demersuri, activitatea profesorului este similar  cu 
cea a unui cercet tor. Elevii trebuie s  desopere propriet i şi  fenomenele ale naturii, s  
experimenteze, s  compare concluziile între ei, aşa cum se întâmpl  într-o comunitate de 
cercet tori, deşi tot ceea ce înva  un copil în şcoal  este deja bine cunoscut şi verificat. 
 Pentru exemplificare am ales con inutul ”Ce este aerul?” la disciplina tiin e ale 
naturii la clasa a III-a. Schi a lec iei s-a realizat pe baza urm toarei scheme. 
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Experimentul nr. 1 
Ipoteza: Cu ce umflam baloanele? 
Materiale: baloane 
Sarcini: Elevii vor umfla baloanele 
Concluzie: Baloanele s-au umplut cu aer. 
Experimentul nr. 2 
Ipoteza: Unde exist  aer? 
Materiale: a) un pahar, un vas cu ap  
Sarcini: a) Elevii vor încerca s  introduc  un pahar , cu gura în jos, într-un vas cu ap  
 b)Elevii vor roti bra ele înainte i-napoi. 
c) Elevii vor sufla in palma. 
d) Elevii vor agita un caiet în fa . 
e) Elevii vor inspira i expira cu putere. 
Concluzie: Aerul exist  peste tot chiar dac  noi nu îl putem vedea.  
Experimentul nr. 3 
Ipoteza: Cum este aerul fa  de ap ? 
Materiale: a) pahar cu ap , paie  
        b) pahar cu ap , cret  
        c) o minge, un vas cu ap  
Sarcini: a) Elevii vor introduce un cap t al paiului în ap  i vor sufla prin cel lalt cap t. 
     b) Elevii vor introduce o bucat  de cret  în ap . 
               c) Elevii trebuie s  scufunde într-un vas cu ap  o minge din plastic 
Concluzie: Bulele de aer se ridic  la suprafa  deoarece  aerul este mai uşor decât apa.  
Experimentul nr. 4 
Ipoteza: Care sunt propriet ile aerului? 
Materiale: veioz , serve el 
Sarcini: Se pune serve elul pe veioz . Se aprinde veioza.   
Concluzie: Aerul nu are culoare, este transparent deoarece putem vedea prin el, nu are miros, 
nu are gust, nu are form  proprie. Aerul cald, fiind mai uşor decât aerul rece se ridic . 
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Poluarea aerului 

Experimente nr. 5 
Ipoteza: Ce face mi carea aerului pe orizontal ? 
Materiale: o lumânare aprins  
Sarcini: Se deschide u a clasei i se a az  lumânarea lâng  tocul u ii, în partea de jos, 
respectiv în partea de sus. 
Concluzie: Mişcarea aerului pe orizontal  se numeşte vânt. Aerul cald, fiind mai uşor decât 
aerul rece se ridic .  
Pe lâng  experiment, în orele de tiin e ale naturii, un rol important predare – înv are, 
precum i în fixarea i consolidarea cuno tin elor îl au utilizarea metodelor moderne de 
înva are – fixare - consolidare. Pentru con inutul ales am folosit Ciorchinele i Explozia 
stelar .  
Activitate frontal  – Ciorchinele 
 
 
Fi  de lucru - Explozia 
stelar  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ora de Arte vizuale i abilit i practice elevii au realizat o mori c , iar la pauz  au ie it 
afar , s-au jucat i au pus în practic  cuno tin ele dobândite. 
Este foarte important ca elevii s  îşi însuşesc  înc  de mici un limbaj ştiin ific corespunz tor. 
În cadrul acestor activit i dezvolt m creativitatea elevilor în paralel cu limbajul. Încuraj m 
elevii s  se exprime folosind mijloacele specifice vârstei: desene, mici proiecte realizate de ei 
dar şi comunicarea oral .  
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ÎNV AREA INTERACTIV  A MATEMATICII I EXPLOR RII 
MEDIULUI ÎN CLASA I - APLICA II PRACTICE 

 
 

Prof.  înv. primar HERE ANU ILDIKO- c. Gim. “Ioan Vl du iu”, Ludu , jud. Mureş 
 

În ultimele decenii educa ia a dobândit noi con inuturi, având o arie larg  de finalit i. 
În acest context rolul colii a devenit mult mai complex. O coal  modern  are în vedere 
con inuturile modernizate ale educa iei, formarea capacit ilor, deprinderilor i competen elor 
pentru via  devin prioritare, încât s  permit  elevilor s - i g seasc  locul într-un sistem 
flexibil i dinamic, ajutându-i s - i dezvolte capacitatea de adaptare la schimbare. Toate 
aceste considerente au fundamentat noul curriculum pentru ciclul achizi iilor fundamentale i 
programa colar  pentru disciplina Matematic  i explorarea mediului. 

În sec iunea Sugestii metodologice a programei colare de Matematic  i explorarea 
mediului se precizeaz  c  ciclul în achizi iilor fundamentale “cadrul didactic va insista pe 
trezirea interesului copilului pentru aceast  disciplin  i pe dezvoltarea încrederii în sine. 
Astfel, jocul didactic va predomina, asigurând contextul pentru participarea activ , 
individual  i în grup, care s  permit  exprimarea liber  a propriilor idei i sentimente.” 

A adar principiul de baz  pentru organizarea activit ii didactice îl reprezint  
interac iunea permanent  cu copiii. Este important ca activit ile propuse s  aib  ca punct de 
plecare interesele elevilor i s  stimuleze curiozitatea lor, dorin a de a formula întreb ri, 
spiritul de ini iativ , nevoia de exprimare a ideilor i a sentimentelor despre ceea ce înva , 
interesul pentru participarea activ  la rezolvarea sarcinilor didactice. Activit ile de înv are 
individuale, în echip  sau în grup vor pune elevul în situa ia de a exersa i a dobândi 
capacit i de cooperare, de sprijin i de colaborare, de primire i asumare de sarcini, de 
coordonare, de lucru în echip , de respectare a regulilor stabilite, de manifestare a ini iativei.  

Disciplina colar  Matematic  i explorarea mediului este expresia integr rii a dou  
discipline de studiu: Matematic  i Cunoa terea mediului. Integrarea asigur  cadrul necesar 
dezvolt rii competen elor cheie, punând elevul în situa ia de a dobândi competen ele necesare 
într-un mod accesibil vârstei.  

Didactica modern  a matematicii consider  ca fiind esen ial complexul de metode, 
tehnici i procedee didactice utilizate în activitatea la clas . Strategiile didactice interactive au 
ca principal  caracteristic  cooperarea elevilor în procesul de înv are, stimulând participarea 
subiec ilor la ac iune. Toate strategiile didactice pot intra în srefa interactivit ii în m sura în 
care au la baz  interrela ionarea reciproc . Strategiile interactive de dobândire a cuno tin elor 
noi au la baz  implicarea elevului în activit i de grup prin metode de predare-înv are 
reciproc . Strategiile interactive de exersare i aplicare a noilor informa ii trebuie s  pun  
elevii în situa ia de a exersa ceea ce au înv at lucrând în grup.  Strategiile interactive de 
evaluare presupun implicarea elevului în procesul de evaluare a propriei activit i/înv ri, 
punându-l pe elev în situa ia de a- i identifica punctele slabe, gre elile i creând contextul în 
care înv area ulterioar  este stimulat , corectat . Metodele cel mai des utilizate în cazul 
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acestor strategii sunt proiectul, jurnalul reflexiv, jurnalul cu dubl  intrare, harta conceptual , 
organizatorii grafici, tehnica R spunde-Arunc -Întreab , metoda 3-2-1 etc. 

În lec iile de matematic  i explorarea mediului la clasa I activismul elevilor trebuie s  
stea la baza alegerii strategiilor i metodelor folosite. Accentuarea laturii formative a 
activit ii va avea ca efect nu doar stimularea gândirii creatoare, a inteligen ei i imagina iei 
constructive, ci i o mai bun  în elegere a no iunilor specifice i o accesibilizare a con inutului 
abstract pentru mul i copii de vârst  colar  mic . 

Lec iile de matematic  i explorarea mediului trebuie privite ca un mijloc de formare a 
deprinderilor i capacit ilor necesare nu numai în activitatea colar , ci i în activitatea 
curent , zilnic  a omului, vizând competen e specifice precum a gândi activ, a analiza/a 
compune/a descompune o problem , a folosi analogii. Dezvoltarea psihic  a copilului pe baza 
activit iilor matematice devine baza pentru însu irea con tient  a no iunilor i în ale domenii 
ale tiin ei, devine premis  a dezvolt rii altor capacit i intelectuale. 

În continuare voi prezenta câteva metode interactive – aplica ii practice utilizate în 
practica colar  pentru con inuturile clasei I: 
1. Numerele naturale 0-100 
    Cardurile cu sarcini: se folosesc dreptunghiuri de carton, t iate în dou . Pe o jum tate este 
scris  o întrebare/exerci iu, iar pe cealalt  jum tate este scris r spunsul. Elevul trebuie s  
identifice buc ile care se potrivesc, ref când astfel cartona ele ini iale. 
 

Num rul cu 1 mai 
mic decât 70 

 69 

       

27    29  
 

28 

 

Vecinul mai mare al 
num rului 59 

      60 

 
2. Adunare i sc derea 
    Harta Kinestezic : pe coli mari de hârtie se noteaz  anumite informa ii care vor fi aranjate 
dup  o anumit  logic . Colile se a eaz  pe podea. Elevul trebuie s  p easc  pe ele în ordinea 
indicat  de s ge i i s  explice informa iile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Universul/Soarele – surs  de lumin  i c ldur  

Harta cognitiv /conceptual : este o reprezentare grafic  care permite “vizualizarea 
organiz rii proces rilor mentale a informa iilor legate de o problem  de con inut sau concept”. 
Poate fi integrat  atât în activit ile de grup, cât i în cele individuale. H r ile conceptuale 

6 20 28 2 

15 13 7 
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reprezint  i instrumente care îi permit cadrului didactic s  evaluaze atât cuno tin ele pe care 
le de in elevii, cât i rela iile pe care ace tia le stabilesc între diverse concepte, modul în care 
î i construiesc structurile cognitive, asociind i integrând cuno tin ele noi în experien e 
cognitive anterioare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Forme i transfer de energie 
    Experimentul pe echipe: Aceast  metod  poate fi definit  ca fiind o observare provocat . 
Înv area prin experimentare trebuie s  fie determinat  de cinci faze: experimentarea propriu-
zis  (acticitatea în cadrul experimentului), împ rt irea experien ei (observa iile i reac iile 
sunt comunicate celorlal i colegi), analiza (principiile observate sunt dezvoltate la un nivel de 
cunoa tere superior) i aplicarea (reflec ii asupra a ceea ce s-a înv at). 
Exemplu: Domeniu: tiin ele fizicii  
                Con inut: Forme i transfer de energie  
                Ce este energia? 
1. Necesar:  
- un pieptene de plastic 
- buc ele mici de hârtie 

 A eza i buc elele de hârtie pe o suprafa  de plastic sau de 
lemn; 
 Trece i de mai multe ori pieptenele prin p rul uscat; 
 Apropia i pieptenele de buc elele de hârtie i obsreva i ce se 
întâmpl ; 
 Nota i observa iile. 

2. Necesar: 
- un balon umflat 
- un pulover/fular de lân  

 Freca i energic o parte a balonului de fular/pulover; 
 Apropia i balonul cu partea respectiv  de un perete i 
observa i ce se întâmpl ; 
 Nota i observa iile. 

3. Necesar: 
- o rigl  de plastic 
- un pulover/fular de lân  
- un robinet 

 Freca i energic rigla de fular/pulover; 
 Da i drumul apei s  curg  cu un fir sub ire; 
 Apropia i rigla de firul de ap  i observa i ce se întâmpl ; 
 Nota i observa iile. 

 
Observa iile se vor nota în tabelul de mai jos: 

FI  DE EXPERIMENT 
Data: Am lucrat cu ................................................ 

Necesar: 
Observa ii: 
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ÎNV AREA EFICIENT  A MATEMATICII ŞI ŞTIIN ELOR 
 ÎN INV MÂNTUL PRIMAR -  ABORDARE INTEGRAT  
 
 

Prof. înv. primar IOVI E MIHAELA C T LINA- 
Şcoala Gimnazial  ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt”, Dobrov , jud. Iaşi 

  
Proiectarea curriculum-ului pe competen e ofer  elevilor o înv are eficient . Accentul 

cade pe sensul înv rii – la ce îi serveşte elevului ceea ce înva  la şcoal . Este foarte 
important ce poate s  fac  şcolarul cu ceea ce ştie. 

Disciplinele, matematica şi cunoaşterea mediului, au un num r mare de aspecte 
comune, iar studierea acestora asigur  premisele înv rii logice a con inuturilor ce trebuie 
înv ate. La clasa preg titoare, clasa I şi clasa a II-a se studiaz  integrat disciplina Matematic  
şi explorarea mediului. Pe parcursul ciclului achizi iilor fundamentale, cadrul didactic va 
urm ri realizarea de conexiuni între toate disciplinele prev zute în schema orar  a clasei, prin 
crearea de situa ii de înv are pentru via a cotidian . 

Abordarea în manier  integrat  a conceptelor matematice faciliteaz  înv area prin 
corelarea teoriei cu elemente specifice mediului înconjur tor. Conceptele sunt mai bine 
însuşite dac  sunt transpuse în situa ii concrete.  Elevul are posibilitatea de a adresa întreb ri, 
de a g si r spunsuri la problemele întâlnite, de a compara m rimi din mediul apropiat, de a-şi 
manifesta curiozitatea pentru anumite fenomene, rela ii. Obiectele pot fi sortate dup  diferite 
criterii,  urmat  de colectarea informa iilor sub form  de tabele, grafice, diagrame. Colectarea 
informa iilor face apel la memoria vizual  a copiilor, dar şi la reprezent ri ale obiectelor şi 
fenomenelor. Apelul la concret este esen ial  pentru însuşirea conceptelor matematice, elevul 
înva  mai uşor dac  manipuleaz  material concret (ghinde, castane, nuci, boabe de porumb, 
fasole...). Referitor la utilizarea materialului didactic în activitate, înv torul va avea în 
vedere c  nu abunden a materialelor hot r şte succesul, ci varietatea, calitatea şi arta de a-l 
utiliza.  

Al turi de utilizarea materialelor didactice în activit ile matematice, înv torul 
trebuie s  gândeasc  predarea con inuturilor ca o poveste. Povestea d  sens lumii şi 
experin elor, deoarece copiii sunt puternic atraşi de poveşti. Dac  datele problemei sunt mai 
apropiate de interesele lor zilnice – poveşti, desene, jocuri – rezolvarea va fi efectuat  cu mai 
mult  pl cere. Prin intermediul desenelor animate, poveştilor putem transmite copiilor lucruri 
la care s  se gândeasc , care s -i provoace s  gândeasc . Exemple: ghicitori matematice cu 
personaje din basm sau poveşti; ,,Povestea celor 5 pâini”, de Ion Creang ; desene animate 
,,Clubul lui  Mickey Mouse”, poezii matematice, cântece – Şade ra a pe butoi, Num r toarea etc. 

Numeroase cadre didactice elaboreaz  poveşti, exerci ii atractive, jocuri pentru ca s  
creasc  motiva ia înv rii elevilor. Introducerea jocului didactic în activit ile de matematic  
imprim  acestora un caracter atractiv, vesel, previne apari ia oboselii, instalarea unei st ri de 
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plictiseal , de monotonie. Prin joc elevii devin motiva i de a se implica activ în rezolv rile 
exerci iilor şi problemelor, devin mai descurc re i, mai intelien i, mai încrez tori. Jocul 
didactic, predominant în activit ile de la înv mântul primar, asigur  contextul pentru 
participarea activ  a elevilor, individual  sau în grup, cu accent pe spontaneitate, creativitate 
şi nu pe rigurozitatea ştiin ific  a con inuturilor. Într-o activitate în care se integraz  jocul 
didactic, atmosfer  este de bun  voie şi cooperare.  

Conform programei şcolare, elevii trebuie s  fie stimula i s  întrebe, s  intervin , s  
aib  ini iativ , s  exprime idei şi sentimente pentru ceea ce înva . Curiozitatea, interesul 
pentru cunoaştere, pl cerea de a lucra sunt câ iva factori motiva ionali interni. Recompensa 
este factorul motiva ional extern cel mai frecvent utilizat. Recompensa trebuie s  fie centrat  
pe realiz rile elevului, s  fie sincer . Majoritatea factorilor au în comun faptul c  motiva ia 
constituie un ansamblu de for e ce stimuleaz  elevul de a se angaja într-o activitate.  

Educa ia prin matematic  trebuie s  plac , s  fie de folos, s  formeze oameni 
echilibra i şi preg ti i de a se integra în societate. 
Exemplu de sarcini de lucru în manier  integrat  pentru clasa preg titoare: 

1. Un punct de plecare este cel al textelor literare, pezentarea Legendei lunii ianuarie. 
Elevii au posibilitatea de a întreba, de a-şi exprima opiniile privind provenien a cuvântului 
,,ianuarie”. Se poate preciza anotimpul din care face parte prima lun  din an. 
2. Se întocmeşte calendarul lunii ianuarie, a anului 2017. Pentru început sunt enumerate 
zilele s pt mânii, apoi se fixeaz , în calendar,  prima zi din an. Elevii aprofundeaz  
numerele naturale în concentrul 0-31. Sarcinile de lucru pot fi diferen iate, astfel încât, elevii 
s  participe activ. (ex.: Câte zile de miercuri are luna ianuarie? Care sunt aceste date? Care 
sunt vecinii numerelor 17, 30, 8? Dac  azi e joi, ce zi va fi peste 2 zile? Ce zi din s pt mân  
este format  din 3 silabe? Care sunt obiceiurile din prima zi din an?) 
3.  

Luni Mar i Miercuri Joi Vineri Sâmb t  Duminic  
      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31      

 
4. Ce jocuri sunt pl cute copiilor iarna?  Se prezint  copiilor o fiş  cu oameni de z pad . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ION                                           ALIN                                         DORU 
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Câ i oameni de z pad  sunt?  Cum se mai spune la z pad ? Ce considera i c  le lipseşte 
oamenilor de z pad ? Cum se numesc? Care este mai vesel?  Alin ne roag  s  form m 
numere de dou  cifre cuprinse între 10 şi 31! Ordoneaz  cresc tor cifrele descoperite! Afla i 
suma/diferen a numerelor...  
Sarcinile de lucru pot fi variate, cu accent pe nevoia de înv are a elevului.  
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UTILIZAREA ABORD RII CROSS-CURRICULARE-MODALITATE 
DE CREŞTERE A MOTIVA IEI ELEVILOR PENTRU STUDIUL 

FIZICII 
 
 

Prof. POPOI LIVIU MIHAI– Liceul Tehnologic Auto, Craiova, jud. Dolj 
 

Motto : ,,Motiva ia este unul dintre cele mai importante prerechizite ale înv rii şcolare“ 
Andrei Vocila 

 
În scopul motiv rii înv rii fizicii şi dezvolt rii înv mîntului axat pe competen e, 

care contribuie la formarea şi dezvoltarea personalit ii elevului, profesorii în cadrul lec iilor, 
au oportunitatea de a realiza orientarea de perspectiv  c tre integrarea profesional  a elevului. 
Motivarea elevilor s  înve e, s  în eleag  şi s  iubeasc  fizica poate fi realizat  din perspectiva 
orient rii acestora spre profesiile legate de dezvoltarea continu  a tehnologiilor moderne în 
diversele domenii ale vie ii (ştiin , industrie, medicin , agricultur  etc). Dar şi încrederea 
elevilor în propriile abilit i poate juca de asemenea un rol important în înv are: 
autoeficacitatea, m surat  ca nivel de încredere a elevului, poate prezice performan a. 
Sentimentele negative sau anxietatea fa  de fizic , pe de alt  parte, pot deveni o barier  în 
calea rezultatelor bune. În plus, exist  dovezi de cercetare referitoare la faptul c  elevii c rora 
le place fizic  îşi m resc motiva ia intrinsec  de a înv a şi vice-versa. Ei pot fi, de asemenea, 
mai deschişi pentru a face un num r mare de cursuri de factur  realist  şi de a urma o carier  
în domeniul realist. În ceea ce priveşte continuarea studiilor şi alegerea carierei, cercetarea 
atitudinilor şi percep iilor elevilor duce la concluzia c  elevii nu v d relevan a studiilor lor de 
matematic  şi de ştiin e pentru activitatea lor profesional  viitoare. În plus, ei au adesea opinii 
stereotipice şi înguste cu privire la aceste cariere sau, uneori, nu au nici o informa ie despre 
ceea ce înseamn  s  fii om de ştiin  sau inginer.  

https://bvbiblioteca.wordpress.com/2015/01/01/cum-a-aparut-ianuarie-in-calendar/
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Diferen ele dintre sexe afecteaz , de asemenea, aspira iile în carier , fetele fiind mai 
pu in interesate în alegerea carierei în domeniul matematicii sau ştiin elor. În Europa, la 
nivelul şcolii, unele dintre recomand rile pentru abordarea acestor probleme includ predarea 
matematicii şi a ştiin elor în context şi consolidarea de parteneriate cu centrele ştiin ifice unde 
profesioniştii din domeniul matematicii şi ştiin elor ar putea oferi informa ii referitoare la 
carier  şi pot ac iona ca modele pozitive. 

 Elevii pot beneficia, de asemenea, de oportunitatea de a aplica cunoştin ele dobândite 
în şcoal  în situa ii reale de munc  sau în activit i de cercetare. Totodat  exist  un interes 
crescând pentru strategii na ionale de motivare în înv area matematicii şi ştiin elor naturii. 

În România nu se pune problema existen ei unor programe na ionale de acest tip, în 
condi iile subfinan rii înv mântului, dar şi comportamentului a institu iilor implicate. 
Astfel, Institutul de Ştiin e ale Educa iei (ISE) este un adversar al Ştiin elor naturii prin 
propunerile de pân  acum: disciplina Ştiin e (care prin fuziunea disciplinelor componente 
reducea numarul total de ore alocate) şi îndrum ri care ignor  una din numeroasele 
recomand ri ale UE şi anume: formularea explicit  a "competen ei matematice în ştiin e şi 
Tehnologii". Acest tip de competen  este considerat  de UE "competen  cheie din 
perspectiva înv rii pe parcursul întregii vie i". Mergând pe aceeaşi direc ie, în pres  dup  
fiecare evaluare na ional  ştiin ele reale sunt criticate pentru rezultatele dezastruase.Suntem 
pe penultimul loc la testele de tip PISA în Europa, dar pe primele locuri la rezultatele la 
olimpiade.  

Testele respective şi evalu rile de la clasele II-VI pun accent pe dimensiunile 
aplicativ-practic  şi interdisiplinar  necesare integr rii individului în via a social  (prin 
în elegerea la nivel optim a fenomenelor naturii, a func ion rii unor aparate şi dispozitive 
precum şi a cauzalit i din punct de vedere ştiin ific) iar olimpiadele testeaz  ,,genialitatea” şi 
arat  poten ialul unor elevi de a ajunge înal i specialişti. Faptul c  ministerul apreciaz  mai  
mult performan a unui num r restrâns de elevi în dauna unei viitoare dezvolt ri profesionale 
armonioase a unui num r incomparabil mai mare, va duce la apari ia analfabetismului 
ştiin ific şi la dificult i de integrare socio-profesional .  

În aceste condi ii motivarea eleviilor la disciplina fizic  îl determin  pe profesor s  
g seasc  modalit i cât mai atractive. Dintre acestea abordarea cross-curricular  este o 
variant  atractiv , presupunând o abordare holist  şi constructivist  a procesului curricular cu 
grade diferite de integrare la nivelul: obiectivelor, metodologiei, con inuturilor înv rii, 
criteriilor şi modalit ilor de evaluare.  

Aceast  abordare are în prim-plan centrarea pe elev (centrarea pe competen e, 
proiectarea tematic , proiectarea modular ) i temele cross-curriculare (bazate pe unit i 
integrate de studio care permit conectarea cu problematica realit ii şi exersarea integrat , 
contextual  a unor competen e-cunoştin e, proceduri, atitudini şi valori) iar ca feed-back 
evaluarea rezultatelor dincolo de condi iile rigide ale comportamentului observabil utilizând 
metode alternative de evaluare, care integreaz  evaluarea cu înva area.  

Pentru a avea succes motiva ional abordarea cross-curricular  la fizic , ca şi la 
celelalte  ştiin e ale naturii, solicit  crearea unor experien e diverse de înva are şi 
experimentarea achizi iilor înv rii în contexte concrete şi variate. Din punct de vedere cross-
curricular, la ştiin ele naturii motiva ia se poate provoca prin : 
- promovarea unor comportamente, valori şi atitudini pozitive : dezvoltarea personal , 
integrarea social , diversitatea cultural , s n tate. 
- teme cu caracter complex ap rute ca urmare a unor provoc ri pe care societatea 
contemporan  le adreseaz  educa iei : Educa ia ecologic , Nevoi şi resurse, Echilibre şi 
dezechilibre naturale,  Determinism şi predictibilitate, Descoperiri accidentale, Tehnologia 
naturii şi natura tehnologiei, Informa ie şi hazard. 
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- centrarea pe competen e de baz  : comunicarea în limbaj corect ştiin ific, rezolvarea de 
probleme, a înv a s  înve i.  
- evaluarea prin metode alternative de evaluare : eseu, referat, investiga ie, etc. 

Tot din punct de vedere al motiva iei aceasta poate fi creat  prin formele de organizare 
ale activit ilor : 
- discipline op ionale (ScrMetFizica2014rom.doc) : 
Gimnaziu: Fizica distractiv ; Fizica i calculatorul; Ecologie prin fizic ; Fizic  interactiv ; 
Istoria tehnicii; Istoria ştiin ei.  
Liceu: Fizica i calculatorul; Aplicarea analizei matematice la rezolvarea problemelor de 
fizic  în liceu; Farmecul de a rezolva probleme de la olimpiadele de fizic ; Fizica mediului 
(bio-chimie-fizic ); Unele probleme de geofizic  (impact în via a cotidian ); Introducere în 
meteorologie i metrologie); Fizic  i inginerie (bazele tehnicii contemporane; Ştiin a şi 
Universul, Ştiin a şi Via a. 
- teme de cerc :  
Materie – Energie - Transfer; For e; Mişcari; Distan a şi viteza între microcosmos şi 
macrocosmos; Ştiin a şi Etica; Interac iuni; Reac ii şi rela ii, cauze şi efecte;  
C l tori şi c l torii prin Univers; Magia ştiin ei; Poten ialul creator uman : descoperiri şi 
inven ii care au revolu ionat lumea; Siliciu / carbon –  informa ie / cunoaştere; Integrarea 
tiin elor. 

- experiment  cross-curricular (Şcoala “George Coşbuc”- Baia Mare): 
Magie cu o l mâie - Pluteşte l mâia? De ce? Dar dac  este dezbr cat  de coaj ? 
Cartoful plutitor în solu ie de zah r de diverse concentra ii 
Balonul magic, o butelie de plastic şi... aer 
Lamp  cu bule : câteva stafide şi un pahar cu ap  mineral  carbogazoas  
Predarea cross-curricular  în momentul de fa  se va limita la domenii mici, discipline 

op ionale, lec ii în num r redus, introducerea suportului no ional pân  când ministerul va lua 
în serios dimensiunile aplicativ-practic  şi interdisiplinar , care la noi lipsesc cu des vârşire 
din curriculumul şcolar şi admiterea în înv mântul superior se va face prin teste 
interdisciplinare sau de cultur  general  apropiate de domeniul de calificare. Dar pentru 
aceasta trebuie ca ministerul s  adopte o viziune unitar  asupra sistemul de înv mânt. 
Evalu rile de la clasele IV-VI sunt de tip cross-curricular dar con inutul no ional nu este astfel 
structurat şi nici num rul de ore nu este suficient, pentru ca profesorul s  realizeze sinteze 
interdisciplinare şi transdisciplinare.  

Aceste test ri arat  competen ele dobândite de elevi la sfârşitul ciclului primar şi la 
jum tatea celui gimnazial şi atât…pentru c  nu exist  un program de valorificare a 
concluziilor desprinse. La sfârşitul gimnaziului apare alt tip de evaluare, prima de acest tip din 
cariera elevilor, pe baza c reia sunt create clasamente care permit continuarea studiilor 
elevilor care îi bulverseaz  pe elevi (sau îi acomodeaz  cu examenele viitoare!).  

Aceast  inconsecven  a factorilor de decizie (jum tate din şcolarizare sunt evalua i 
sub o form , iar cealalt  perioad  sub alt  form  în condi iile unui con inut no ional 
supradimensionat) este principalul impediment al bunei func ion ri a sistemului de 
înv mânt. 
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MOTIVE PENTRU A STUDIA DE PL CERE LA MATEMATIC  
 
 

Prof. COHAL DANIELA- C.T. „Gh. Asachi” Botoşani, jud. Botoşani 
 

Motto: „Educa ia este cea mai puternic  arm  pe care o pute i folosi pentru a schimba 
lumea.” Nelson Mandela 

 „Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris Universul.” Galileo  Galilei 
   
 

Cred c  to i profesorii de matematic  sau confruntat m car odat  cu refuzul elevilor de 
a înv a temeinic la matematic  precum şi indiferen a p rin ilor în ceea ce priveşte 
colaborarea cu şcoala. Acest lucru se datoreaz  în mod special situa iei economice precare şi a 
modului cum decurge admiterea în înv mântul superior.  

Elevii trebuie ajuta i s  în eleag  faptul c  matematica doar pare o disciplin  grea – 
pentru neini ia i, dar odat  ajunşi la un nivel bun de în elegere a no iunilor toate problemele şi 
exerci iile ajung la rangul de „aplica ii frumoase”, iar efectul este motivarea acestuia s  
descopere matematica, antrenarea creierului, dezvoltarea capacit ilor de logic , dezvoltarea 
instinctului de a studia mereu. 

Un motiv important  -pentru a determina elevii sa studieze la matematic  ar fi 
revizuirea rela iei de comunicare profesor – elev. Dezvoltarea abilit ilor de comunicare între 
profesor şi elevi depinde în mare m sur  de talentul şi stilul profesorului de a se face în eles şi 
pl cut de c tre elevii s i, de împletirea adecvat  a metodelor de lucru la clas , de adecvarea la 
stilul şi nevoile elevilor a con inutului prezentat mai ales c  în ultimii ani interesul elevilor 
pentru educa ie este din ce în ce mai sc zut, şi nu în ultimul rând şi al p rin ilor acestor elevi.. 

Referitor la metodele de lucru la clas  putem spune pe scurt c  al turi de demonstra ia 
matematic  şi metoda exerci iului, conversa ia se foloseşte mult la matematic . Ea determin  
o participare activ  din partea elevilor pentru c  profesorul adreseaz  întreb ri clasei în orice 
moment al lec iei. De asemenea elevul poate adresa întreb ri profesorului în leg tur  cu 
subiectul predat. Este recomandabil a deprinde elevii s  adreseze întreb ri profesorului când 
nu în eleg ceva, aceasta bineîn eles cu condi ia s  nu se perturbe procesul de înv are pentru 
ceilal i elevi (întreb rile s  fie concrete şi la subiect). Prin utilizarea corect  a acestei metode 
se ob ine un ritm de munc  în care sunt atraşi şi elevii neaten i sau mai pu in disciplina i. 

inând seama de recomand rile lui A. Revuz, toate mijloacele de comunicare trebuie 
şi pot fi utilizate: vorba, gestul, textul citit sau ascultat, desenul, crochiurile, imaginile fixe sau 
animate, filmul vorbit sau mut sub diversele lui forme tehnice, televiziunea etc. Dac  anumite 
metode prin vechimea lor sunt mai mult utilizate ca altele noi, nici una nu o exclude şi nu este 
înlocuit  de alta. 

O bun  comunicare între profesor şi elevi duce la formarea unui climat propice pentru 
creşterea calit ii actului educa ional, o bun  preg tire nu numai la  o anumit  disciplin  dar şi 
un limbaj bogat şi variat, un bagaj de cunoştin e care va permite o integrare rapid  şi facil  pe 
pia a muncii. Un alt motiv, la fel de bun ar fi prezentarea importan ei matematicii şi utilizarea 
acesteia in via a de zi cu zi prin exemple diverse şi împletirea acestora cu no iuni de istorie a 
matematicii. Drept exemple  putem aminti de utilitatea matematicii în buc t rie – la 
prepararea unei re ete se folosesc de obicei frac iile. Buc tarii trebuie s  ştie de asemenea s  
dubleze, tripleze şi uneori s  înjum t easc  m surile din re ete. Aceasta înseamn  c  trebuie 
s  în eleag  frac iile. Totodat  matematica apare în  comer , politic , agricultur  , farmacie , 
geografie (scara unei h r i), pariuri sportive (se folosesc probabilit i). De asemenea se pot  
aminti leg turile matematicii cu celelalte discipline şcolare şi anume: referitor la leg tura 
matematicii cu româna putem exemplifica prin subiecte de la concursul „Plus minus Poezie”, 
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referitor la leg tura matematicii cu fizica, biologia şi chimia este mai mult decât vizibil faptul 
c  elevii au nevoie în rezolvarea problemelor la aceste discipline de no iuni de matematic  
elementar  precum şi de trigonometrie. Nu în ultimul rând, putem exemplifica faptul c  
matematica are numeroase aplica ii în economie cum ar fi no iunea de dobând  care se 
introduce cu ajutorul no iunii de procent, utilizându-se exemple concrete. Calculele cu 
procente sunt întâlnite apoi în manualul pentru clasa a X-a M2 (profil  ştiin e sociale, silvic) în 
cadrul capitolului Calcul numeric şi elemente de matematici financiare. Un al treilea motiv  - 
dar nu ultimul – pentru a sus ine şi încuraja elevii sa studieze matematica ar fi g sirea unui loc 
de munc  dup  terminarea studiilor. Trebuie s  faci lucruri mai mici, pentru a le construi pe 
cele mari Un contabil bun, un operator IT bine preg tit sau un medic bun va g si întotdeauna 
un loc de munc  bine pl tit. Evident, elevii întreab  leg tura dintre matematic  si medicina, 
dar din discu iile cu medici cu experien  aceştia spun c  un medic care a f cut liceul la profil 
matematic  – informatic  d  pacien ilor s i o schema mai bun  de tratament decât un medic 
care a avut în liceu un profil umanist – f r  a dori s  se supere cineva. De asemenea pentru un 
chelner bun ai nevoie de o serie de calit i  dintre care amintesc doar dou : abilitatea de a 
memora comenzile şi bune abilit i de calcul matematic pentru a calcula notele de plat ; - deci 
din nou matematic  

Şi în loc de concluzii : matematica trebuie în eleas  şi studiat  nu doar de  oamenii de 
ştiin . E pentru to i. Când mergem la cump r turi, când ne aranj m casa, când prepar m ceva 
la buc t rie, sau când mergem la farmacie, sau când gr din rim, fie folosim principii 
matematice, fie tragem foloase de pe urma lor. 
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ABORD RI CROSS-CURRICULARE ÎN PREDAREA-ÎNV AREA 
MATEMATICII 

 
 

Prof. SECRIERU MIHAELA- coala Gimnazial  „M. Sadoveanu”, Gala i, jud. Gala i 
 

Motto: „Intrarea în ara cunoa terii se face pe podul matematicii.” ( tefan Bârs nescu) 
 

Abordarea cross-curricular  este o abordare holistic  şi constructivist  a procesului 
curricular, care urm reşte, prin stabilirea unor grade diferite de integrare la nivelul 
obiectivelor, con inuturilor, metodologiei, conceptelor etc., atingerea unor rezultate pentru 
care este nevoie de o organizare tematic / integrat  a curriculumului. 

Metodele de înv mânt reprezint  c ile folosite în coal  de c tre un profesor în a-i 
sprijini pe elevi s  descopere via a, natura, lumea, lucrurile i tiin a. Ele sunt totodat  
mijloace prin care se formeaz  i se dezvolt  priceperile, deprinderile i capacit ile elevilor 
de a ac iona asupra naturii, de a folosi roadele cunoa terii, transformând exerci iul în facilit i 
inferioare , formându- i caracterul i dezvoltându- i personalitatea. 
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Folosirea metodelor interactive plaseaz  elevii în centrul procesului educativ, m rind 
poten ialul interactiv al acestora. În societatea contemporan ,  din ce în ce mai mult, 
creativitatea devine o condi ie a existen ei omului. Se tie ca în func ie de cum este organizat 
i orientat, procesul de înv mânt poate duce la dezvoltarea  gândirii creatoare dup  cum 

poate duce i la formarea unei gândiri ablon, rigide. 
Pozi ia cadrului didactic în fa a provoc rilor pe care le constituie instruirea în 

societatea actual  trebuie reorientat  în acord cu cerin ele prezentului, dar mai ales ale 
viitorului. Este necesar  redimensionarea rolurilor şi ipostazelor, comportamentul deschis şi 
atitudinea pozitiv , activizant  şi reflexiv , promovându-se înv area interactiv  şi realizându-
se stimularea poten ialului creativ al elevilor. 

O modalitate de cunoaştere/înv are a ac iunilor posibil de întreprins în procesul 
didactic activ trebuie s  porneasc  de la cadru didactic, care trebuie s  fie creativ. Posibile idei 
ce ar putea fi aplicate sunt: 
 crea i în clas  o atmosfer  prietenoas  dar de exigen  ştiin ific  şi pedagogic ;  
 c uta i îmbinarea activit ii frontale cu cea individual  şi cu cea în echip ;  
 propune i situa ii de înv are interactive; implica i-v  în jocul didactic ;  
 asigura i o aplicabilitate imediat  a con inutului de înv at;  
 baza pentru proiectarea activit ilor/lec iilor s  fie cunoaşterea diferen elor dintre elevi;  
 sprijini i efortul de înv are al elevilor r spunzând oric rei nedumeriri sau oric rui 

moment de cump n  în activit ile acestora  
 încuraja i exprimarea opiniilor personale ale elevilor respectând câteva reguli de baz : cel 

care întreab  nu trebuie întrerupt, to i elevii s  asculte întrebarea, comentariile vor fi 
constructive şi la obiect, f r  remarci referitoare la persoane, f r  tent  arogant ;  

 folosi i conversa ia didactic  pentru a mobiliza gândirea elevului;  
 accepta i diversitatea de opinii şi de idei;  
 aprecia i pozitiv gândirea critic  dezvoltat  la elevi prin demersurile celorlalte discipline 

de înv mânt;  
 realiza i forme de evaluare continu  cu caracter stimulativ, pentru dezvoltarea 

autocontrolului şi autoevalu rii conştiente la elevi;  
 crea i o atmosfer  de lucru bazat  pe cooperare;  
 stimula i interesul fiec rui elev, aprecia i fiecare dovad  de comportament activ;  
 stimula i curiozitatea elevilor aducând mereu exemple noi şi solicitând exemple din partea 

lor;  
 preveni i instaurarea factorilor de blocaj ai creativit ii evitând exagerarea competi iei şi 

ierarhizarea reuşitelor .  
Nevoia de inovare este esen iala pentru bunul mers al colii, al vie ii, al vremurilor  în 

care tr im. Rezultatele ob inute ne permit s  consider m c  scopul pred rii matematice este s  
dezvolte gândirea matematica a elevilor , gândirea lor creativa; s  dezvolte originalitatea i 
flexibilitatea ei. 

Temele cross-curriculare pornesc de la problemele semnificative ale lumii reale, cu 
relevan  pentru via a de zi cu zi şi de la nevoile de înv are ale elevilor în contextul lumii de 
azi. Avantajul acestor lec ii este c  ele creeaz  un foarte bun context pentru înv tare. Astfel de 
abord ri care implic  i disciplina matematic  pun elevii în situa ia de a utiliza cuno tin ele de 
matematic  în alte contexte decât cele pur matematice, în consecin  elevii descoper  
utilitatea matematicii în via a de zi cu zi. 

Propun ca exemplu lec ia „Recapitulare opera ii cu numere ra ionale pozitive, la clasa 
a VI-a” care se poate desf ura sub form  de proiect. La aceast  lec ie elevii vor combina 
cuno tin ele de matematic  i educa ie tehnologic . Elevii vor trebui s  cunoasc  no iunea de 
venit, consum, economii. Activitatea se va desf ura pe echipe, dup  un scenariu realizat de 
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profesor.S  presupunem c  dorim s  petrecem vacan a de iarn  în Maramure , pentru dou  
zile. Elevii primesc un tabel cu cheltuielile presupuse de drum. Profesorul stabile te suma de 
bani de care dispun pentru excursie (spre exemplu 100 lei).  Elevii î i dau seama ca suma este 
insuficient  i propun realizarea unor felicit ri i a unor obiecte decorative. 

Fiecare membru al echipei va avea un rol foarte bine stabilit: un elev va avea 
responsabilitatea verific rii aspectelor legate de costul excursiei în Maramure , altul va 
verifica notarea materialelor necesare i a costurilor lor pentru realizarea unor felicit ri hand 
made, altul ca avea în vedere verificarea not rii materialelor necesare i a costurilor pentru 
realizarea de obiecte decorative de Cr ciun, altul se va ocupa de verificarea not rii costurilor 
de vânzare pentru felicit ri i obiecte decorative. 

Elevii alc tuiesc o list  cu materialele necesare, precum i pre ul fiec rui material. Ei 
au f cut cump r turi din economiile lor (cei 100 lei de la inceput), au realizat un poster prin 
care anun  vânzarea de produse hand made cu tematic  de Cr ciun, i au vândut produsele.  

Dup  vânzarea produselor elevii au vrut s  vad  dac  au câ tigat sau dac  au pierdut 
banii în aceast  prim  afacere, completând un tabel ce cuprinde: suma cheltuit , suma 
câ tigat , profit/pierdere. 

Dup  realizarea activit ii principale, elevii vor avea de completat o fi  de lucru ce 
cuprinde un tabel în care sunt sintetizate datele: 

 
Cantitatea 
materialelor 
necesare pentru 20 
felicit ri 

Cantitatea materialelor 
necesare pentru 120 
obiecte decorative 

Cât 
cump r? 

Cât 
cost ? 

Cât câ ting din 
vânzarea 
felicit rilor? 

Cât câ ting din 
vânzarea 
obiectelor 
decorative? 

      
Dup  efectuarea calculelor, fiecare grup prezint  r spunsul la cel pu in o întrebare. 
Dup  prezentarea tuturor rezultatelor conduc discu ia astfel încât s  pun în eviden  etapele 
rezolv rii problemei i concluzionez afirmând c , în via a de zi cu zi, problemele sunt 
complexe, dar pot fi abordate i pot fi identificare solu ii utilizând matematica. 
Pentru consolidarea cuno tin elor, le voi da elevilor o problema, s  o rezolve pe echipe. De 
exemplu: Alexandra i mama ei doresc s  cumpere un calculator la un pre  de 2000 lei. Ce 
strategie de vânzare a felicit rilor si obiectelor decorative le propune i? Propune i strategii 
realiste. Nu uita i, c  ele nu au ajutor. Argumenta i strategia propus  prin calcule.  
La finalul activit ii fiecare grup  va prezenta pe o coal  de flipchart, argumentele, caculele i 
strategia propus . O astfel de abordare a unei lec ii de matematic  mut  centrul succesului 
dinspre profesor spre întreaga clas . 
În concluzie o abordare cross- currsicular  are ca scop: înv area unor concepte i principii 
care inter-rela ioneaz  prin rezolvarea de situa ii problem , crearea unor contexte autentice în 
care elevii sunt pu i în situa ia de a aplica cele înv ate, dobândirea de noi cuno tin e prin 
investigarea unor situa ii reale. 
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MOTIVA IA, BAZA DEZVOLT RII UMANE 
 

 
Psiholog CARP ADRIANA- Liceul Tehnologic de Mecatronic  i Automatiz ri, Ia i, jud. Iaşi 

 
Motto: ”Educa ia este ceea ce r mâne dup  ce ai uitat tot ceea ce ai înv at în coal .” 

Albert Einstein 
 

Genera iile trecute ne-au l sat proverbul „Ai carte, ai parte!”, un îndemn direct pentru 
tineri de a-şi canaliza energiile şi efortul spre şcoal , spre a investi în propria dezvoltare. 

Ne întreb m în ce m sur  mai este ast zi un astfel de îndemn capabil s  concentreze şi 
s  stimuleze efortul elevilor? R spunsul se poate reg si în regândirea unei rela ii vechi dar 
extrem de actuale: motiva ia pentru înv are – performan a şcolar . 

Într-o societate care pare s  nu-şi mai g seasc  direc ia sau reperele, educa ia de tip 
şcolar tinde s  devin  victima tuturor schimb rilor de perspectiv , de viziune sau lipsei de 
viziune a celor care încearc  în fiecare an s  reformeze sistemul educa ional, sistem despre 
care se afirm  c  nu mai este potrivit pentru contemporaneitate. 

Motiva ia este un „concept fundamental în psihologie i, în genere în tiin ele despre 
om, exprimând faptul c  la baza conduitei umane se afl  întotdeauna un ansamblu de mobiluri 
– trebuin e, tendin e, afecte, interese, inten ii, idealuri – care sus in realizarea anumitor 
ac iuni, fapte, atitudini”. 

Atât pentru cei care se afl  la catedr , pentru p rin i sau pentru exper ii în domeniul 
ştiin elor educa iei, motiva ia este cheia succesului în înv are. De la Piaget la Gardner, 
teoreticienii mecanismelor înv rii au subliniat faptul c  motiva ia este fundamentul pe care 
se construieşte succesul educa ional. 

A a cum definesc psihologii motiva ia, aceasta este un proces de baz  ce „activeaz , 
direc ioneaz  i men ine comportamentul uman”. Într-un cuvânt, dac  vrei ca un copil s  
înve e, acesta trebuie s  aib  propria sa motiva ie, a ta neavând nici un rol, decât în cazul în 
care el va vrea s  te mul umeasca.  

Un copil motivat doreşte s  înve e, se bucur  atunci când realizeaz  activit i 
rela ionate cu înv area şi crede c  şcoala şi înv area sunt activit i importante pentru via a 
lui. 

Motiva ia pentru înv are a elevilor trebuie stimulat , orientat , între inut , iar cadrul 
didactic joac , al turi de p rin i, un rol de prim rang în aceast  întreprindere. Astfel, este 
esen ial ca educatorii s  fie convinşi c  este nevoie de interven ia lor pedagogic  şi c  
deficitul de motiva ie poate s  fie influen at pozitiv în spa iul şcolar. 

Cu unele motive psihologice te na ti, îns  altele trebuie s  le înve i. Din aceast  
categorie face parte i înv area.  

 Majoritatea p rin ilor r spund, acestei întreb ri cu ideea c  „te va ajuta în carier ”, 
îns  un copil nu are, înc , no iuni i nevoi de acest tip, a adar nu va în elege. Oricum, atunci 
când e ti copil, ai senza ia c  viitorul e la kilometri lumin  distan  i c  vei cuceri lumea. De 
aceea, un r spuns adecvat ar fi „pentru c  a a vei în elege lumea mai bine”. 

Câ i dintre noi nu am urât matematica, în coal ? Sau fizica? Câ i am în eles, la acel 
moment, importan a acestor dou  materii i aplicabilitatea lor în via a de zi cu zi? Câ i dintre 
noi nu folosim, acum, ceea ce am înv at? De aceea, primul pas în motivarea unui copil spre a 
înv a, este s  îi explici la ce îi folose te acest lucru. 

O categorie aparte din aria foarte larg  a motiva iilor este reprezentat  de motiva ia de 
autorealizare. Inc  de mici sim im o nevoie de a fi în competi ie, de a fi mai buni decât 
ceilal i. Studiile au ar tat c  cei care au un nivel ridicat al acestui tip de motiva ie sunt mult 
mai pu in anxio i atunci când întâmpin  un e ec i profesiunile alese sunt cele în care au anse 
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s  înregistreze succesul. Ace ti oameni se vor bucura mai mult decât ceilal i atunci când vor 
avea succes în ac iunile lor.  

De aceea, este important s  ghidezi copilul spre ac iuni competitive legate de coal .  
A adar, avem nevoie, în permanen , de ac iuni interesante, pentru a ne men ine interesul viu. 
Astfel, un elev preocupat, la început, de scrierea temelor, se va plictisi, în scurt timp, de 
aceast  activitate. Cu cât  fervoare r sfoim, în primele zile de coal , manualele, i cum, pe 
m sur  ce trece timpul, le deschidem doar atunci când este nevoie? 

Spre fericirea educatorilor, profesorilor i p rin ilor, exist  un nivel optim de 
stimulare, fiecare individ men inându- i starea de alert , odat  ce l-a atins.  

Pentru a ti când se întâmpl  acest lucru cu copilul t u,  po i folosi acela i stimul pân  
când observi c  motiva ia începe s  scad . Atunci când motiva ia r mâne continu , copilul a 
atins acest nivel optim. 

Trebuie s  tim câteva aspecte despre nivelul optim de motivare: persoanele active, 
a a cum sunt copiii, au un nivel mediu de motivare. Cele anxioase sau aflate într-un moment 
de panic , îns , au un nivel foarte ridicat de stimulare. (I i aduci aminte cât de bine înv ai cu 
o zi înainte de examene?). Acesta este i motivul pentru care multe persoane realizeaz  mai 
bine lucrurile, dac  le fac pe ultima sut  de metri. La fel se întâmpl  i în cazul unui elev. 
Uneori, faptul c  î i amân  temele sau înv atul pân  mai târziu, nu este chiar un lucru r u. 
Las -l s  lucreze în ritmul s u i fii gata s  îl aju i dac  are nevoie de asta.  

Exist  dou  feluri de motiva ii: cea care vine din interiorul nostru, intrinsec  i cea 
venit  datorit  factorilor din exterior, extrinsec .  

Intr-un limbaj comun, motiva ia interioar , cea oferit  de natura activit ii desf urate 
sau consecin ele pe care acestea le pot avea, în timp ce cea exterioar  este exemplificat  prin 
recompense. 

De exemplu, un copil cu motiva ie intrinsec  va înv a matematica pentru c  tie c  
este necesar acest lucru. Altul, cel cu motiva ie extrinsec , o va face pentru c  a teapt  o not  
bun  sau un alt premiu, de la ceilal i. 

Care este cea mai bun  motiva ie? Desigur, cea intrinsec . 
Asadar, cum ii creem unui copil dorin a de a înv a matematica?  
În primul rând, dac  acesta pare s  aib  i un pic de motiva ie intern , este recomandat 

s  nu aplici nici un fel de motiva ie exterioar . S-a demonstrat c  acelor subiec i care 
manifestau motiva ie intrinsec , c rora li s-a acordat i motiva ie extrinsec , le-a sc zut 
nivelul primului tip de motiva ie. Dac  unui copil care face multe teme la matematic , i se va 
acorda o diplom  pentru acest lucru, acesta nu va mai face atât de multe teme.  

Efectul Pygmalion a fost descris în articolul „Efectul Pygmalion. Cercul vicios ce ne 
define te rezultatele". Nimic nu poate fi mai motivant, pentru o persoan , decât a tept rile 
sale i ale celorlal i de la el.  

Este indicat s  faci i o autoevaluare, pentru a evita posibilitatea în care standardele 
tale sunt mult prea ridicate pentru posibilit ile copilului.  

Înv atul este o munc  intelectual  i pân  i adul ii întâmpin  probleme când sunt 
nevoi i s  depun  un efort de o asemenea durat . Fiecare copil are propriul ritm i, de aceea, 
este bine s  se  evalueze corect, înainte de a decide c  acesta are nevoie de o cre tere a 
motiva iei.  
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STRATEGII DE CREŞTERE A MOTIVA IEI ELEVILOR 
PENTRU STUDIUL MATEMATICII ŞI ŞTIIN ELOR- ABORD RI  

CROSS-CURRICULARE 
  

 
Prof. ROATIŞ CLAUDIA RAMONA- Şc. Gim. “M. Sadoveanu”, Baia Mare, jud. Maramureş 

 
MOTTO” Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul c  via a 
nu este împ r it  pe discipline.” J. MOFFET 

 
Transdisciplinaritatea – reprezint  gradul cel mai elevat de integrare a curriculum-ului, 

mergând adesea pân  la fuziune. Fuziunea este, aşadar, faza cea mai complex  şi mai radical  
a integr rii. Abordarea de tip transdisciplinar tinde c tre o „decompartimentare” complet  a 
obiectelor de studiu implicate. Fuziunea cunoştin elor („cunoaşterilor”) specifice diferitelor 
conduce la emergen a unor câmpuri de investiga ie, la dezvoltarea unor proiecte integrate sau 
chiar la conceperea unor programe de cercetare conforme noii paradigme. 

Transdisciplinaritatea reprezint  „punerea în act” a unei axiomatici comune pentru 
ansamblu de discipline. Prin gradul s u de complexitate, abordarea transdisciplinar  le 
înglobeaz  pe cele anterioare, propunând un demers bazat pe dinamica şi interac iunea a patru 
niveluri de interven ie educativ : disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar şi 
transdisciplinar. Trebuie subliniat faptul c  recunoaşterea caracterului distinct al abord rilor 
men ionate nu implic  ignorarea caracterului lor profund complementar. Pentru a folosi o 
metafor  a unui autor cunoscut în domeniu, vom spune c  „disciplinaritatea, 
pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritaatea sunt cele patru s ge i ale 
unuia şi aceluiaşi arc: al cunoaşterii”.(B. NICOLESCU, 1997) 

Louis D’ Hainaut distinge, în plan curricular, între transdisciplinaritatea instrumental  
şi cea comportamental . 

Transdisciplinaritatea instrumental  urm reşte s -i furnizeze elevului metode de 
munc  intelectual  transferabile la situa ii noi cu care acesta se confrunt ; ea este orientat  
mai mult c tre rezolvarea anumitor probleme, decât pe achizi ia de cunoaştere „de dragul 
cunoaşterii”. 

Transdisciplinaritatea comportamental  inten ioneaz , dup  cum sublinia D’ Hainaut, 
sa ajute elevul „s -şi organizeze fiecare dintre demersurile sale în situa ii diverse”. Acest tip 
de abordare se focalizeaz  pe activitatea subiectului care înva ; inând seama de psihologia 
procesului de înv are, transdisciplinaritatea comportamental  se situeaz  permanent într-o 
strâns  leg tur  cu situa iile de via  semnificative (care au sens) pentru cel ce înva . 

Abordarea cross-curricular  este o abordare holistic  şi constructivist  a procesului 
curricular, care urm reşte, prin stabilirea unor grade diferite de integrare la nivelul 
obiectivelor, con inuturilor, metodologiei, conceptelor etc., atingerea unor rezultate pentru 
care este nevoie de o organizare tematic /integrat  a curriculumului. 

Abordarea cross-curricular  sau transdisciplinar  porneşte de la ideea c  nici o 
disciplin  de învatamant nu constituie un domeniu închis, ci se pot stabili leg turi între 
discipline. De fapt transdisciplinaritatea creaz  o imagine integrat  a lucrurilor, o imagine mai 
fin , dacât atunci când acestea sunt analizate separat. 

Transdisciplinaritatea este privit  ca o form  superioar  a interdisciplinarit ii şi 
presupune concepte, metodologice şi limbaj care tind s  devin  universale (teoria sistemelor, 
teoria informa iei, cibernetica, modelizarea, robotizarea etc.) Abordarea de tip transdisciplinar 
tinde c tre o fuziune a cunoştin elor specifice diferitelor discipline, la descoperirea unor noi 
câmpuri de investiga ie, la conceperea unor noi programe de cercetare.  
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Abordarea transdisciplinar  este centrat  pe “ via a real ” cu probleme importante, aşa 
cum afecteaz  via a oamenilor în context cotidian. Considerîndu-se ca deschide calea c tre 
atingerea unui nivel al cunoaşterii superior, transdisciplinaritatea a fost ridicat  la rangul de 
“noua viziune asupra lumii”, fiind capabil  s  conduc  la în elegerea, solu ionarea multiplelor 
probleme complexe şi provoc ri ale lumii actuale. 

Premisa abord rii transdisciplinare a con inuturilor înv rii este aceea de a asigura 
unitatea cunoaşterii şi dep şirea grani elor disciplinelor de înv mânt. Este unanim acceptat 
c , în via a de zi cu zi, nu folosim cunoştin e acumulate la anumite discipline şi nu 
valorific m capacit i specifice unei materii de studiu. Abordarea integrat  a cunoaşterii nu 
este un element de noutate, pedagogii subliniind, înc  de la vechii greci, importan a 
transmiterii cunoaşterii ca un tot unitar. Via a noastr  este una complex , unitar , prin urmare 
ar trebui s  studiem fenomenele din perspectiva diferitelor discipline, intercorelate şi, mai 
mult, din perspectiva valorific rii înv rii nonformale şi informale în context formal.  

Literatura pedagogic  ofer  mai multe solu ii metodologice moderne: 
pluridisciplinaritatea sau abordarea tematic , interdisciplinaritatea sau abordarea integrat , 
transdiciplinaritatea sau abordarea cross-curricular . 

Perspectiva interdisciplinar  faciliteaz  elevului "formarea unei imagini unitare asupra 
realit ii" şi dezvoltarea unei "gândiri integratoare" (Stanciu, M., reforma con inuturilor 
înv mântului. Cadru metodologic, 1999, iaşi, polirom, p.165). 

Corela iile interdisciplinare sunt leg turi logice între discipline, în sensul c  explicarea 
unui fenomen solicit  informa ii şi metode studiate la diferite materii. Acestea pot fi spontane 
sau planificate şi pot fi legate de definirea unor concepte / no iuni, de utilizarea unor metode 
sau instrumente în contexte noi, de transferul unor valori şi formarea unor atitudini prin 
diferite discipline. 

Transdisciplinaritatea între matematic , fizic , chimie, şi biologie se realizeaz  în 
special în planul con inuturilor, având matematica drept instrument de lucru, fiecare demers  ( 
observare, experimentare, formulare de legi, clasific ri, teoretiz ri) fiind realizat în spirit 
matematic.  Transdisciplinaritatea între matematic , fizic , biologie şi chimie se 
realizeaz  şi în planul strategiilor didactice, atât ca forme de organizare a lec iei, ca metode 
folosite în transmiterea cunoştiin elor, cât şi ca metode de verificare şi evaluare. Se poate 
spune pe drept cuvânt c  fizica şi matematica sunt instrumente pentru studiul chimiei şi 
invers.  

Pentru realizarea unei bune abord ri cross-curriculare se impun câteva condi ii 
esen iale: 

1. Profesorul trebuie s  aib  o cultur  general  temeinic ; 
2. Profesorul trebuie s  cunoasc  bine metodologia obiectului sau de specialitate, dar 

şi a celorlalte obiecte din aria curricular ; 
3. Realizarea unor programe care s  includ  teme cu caracter interdisciplinar;  
4. Elevii s  fie conştientiza i de existen a interdisciplin rit ii obiectelor de 

înv âmânt. 
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STATISTICA MATEMATIC   ÎN AJUTORUL ELEVILOR 
 
 

Prof. NI IGU  ANA MARIA- Liceul „Voievodul Mircea”, Târgovi te, jud. Dâmbovi a 
 
O abordare cross-curricular  a no iunilor din matematic   poate oferi o ans  de 

revigorare a matematicii. Tratarea cross-curricular  a problemelor favorizeaz  identificarea 
unicit ii elevului, cultivarea aptitudinilor lui creative: flexibilitate, elaborare, originalitate, 
fluiditate, sensibilitate pentru probleme si redefinirea lor. 

În prezent, profesorii sunt preg ti i pentru a preda propria disciplina dar ei trebuie s  
înve e s  lucreze în echip , s  preg teasc  în colaborare curriculum-ul aceleia i clase sau 
aceluia i ciclu colar. 

În via a de zi cu zi, statistica ne ofer  o palet  larg  de tehnici cu aplicabilitate în cele 
mai variate câmpuri de interes care ne ajut  s  rezolv m problemele practice i ne înva  s  
ra ion m corect. “Instrumentarul” acestei tiin e se poate aplica, practic în toate celelalte 
tiin e, fie c  este vorba de psihologie, de medicin , fizic , chimie, meteorologie sau istorie.   

Multitudinea de domenii în care statistica matematic  se aplic  i-a permis lui M.G. 
Kendall s  spun  c  : ,,Statistica, în sensul cel mai larg, este matricea oric rei tiin e 
experimentale”. 

Exist  un mare num r de defini ii ale statisticii : istorice - statistica s-a constituit la 
confluen a mai multor orient ri i discipline, dar având la origine un caracter social; 
metodologice - statistica încorporeaz  o serie de metode în care predomin  cele cantitative, cu 
fundamentarea epistemologic  corespunz toare; aplicative - prin generalitatea metodelor sale, 
statistica se aplica în cele mai variate domenii, de la astronomie la societate, de la 
microcosmos la macrocosmos în natura si societate, de la fizica statistic  pân  la statistica 
social . 

Ronald Fisher a remarcat: ,,C tre statisticieni ne îndrept m pentru a r spunde la 
problemele cele mai serioase puse de marile aventuri ale epocii noastre. De fiecare dat  când 
se întreprinde ceva important, statisticienii sunt în culise. În toate cercet rile tiin ifice de 
baz , ei sunt cei care elaboreaz  planurile de experien  sau observa ii i tot la ei se recurge 
pentru a analiza rezultatele, pentru a evalua constat rile i pentru a separa faptele clar 
demonstrate de cele ce mai cer confirmarea” 

Statistica este un instrument de cunoaştere ştiin ific , un mod de gândire complex şi 
dificil de asimilat, deoarece cere experien , fler, o cunoaştere aprofundat  a multor 
subdomenii - cele mai multe apar inând matematicii - precum şi o anumit  etic  profesional . 

Statistica se bazeaz  pe: reguli empirice şi postulate, discipline matematice, teoria 
probabilit ilor, teoria (matematic  a) informa iei, geometrie euclidian , algebr  liniar , 
topologie, logic  matematic . 

Biostatistica= ştiin a aplic rii în biologie a metodelor statistice  
Biomatematica= ştiin a aplic rii în biologie a metodelor matematice care nu apar in 

statisticii matematice. 
Biomatematica con ine, de exemplu, ştiin a aplic rii anumitor structuri algebrice în 

genetic  sau a anumitor ecua ii diferen iale sau cu derivate par iale în ecologie etc. 
Biometria = termen care include atât biostatistica cât şi biomatematica 
Termenul de biometrie este utilizat de c tre biologi şi în sensul de ştiin  a m sur rii 

variabilelor biologice. Aceasta este conturat  pe domenii biologice specifice: antropometrie, 
dendrometrie, etc.  

Caracterul interdisciplinar al biometriei înseamn  c  între statistic , matematic  şi 
biologie exist  transferuri conceptuale cu câştiguri metodologice reciproce, nu numai o simpl  
aplicare a unei discipline într-o alt  disciplin . 



~53~ 

 

Econometria reprezint  o îmbinare armonioas  între teoria economic , modelarea 
economic , statistica economic  şi statistica matematic . Teoria economic  abordeaz  aspecte 
care sunt în mare parte de natur  calitativ , în timp ce econometria ofer  con inut empiric 
teoriilor economice.  

Economia matematic  urm reşte exprimarea teoriei economice într-o form  
matematic , f r  verificare empiric , în timp ce econometria este în principal interesat  de 
acest ultim aspect. 

Statistica economic  se ocup , în principal, cu înregistrarea, prelucrarea şi prezentarea 
datelor economice şi nu are ca principal scop utilizarea datelor colectate pentru testarea 
teoriilor economice. 

În agricultur , pentru a studia care culturi sunt mai potrivite pentru o anumit   parcel   
de p mânt, este nevoie de o analiz   statistic   a solului în care se ine cont de culturile 
anterioare efectuate pe acea parcel  ; în psihologie se poate determina statistic dac  exist   
leg turi între anumite tipuri de comportament i stilul de via . 

Am prezentat doar câteva exemple din domenii în care se poate aplica statistica 
matematic  , gama de aplica ii fiind mult mai vast . Aceste exemple se pot folosi în abordarea 
capitolului de statistic   de clasa a X-a, pentru profilul real sau tehnic, sau la clasa a XI-a 
pentru profilul tiin e sociale.  

Am ales aceast  tem  ca tem  context pentru a crea oportunit i pentru elevi de acces 
la explorarea unor probleme/ provoc ri ale lumii: drepturile copilului, s r cia, diversitatea 
cultural , libertatea sau cet enia democratic ; aceste teme au o puternic  orientare practic , 
înv area producându-se prin experimentare, investigare şi descoperire.  

Fiind vorba, în esen a, de o ac iune care surprinde într-o form  sintetic  informa ii i 
comportamente, tr iri i atitudini, proiectul se distinge ca o metod  global  i cu caracter de 
interdisciplinaritate, susceptibil  s  stimuleze i s  dezvolte, pe multiple planuri, 
personalitatea în curs de formare a elevului.  

Este o metod  de testare i de verificare a capacit ilor intelectuale ale elevilor , a 
voin ei lor, a spiritului de echip  i a cooper rii dintre elevi, dar ofer  i un instrument de 
apreciere prognostic  (în ce m sur  elevii au diverse aptitudini). 

Cel mai des am folosit proiecte s pt mânale, centrate pe oportunit ile de înv are 
oferite de situa iile şi problemele vie ii cotidiene prin care elevii au realizat diferite sondaje de 
opinie în cadrul liceului. 

Elevii i-au prezentat rezultatele, au realizat un schimb reciproc de informa ii i opinii, 
dup  care au urmat interpret rile acestor sondaje din punct de vedere statistic: calcularea 
parametrilor de pozi ie: medii, dispersia, abateri de la medie. 
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PREDAREA INTEGRAT  A MATEMATICII LA CLASELE I-IV 
 
  

Prof. CHIRESCU LOREDANA-Şcoala Gimnaziala nr. 1 Mirzanesti, jude ul Teleorman 
 
Problemele concrete de via , ce trebuie rezolvate zi de zi, au un caracter integrat şi nu 

pot fi solu ionate decât apelându-se la cunoştin e, deprinderi, competen e ce nu sunt încadrate 
în contextul strict al unui obiect de studiu.Pentru ca elevii zilelor noastre sã facã fatã 
solicit rilor lumii contemporane, trebuie s  le form m capacitatea de a realiza transferuri 
rapide şi eficiente între discipline, de a colecta, sintetiza şi de a pune la lucru împreun  
cunoştin ele dobândite prin studierea disciplinelor scolare. 

Dac  succesul scolar este dat de performan a elevului în cadrul contextelor 
disciplinare, succesul în viata personalã, profesionalã si socialã este dat tocmai de capacitatea 
de a iesi din tiparul unei discipline si de a realiza conexiuni si transferuri rapide între 
discipline, pentru solutionarea problemelor ivite. Curriculum-ul integrat presupune o anumit  
modalitate de predare si o anumitã modalitate de organizare si planificare a instruirii si 
produce o inter-relationare a disciplinelor sau obiectelor de studiu, astfel încât s  se r spund  
nevoilor de dezvoltare ale elevilor. 

Pluridisciplinaritatea se refer  la situa ia în care o tem  ce apar ine unui anumit 
domeniu este supus  analizei din perspectiva mai multor discipline, acestea din urmã 
pãstrându-si neschimbatã structura si r mânând independente unele în raport cu celelalte. 

Exemplu de abordare multidisciplinarã a continuturilor: 
Tema: ,,IARNA” 
Clasa: a II-a 
Unitãti de învãtare: 
Limba si literatura românã: Propozitia. ,,Iarna” 
Matematicã: Adunarea si scãderea numerelor 0-100 
Cunoasterea mediului: Fenomene ale naturii 
Abilitãti practice: Activitãti cu materiale sintetice. Hârtia 
Continuturi: 
Limba si literatura românã: ,,La s nius”, de I. Agârbiceanu- analiza textului 
Matematicã: ,,Adunarea si scãderea cu trecere peste ordin”- exercitii si probleme 
Cunoasterea mediului: ,,Anotimpurile si vietuitoarele” 
Abilitãti practice: decupare dupã contur si lipire. ,,Pãdure de brazi, iarna” 
Tipul lectiei: de consolidare a cunostintelor 
Obiective-cadru: 
Limba si literatura românã: III. Dezvoltarea capacitãtii de receptare a mesajului scris 
Matematicã: IV. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii 
în contexte variate 
Cunoasterea mediului: III. Formarea unei atitudini pozitive fatã de mediul înconjurãtor, prin 
stimularea interesului fatã de pãstrarea unui mediu echilibrat si exersarea unor deprinderi de 
îngrijire si ocrotire a acestuia 
Abilitãti practice: III. Dezvoltarea capacitãtii de cooperare în scopul realizãrii unui produs 
Obiective operationale: 
O1: sã citeascã textul; 
O2: sã descopere cuvintele cu înteles opus; 
O3: sã completeze propozitiile cu semne de punctuatie potrivite; 
O4: sã efectueze exercitiile date într-un ritm alert; 
O5: sã compunã o problem  dupã un exercitiu dat; 
O6: sã recunoascã animalele care hiberneazã; 
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O7: sã realizeze, din hârtie, prin decupare si lipire, lucrarea; 
O8: vor pãtrunde afectiv si spiritual în atmosfera anotimpului de iarnã. 
Resurse: 
A. Bibliografice: 
1. oficiale – Curriculum National” 
2. metodico – didactice - ,,Metodica limbii române în învãtãmântul primar”, Ilinca Anton, 
Bacãu, Ed. Grigore Tãbãcaru 
B. Metodologice: 
1. strategia didacticã: semidirijatã, inductiv-deductivã 
2. metode si procedee: conversatia, exercitiul, explicatia, problematizarea, jocul didactic 
3. forme de organizare: frontalã, pe grupe de câte 4 elevi, individualã 
4. mijloace didactice: fise, planse, hârtie coloratã, foarfece, lipici, calculator 
C. Temporale: 45 minute 
Forme si tehnici de evaluare: evaluare reciprocã, observare sistematicã 
Continuturi si sarcini de învãtare: 
Prezentarea în Power Point ,,Frumusetile iernii” 
Scurtã conversatie despre ceea s-a vizionat si le-a plãcut elevilor 
Enumerarea unor semne ale iernii 
Limba si literatura român  (10 min.) 
          - citirea textului ,,La sãnius” în lant si selectiv 
- formularea unor întrebãri si rãspunsuri - activitate pe douã grupe, sub formã de concurs 
- completarea pe fisa de lucru a antonimelor cuvintelor date 
- scrierea semnelor de punctuatie potrivite 
- joc didactic: ,,Propozitia ascunsã”- transformarea unei propozitii date în propozitii 
interogative si exclamative 
Matematicã: (5 min.) 
- rezolvarea sarcinii jocului ,,Sportiv pe schiuri, dar si matematician”- verificarea rezultatului 
colegului si efectuarea cât mai rapidã a exercitiului urmãtor 
Cunoasterea mediului: (10 min) 
- recunoasterea fenomenelor naturii ce apar în timpul iernii 
- colorarea pe fiş  a animalelor care hiberneaz  - activitate individualã 
Abilitãti practice:(10 min) 
- formarea grupelor de lucru (câte 4 elevi) 
- explicarea modului de lucru si demonstrare 
- împãrtirea sarcinilor de lucru: decupare, lipirea brãdutilor pe foaia de lucru, lipirea unor 
confetti pentru obtinerea zãpezii 
Pentru obtinerea performantei s-au propus urm toarele sarcini: (5 min.) 
Grupa ,,Scriitorii”- realizarea unui text scurt despre iarnã, folosind expresii artistice 
Grupa ,,Matematicienii – compunerea unei probleme dupã exercitiul 27 + 39 – 8 
Grupa ,,Ecologistii”- completarea unui tabel ,,Asa da, asa nu!”, având ca puncte de plecare 
situatii din mediul înconjurãtor 
Grupa ,,Micii artisti”- confectionarea unui om de z pad  din vat . 
Pledez pentru abordarea integratã a continuturilor, întrucât se iese din monotonia aceluiasi 
algoritm de predare a unor lectii, elevii sunt stimulati si atrasi prin diversitatea activitãtilor de 
învãtare dintr-o singurã orã si prin aparitia elementului-surprizã, se imprimã lectiei respective 
un caracter aparte, diferit de modul de predare traditional. 
 
Bibliografie: 

1. ,,Demersuri integrate în învãtãmântul primar”, curs P.I.R.; autori: Lucian Ciolan, Laura 
Elena Ciolan; 2006 
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 TEHNICI DE LUCRU UTILIZATE ÎN PREG TIREA 
ELEVILOR CAPABILI DE PERFORMAN E 

 
 

Prof. OLTEAN CLAUDIA MIHAELA- c. Gim. „Rakossi Lajos”, Tirimia, jud. Mureş 
 
Sunt profesor de matematic  la o coal  gimnazial  din mediul rural: coala 

Gimnazial  Tirimia, com. Gheorghe Doja, jud. Mure . Predau matematica în regim simultan 
din cauza num rului mic de elevi i suntem singura coal  cu predare în limba român  pe raza 
comunei Gheorghe Doja. Predau în aceast  unitate de 19 ani, sunt ata at  de aceast  coal  i 
elevi, vreau s  ajut ace ti elevi pentru a ajunge la licee bune i foarte bune. De-a lungul 
carierei am întâlnit elevi pasiona i de matematic  i am încercat s -i motivez prin participarea 
la diverse concursuri de matematic  i printr-o preg tire suplimentar . În cadrul orelor de 
matematic  îmbin metodele tradi ionale cu metodele moderne i metodele de dezvoltare a 
creativit ii astfel stârnesc interesul elevilor pentru studiul matematicii. Am observat c  
îmbinând metodele tradi ionale cu metodele moderne i de dezvoltare a creativit ii conduc la 
cre terea motiva iei elevilor pentru studiul matematicii. Aceste metode mi-au fost utile i în 
preg tirea elevilor capabili de performan e. În cadrul colii am constituit un program de 
preg tire suplimentarr  pentru elevii pasiona i de matematic , s pt mânal i în vacan a de 
iarn , vacan a intersemestrial  sau vacan a de prim var . Ace ti elevi au beneficiat de o 
preg tire pe m sura poten ialului lor. Am considerat util  aceast  preg tire deoarece ace ti 
elevi nu au posibilitatea de a participa la concursuri colare din cauza lipsurilor materiale iar 
participarea la Olimpiada Satelor Mure ene este o ans  dat  acestori elevi din mediul rural de 
a participa la olimpiad . 

Temele propuse pentru ace ti elevi constitue o extindere a programei obligatorii de 
matematic . Parcurgerea acestor extinderi este necesar  pentru rezolvara unor probleme mai 
dificile. Pentru formarea competen elor necesare ob inerii succesului este nevoie s  se creeze 
elevilor condi ii de a- i manifesta ini iativa în toate domeniile colare i personale, s  lucreze 
în grup, s - i aleag  singuri metoda, s  ac ioneze la cele mai ridicate standarde. 

Aceast  tehnic  de preg tire a elevilor capabili de performan  const  în: 
- preg tirea i antrenarea elevilor capabili de performan  în matematic ; 
- parcurgerea materiei conform programei colare i a celor de olimpiad ; 
- parcurgerea unor anumite teme i metode de rezolvare a problemelor, munc  

independent ; 
- stimularea interesului i motivarea elevilor participan i. 

Obiective urm rite: 
- Cunoa terea i în elegerea conceptelor, a terminologiei i a procedeelor de calcul; 
- Dezvoltarea capacit ii de a emite judec i pentru rezolvarea problemelor intuitiv i 

euristic-creative; 
- Dezvoltarea capacit ii de a face conexiuni cognitive în cadrul disciplinei, la nivelul ariei 

curriculare; 
- Dezvoltarea capacit ii de a comunica utilizând limbajul matematic; 
- Dezvoltarea interesului i a motiva iei pentru studiul i aplicarea matematicii în contexte 

variate. 
Scop: 
Preg tirea i antrenarea elevilor capabili de performan e în matematic , în vederea 

ob inerii de rezultate performante la Olimpiada de Matematic  a Satelor Mure ene 
Grup int : 
Elevii califica i la etapa local ; particip  un grup de 10 elevi din clasele V-VIII 
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PLANIFICARE ACTIVITATE ELEVI CAPABILI DE PERFORMAN  
Planificarea activit ii elevilor capabili de performan  am realizat-o inând cont de 

capacit ile lor intelectuale, de programa colar  i de faptul c  lucr m în regim simultan clasa 
a V-a cu a VI-a i a VII-a cu a VIII-a. Fi ele de lucru au fost concepute pe grupe de vârst , 
asigurând posibilitatea de reca-pitulare a no iunilor înv ate în anul anterior i fiind astfel utile 
i pentru elevii clasei a VIII-a care se preg tesc pentru Evaluarea Na ional . 

Am apelat la metode tradi ionale, metode de dezvoltare a creativit ii i metode 
moderne  de predare a geometriei în gimnaziu, pentru a-mi u ura munca i pentru a realiza o 
mai bun  recapitulare a no iunilor de geometrie. 

Detaliere con inut: 
1. Opera ii cu numere naturale 
2. Divizibilitatea numerelor naturale 
3. Unghiuri 
4. Congruen a triunghiurilor 
5. Mul imea numerelor reale 
6. Patrulatere.Arii 
7. Asem nare 
8. Puncte, drepte, plane.Rela ii înte puncte, drepte, plane. 
Au fost chestiona i cei 10 elevi de la coala Gimnazial  Tirimia. Studiul realizat în 

urma chestion rii elevilor capabili de performan : 
 

 
La prima întrebare 80% din elevi au fost motiva i      Analiza arat  c  70% din elevi au specificat 
în a participa la program în principal în posibili-       c  i-a ajutat s - i îmbun t easc  foarte mult 
tatea de a acumula noi cuno tin e iar 20% din           performan ele în domeniu iar 30% din elevi 
elevi au afirmat c  le-a f cut pl cere s  fac             au specificat c  i-a ajutat mult s - i îmbun t - 
parte dintr-un grup cu acelea i referin e.                                easc  performan ele în domeniu. 
 

  
 

 
Analiza arat  c  40% din elevi au apreciat foarte          Analiza arat  c  50% din elevi au apreciat  
mult accesul la informa ii iar 60% au apreciat mult      foarte mult   aceste informa ii iar 50% au                                                           

accesul la informa ie.                                                   apreciat mult aceste informa ii  
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Analiza arat  c : 50% din elevi au apreciat c  au        Analiza arat  c  40% din elevi apreciaz   
fost încuraja i s - i exprime propriile opinii în        c  i-au îmbog it cuno tin ele în domeniu, 
rezolvarea problemelor iar 50% nu au fost              20% apreciaz  lucrul în echip , 10% stilul 
încuraja i s - i exprime opiniile.                             de via , 10% apreciaz  creativitatea, 10%  

originalitate iar 10% încrederea în for ele  
proprii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La întrebarea ˮÎți dorești ca acest program de preg tire s  continue?ˮ r spunsul 
elevilor a fost 100% DA. 

Comparând rezultatele ob inute de-a lungul anilor se observ : 
 Cre terea nivelului de cuno tin e a elevilor; 
 Cre terea rezultatelor elevilor; 
 Cre terea interesului pentru studiul matematicii; 
 Dezvoltarea gândirii; 
 Formarea deprinderilor de munc  independent . 

Prin aplicarea acestor tehnici de preg tire a elevilor capabili de performan  am 
urm rit s  realizez performan  colar . Rezultatele nu au întârziat s  apar , demonstrând 
utilitatea acestor tehnici, iar ca dasc l mi-am ridicat nivelul de preg tire. 
 
Bibliografie: 
 
1. Ardelean, L., (2007), Didactica Matematicii – no iuni generale; comunicare didactic  

specific  matematicii, Editura Universit ii ˮLucian Blagaˮ, Sibiu 
2. Ardelean, L., (2007), Didactica Matematicii – managementul, proiectarea i evaluarea 

activit ilor didactice, Editura Universit ii ˮLucian Blagaˮ Sibiu 
3. Rus, I., Varna, D., (1983) Metodica pred rii matematicii, Editura Didactic  i Pedagogic . 

Bucure ti  
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METODE INTERACTIVE FOLOSITE ÎN GR DINI  ÎN CADRUL 
ACTIVIT ILOR EXTRACURRICULARE MATEMATICE 

 
 

Prof. PICHINERU ELENA – Şcoala Gimnaziala nr. 1 Mirzanesti, jud. Teleorman 
 
Activit ile cu con inut matematic au o importan  semnificativ  în activitatea din 

gr dini . Indiferent de domeniul în care ac ioneaz , omul modern trebuie s  posede o bun  
preg tire matematic  pentru a putea solu iona multiplele şi variatele probleme ale vie ii. 

Obiectivele cadru avute în vedere de educatoare sunt: dezvoltarea opera iilor 
intelectuale prematematice, a capacit ii de a în elege şi utiliza numerele şi cifrele, de a 
recunoaşte, denumi, construi şi utiliza formele geometrice. Pentru realizarea acestor 
obiective  sunt deosebit de utile urm toarele forme de activitate: calculul oral, rezolvarea de 
probleme, înv area unit ilor de m sur , no iunile de geometrie intuitiv , exerci ii practice de 
cump rare, vânzare, m sur tori. 

Activit ile matematice desf şurate în gr dini  trebuie s  foloseasc  structurile 
matematice pentru a organiza înv area modern  în vederea preg tirii pentru şcoal . 

În viziunea noii programe, activit ile matematice din gr dini  vizeaz  stimularea 
dezvolt rii limbajului, a capacit ilor intelectuale, a deprinderilor de munc  intelectual  şi 
independent , contribuie la trecerea treptat  de la gândirea concret intuitiv  la gândirea 
simbolic , abstract , preg tind copiii pentru în elegerea şi însuşirea matematicii în clasa întâi. 

Dac  preşcolarul este atras de matematic  sau nu, depinde în mare m sur  de 
educatoare, de modul cum proiecteaz  activit ile, de multiplele procedee folosite, de noutatea 
pe care o transmite prin fiecare exerci iu, de modul cum ştie s  activeze gândirea, s -l atrag  
pe copil,  s  participe direct şi activ la activitate. 

Programa activit ilor matematice vizeaz  urm torul con inut: opera ii intelectuale, 
forme geometrice, numere şi cifre, unit i de m sur . 

Reuşita activit ilor matematice care cer ac iuni de estimare  ine pe de-o parte de 
capacitatea copilului de a face compara ii, dar mai ales de reprezent rile cantitative, spa iale, 
temporale pe care le au şi de gradul de stapânire a conceptului de num r. 

Formarea conceptului de num r, numera ie şi a deprinderilor de calcul matematic 
constituie un segment important al curriculum-ului activit ilor matematice în gr dini  
În elegerea semnifica iei num rului se afl  în rela ie  direct  cu dep şirea dificult ilor 
caracteristice gândirii la aceast  vârst  în rezolvarea problemelor de conservare 
(recunoaşterea echivalen ei cantit ii numerice în diferite reprezent ri), seriere (ordonare) şi 
clasificare. 

 Competen ele de clasificare dup  criterii multiple, ordonarea cresc toare şi 
descresc toare, identificarea pozi iei unui obiect în seria c reia îi apar ine, precum şi 
în elegerea constantei cantit ii şi num rului de obiecte în situa ia în care au fost schimbate 
doar aspecte de form  (aranjarea în spa iu a obiectelor) sunt obiective ce trebuie s  fie 
permanent în aten ia educatoarelor, atât pentru importan a acestor achizitii în sine, cât şi 
pentru rolul lor în în elegerea num rului şi numera iei. 

De asemenea, educatoarea trebuie s  exploateze orice situa ie favorabil  şi din afara 
activit ilor matematice pentru ai face conştien i pe copii de prezen a în activit ile obişnuite a 
numerelor, a cantit ilor numerice, a obiectelor sau fiin elor unice (exemplu: mama) şi a 
pluralului (exemplu:doi pantofi într-o pereche). În fond, cele mai multe din activit ile de joc 
ale copiiilor pun probleme matematice, r mânând ca ele s  fie descoperite şi utilizate de 
educatoare. 
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Copilul preşcolar este familiarizat cu no iunea de grup de obiecte şi cu efectuarea unor 
opera ii cu obiectele mul imii, cu mai multe mul imi de obiecte şi cu grupe de mul imi. Sunt 
astfel achizi ionate primele elemente de calcul matematic. 

În elegerea semnifica iei opera iilor matematice principale: adunarea, sc derea şi într-
o oarecare m sur , înmul irea şi împ r irea se face la aceast  vârst  prin exersarea opera iilor 
în situa ii concrete, atractive şi motivante, pe grupe de obiecte, la început în termeni generali 
(exemplu: unificarea a dou  grupe de obiecte creeaz  o grup  mai numeroas ), iar apoi mai 
precis, insistând permanent pe conştientizarea utilit ii calculului matematic pentru rezolvarea 
de zi cu zi. 

Programa activit ilor educa ionale din gr dini  formuleaz  finalit i matematice şi în 
privin a form rii conceptului de form  geometric  şi a celui de m surare. Achizi ia 
conceptelor de spa iu, timp, form , contur, volum, în elegera conserv rii lungimilor, 
suprafe ei, masei sunt finalit i ale acestei sec iuni ale curriculum-ului matematic specific 
educa iei preşcolarilor, achizi ii ce contribuie esen ial la îmbog irea imaginii  copilului 
asupra realit ii înconjuratoare, fizice şi sociale. 

La 3 ani se începe cu procesul form rii reprezent rilor  matematice prin recunoaşterea 
şi denumirea grupelor de obiecte din sala de grupa, a criteriilor (de obicei dimensiunea) dup  
care s-a realizat gruparea şi a pozi iilor spa iale pe care le ocup  grupele de obiecte. Se poate 
trece apoi la efectuarea de opera ii concrete cu grupele de obiecte şi la gruparea  dup   una sau 
chiar dou  criterii (forma şi m rimea). 

La 4 ani, procesul de formare a opera iilor intelectuale prematematice continu , 
îmboga indu-se capacitatea copiiilor de a clasifica dup  criterii variate şi multiple, folosindu-
se atât de obiecte, cât şi de imagini ale acestora, copilul preşcolar este acum capabil de o 
apreciere global  a cantit ii şi de realizarea între obiecte şi grupe de obiecte. 

O dat  cu intrarea în perioada preşcolar  mare, copilul exerseaz  compararea 
cantit ilor, fiind capabil s  stabileasc  inegalitatea şi egalitatea grupelor şi, de asemenea, s  
ordoneze în şir cresc tor şi descresc tor. 

 Activit ile matematice la grupa mare  trebuie s  continue exersarea capacit ilor 
anterioare, introducând treptat elemente de construc ie  a num rului, numera ie şi opera ii cu 
numere, toate acestea într-un regim de joc şi activitate de manipulare concret  şi 
percep ie. Ele sunt în fapt finalit i  ale dezvolt rii cognitive şi  trebuie urm rite pe tot 
parcursul programelor educa ionale cu preşcolarii, indiferent de aria curricular  abordat . 

Nevoile şi cerintele copiilor pe scena educa ional  cer dasc lilor o schimbare 
radical  a mentalit ii, a abord rii creative a tematicilor propuse pe nivele de vârst  prin 
folosirea metodelor interactive de grup sau individuale. 

Activit ile pentru copii trebuie s  aib  un caracter spontan şi s  contribuie la 
dezvoltarea independen ei în gândire şi ac iune. Metodele interactive de grup reprezint  un 
început, o schimbare, o noutate. Ele nu sunt lec ii model, ci propuneri pentru o baz  
practic , oferind un sprijin real copilului.  

Calea de înv are pe care copilul o parcurge este determinat  de metoda folosit . 
Zilnic în joaca copilului se poate observa o lume numai a lui care aduce comportamente, 
teme, idei şi probleme absolute noi în dezbatere. Prin metodele interactive de grup copiii îşi 
exerseaz  capacitatea de a selecta, combina, înv a lucruri de care vor avea nevoie în via a 
de şcolar şi de adult.  

În abordarea temelor din gr dini  efortul copiilor este unul intelectual, de abordare 
a unor demersuri intelectuale, interdisciplinare decât cele clasice prin studiul mediului 
concret, prin corela iile elaborate interactiv în care copiii îşi asum  responsabilit i, 
formuleaz  şi verific  solu ii, elaboreaz  sinteze în activit ile de grup, intergrup, 
individual, în perechi. 
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Situa iile de înv are care sunt rezolvate prin intermediul metodelor interactive de 
grup dezvolt  gândirea democratic  deoarece ei exerseaz  gândirea critic  şi în eleg c  
atunci când analizeaz  un personaj, comportamentul unui copil, o fapt , nu critic  
personajul, copilul sau adultul. 

Dup  fiecare metod  aplicat  se pot ob ine performan e, pe care copilul le percepe, 
f cându-l astfel responsabil în rezolvarea sarcinilor de lucru viitoare. Metodele implic  
mult tact din partea dasc lilor deoarece trebuie s -şi adapteze stilul didactic în func ie de 
tipul de copil, pesimist, agresiv, ner bd tor, acaparator, pentru fiecare g sind gestul, 
mimica, interjec ia, întrebarea, sfatul, orientarea, lauda, aprecierea, entuziasmul în 
concordan  cu situa ia dat . 

Este absolut necesar ca în activitatea cu preşcolarii educatoarea s  dea dovad  de 
flexibitate şi creativitate în acelaşi timp în abordarea situa iilor didactice, pentru a evita 
astfel rutina şi a ac iona pentru transformarea înv mântului care înc  se bazeaz  pe 
informa ie, pe reproducerea ei, într-un înv mânt global, integrat şi creativ, bazat pe 
educa ie, pe formare. 
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APLICABILITATEA CUNO TIN ELOR MATEMATICE  

PRIN ACTIVIT I CROSS-CURRICULARE 
 
 
Prof.  MIRANCEA GEORGIANA- coala Gimnazial  nr. 1 Mirzanesti, jud. Teleorman 

 
Motto: S  nu-i educ m pe copii pentru lumea de azi. Aceast  lume nu va mai  exista când ei 
vor fi mari.Şi nimic nu ne permite s  ştim cum va fi lumea lor. Atunci s -i înv m s  se 
adapteze. Maria Montessori 

 
Matematica s-a cristalizat ca ştiin  deschis , capabil  de un progres permanent, de o 

perpetu  aprofundare, descoperire şi creare a unor teorii noi. Dezvoltarea rapid  a ştiin ei, a 
acumul rii în ritm tot mai intens a informa iilor, impun dezvoltarea culturii matematice, care 
trebuie s -şi fac  loc tot mai mult în cultura general  a unui om. Ca atare, înc  din clasele 
mici se impune stimularea intelectului, a gândirii logice, a judec ii matematice la elevi, încât  
s  devin  o disciplin  pl cut , atractiv , convergent  spre dezvoltarea ra ionamentului, 
creativit ii şi muncii independente. 

Înc  din primii ani de şcoal , copiii trebuie s  înve e (ca atitudine general ) şi înv a i 
cum s  înve e (ca deprindere, de timpuriu, cu munca independent , cu diferite tehnici de 
munc  intelectual ). Activitatea înv torului îşi face sim it  prezen a întotdeauna, fie chiar şi 
indirect, legat  de îndrumarea activit ii elevilor.  

Predarea nu are sens decât în m sura în care determin  un efort corespunz tor de 
înv are din partea elevilor. Cheia înv rii este deplina angajare a elevului în actul înv rii. 
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Înv area este un act personal care cere participare personal . Problema esen ial  de 
care depinde producerea înv rii eficiente este cea a implic rii, a angaj rii celui care înva  în 
actul înv rii. Definitorie pentru metodele activ-participative este capacitatea acestora de 
stimulare a particip rii active şi depline, fizic şi psihic, individuale şi colective a elevilor în 
procesul înv rii. 

Scopul înv mântului matematic nu se reduce la latura pur informativ  , ci vizeaz  
cultivarea ra ionamentului, spiritul de receptivitate, formarea gândirii logice, definirea clar  şi 
precis  a no iunilor, adaptarea creatoare la cerin ele vie ii sociale. Toate cunoştin ele 
dobândite trebuie s  aib  leg tur  direct  cu via a, pentru c  au o utilitate practic . Nou , 
înv torilor, ne revine rolul de a organiza activitatea de înv are prin ac iuni care leag  
cunoştin ele de practic . 

Modalit ile de realizare a caracterului practic-aplicativ în predarea la cls.I-IVsunt 
multiple : inv area centrat  pe elev; abordarea stilurilor de predare (vizual, auditiv, 
practic/kinetic); abordarea con inuturilor din perspectiva metodelor activ-participative; 
aplicarea pe scar  tot mai larg  a jocului didactic; predarea integrat  (interdisciplinar , 
pluridisciplinar , transdisciplinar ); înv area în cooperare; desf şurarea unor lec ii cu 
ajutorul computerului. 

Mul i copii întâmpin  dificult i în înv area matematicii pentru c  nu-şi însuşesc la 
timp aceste no iuni. Important este ca înv torul s  respecte latura practic  a matematicii.  
Odat  cu însuşirea no iunilor matematice prin efort intelectual elevul înva  şi anumite tehnici 
de investigare şi rezolvare cu caracter tot mai general.   

Prin modelare, joc didactic, problematizare, înv area prin descoperire elevul este pus 
în situa ia de a c uta, a descoperi, de a rezolva situa ii noi, neînv ate anterior. Acestea  
privesc atât activitatea elevului cât şi pe cea a înv torului . 

Activit ile practice se impun datorit  reperelor psihologice ale vârstei şcolarului mic: 
gândire dominat  de concret; surprinde permanen a, invarian a; gândire tot mai flexibil ; 
peceperea global  a lucrurilor; descompunerea şi recompunerea reprezent rilor care sporesc 
puterea imaginativ ; memorie logic  şi voluntar ; volumul aten iei înc  redus. 

Pentru a uşura în elegerea compunerii unui num r, pe fiecare  banc  se vor afla  dou  
cartoane de culori diferite . Elevii lucrez  pe perechi, fiecare pereche primeşte 7 fluturaşi , se 
va cere copiilor s  g seasc  variante de compunere a num rului 7, aşezând un num r diferit 
de fluturaşi pe ambele cartoane. Fiecare pereche adun  posibilit ile g site, explicând cum a 
lucrat. Pentru a cunoaşte toate variantele de compunere a num rului 7, se vor efectua exerci ii 
pe tabla magnetic .  

Activit ile practice nu pot lipsi atunci când se înva  adunarea şi sc derea numerelor.  
În etapa concret , elevii formeaz , de exemplu, o mul ime de flori roşii cu 5 elemente şi o 
mul ime de flori galbene cu 2 elemente. Reunind cele dou  mul imi de flori se formeaz  o 
mul ime care are 7 flori.  

Se repet  ac iunea folosind alte obiecte, pân  ce elevii conştientizeaz  c  reunind o 
mul ime format  din 5 obiecte cu o alt  mul ime format  din  obiecte (indiferent ce sunt 
acestea) se ob ine o mul ime format  din 7 obiecte. În aceast  etap , ac iunea elevului vizeaz  
num ratul sau compunerea unui num r, date fiind dou  componente.  

O  categorie de probleme folosit  de noi la clas ,care nu respect  întocmai structura 
unei probleme, o constituie problemele-poezii.Chiar dac  nu solicit  intens gândirea elevilor, 
sau nu consolideaz  în mod deosebit cunoştin ele matematice însuşite anterior,ele au un rol 
deosebit în crearea unei atmosfere pl cute, de bun  dispozi ie,de încredere în for ele proprii, 
de stârnire a dorin ei de a trece peste orice obstacol,de a participa activ la rezolvarea 
problemelor. 

Pentru un concurs de Mate                                              Vr biile toate şase 
Eu rezolv, zilnic, probleme:                                             Ciripeau pe ram voioase 
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Dac  într-o zi fac şapte                                                    Pân’ la urm ,c tre sear , 
Şi-nc  dou  pentru teme,                                                 Între ele se certar . 
Spune, câte se adun ,                                                      Trei zburar  spre apus, 
În caiet, pe s pt mân ?                                                   Trei spre miaz zi s-au dus,                                                                      
                                                                                         Dar pe ram   
                                                                                         Câte-au mai r mas în fine? 
 Înc  din clasa I elevii înva  s  recunoasc  câteva figuri şi corpuri geometrice , mai 

ales acelea pe care le întâlnesc şi le utilizeaz  ca material didactic în numera ie şi calcul: 
dreptunghiul, p tratul, triunghiul, cercul, cubu Jocuri: individuale şi de grup, de competi ie, pe 
baza de reprezent ri (desene, scheme, diagrame),pe baza de scenarii imaginate de înv tor, 
create de copii, simul ri ale unor situa ii practice, jocuri matematice pe calculator. 

Referitor la corpuri geometrice în afara recunoaşterii, se vor face exerci ii de observare 
a obiectelor ce au aceste forme şi activit i practice de construire a acestor forme.   

În clasele I-IV, studiul m rimilor şi al unit ilor de m sur  reprezint  o interfa  între 
matematic  şi via a de zi cu zi. În elegerea m sur rii şi a unit ilor de m sur  nu implic  
întotdeauna introducerea imediat  a unit ilor standard. Înv torul trebuie s  utilizeze 
unit ile nestandard (de exemplu: palma, creion, pasul etc.).  

O alt  aplica ie practic  o constituie jocurile didactice. Jocul  matematic este forma de 
activitate ce trebuie folosit  or  de or , mai ales la clasele I şi a II –a,deoarece acesta are 
capacitatea de a antrena to i elevii clasei,ac ionând favorabil şi asupra elevilor care întâmpin  
greut i în însuşirea cunoştin elor. Jocuri: individuale şi de grup, de competi ie, pe baza de 
reprezent ri (desene, scheme, diagrame),pe baza de scenarii imaginate de înv tor, create de 
copii, simul ri ale unor situa ii practice, jocuri matematice pe calculator. 

Astfel,dintre jocurile care vizeaz  şirul numerelor naturale pe care le folosim la ora de 
matematic ,pot fi enumerate:”Ce numere lipsesc”, „Caut  vecinii”, „Num r  mai 
departe”,”Ghiceşte num rul”, „Rebus matematic » 

În zilele noastre societatea are nevoie de un om cu gândire creatoare, inventiv,  
explorator, îndr zne , de aceea este necesar  modernizarea matematicii, perfec ionarea 
înv mântului în vederea sporirii eficien ei sale formative. Dar nu orice perfec ionare, orice 
introducere a noului înseamn  modernizare, ci c utarea de noi mijloace, folosirea celor 
existente cu scopul de a m ri eficien a, de a asigura calitatea însuşirii, de a forma oamenii 
capabili s  st pâneasc  cunoştin ele şi deprinderile necesare şi s  le poat  aplica în via , în 
produc ie. 

Prin activit i practice  se va contura un circuit continuu, din care, elevul va ieşi, 
sper m, biruitor. 
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ADAPTAREA PREDARII CROSS-CURRICULARE LA NIVELUL 
NEVOILOR CLASEI DE ELEVI 

 
 

Prof.  GAZDAG ANDRA-Scoala Gimnazial  nr. 1 Mirzanesti, jud. Teleorman 
 
" L sa i copilul s  vad , s  aud , s  descopere, s  cad , s  se ridice şi s  se înşele. Nu 

folosi i cuvinte când ac iunea, faptul însuşi, sunt posibile” , afirma pedagogul Pestalozzi. 
Pornind de la acest îndemn, trebuie s -i înv m pe copii s  înving  dificult ile de 

înv are prin interven ii reale, situându-i în dialog cu mediul, determinându-i s -şi exerseze 
capacitatea de a opta şi de a decide. Locul potrivit pentru realizarea acestui deziderat este 
şcoala. La şcoal , copilul intr  într-un mediu stimulativ, un mediu în care literatura, muzica, 
artele plastice, natura, mişcarea, socialul sunt într-un permanent dialog între ele şi, implicit cu 
copilul. 

Astfel, fenomenului educa ional i se impun o serie de restructur ri adaptative care s  
genereze un spa iu din ce în ce mai complex şi mai elaborat, în scopul stimul rii contiune a 
înv rii spontane a copilului, de dezvoltare a capacit ii de a realiza transferuri rapide şi 
eficiente între diferitele discipline, de a colecta, a sintetiza şi a utiliza sistematic şi integrat 
cunoştin e, deprinderi şi competen e dobândite prin studierea disciplinelor de la clas . 
Schimbarea fundamental  const  în modul de realizare a cunoaşterii care transfer  importan a, 
accentul de la cunoaşterea de tip disciplinar la cunoaşterea de tip transdisciplinar. Treptat se 
renun  la fragmentarea pe discipline în favoarea integr rii disciplinelor. 

Literatura pedagogic  actual  descrie integrarea curricular  drept o modalitate 
inovatoare de proiectare a curriculumului, care presupune sintetizarea şi organizarea didactic  
a con inuturilor diferitele domenii ale cunoaşterii, astfel încât s  se asigure c  elevul 
achizi ioneaz  o imagine coerent , unitar  despre lumea real . 

„Curriculum-ul integrat presupune crearea de conexiui semnificative între teme sau 
competen e care sunt de regul  formate separat, în interiorul disciplinelor. Aceste teme sau 
competen e au o puternic  leg tur  cu via a cotidian  a elevilor şi îşi propun, direct sau indirect, 
s  contribuie la formarea unor valori şi atitudini.” 

 
PROIECT DE ACTIVIT I INTEGRATE –“IARNA” 

 Tema integratoare Iarna 
 Nivelul clasei : mediu 
 Clasa a III-a , 
  Durata: o s pt mân  
 Discipline implicate : Limba şi literatura român , 
                                         Matematic ,  
                                         Educa ie civic ,  
                                         Ştiin e ale naturii,  
                                         Educa ie plastic ,  
                                         Educa ie muzical ,  
                                         Educa ie tehnologic  
 Subiecte: 
 Limba şi literatura român :  
       “Pomul de Cr ciun”, I. Al. Br tescu-Voineşti 
       “Colinde, colinde”, Mihai Eminescu 
       “Amintiri din copil rie”, Ion Creang , - La urat 
        Scrierea corect  a cuvintelor sau / s-au 
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        P r ile unei compuneri 
    Alc tuirea unei compuneri dup  un plan de idei –La colindat 
 Matematic  : Împ r irea la 4. Împ r irea la 5 
                                  Împ r irea la 6. Împ r irea la 7 
                                  Exerci ii şi probleme 

 Ştiin e ale naturii : Influen a anotimpurilor asupra vie uitoarelor 
 Educa ie civic : Bun tatea şi r utatea 
 Educa ie muzical : Colindul - Steaua sus r sare 
 Educa ie tehnologic : quilling „Fulgi de nea, br du ”, realizarea unei felicit ri de 

Cr ciun 
 Termeni si sintagme cheie de înv at: s rb tori, Cr ciun, colind, bun tate creştineasc  
 Produse curriculare finale ale proiectului: 
 Portofoliu individual cu tema Colinde 
 expozi ie cu lucr ri pictate şi colaje-felicit ri ale elevilor 
 Scopurile educa ionale ale proiectului: 
 asimilare de cunoştin e 
 formare de priceperi şi deprinderi intelectuale şi motrice 
 formare de atitudini pozitive şi responsabile fa  de semeni 
 Obiective opera ionale: 
La sfârşitul activit ilor didactice integrate, elevii vor fi capabili : 
 Aria curricular  Limb  şi comunicare 
 s  citeasc  corect, conştient, cursiv, expresiv textele propuse spre studiu; 
 s  povesteasc  oral fragmente din textele narative studiate;-s  extrag  ideile principale 

din textele studiate; 
 Aria curricular  Matematic  şi Ştiin e 
 s  efectueze opera ii de împ r ire când împ r itorul este 4, 5, 6, 7; 
 s  compun  probleme dup  expresii matematice date; 
 s  descrie transform rile petrecute în natur  în fiecare anotimp; 
 s  exemplifice transform ri din via a vie uitoarelor, determinate de schimbarea 

anotimpurilor; 
 Aria curricular  Om şi societate 
 s  identifice în situa ii diverse tr s turi morale ale persoanei, bun tatea şi r utatea; 
 s  dea exemple de comportamente prin care pot da dovad  de bun tate în perioada 

s rb torilor şi nu numai; 
 Aria curricular  Arte 
 s  intoneze, respectând nuan a şi tempoul adecvate colindului propus 
 s  realizeze pata pictural  prin nuan are cromatic ; 
 s  realizeze compozi ii decorative pentru design interior, utilizând tehnica quilling; 
 Domenii de dezvoltare personal  vizate: 
 dezvoltarea limbajului oral şi scris: valorificarea textelor în proz  şi versuri; 
 dezvolatarea socio-emo ional : valorificarea con inuturilor literare, muzicale, civice, 

implicarea activ  şi interactiv  în demersuri didactice individuale, pe grupe şi frontale; 
 dezvoltare cognitiv : dobândire de cunoştin e proprii disciplinelor implicate, formare 

de deprinderi intelectuale, dezvoltarea gândirii logico-sistemice, dezvoltarea capacit ii de a 
rezolva probleme; 

 promovarea unei atitudini deziderabile în înv are: implicare conştient  şi activ , 
interes, curiozitate, ini iativ , responsabilitate, consecven , creativitate; 

 Strategia didactic  
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 Tipuri de experien e de înv are: active şi interactive, de exersare, de descoperire, de 
analiz  şi sintez , de aplicare practic , de explorare a realit ii, de crea ie; 

 Sistemul metodologic: lectura explicativ , conversa ia, explica ia, exerci iul, 
demonstra ia, expunerea, problematizarea, observarea, înv area prin descoperire, metode de 
dezvolatre a gândirii critice, jocul didactic, metoda P l riilor gânditoare; 

 Sistemul resurselor curriculare: planul de înv mânt, programa şcolar , planificarea 
anual , planificarea unit ilor de înv are, manuale şcolare, auxiliare didactice 

 Forme de organizare a activit ii elevilor: frontal , individual , pe grupe, combinat  
 Resurse temporale necesare: 1 s pt mân  
 Evaluarea : 
 evaluare ini ial : chestionar, test de cunoştin e 
 evaluare formativ :observare sistematic  a activit ii şi a comportamentului elevilor în 

clas  şi apreciere verbal  
 evalure oral  şi scris  
 evaluare final : concurs, portofoliu, expozi ie 

Descrierea didactic  a scenariului activit ilor integrate dup  modelul curriculumului 
secven ial/în succesiune ( chiar dac  disciplinele sunt separate, ideile, topicile sunt predate şi 
opera ionalizate în conexiune unele cu altele. Situa iile de înv are se organizeaz  pe durata unei 
s pt mâni şi prilejuiesc elevilor realizarea de conexiuni pe orizontal , între disciplinele de studiu 
implicate) 

 
Ziua Con inuturile înv rii Disciplinele de înv mânt 

LUNI Pomul de Cr ciun, Al. Br tescu-Voineşti (în elegerea  textului, 
harta povestirii) 

Împ r irea la 4. Împ r irea la 5 
Influen a anotimpurilor asupra vietuitoarelor 
Steaua sus r sare,colind 
Bradul- figura tridimensional  

Limba şi literatura român  
Matematic  
Ştiin e ale naturii 
Educa ie muzical  
Educa ie tehnologic  
 

MAR I Pomul de Cr ciun, Al. Br tescu-Voineşti (planul de idei, 
povestirea oral ) 

Scrierea corect  a cuvintelor sau/s-au 
Exerci ii şi probleme folosind reprezent ri din sfera temei 
 

Limba şi literatura român  
 
Limba şi literatura român  
Matematic  
 

MIERCURI Colinde, colinde Mihai Eminescu în elegerea textului,harta 
poeziei) 

Împ r irea la 6. Împ r irea la 7 
Pata pictural - La urat 
 

Limba şi literatura român  
 
Matematic  
Educa ie plastic  
 

JOI P r ile unei compuneri 
Exerci ii şi probleme folosind reprezent ri din sfera temei, cu 

împ r iri 
Bun tatea şi r utatea 
 

Limba şi literatura român  
Matematic  
 
Educa ie civic  
 

VINERI Amintiri din copil rie, Ion Creang  ( La colindat) 
Compunere dup  un plan de idei- La colindat 
Felicitare de Cr ciun-fulgi, brazi (tehnica quilling) 

Limba şi literatura român  
Limba şi literatura român  
Educa ie tehnologic  

 
Abordarea integratã a con inuturilor iese din monotonia aceluiaşi algoritm de predare a 

unor lec ii, elevii sunt stimula i şi atraşi prin diversitatea activitã ilor de învã are dintr-o singurã 
orã şi prin apari ia elementului-surprizã. Se imprimã lec iei respective un caracter aparte, diferit 
de modul de predare tradi ional. 

Dac  succesul şcolar este dat de performan a elevului în cadrul contextelor disciplinare, 
succesul în via a personal , profesional  şi social  este dat tocmai de capacitatea de a ieşi din 
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tiparul unei discipline şi de a realiza conexiuni şi transferuri rapide între discipline, pentru 
solu ionarea problemelor ivite. 
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FIZICA ALTFEL 
 
 

Prof.  POP MIRELA-EMILIA- coala Gimnazial  B se ti, Jude ul Maramure  
  

Motto: ,,Elevii înfloresc atunci când le acorzi un pic de aten ie. Ceea ce determin  motiva ia 
pentru înv are este succesul colar.”prof. Daniela epe  

 
Secolul XXI va revolu iona domeniul informa iilor, al transferului i al stoc rii 

acestora, el va impune educa iei dou  cerin e ce par la prima vedere contradictorii. Educa ia 
trebuie s  transmit  eficient i pe o scar  larg , un volum tot mai mare de cuno tin e i de 
informa ii adaptate unei civiliza ii puse în mi care de cunoa tere. În acela i timp, trebuie s  
g seasc  i s  marcheze punctele de referin  care vor face ca, pe de o parte, oamenii s  nu 
mai fie cople i i de fluxul informa iei, în mare parte efemer , care invadeaz  domeniul public 
i cel privat i, pe de alt  parte, s  aib  în vedere, ca scop final, dezvoltarea la nivel individual 
i comunitar. 

Solu iile tradi ionale la nevoia de educa ie, care au, în cea mai mare parte un caracter 
orientativ i sunt fundamentate pe cunoa tere, nu mai sunt adecvate situa iei actuale. Nu este 
suficient ca fiecare copil s  acumuleze, la o vârst  fraged , un volum mare de cuno tin e pe 
care s  le foloseasc  apoi de-a lungul întregii vie i. Fiecare individ trebuie s  fie preg tit s  
profite de ocaziile de a înv a care i se ofer  de-a lungul vie ii, atât pentru a- i l rgi orizontul 
cunoa terii, cât i pentru a se adapta la o lume în schimbare, complex , interdependent . 

Pentru a reu i s  duc  la bun sfâr it aceste comandamente, educa ia trebuie organizat  
în jurul a patru tipuri fundamentale de înv are, care pe parcursul vie ii, constituie pilonii 
cunoa terii: a înv a s  tii, a înv a s  faci, a înv a s  tr ie ti împreun  cu ceilal i i a înv a 
s  fii. 

A înv a s  tii, îmbinând cuno tin e generale suficient de cuprinz toare cu 
posibilitatea de a aprofunda un num r restrâns de discipline. Aceasta înseamn  i a înv a cum 
s  acumulezi cuno tin e, pentru a profita de oportunit ile pe care educa ia i le pune la 
dispozi ie de-a lungul întregii vie i. 
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A înv a s  faci, nu doar pentru a dobândi o anumit  calificare profesional  ci, într-un 
sens mai larg, competen a de a face fa  unei multitudini de situa ii i de a fi capabil s  lucrezi 
în echip . A înv a s  faci înseamn  i adaptarea la diferitele context sociale cu care se 
confrunt  tinerii i la experien a  care o acumuleaz  fie ca rezultat al unui context local sau 
na ional, fie într-o institu ie de înv mânt, prin cursuri, alternând studiul cu munca. 

A înv a s  tr ie ti împreun  cu ceilal i, prin cultivarea empatiei fa  de ceilal i i prin 
aprecierea corect  a interdependen ei-angajarea în proiecte comune i capacitatea de a rezolva 
conflicte- în spiritual respect rii valorilor pluralismului, al în elegerii reciproce i al p cii. 

A înv a s  fii, pentru a- i dezvolta personalitatea i a fi capabil s  ac ionezi c u o 
autonomie crescând , judecând prin prisma propriilor concep ii i asumându- i r spunderea. 
În acest sens, educa ia nu trebuie s  neglijeze nici o latur  a poten ialului uman: memoria, 
ra iunea, sim ul estetic, calit ile fizice i capacitatea de a comunica. 

Bineîn eles, toate aceste patru c i ale cunoa terii formeaz  un întreg, deoarece între ele 
exist  numeroase suprapuneri, intersect ri i schimburi.  

Cu toate acestea, educa ia s-a concentrate pân  acum în special, dac  nu exclusive, pe 
a înv a s  tii, i într-o m sur  mai mic , pe a înv a s  faci. Celelelte dou  elemente sunt în 
general l sate la voia înt mpl rii sau se presupune c  rezult , în mod natural, din primele 
dou . 

Sistemul educa ional tinde s  avantajeze acumularea de cuno tin e, în detrimentul altor 
aspecte; este îns  vital s  percepem acum educa ia într-un mod mai cuprinz tor. O asemenea 
viziune ar trebui s  inspire i s  guverneze viitoarele reforme i politici educa ioanle, atât în 
ceea ce prive te con inutul, cât i metodele. 

Meseria de profesor este o profesie creativ . Unul dintre motivele pentru care colile 
e ueaz  i sistemul se poticne te este c  dasc lii i elevii, nu sunt implica i. Exist  profesori 
care nu sunt interesa i de ceea ce predau, sau nu au talent pedagogic i ar trebui s  aib  o alt  
profesie care s  îi împlineasc . Pe de alt  parte, exist  i mul i profesori buni , al c ror instinct 
creativ este frânat de educa ia standardizat  i în consecin  eficien a lor este diminuat . O 
cultur  creativ  în coli depinde de reenergizarea capacit ii creatoare a profesorilor. 

Sarcina educa iei nu este aceea de a preda materii, ci de a preda elevilor. Dac  ne 
gândim la vremea când eram la coal , de cine ne amintim? De colegi i mai ales de profesori: 
unii care s-au apropiat, al ii care s-au îndep rtat de noi; unii care ne-au ajutat s  construim 
al ii care au d râmat. Într-un anumit context, o simpl  remarc  a unui profesor sau chiar 
ridicarea unei sprâncene ori a tonului vocii te puteau determina s  apuci calea cercet rii de o 
via  sau s  te opre ti înainte de a începe. 

Metoda tradi ional  de predare este asociat  de obicei, cu institu ia formal  a întregii 
clase i cu înv area pe dinafar . Aceast  metod  este considerat  ca fiind esen ial  pentru 
promovarea standardelor academice tradi ionale. 

Metodele progresive sunt asociate cu înv area pe baz  de cercetare, în care elevii 
lucreaz  individual sau pe grupe pentru a explora ceea ce îi intereseaz  i a- i putea exprima 
propriile idei. 

Matematica, fizica, chimia par uneori adev rate mistere de neîn eles pentru copii i 
asta pentru c , de cele mai multe ori nimeni nu le explic  i nici nu le arat . 

De i copii butoneaz  telefonul nu tiu s  î i organizeze ideile. Pentru asta trebuie s  
experimenteze. 

În vederea promov rii unui demers didactic modern MECS pune la dispozi ia 
profesorilor care predau fizica i a tuturor persoanelor interesate o nou  abordare, dezvoltat  
în ultimii 5 ani în cadrul proiectului ,,Fizica altfel” derulat de Centrul de Evaluare i Analize 
Educa ioanle i Societatea Român  de Fizic . 

Ideea  de baz  a proiectului este conceptul de înv are prin investiga ie de tip inductiv 
(Inquiry Based Learning). 
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Înv area prin metoda investiga iei reprezint  un set de practici educa ionale care 
promoveaz  un proces de înv are ghidat de întreb ri i este utilizat  frecvent în rile 
europene cu sisteme de educa ie performante. Introducerea acesteia, al turi de alte m suri, a 
condus în ultimii 15 ani la creşteri semnificative ale punctajelor la testele PISA i TIMSS 
pentru ri ca Germania sau Polonia. Aceast  abordare are numeroase avantaje: stimuleaz  
curiozitatea elevilor, asigur  exersarea gândirii critice şi a capacit ii de reflec ie, elevii 
reuşesc s  caute r spunsul la întreb ri folosindu-se de dovezi colectate chiar de ei, cultiv  
autonomia în înv are etc. Toate acestea contribuie la creşterea nivelului de alfabetizare 
ştiin ific  a elevilor. 

Un elev înva  prin investiga ie atunci când se afl  în fa a unei probleme, când 
studiaz  cu aten ie datele i rela iile cauzale, reu ind s  g seasc  cea mai bun  solu ie, rolul 
profesorului fiind de facilitator al cunoa terii i de partener al elevilor în înv are. 

Rezultatul concret al derul rii acestui proiect îl constituie formarea în decurs de 5 ani a 
profesorilor de fizic  din 24 de jude e pentru aplicarea la clas  a noilor metode de abordare a 
temelor din fizic , incluse în ,,Ghidul metodologic de predare a fizicii”. 

Documentele suport men ionate în scrisoarea metodic : nota explicativ  a pentru teme 
din clasele aVI-a, aVII-a i aVIII-a, un document con inând resursele web, pot fi desc rcate 
de pe site-ul Ministerului Educa iei. 

Acest tip de înv are cuprinde o serie de tr s turi etapizate, ce faciliteaz  aplicarea sa 
la clas . De aceea, unit ile de înv are sunt concepute având în vedere urm toarele secven e: 

– prezentarea în fa a elevilor a unei situa ii intrinsec motivante, a unei situa ii din via a 
de zi cu zi, ce permite identificarea/formularea unei probleme ştiin ifice; 

– lansarea unei întreb ri deschise ce reprezint  punctul de plecare al investiga iei 
ştiin ifice în care se vor angaja elevii; 

– furnizarea de r spunsuri de c tre elevi sau formularea altor întreb ri, prin care elevii 
ajung s  identifice un mod de abordare al întreb rii ini iale; 

– proiectarea experimentelor şi selectarea instrumentelor de investigare, etap  ce 
necesit  colaborarea între elevi; 

– realizarea propriu-zis  a experimentelor, colectarea datelor şi interpretarea acestora, 
prin lucrul în echip ; 

– dac  este cazul, reformularea întreb rii ini iale pe baza datelor ob inute şi refacerea 
experimentelor pentru a colecta alte date, în func ie de întrebarea revizuit ; 

– formularea concluziilor (prezentare oral , prezentare tip poster, proiect etc.) şi 
argumentarea acestor concluzii de c tre elevi. 

 Programul „Fizica altfel” a fost realizat cu sprijinul Romanian-American 
Foundation şi BRD Groupe Societe Generale. De asemenea, a existat sprijin financiar din 
partea OMV-Petrom şi Garanti Credite de Consum. 

Colaborarea cu Human Invest a fost foarte important  în a-i sprijini eficient pe 
profesori s -şi schimbe modul de predare la clas . 
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MODALIT I DE ABORDARE INTERDISCIPLINAR  A 
TEMATICILOR DE MATEMATIC  I EXPLOAREA MEDIULUI, 

GEOGRAFIE ŞI ŞTIIN E ALE NATURII LA CICLUL PRIMAR 
 
 

Prof. BOGDAN ALINA1  şi  prof. BARBU IRINA2 – 
1 coala Gimnazial  uglui, jud. Dolj, 2C.N. “Carol I”, Craiova, jud. Dolj 

 
Studierea geografiei satisface curiozitatea şcolarului mic, nevoia de cunoaştere a lumii 

deoarece înv area geografiei îşi propune ca obiectiv s -i fac  pe elevi s  cunoasc  în afara 
orizontului familial tot ceea ce exist   în lume.  

Obiectul de studiu al geografiei care este suprafa a p mântului, mediul înconjur tor cu 
toate componentele sale, presupune interdisciplinaritate, o fuziune incontestabil  între 
cunoştintele despre natur  şi elemente geografice.  

Matematica i exploarea mediului, ca discipline integrate, sunt necesare pentru 
includerea copiilor în cadrul natural uman şi social în care se vor desf şura primii lor ani de 
via , iar la geografie vor în elege problema adapt rii omului la mediul lor, nevoia acestora de 
a-l transforma spre folosul lor şi nu în ultimul rând necesitatea lui. 

Obiectul de studiu al geografiei prevede o interdisciplinaritate, o fuziune incontestabil  
între  geografie şi elemente de cunoaştere a mediului înconjur tor. 

Modificarile operate  în planul de înv mânt privitoare la geografie, vizeaz  o nou  
concep ie a celor trei func ii: informativ , formativ  şi instrumental  cu accent pe latura 
formativ-instrumental . Astfel, la clasa pregatitoare, I şi clasa a II-a se studiaz  disciplinele 
integrate „ Matematica si exploarea mediului ", la clasa a III-a şi clasa a IV-a se studiaz  
obiectul „Ştiin e ale naturii", facilitând perceperea într-o strânsa corelare a fenomenelor 
fizico-geografice şi a cunoştin elor despre plante şi animale. În clasa a IV-a se p streaz  
denumirea obiectului ”Geografie” studiindu-se şi  cunoştin ele despre natur  legate de subiecte 
de geografie. 

Ca metodologie didactic , interdisciplinaritatea trebuie în eleas  în dou  acep iuni: pe 
vertical , ceea ce presupune organizarea pred rii prin eviden ierea leg turilor dintre 
disciplinele ce compun ştiin a-ştiin a geografiei- şi pe orizontal , care impune reliefarea 
rela iilor unei discipline de înv mânt-geografia cu alte discipline. 

În primul caz, interdisciplinaritatea urm reşte însuşirea de c tre elevi, în cazul 
geografiei, a obiectelor, fenomenelor, proceselor care servesc la formarea sistemului de 
no iuni geografice cu care opereaz  geografia. 

În al doilea caz, interdisciplinaritatea are în vedere rela iile geografiei cu alte 
discipline şcolare din înv mântul primar, mai ales cu cele ale cunoştin elor despre natur , 
întrucât pe toate treptele de înv mânt, obiectul de studiu al geografiei este suprafa a 
p mântului, mediul înconjur tor cu toate componentele sale, primare, derivate şi antropice. 

În înv mântul primar,  pot fi stabilite un num r însemnat de teme la care se preteaz  
predarea interdisciplinar , mai ales a unora care sunt înscrise în programa de cunoaşterea 
mediului, ştiin e şi geografie şi care fac referiri la clim , vegeta ie şi animale din orizontul 
apropiat (sat, comun ) şi cel mai îndep rtat (jude , ar  ). 

Iat  cum este realizat  aceast  interdisciplinaritate la clasa a IV-a, cunoştin ele despre 
natur  cu geografia: aerul la Clima, apele la capitolul Apele, petrolul, gazele, c rbunii la 
Activit i industriale etc. 

Prin predarea geografiei, explorarea mediului şi ştiin elor naturii prin prisma 
interdisciplinarita ii, se realizeaz  una din sarcinile cele mai importante ale procesului 
instructiv-educativ : sa l mureasca fenomenele vie ii, s  prezinte natura şi activitatea 
oamenilor în necontenit  mişcare şi dezvoltare, sa studieze obiectele şi fenonomenele în cea 
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mai strâns  legatur  şi dependen , s  realizeze unitatea dintre ştiin  şi practic . Începând cu 
clasa pregatitoare elevii îşi formeaz  primele reprezentari şi no iuni despre mediul 
înconjur tor. 

În manualul de limba român  pentru clasa a IV-a, exist  numeroase lec ii cu con inut 
geografic : „In Vrancea", „Iarna", „Delta Dun rii" , „Legenda Mureşului şi Oltului" etc. 
Astfel de lec ii anticipeaza însuşirea unor cunoştin e de geografie, în elegerea unor fenomene, 
explicarea cauzalit ii altora. 

La lec iile despre apele curg toare  am apelat la lec ia „Pe Argeş în jos", în care  Alex. 
Vlahu  descrie frumuse ea Mân stirii Curtea de Argeş şi curgerea râului Argeş :,,.... c l tor 
f r  odihn , trece h ulind pe spintec tura v ilor şi undele lui vorbesc de m re ia şi 
frumuse ea Negoiului.. Şi câte frumuse i n-au mai v zut undele Argeşului în lunga şi 
zbuciumata lui c l torie." 

Înv ând despre relief, am folosit descrierea lui Alecu Russo din „Cântarea 
României" : „ Verzi sunt dealurile tale, frumoase p durile şi dumbr vioarele, spânzurate pe 
coastele dealurilor, limpede şi senin cerul t u;mun ii se înal a trufaş în v zduh; râurile cu 
brâie pestri e ocolesc câmpurile... ". 

 Tot prin intermediul lec iilor de citire copiii au aflat despre paradisul vie uitoarelor din 
Delta Dun rii, în „Delta Dun rii", de M. Sorescu.  

În cadrul lec iilor de geografie, interdisciplinaritatea se realizeaz  prin intermediul 
lecturilor geografice. Literatura român  con ine nenum rate valori în acest sens. V. 
Alecsandri, N. Vlahu , G. Coşbuc, C. Hogaş nu numai c  au treierat ara, au cunoscut 
frumuse ile şi înfa işarea ei, dar ne-au l sat şi scrieri ce pot fi integrate în lec ii. 

Cunoştin ele  despre Câmpia Român  le-am împletit cu citate din literatur , atât 
pentru a marca specificul peisajului cât şi importan a acestei forme de relief: ,,.... glia  arat  
ca o mare liniştit . De la o zare la alta nu se vede decât aceeaşi suprafa  neted , pe care 
nimic nu vine s  o tulbure. M rginit numai de buza cerului, şesul  pare un disc uriaş rotindu-
se în jurul lui însuşi".(G. Bogza-„ Cartea Oltului” ). 

   Tema  „Apele din România", a avut ca introducere un citat ce reliefeaz  mai multe 
feluri de ape:„Dun rea b trân  î i s rut  poala, î i aduce bog ii de unde r sare soarele; 
râurile cele mai frumoase şi spumegânde, pâraiele cele repezi şi s lbatice caut  neîncetat... 
"(A. Russo -„Cântarea României") 

La lec ia despre „ Mun ii Carpa i", am folosit cuvintele marelui N. Iorga: „Întins , 
felurit , bogat , m rea  şi fericit , ara Româneasc  îşi are fruntea de stânc  în munte, pe 
care str inii şi oamenii înv a i îl numesc Carpatul... . Picioarele i se scald  în Dun rea 
larg  spre care curge toat  via a râurilor noastre". 

De asemenea lecturarea unor texte literare poate impresiona puternic sufletul fraged şi 
sensibil al copiilor. Ei se întâlnesc cu personajele unor autori care au scris  despre prietenia 
dintre om şi natur , dintre om şi animale:  Lizuca şi Patrocle din „Dumbrava  minunat " sau 
Fram   din „Fram, ursul polar". 

Lec iile de istorie nu se pot desfaşura în condi ii optime decât folosind harta care 
permite localizarea evenimentelor din istoria neamului nostru în timp şi spa iu, cât şi 
explicarea lor în func ie de spa iu şi timp. În prezentarea reliefului rii noastre am ar tat 
importan a variet ii formelor de relief în istoria neamului  românesc. 

În lec iile despre  Mun ii Carpa i, elevii au în eles c  strâmtorile si depresiunile au avut 
rolul principal în succesul de ap rare al patriei noastre. Codrii au adapostit femeile, b trânii şi 
copiii din calea duşmanilor, Basarab I a învins oastea puternic  a lui Carol Robert la Posada 
într-un defileu, Mircea cel B trân l-a învins pe Baiazid într-un loc ml ştinos la Rovine. La 
Vaslui, într-o vale strâmt  cu dealuri , p duri şi mlaştini, oastea lui Ştefan cel Mare a învins 
pe turci. Exemplele pot continua. 

http://paradi.su/
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Deprinderile formate la orele de Arte vizuale si abilitati practice îi ajut  pe elevi s  
deseneze planul, harta, s  modeleze din plastilin  diferite obiecte din mediul înconjur tor. 

Nici animalele nu-i las  indiferen i. Pe copiii care au manifestat grij  fa a de animale 
şi p s ri i-am antrenat în activitatea de confec ionare de colivii sau a unui acvariu,obiecte 
confec ionate din diferite deşeuri, pe care le-au putut folosi pentru îngrijirea unor p s ri sau a 
peştişorilor. In timpul iernii au confec ionat c su e din lemn pentru p s rele pe care le-au pus 
în copacii din preajma şcolii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiecte confec ionate de elevi 
 

Muzica este o alta disciplin  care împleteşte cu succes acordurile cu geografia. Unele 
cântece  pe care le înva   copiii la muzic  au în con inutul lor elemente din natur - forme de 
relief. Cântece ca : „ O ar  mai frumoas ”, „Cât de mult vei colinda", vin s  accentueze 
frumuse ea acestei ri, contribuie la dezvoltarea sentimentelor de dragoste şi pre uire pentru 
patrie. „ Valurile Dunarii", au constituit fondul muzical la lec ia „ Delta Dun rii". „Balada"  
lui C. Porumbescu sau „ Rapsodiile" lui Enescu au constituit mijloace de a trezi interesul 
pentru orele de geografie în predarea reliefului.  

Utilizarea interdisciplinar  a   cunoştin elor de la diferite obiecte de înv mânt cu cele 
de geografie, ştiin e şi explorarea mediului   contribuie la unitatea procesului instructiv-
educativ, reprezint  în acelaşi timp noul în lec ie; activizând elevii, se stimuleaz  creativitatea, 
oferind posibilitatea viziunii pluridisciplinare a aceluiaşi fenomen. 

Noua viziune de predare-înv are a geografiei cu ştiin ele naturii şi exploarea mediului 
în procesul interdisciplinarit ii este o cale mai sigur , mai  direct  de sensibilizare a elevilor 
în procesul cunoaşterii geografiei, de în elegere a componen ei şi structurii mediului 
înconjur tor. 

Dac  aş sintetiza avantajele interdisciplinarit ii la geografie, aceasta genereaz  noi 
forme de organizare a cunoştin elor deja existente, uşureaz  transmiterea de noi cunoştin e şi 
asigur  posibile dezv luiri de ordin prospectiv în sensul aprecierii direc iei de evolu ie a 
fenomenelor studiate. 
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CORELA IA DINTRE MATEMATIC  ŞI DOMENIILE ŞTIIN EI  
  

 
Prof. MORTECI GENOVEVA LUCIA –C.T.A.T. ”Dumitru Motoc”, Gala i, jud. Gala i 

 
Motto:„Matematica este o limb  şi o ştiin ” Lucian Blaga 

 
Pentru a motiva elevii pentru studierea matematicii o metod  eficient  este corelarea 

cu domeniile ştiin elor. Înc  din clasele primare scopul op ionalului de matematic  este acela 
de a oferi o alt  viziune asuprea matematicii. 

 Matematica este esen ial  pentru multe tiin e. Cea mai important  func ie a 
matematicii în tiin  este rolul pe care îl joac  în exprimarea no iunilor 
tiin ifice. Procesele de observa ie i de interpretare a rezultatelor experimentelor, crearea de 

ipoteze i previziuni  au de cele mai multe ori nevoie de calcule matematice. 
Ramurile matematice cel mai des folosite în tiin  includ calculul i statistica, de i 

aproape orice ramur  a matematicii are aplica ii, chiar i domenii  cum ar fi arhitectur  
şi topologie, fizic , în chimie, biologie i unele tiin e sociale. 

In conditiile permanentei schimb ri din societatea romaneasc  reforma în educa ie are 
un loc aparte deoarece educa ia este cea care st  la temelia societ ii. 

Obiectivele actuale care se impun privind matematica sunt: 
 Dezvoltarea interesului pentru matematic  (prin rezolvarea unor probleme variate cu 

referin e din viata cotodian ); 
 Stimularea gândirii logice şi a interesului pentru l rgirea orizontului în educatie prin 

legarea matematicii de aspectele ştiin ei; 
 În elegerea leg turii dintre matematic , via  şi alte discipline sau domenii ale ştiin ei; 

Specialiştii din domeniul educa iei sus in  ac iunea constructiv  a educa iei: 
 educa ia este  în aten ia preocup rii tuturor statelor lumii; 
 înv mântul trebuie s  fie considerat în orice societate, ca fiind reflec ia nevoilor 

societ ii; 
 Abordarea cross-curricular  în studiul matematicii şi ştiin elor urm reşte prin 

integrarea la nivelul obiectivelor, con inuturilor, conceptelor, atingerea unor rezultate care 
presupun organizarea integrat  a curriculumului. 

 Caracteristicuile abord rii cross-curriculare sunt urm toarele: 
- interconexiunea disciplinelor de studiu;  
- rela ii între concepte, fenomene şi procese din domenii diferite;  
- corelarea rezultatelor înv rii cu situa iile din via a cotidian ; 
- corelarea unit ilor tematice, conceptelor fundamentale ale curriculumului; 
- realizarea de activit i integrate de tipul proiectelor;  
- gestionarea eficient  a timpului ; 
- lucrul pe grupe a elevilor;  
- rezolvarea de probleme ca metod  practic de aplicare a cunoştin elor teoretice.  

Deasemenea în studiu integrat trebuie s  urm m câteva etape pentru a realiza o 
eficien  în realizarea scopului şi obiectivelor acestei abord ri. 
- planificarea timpului necesar desf şur rii activit ii; 
- colectarea resurselor materiale umane şi materiale existente; 
- con inuturile procesului de predare-învatare se stabilesc în functie de obiective;  
- proiectarea activit ilor de înv are şi planificarea acestora:ce facem, cum facem, cu cine 

facem, când facem şi care sunt rezultatele aşteptate; 
- evaluarea final  a activit ii. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Matematic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Model_%C8%99tiin%C8%9Bific
https://ro.wikipedia.org/wiki/Model_%C8%99tiin%C8%9Bific
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Proces&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Calcul&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Statistic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Topologie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fizic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Chimie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biologie
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Activitatea integrat  poate include mai multe secven e didactice sau situa ii de înv are 
ale c ror con inuturi se concetreaz  în jurul unui no iuni sau concept de integrare curricular  
care st  la baza acumularii altor no iuni. 

Matematica a c p tat valen e diverse, ea poate fi predat  şi ca op ional în clasele mici 
sub denumirea de” Matematica distractiv ” sau ”Matematica de poveste” pentru a rezolva mai 
usor problemele f când analogie cu cu via a cotidian , sau alte domenii: literatura, arta, care 
s  o fac  mai pe în elesul acestora. 

Matematica ilustrat  prin desen în manualele sau culegerile de probleme este o metod  
atractiv  în a rezolva calcule matematice din clasele primare sau prin a descoperi matematica 
prin joc: colorarea unor forme geometrice  cu un anumit num r de laturi sau de aceeaşi form . 

În clasele mai mari matematica poate fi în eleas  mai bine dac  o asociem cu celelalte 
domenii studiate pe parcursul anilor de studiu, astfel: domenii în care se aplic  matematica 
este:biologia, atfel matematica reflectat  în biologie, f r  calculele matematice nu am putea 
face calcule de genetic , nu am reuşi s  stabilim unele fenomene sau mecanisme biologice cu 
aspecte legate de prelucrarea datelor. Cea mai avansat  form  a folosirii matematicii în 
biologie este biologia matematic . 

Statistica dezvolt  proceduri de înregistrare, descriere, analiz  şi interpretare a datelor 
experimentale a rezultatelor ob inute din observarea unui proces economic, biologic sau 
social. 

Biostatistica este aplicarea statisticii într-un num r mare de domenii ale biologiei. 
Biostatistica are ca obiectiv  fundamentarea teoretic  a proiect rii şi controlului 
experimentelor biologice, în medicin  şi agricultur , deoarece aceasta analizeaz  şi 
interpreteaz  date concrete şi realizeaz  inferen e asupra acestora. 

Ecologia şi previziunile ecologice studiaz  inflen a unor factori asupra dinamicii 
popula iilor. 

În concluzie matematica poate fi abordat  în predarea diverselor no iuni sau cunoştin e 
la nivelul diferitelor discipline de studiu, dar mai ales pe parcursul întregului proces educativ, 
începând din clasele primare pân  la absovirea ciclului superior al facult ii. 
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APLICAREA UNOR METODE ACTIVE SI INTERACTIVE 
 DE GRUP PENTRU STIMULAREA CREATIVIT II ELEVILOR 

 
 

Prof. BELDEA DANIELA- Liceul Teoretic “ Mihai Viteazul”, B ile ti, jud. Dolj 
 

Matematica este obiectul care genereaz  la marea majoritate a elevilor e ecul colar. 
De aceea, înv torul în cazul înv mântului primar i profesorul în cazul înv mântului 
liceal i gimnazial, trebuie s  creeze un climat institu ional favorabil, folosind diverse metode 
care s -l determine pe elev s  se implice activ în procesul instructiv-educativ.   

În ultimele decenii a crescut, f r  precedent, interesul pentru a a-zisele metode activ-
participative. Acest interes este generat de actuala deschidere a colii spre noi obiective i 
continuturi, spre noi experien e de cunoastere, de tr ire si de ac iune. Exist , de asemenea, o 
necesitate acut  a preg tirii copiilor i tinerilor pentru o via a activ  si creativ , pentru munc , 
pentru o mai mare participare la rezolvarea multiplelor i complexelor probleme ale vie ii i 
ale practicii.  Utilizarea metodelor activ-participative necesit  o preg tire atent : ele nu sunt 
eficiente decât in condi iile respect rii regulilor jocului. Avantajul major al folosirii acestor 
metode provine din faptul c  ele pot motiva i elevii care au r mâneri în urm  la matematic .  

Prin metode activ-participative în elegem toate situa iile şi nu numai metodele active 
propriu-zise, în care elevii sunt puşi şi care-i scot pe elevi din ipostaza de obiect al form rii şi 
îi transform  în subiec i activi, coparticipan i la propria lor formare. „A activiza înseamn , 
deci, a mobiliza/angaja intens toate for ele psihice de cunoaştere ale elevului, pentru a ob ine 
în procesul didactic performan e maxime, înso ite constant de efecte instructiv-educative, 
optimale în toate componentele personalit ii.” Aceast  direc ie important  de modernizare a 
strategiilor didactice valorific  achizi iile cercet rilor psihopedagogice. Puşi în situa ii variate 
de instruire, profesorii, împreun  cu elevii trebuie s  foloseasc  acele strategii didactice de tip 
activ-participativ, având în vedere şi valen ele formativ-educative ale acestor metode, 
procedee, mijloace de înv mânt, moduri de organizare a înv rii. Efectele în plan formativ-
educativ se refer  la implica iile lor asupra dezvolt rii structurilor intelectuale ale copilului.. 

  Dup  func ia didactic  principal  putem clasifica metodele şi tehnicile interactive de 
grup astfel: 

Metode de predare-înv are interactiv  în grup 
Metoda pred rii/înv rii reciproce (Reciprocal teaching – Palinscar); Metoda Jigsaw 

(Mozaicul); Citirea cuprinz toare; Cascada (Cascade); STAD (Student Teams Achievement 
Division) – Metoda înv rii pe grupe mici; TGT (Teams/Games/Tournaments) – Metoda 
turnirurilor între echipe; Metoda schimb rii perechii (Share-Pair Circles); Metoda piramidei; 
Înv area dramatizat ; 

- Metode de fixare şi sistematizare a cunoştin elor şi de verificare: 
Harta cognitiv  sau harta conceptual  (Cognitive map, Conceptual map); Matricele; 

Lan urile cognitive; Fishbone maps (scheletul de peşte); Diagrama cauzelor şi a efectului; 
Pânza de p ianj n ( Spider map – Webs); Tehnica florii de nuf r (Lotus Blossom Technique); 
Metoda R.A.I. ; Cartonaşele luminoase; 

Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativit ii 
Brainstorming; Starbursting (Explozia stelar ); Metoda P l riilor gânditoare (Thinking 

hats – Edward de Bono); Caruselul; Multi-voting; Masa rotund ; Interviul de grup; Studiul de 
caz; Incidentul critic; Phillips 6/6; Tehnica 6/3/5; Controversa creativ ; Fishbowl (tehnica 
acvariului); Tehnica focus grup; Patru col uri (Four corners); Metoda Frisco; Sinectica; Buzz-
groups; Metoda Delphi; 

- Metode de cercetare în grup: 
Tema sau proiectul de cercetare în grup; Experimentul pe echipe; Portofoliul de grup; 
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Exemple de metode care pot fi utilizate în timpul orelor de matematic  
Starbursting (explozia stelara) 

Starbursting (eng. “star” = stea; eng. 
”burst” = a exploda), este o metod  nou  de 
dezvoltare a creativit ii, similar  
brainstormingului.  Începe din centrul 
conceptului şi se împr ştie în afar , cu 
întreb ri, asemeni exploxiei stelare. 

 
Cum se procedeaz : 

1 . Se scrie ideea sau problema pe o 
foaie de hârtie şi se înşir  cât mai multe 
întreb ri care au leg tur  cu ea. Un bun 
punct de plecare îl constituie cele de tipul: 
Ce?, Cine?, Unde?, De ce?, Când?. 

2. Lista de întreb ri ini iale poate genera altele, neaşteptate, care cer şi o mai mare 
concentrare. 
Scopul metodei este de a ob ine cât mai multe întreb ri şi astfel cât mai multe conexiuni înte 
concepte, ceea ce conduce la rezolvarea problemei propuse cu usurinta. 

Este o modalitate de stimulare a creativit ii individuale şi de grup. Organizat  în grup, 
starbursting faciliteaz  participarea întregului colectiv, stimuleaz  crearea de întreb ri la 
întreb ri, aşa cum brainstormingul dezvolt  construc ia de idei pe idei. 
Etape: 
 Propunerea unei probleme; 
 Colectivul se poate organiza în grupuri preferen iale; 
 Grupurile lucreaz  pentru a elabora o list  cu cât mai multe întreb ri şi cât mai diverse. 
 Comunicarea rezultatelor muncii de grup. 
 Eviden ierea celor mai interesante întreb ri şi aprecierea muncii în echip . 

Facultativ, se poate proceda şi la elaborarea de r spunsuri la unele dintre întreb ri. 
Metoda starbursting este uşor de aplicat oric rei vârste şi unei palete largi de domenii. Nu este 
costisitoare şi nici nu necesit  explica ii am nun ite. Participan ii se prind repede în joc, acesta 
fiind pe de o parte o modalitate de relaxare şi, pe de alt  parte, o surs  de noi descoperiri. 

Tehnica 6 / 3 / 5 
Tehnica 6/3/5 este asem n toare branstorming-ului. Ideile noi îns  se scriu pe foile de 

h rtie care circul  între participan i, şi de aceea se mai numeşte şi metoda brainwriting. 
Tehnica se numeşte 6/3/5 pentru c  exist : 

6 membri în grupul de lucru, care noteaz  pe o foaie de hârtie câte 
3 solu ii fiecare, la o problem  dat , timp de 
5 minute (însumând 108 r spunsuri, în 30 de minute, în fiecare grup) 

Etapele metodei 6/3/5: 
I. Împ r irea clasei în grupe a câte 6 membri fiecare. 
II.Formularea problemei şi explicarea modalit ii de lucru.  Elevii primesc fiecare câte o foaie 
de hârtie împ r it  în trei coloane. 
III. Desf şurarea activit ii în grup. 

 În acest  etap  are loc o îmbinare a activit ii individuale cu cea colectiv . 
Pentru problema dat , fiecare dintre cei 6 participan i, are de notat pe o foaie, 3 solu ii în 
tabelul cu 3 coloane, într-un timp maxim de 5 minute. Foile migreaz  apoi de la stânga spre 
dreapta pân  ajung la posesorul ini ial. Cel care a primit foaia colegului din stânga, citeşte 
solu iile deja notate şi încearc  s  le modifice în sens creativ, prin formul ri noi, adaptându-le, 
îmbun t indu-le şi reconstruindu-le continuu. 
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IV.Analiza solu iilor şi re inerea celor mai bune. 
     Se centralizeaz  datele ob inute, se discut  şi se apreciaz  rezultatele. 
    Avantajele aplic rii tehnicii 6/3/5 sunt urm toarele: 
- ofer  elevilor mai pu in comunicativi posibilitatea de a se exprima; 
- similar brainstorming-ului, stimululeaz  construc ia de „idei pe idei”; 
- încurajeaz  solidaritatea în grup şi competi ia între grupuri, îmbinând munca individual  cu 

cea de echip ; 
- are caracter formativ-educativ, dezvoltând atât spiritul de echip  cât şi procesele psihice 

superioare (gândirea cu opera iile ei: analiza ideilor emise de ceilal i, compara ia, sinteza, 
generalizarea şi abstractizarea; dezvolt  imagina ia, creativitatea, calit ile aten iei etc) 

    Dezavantajele: 
- rezult  din constrângerea participan ilor de a r spunde într-un timp fix.  
- pot exista fenomene de contagiune negativ  între r spunsuri 
- elevii pot fi influen a i de solu iile anterioare, intrând într-un blocaj creativ. 
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LEC IA-EXCURSIE – FORM  OPTIM  DE ORGANIZARE A 
PROCESULUI DE STUDIERE INTERDISCIPLINAR  A 

MATEMATICII 
 
 

Prof. VOICAN VICTORIA - coala Gimnazial  „Mihai Eminescu”, Craiova, jud. Dolj 
 

E cunoscut faptul c  elevii de vârst  şcolar  mic  abordeaz  într-un mod afectiv 
întreaga lor activitate, iar interesul pentru studiu este la o etap  incipient , mai ales la acei 
elevi care abia au p şit pragul şcolii. Interesul pentru activitatea de înv are, inclusiv pentru 
studiul matematicii, trebuie stimulat prin antrenarea diverşilor „declanşatori” interni şi 
externi. Desf şurarea cea mai eficient  a procesului didactic (în cazul dat – matematic) din 
punct de vedere al unor criterii, înseamn  optimizarea acestui proces. Optimizarea presupune 
ridicarea eficien ei nu prin orice mijloace, ci prin complexul lor cel mai avantajos pentru o 
situa ie concret . Actualmente, lec ia continu  a fi principala form  de organizare a procesului 
de înv mânt. 

În literatura de specialitate sunt men ionate diverse variante ale tipurilor de baz  de 
lec ii. Lec ia-excursie, ca variant  a lec iei de formare a priceperilor şi deprinderilor, „este 
destinat  form rii priceperilor de a observa obiecte sau fenomene, de a selecta şi prelucra 
observa iile etc.” Aceast  variant  este pu in solicitat  de c tre cadrele didactice din clasele 
primare cel pu in din dou  motive: dificultatea de organizare a procesului şi selectarea 
con inuturilor de abordat. Elevii de vârst  şcolar  mic  se afl  în stadiul opera iilor concrete. 
Ei înva  îndeosebi prin intui ie şi manipulare direct  de obiecte concrete, iar activitatea 
matematic  reproduce, între anumite limite, spa iul fizic în care aceştia se dezvolt . Reieşind 
din caracteristica particularit ilor de vârst  a celor ce înva  matematica, din logica didactic  
a înv mântului matematic, dar şi logica ştiin ei matematice, pot fi etalate urm toarele atu-uri 
ale lec iei-excursie: 

• Adaptarea elevului la o nou  func ie social . Perioada de adaptare a elevilor la 
şcoal  corespunde cu perioada preg titoare pentru studierea conceptului de num r natural. În 
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aceast  perioad  activitatea elevilor este orientat  spre efectuarea observa iilor asupra 
obiectelor şi mul imilor de obiecte, compararea, clasificarea dup  anumite criterii şi plasarea 
în spa iu a acestora. Organizarea lec iilor-excursie în perioada preg titoare asigur  realizarea 
procesului didactic într-o manier  mai pu in dureroas  pentru elevi datorit  mediului natural 
la care ei sunt deja adapta i. 

• Extinderea/l rgirea experien ei senzoriale a elevilor. În acest sens excursia 
constituie o modalitate de a ilustra procesul didactic, de a c uta matematica dincolo de 
manualele şcolare, dincolo de sala de clas  şi de a implica to i analizatorii în procesul de 
cunoaştere. Acumularea de c tre copii a experien ei senzoriale în afara clasei fundamenteaz  
trecerea de la gândirea concret-intuitiv  la cea conceptual-abstract . 

• Educa ia şi dezvoltarea elevilor. Excursia ofer  mari oportunit i de realizare a 
educa iei multilaterale a elevilor şi, în special, a dimensiunilor noilor educa ii. Astfel, se 
contribuie la cultivarea aprecierierilor asupra frumuse ii naturii, se contribuie la cultivarea 
unei educa ii ecologice, se dezvolt  capacit i de comportament, de integrare în grup, de 
cooperare între indivizi. 

• Formarea no iunilor şi a opera iilor intelectuale. Excursia constituie un mijloc de 
dobândire a reprezent rilor conceptuale, ce decurg din ac iunea copilului asupra obiectelor, iar 
acestea din urm  conduc treptat spre simbolizare. 

• Asigurarea unui mediu s n tos de înv are. Contrar efectelor pe care le are mediul 
de clas  asupra procesului de studiu, în cadrul excursiilor se asigur : mobilitatea fizic  a 
elevilor; activitatea în aer liber; implicarea tuturor analizatorilor în procesul de înv are etc. 

O lec ie excursie are câteva caracteristici distinctive: se abordeaz  con inuturi 
obligatorii, conform curriculumului şcolar şi a manualului; se realizeaz  cu scopul transmiterii 
noilor cunoştin e, dar şi pentru formarea priceperilor şi deprinderilor; este limitat  în timp; 
obiectivele preconizate sunt obligatorii pentru fiecare elev; elevii sunt aprecia i şi nota i 
pentru cele realizate în cadrul lec iei-excursie; este organizat , de obicei, de un cadru didactic 

La fel ca şi oricare alt tip de excursie, lec ia-excursie se realizeaz  dup  un plan care 
cuprinde: 

• Preg tirea teoretic : se stabilesc tematica şi obiectivele, itinerarul şi obiectele ce vor 
fi supuse observ rii; se formuleaz  setul de întreb ri şi de sarcini/activit i pentru elevi, atât 
pentru lec ie, cât şi pentru preg tirea prealabil  c tre lec ie; se stabilesc alte aspecte (costul 
excursiei, anun area p rin ilor, preg tirea elevilor etc.). 

• Desf şurarea propriu-zis  a excursiei: se face prezen a elevilor, apoi are loc 
deplasarea pe itinerarul stabilit. La fa a locului cadrul didactic va desf şura activitatea de 
predare-înv are, respectând etapele categoriei de lec ii din care face parte.  

• Evaluarea excursiei (în sala de clas ): se face o trecere în revist  a obiectelor de o 
anumit  importan  (cultural , social  etc.) şi se discut  pe marginea celor realizate. 

În continuare este descris  o lec ie-excursie, realizabil  în clasa I, în perioada 
preg titoare pentru studierea conceptului de num r natural.  

Etapa preg titoare: Înv torul viziteaz , în caz de necesitate, în prealabil locul 
desf şur rii excursiei; alege obiectele/corpurile din mediul înconjur tor care vor servi drept 
materiale didactice pentru realizarea lec iei etc. 

Con inutul lec iei: Tot atât. Mai pu in. Mai mult. 
Locul desf şur rii: Parcul „Nicolae Romanescu” sau gr dina şcolii. 
Obiective opera ionale. Elevii vor fi capabili: 

• s  modeleze, cu ajutorul obiectelor concrete, rela iile „mai mult”, „mai pu in”, „tot atât”; 
• s  numere, folosind obiecte concrete în orice ordine spa ial ; 
• s  compare grupuri de obiecte, iar rezultatele s  le interpreteze folosind expresiile „mai 
mult”, „mai pu in”, „tot atât”. 

Materiale necesare: creioane, ghinde de stejar, conuri de pin, frunze. 
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Desf şurarea lec iei: 
1. Captarea aten iei. În ghiozdanul lui Mihai Sunt trei pixuri şi-o periu . Dac  bine a i 

v zut, ce are Mihai mai mult? Elevii încearc  s  r spund  la întrebarea pus , iar înv toarea 
va realiza un dialog referitor la rechizitele elevilor. La finalul discu iei se subliniaz  tema şi 
obiectivele lec iei. 

2. Exersarea num r rii: se vor organiza activit i de num rare cu şi f r  sprijin în 
obiecte. Exemplu: S  numere având startul 2, finalul 10 şi invers. Înv toarea va aranja 6 
frunze de diferite culori (4 galbene, 1 verde, 1 roşie), elevii vor num ra, iar înv toarea va 
ridica câte o frunz  de la dreapta spre stânga, iar alt elev va face la fel, luând câte o frunz  de 
la stânga la dreapta. Elevii vor concluziona c  num rul de frunze nu s-a schimbat, deoarece nu 
au mai fost puse s-au luate alte frunze. Apoi elevii vor determina a câta din dreapta/stânga 
este frunza roşie/verde. Se va organiza o discu ie despre schimb rile sezoniere din natur . 

3. Modelarea rela iei de coresponden . Prima activitate va presupune repartizarea 
elevilor în dou  grupuri – feti e şi b ie i. Elevii vor determina, apoi vor explica, f r  a 
num ra, ce sunt mai multe, feti e sau b ie i. Se vor propune modalit i de determinare exact  
a corectitudinii r spunsurilor – prin num rare, formare de perechi. Astfel, elevii vor observa 
c  sunt mai multe/mai pu ine feti e/b ie i, deoarece nu ajung feti e/b ie i pentru a forma 
perechi. Pentru a doua activitate elevii vor forma trei grupuri. Fiecare membru al grupului va 
strânge un num r de pietricele, frunze galbene sau verzi, în dependen  de câte creioane va 
indica înv toarea. Se va verifica, dac  fiecare elev a strâns num rul indicat de obiecte, apoi 
aceştia vor forma perechi (un elev cu pietricele, altul cu frunze). Perechile vor determina de 
care obiecte sunt mai multe/mai pu ine, la fel cum s-a f cut anterior în activitatea cu feti e şi 
b ie i (pe fiecare frunz  vor pune o pietricic ), apoi vor g si solu ii pentru egalarea 
mul imilor.  

4. Pauz  dinamic . Elevii fac exerci ii, num rând în cor sau câte unul. 
a) Bate i din palme de tot atâtea ori câte pietricele a strâns fiecare coleg; 
b) Face i tot atâtea aplec ri înainte câte frunze verzi a strâns fiecare coleg; 
c) Face i tot atâtea aplec ri în dreapta câte frunze galbene a strâns fiecare coleg; 
d) Face i tot atâtea aplec ri în stânga câte b nci (alte obiecte) am num rat. 
Lucrând în perechi, elevii vor modela rela ii de coresponden  dup  o condi ie: s  

aranjeze tot atâtea frunze câte b nci (arbori sau alte obiecte) sunt, apoi tot atâtea pietricele 
câte coşuri de gunoi. Se va stabili ce sunt mai multe, b nci sau coşuri de gunoi, apoi se va 
realiza o discu ie pe tema p str rii cur eniei în mediul înconjur tor. Activitatea se poate 
organiza sub form  de joc. În continuare elevii vor g si în mediul înconjur tor grupuri de 
obiecte despre care se poate spune c  au mai multe, mai pu ine sau tot atâtea elemente. 

5. Asigurarea conexiunii inverse. Elevii vor r spunde la urm toarele întreb ri: 
• Într-o pung  am conuri de pin, iar în alta am ghinde de stejar. Cum pot afla mai rapid ce am 
mai multe conuri sau ghinde? (luând concomitent câte o frunz  din pungi). 
• Într-un penar am creioane, iar în altul pixuri. Dup  ce am luat din fiecare penar câte un pix şi 
un creion, în unul au mai r mas creioane. Ce pute i spune despre num rul de creioane? Dar 
despre num rul de pixuri? (se ilustreaz  cu obiecte concrete). 

6. Sinteza activit ilor realizate la lec ia-excursie. Etapa de totalizare a excursiei poate 
fi realizat  în sala de clas . 
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INTEGRAREA T.I.C ÎN PROCESUL DE ÎNV ARE A MATEMATICII  
ŞI A DISCIPLINELOR TEHNICE 

 
 

Prof. ANDREI DOINA- L. Teh. Sp. pentru Copii cu Deficien e Auditive, Buz u, jud. Buz u 
  
Favorizate de gradul din ce în ce mai extins de conectivitate la Internet a şcolilor şi a 

cadrelor didactice şi datorit  avantajelor pe care le au în construirea unor situa ii de instruire, 
aplica iile online câştig  teren pe zi ce trece, fiind din ce în ce mai valorificate în activit i de 
înv are formale şi nonformale. 

Prin instrumente online în elegem softuri educa ionale/didactice, resurse şi referin e 
existente în mediul virtual care pot fi utilizate în procesul de instruire asistat  pe calculator 
pentru activitatea didactic  atât de c tre profesor cât şi de c tre elevi în activitatea didactic  
face-to-face sau e-learning. 

Internetul este resurs  şi în acelaşi timp un excep ional suport în activit ile de predare 
şi înv are, pentru c  are o mare capacitate de a oferi oric rui elev sau profesor, din orice 
institu ie şcolar , beneficii formative în procesul de înv are: 
 acces la informa ii din toate domeniile de cunoaştere şi activitate; posibilit i de 

documentare, de ob inere de informa ii specifice şi actuale; 
 exersarea capacit ilor de informare, actualizare, selec ie şi prelucrare a informa iei; 
 multiplicarea ocaziilor de manifestare a creativit ii şi a anticip rii rezolutive; 
 mediu de comunicare (sincron şi asincron) chiar şi în afara programului şcolar; 
 exersarea competen elor comunicative în scris; exersarea unor modalit i alternative de 

expresie cultural , artistic , ştiin ific , prin includerea de imagini, filme, sunet; 
 spa iu pentru înv are în cooperare şi de creare colaborativ  de produse inovative; 
 acces la forme de instruire la distan  de tip formal şi nonformal. 

Enumer m în cele ce urmeaz  câteva aplica ii utile în procesul de înv are a 
matematicii şi a disciplinelor tehnice propuse de platforma iTeach pentru cadre didactice 
(www.iteach.ro), cu o scurt  descriere în dreptul fiec reia şi cu sugestii de utilizare în 
activitatea didactic  la disciplinele men ionate. 

TESTE, CHESTIONARE ŞI INSTRUMENTE LUDICE 
Hot Potatoes – http://hotpot.uvic.ca/ 
Ansamblu de aplica ii gratuite pentru crearea de teste interactive. Şase aplica ii pentru 

teste cu r spuns multiplu, cu r spuns scurt, cuvinte încrucişate, formare de perechi, ordonare 
şi completare de fraze. Necesit  download şi instalare. 

  

 
ProProfs – http://www.proprofs.com/quiz-school/ 
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Este un instrument gratuit pentru generare de teste online cu op iuni variate de 
siguran , notare, limitare în timp, afişare a statisticilor etc. Con ine şase tipuri de teste şi 
chestionare, în care pot fi incluse imagini sau videoclipuri. Testele pot fi tip rite, trimise prin 
email sau înglobate în bloguri sau pagini web. 

Posibile utiliz ri în procesul didactic pentru matematic  şi discipline tehnice: 
 realizarea de c tre cadrele didactice de instrumente de evaluare a activit ii formale şi 

informale a elevilor; 
 realizarea de teste obiective şi semiobiective pentru matematic  şi discipline tehnice. 

INSTRUMENTE PENTRU CREARE DE PAGINI WEB ŞI PUBLICARE ONLINE  
Google Sites – http://www.google.com/sites/help/intl/en/overview.html  
Serviciu gratuit care permite crearea de site-uri dup  şabloane prestabilite. Pot fi 

înc rcate fişiere şi informa ii de la alte aplica ii Google (Google Docs, Google Calendar, 
YouTube and Picasa), precum şi con inut nou. Pot contribui mai mul i autori, interfa a este 
simpl  şi accesul poate fi controlat. 

Posibile utiliz ri în procesul didactic pentru matematic  şi discipline tehnice: 
- surs  de documentare şi identificarea de resurse pentru înv area disciplinar , 

interdisciplinar  şi realizarea de proiecte; 
- surs  de documentare pentru dezvoltare profesional  şi personal . 

INSTRUMENTE PENTRU PLANIFICARE ŞI BRAINSTORMING 
Bubble.us – https://bubbl.us/beta/ 
Aplica ie simpl  pentru crearea de h r i conceptuale colaborative online. H r ile pot fi 

stocate sau exportate ca imagini sau html pentru a fi publicate pe blog sau în pagin  web, pot 
fi printate sau trimise prin email. 

 

 
 
Posibile utiliz ri în procesul didactic pentru matematic  şi discipline tehnice: 

- realizarea unor h r i conceptuale pentru teme disciplinare sau interdisciplinare prin 
activitatea colaborativ  a elevilor; 

- realizarea de materiale pentru proiecte tematice. 
INSTRUMENTE PENTRU PREZENT RI  
Slideshare – http://www.slideshare.net/  
Site pentru stocarea şi publicarea gratuit  de prezent ri PowerPoint, Word sau pdf. Se 

poate face trimitere ca link sau pot fi înglobate în blog sau pagin  web. De asemenea, se pot 
sincroniza cu un fişier audio (MP3, podcast) pentru a crea un slidecast – un mod mai puternic 
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de a distribui prezent ri sau tutoriale. Slideshare este, de asemenea, un site valoros de resurse 
sub form  de prezent ri.  

Prezi – http://prezi.com/  
Creare de prezent ri non-lineare, cu posibilit i ca: zoom, itinerar al prezent rii, 

inserare de leg turi, imagini, videoclipuri, texte, fişiere pdf, desene. Un pas înainte fa  de 
„era PowerPoint”. 

 

 
 
Posibile utiliz ri în procesul didactic pentru matematic  şi discipline tehnice: 
realizarea unor prezent ri tematice sau pentru a sus ine activitatea desf şurat  în 

cadrul unor proiecte disciplinare sau interdisciplinare; 
realizarea unor prezent ri integrate în procesul de predare-înv are la disciplina 

matematic  sau la discipline tehnice. 
Instrumente pentru (editare) video şi anima ie  
Teachertube – http://www.teachertube.com  
G zduire de videoclipuri şi materiale utile create de profesori în scopuri educa ionale. 
 

 
 
Windows Moviemaker –  
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/moviemaker2.mspx  
Windows Movie Maker este o aplica ie de creare şi editare video, inclus  în Microsoft 

Windows Me, XP şi Vista. Aceasta con ine caracteristici cum ar fi efecte, tranzi ii, 
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titluri/credite, piste audio, nara iunea cronologic . Poate fi folosit şi pentru editare a fişierelor 
audio. Pot fi importate imagini sau fişiere video. 

Posibile utiliz ri în procesul didactic pentru matematic  şi discipline tehnice: 
documentare pentru îmbog irea resurselor necesare în realizarea unor teme 

disciplinare sau interdisciplinare.  
 

 
MOTIVAREA ELEVILOR PENTRU STUDIUL MATEMATICII 

 
 

Prof. GHI  NELU A- Colegiul Romano-Catolic ,,Sf. Iosif”, Bucureşti 
 
Matematica este o prioritate major  pentru sistemele de educa ie din Uniunea 

European . Obiectivul general este  cre terea interesului pentru matematic  de la o vârst  
fraged  i încurajarea tinerilor pentru a urma o carier  în acest domeniu. 

Tipurile de elevi care vor putea contribui la cercetarea în acest domeniu sunt cel mai 
probabil elevii talenta i din acest domeniu. La nivel european se încearc  o colaborare între 

rile Uniunii  pentru dezvoltarea unui sistem comun care s  faciliteze schimbul de idei i 
informa ii precum i de bune practici. 

Elevii talenta i la matematic  trebuie descoperi i sistematic la vârste mici. Metoda 
clasic  de identificare este cea a competi iilor, de i este foarte posibil ca mul i elevi talenta i 
s  nu fie niciodat  remarca i în acest fel pentru c  nu particip  la competi ii, nefiind niciodat  
printre acei  elevi selec iona i în etapele de calificare ale competi iei ,sau pentru c  nu se pot 
încadra în limitele stricte de timp. 

rile europene trebuie s  g seasc  modalit i de a-i p stra pe elevii talenta i în 
interiorul Uniunii Europene. Pentru îndeplinirea acestui deziderat,  matematicienii, 
academicienii i profesorii trebuie s  colaboreze la elaborarea  care s  schimbe atitudinea 
guvernelor, universit ilor i funda iilor pentru sus inerea dezvolt rii talentelor în domeniul 
matematicii în cadrul  Uniunii i reducerea exodului de inteligen  din Europa. Elevii talenta i 
necesit  aten ie apreciere, ajutor i recunoa tere. 

În multe ri europene programa de matematic  este proiectat  pentru elevii de nivel 
mediu sau cu nevoi speciale, f r  s  identifice i s  sus in  elevii talenta i la matematic . De 
aceea trebuie dezvoltate metode i instrumente educa ionale care s -i ajute pe profesori s  
identifice i s  motiveze elevii înzestra i pentru matematic  i s  sus in  dezvoltarea lor în 
cadrul comunit ii europene f r  discriminare.  

Ob inerea unor rezultate optime de la fiecare elev i motivarea acestora este o 
adev rat  provocare, pentru c  elevii buni la matematic  nu au to i acela i nivel de talent i 
motiva ie. De aceea nu exist  o abordare unic  a tuturor acestor elevi. Crearea unui program 
individualizat de studiu se bazeaz  pe aptitudinile i nevoile elevului. Factorii care 
influen eaz  via a elevilor trebuie s  se implice în egal  m sur –este nevoie de sus inerea 
p rin ilor,de profesori, de comunitate ,precum i de programe adaptate nevoilor lor. 

P rin ii reprezint  influen a primar  asupra copiilor,nu pentru c  ar putea s  le 
furnizeze acestora preg tire matematic  avansat , ci pentru c  joac  un rol crucial în formarea 
elevilor din punct de vedere cognitiv i emo ional. Ei îi înva  pe copii autodisciplina, le 
cunosc punctele tari i slabe  i le cultiv  dorin a de a înv a i de a folosi deveni oameni 
ra ionali i echilibra i. 

Prin încurajare i sprijin profesorii au o influen  puternic  asupra elevilor talenta i la 
matematic . Programele care stimuleaz  creativitatea i dezvoltarea sunt i ele factori 
importan i în sprijinirea elevilor talenta i. 
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Profesorii au dou  roluri cheie în sus inerea elevilor. Mai întâi, profesorii trebuie s  
aleag  activit ile care s  stimuleze i s  dezvolte cunoa terea. De exemplu,care s  implice un 
nivel înalt de ra ionament i gîndire (cum ar fi explorarea modelelor i rela iilor, elaborarea de 
solu iii holistice) metacunoa terea (de exemplu prin compararea  dezvoltarea unor medode 
de rezolvare a problemelor) i motivarea(prin rezolvarea unor probleme dificile ). În al doilea 
rând,profesorii trebuie s  ofere elevilor ocazia  de a fi implica i  în activit i f r  a reduce 
complexitatea i dificultatea acestora. 

Indiferent unde sunt educa i, elevii talenta i la matematic  au nevoie de o program  
diferen iat . Aceasta trebuie s  permit  elevilor s  colaboreze. Astfel,ei pot înv a unii de la 
al ii, se pot sprijini în dep irea dificult ilor. Elevii talenta i pot înv a cel mai bine într-un 
mediu protejat emo ional, centrat pe elev, care încurajeaz  întreb rile i independen a, care 
include o varietate de materiale didactice, este în general complex i este conectat la 
experien a lumii înconjur toare. 

Programa trebuie s  se axeze pe ra ionamentul matematic i pe dezvoltarea autonomiei 
individuale. Acest lucru poate fi exemplificat prin folosirea rezolv rii de probleme i metodei 
descoperirii. implicarea în proiecte, descoperirea de formule,c utarea de modele i 
organizarea de date pentru descoperirea rela iilor. Astfel elevii î i dezvolt  capacitatea de 
sintez ,obiceiuri eficiente de studiu i capacitatea de a pune întreb ri pertinente. 

Programa de matematic  ar trebui s  fie cuprinz toare pentru a asigura o baz  
adecvat  pentru elevii care vor deveni matematicieni în viitor. Furnizarea unei abord ri 
interdisciplinare este un alt mod de a satisface nevoile elevilor talenta i. S-a descoperit c  
ace tia beneficiaz  mai mult de experien ele de înv are cross curriculare, mai ales dac  
încurajeaz  dobîndirea unei în elegeri integrate  a no iunilor i structurii disciplinelor. 

Programa trebuie adaptat  nevoilor i ritmului de înv are al elevilor,care s  permit  
dezvoltarea personalizat . Con inuturile, ca i experien ele de înv are, pot fi modificate, prin 
reorganizare, varietate, ritm flexibil, folosirea unor concepte mai dezvoltate, a unor 
abstractiz ri i materiale adecvate. 

Flexibilitatea se poate ob ine în diverse moduri. Elevii trebuie s  poat  s  treac  la 
con inutul urm tor cînd au dobândit cuno tin ele necesare. Ei ar trebui s  poat  s  urmeze 
dou  sau mai multe cursuri într-o perioad  scurt  de timp, iar cursurile ar trebui s  fie la un 
nivel mai avansat.  

Comunitatea are i ea un rol important în motivarea elevilor buni la matematic . De 
exemplu, organiza iile locale, guvernele i universit ile pot juca un rol important în 
dezvoltarea tinerilor matematicieni. 

 
 

ADAPTAREA CURRICULAR -MODALITATE DE REALIZARE  
A PROGRESULUI ŞCOLAR AL ELEVILOR CU CERIN E 

EDUCA IONALE SPECIALE 
 

 
Prof. Psih. Sp.  GREAB VIORICA - C.S.E.I. Nr. 2, Bistri a, jud.Bistri a N s ud 

 
Motto:“Fiecare copil este o lume care îşi aşteapt  educatorul“Liviu Rebreanu 

 
Adaptarea curricular  presupune realizarea unei conexiuni directe între  componentele 

curriculumului şi posibilit ile elevului cu cerin e educa ionale speciale, din perspectiva 
finalit ilor procesului de adaptare şi de integrare şcolar  şi social  ale acestuia. 
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În centrele incluzive precum şi în şcoala de mas , organizarea şi desf şurarea 
procesului educa ional pentru copiii cu CES implic  respectarea unor principii care au drept 
scop eficientizarea şi realizarea  lui cu maxim  responsabilitate şi competen , pornind de la 
normele impuse de noile orient ri în domeniul asisten ei şi educa iei persoanelor cu cerin e 
speciale. 

Un rol determinant în procesul de adaptare curricular  îl are principiul individualiz rii 
înv rii, manifestat prin simplificarea înc rc turii cognitive a con inuturilor şi a strategiilor 
instructiv-educative atât la particularit ile psihofizice ale fiec rui elev, cât şi la 
particularit ile diferen iate, relativ comune unor grupe de elevi, în vederea dezvolt rii lor 
integrale ca personalitate şi profesionalitate. 

La elevii cu cerin e educa ionale speciale, achizi ionarea unor cunoştin e noi este de 
cele mai multe ori un proces sinuos care necesit  numeroase taton ri, reveniri, aprofund ri, 
ancor ri în  diverse situa ii de joc, deoarece saltul calitativ de la cunoştin ele asimilate la cele 
noi presupune realizarea acestor interven ii. Dobândirea de priceperi şi deprinderi, de 
competen e presupune ca acumul rile de genul “a şti cum se face” s  se transforme în “a şti s  
fac ”. Datorit  tulbur rilor de natur  intelectual , a vâscozit ii genetice, a dezvolt rii unei 
gândiri asincrone, preg tirea acestor elevi reprezint  o permanent  provocare pentru 
specialiştii din domeniul psihopedagogiei speciale. Diferen ierea curricular  reprezint  aşadar 
adaptarea demersurilor didactice şi flexibilizarea con inuturilor înv rii care trebuie realizat  
astfel încât, s  vin  în întâmpinarea fiec rui elev în parte, respectându-l ca fiin  unic , cu 
particularit ile psiho-somatice proprii de dezvoltare. 

Curriculumul adaptat presupune ca, întreg arsenalul de componente respectiv, 
obiectivele, con inuturile şi competen ele, strategiile didactice şi evaluative utilizate în 
activitatea de zi cu zi, s  fie modificat în folosul copiilor. 

Înv mântul centrat pe elev este acela care ine cont de posibilit ile reale de 
dezvoltare individual  şi care se pliaz  pe nevoile clare ale acestuia, pentru a dobândi 
resorturile adaptive la mediul social din care face parte. 

De cele mai multe ori este nevoie îns , de o recuperare curricular  major , mai ales 
pentru elevii care din cauza unui debut insidios au  suferit diferite grade de eşec şcolar şi 
ulterior, au fost cuprinşi în centrele incluzive. 

În acest sens, un rol deosebit de important îl au planurile de interven ie personalizate. 
Rolul acestor programe individualizate este major: respect  unicitatea persoanei, nivelul de 
dezvoltare psiho-somatic  a fiec rui elev, cuprinde domeniul de interven ie, este orientat spre 
un scop şi finalit i didactice realizabile într-un timp dat, necesit  o echip  de interven ie - 
format  de regul  dintr-un profesor de psihopedagogie social , un terapeut, un consilier şcolar 
şi un asistent social care colecteaz  date despre familie, mediul socio-educa ional din care 
face parte, îşi aduce aportul asupra p str rii unei bune rela ii  cu familia sau cu al i factori 
tutelari stabili i prin reglement rile aflate în vigoare. 

Elaborarea unui program de interven ie personalizat se face de regul  pe o durat  bine 
determinat  de timp, respectiv pe parcursul unui semestru şcolar, pe una sau mai multe 
discipline corespunz toare unei arii curriculare. Proiectarea unei asemenea interven ii 
presupune realizarea în prealabil, a unei activit i evaluative complexe, pe o durata minim  de 
dou  s pt mâni, pentru depistarea problemelor  cu care se confrunt  elevul, atât de natur  
cognitiv , cât şi emo ional  sau volitiv . Majoritatea elevilor cuprinşi în planul de interven ie 
personalizat  provin din p cate din medii socio-familiale care nu valorizeaz  suficient 
activitatea de înv are. De asemenea, foarte mul i elevi au un self-esteem extrem de sc zut, 
manifestat printr-o imagine de sine deformat , stim  de sine redus , poten at  şi de o slab  
orientare spre un scop clar a activit ii desf şurate.   Motiva ia şcolar  a acestor elevi este la 
rândul ei afectat  fie din cauza unor factori extrinseci înv rii, fie din cauza slabei 
determin ri pentru activitate datorat  factorilor de natur  intern , de dezvoltare intelectual . În 
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aceste cazuri, este nevoie de ra ionalizarea unor idei negative referitoare la activitatea de 
înv are, de atenuarea st rilor de frustrare, de opozan , de negativism şi de neputin , de care 
dau dovad  majoritatea dintre aceşti elevi. Este nevoie aici, de un tact pedagogic deosebit din 
partea profesorului care realizeaz  interven ia educa ional  şi recuperarea propriu-zis  a 
acestor elevi, manifestat îndeosebi prin restructurarea con inuturilor programelor didactice, 
acordarea aten iei asupra punctelor esen iale care vin în folosul elevului, prin desf şurarea 
unor activit i de tip  joc cu caracter motivant, practico-aplicativ care s  mobilizeze resorturile 
interne ale elevului pentru înv are. 

La aria „Matematic  şi Ştiin ” este  nevoie de trecerea de la activit i cu caracter 
preopera ional, respectiv de la  criteriile de constituire a unor mul imi, pozi ii spa iale, 
stabilirea rela iei de coresponden  între dou  mul imi echipotente, la cele matematice - 
familiarizarea cu simboluri, respectiv cu numerele care reprezint  cardinalul acestor mul imi. 
Opera iile cu aceste numere este un proces laborios care necesit  permanente reveniri pentru a 
fi asimilate într-o m sur  acceptabil  şi pentru a putea fi realizate obiectivele din planurile de 
interven ie. Ruta de progres al  fiec rui elev  se stabileşte de la momentul incipient al 
interven iei pân  la cel dat.  

Acordarea unei aten ii majore fiec rui elev este o condi ie sine-qua-non pentru 
realizarea reuşitei didactice.  
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STRATEGII DE CRE TERE A MOTIVA IEI ELEVILOR 
 PENTRU STUDIUL TIIN ELOR 

 
 

Prof. DAVID F NICA - coala Gimnazial  ,,Emil Atanasiu” Garoafa, jude ul Vrancea 
  

coala trebuie s  acorde o aten ie deosebit  elevilor care sunt înzestra i şi talenta i sau 
deosebit de interesa i de disciplinele din domeniul ştiin elor. Obiectivul este de a-i încuraja s -
şi men in  interesul în studierea disciplinelor de ştiin e şi de a alege acest domeniu pentru 
studiile şi carierele lor viitoare.  

Interesul pentru ştiin e pare a fi influen at de mediul în care tr ieşte elevul. Elevii cu 
condi ii socio-economice mai avantajoase sau aceia care au avut un p rinte într-o carier  
legat  de ştiin e au mai multe şanse s  arate un interes pentru ştiin e.  

Exist  diferen e între sexe în ceea ce priveşte competen ele ştiin ifice şi anumite 
atitudini. În medie fetele sunt interesate s  identifice problemele ştiin ifice, în timp ce b ie ii 
sunt mai puternici la explicarea fenomenelor în mod ştiin ific. B ie ii, de asemenea, r spund 
în mod substan ial mai bine decât fetele la întreb rile de fizic . 

Principalele strategii pentru motivarea elevilor pentru studiul fizicii, chimiei, biologiei 
sunt: parteneriatele colare, festivalurile, concursurile şi competi iile, strategiile de sus inere a 
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încrederii elevilor, strategiile de motivare prin stimulente extrinseci, strategiile de conectare la 
motiva ia intrinsec  a elevilor etc. 

Parteneriatele şcolare implic  activit i de colaborare sau proiecte între profesori şi 
elevi pe de o parte şi p r ile interesate din afara şcolii în domeniul ştiin ei pe de alt  parte. 
Toate parteneriatele şcolare sunt stabilite cu acelaşi scop principal şi anume de a creşte 
interesul pentru ştiin e. 

Parteneriatele şcolare pot aduce experien e pozitive pentru elevi prin creşterea 
interesului şi a motiva iei de a înv a ştiin ele şi, astfel, de a face procesul de înv are mai 
eficient. Ar tând relevan a ştiin ei în via a de zi cu zi, experien ele de înv are în cadrul unui 
parteneriat ar putea încuraja elevii s -şi continue cariera în domeniul ştiin elor, la nivel 
secundar şi mai târziu, în înv mântul superior . Proiectele bine coordonate cu parteneri din 
afara cadrului formal al şcolii ar putea avea efecte pozitive cu privire la participarea fetelor la 
activit ile ştiin ifice prin creşterea motiva iei şi a realiz rilor lor în acest domeniu curricular. 

Orice profesor care dore te stimularea motiva iei elevilor pentru activitatea de înv are 
trebuie s  înceap  prin a- i analiza i autoevalua propria motiva ie, precum i modul în care 
î i desf oar  activit ile de predare, înv are, evaluare. Nivelul competen ei profesorului, ca 
i gradul lui de implicare în activitatea didactic , entuziasmul, pasiunea cu care î i face 

meseria influen eaz  profund dinamica motiva ional  a elevilor. Lipsa de motiva ie a 
profesorului este o problem  la fel de grav  ca i incompeten a sa. Exist  profesori care nu 
manifest  nici un interes pentru profesia lor. De i contextul social i economic poate explica 
acest fenomen, nu e mai pu in grav faptul c  lipsa de motiva ie a profesorului se poate afla la 
originea lipsei de motiva ie a elevului.  

,,Dac  vrei sa motivezi pe cineva, trebuie s  fii motivat tu însu i”. O activitate 
didactic  cu adev rat motivant  este atunci când îi implici pe elevi în mod  activ i le captezi 
interesul. Cadrul didactic trebuie s  fie capabil s  stârneasc  curiozitatea elevilor prin 
elemente de noutate,  prin crearea unor conflicte cognitive, prin utilizarea studiului de caz ori 
prin antrenarea elevilor în realizarea unor activit i în echip . 

Profesorul trebuie s  capteze interesul elevilor chiar atunci când impulsul cognitiv este 
minim. Nu în ultimul rând, trebuie s  cunoasc  domeniile de interes ale elevului i, în 
activitatea de predare, s  aleag  exemple i s  stabileasc  leg turi cu aceste domenii de 
interes. 

Este bine ca profesorul s   înceap  predarea printr-o anecdot , o istorioar ,o ghicitoare  
legat  de tema lec iei ce urmeaz  a fi predat , s  dea exemple care s  îi intereseze pe elevi, s  
le capteze aten ia. 

Profesorul poate servi, el însu i, ca model recurgând la protocolul gândirii cu voce 
tare, pentru ca elevii s  observe modalit ile în care se identific  tipul de problem , se emit 
ipoteze cu privire la strategiile de rezolvare, se alege o anumit  strategie etc. Scopul acestui 
demers este ca elevii s  tie cât mai bine s  se orienteze într-o sarcin  de înv are: cum trebuie 
s  înceap , cum pot s - i dea seama dac  sunt pe calea cea bun , s  utilizeze strategii meta-
cognitive (planificare, monitorizare, autoevaluare). În felul acesta, elevii  î i vor evalua mai 
bine posibilit ile de a reu i într-o sarcin  i nu vor mai exista situa ii în care elevul 
abandoneaz  o sarcin  pentru simplul motiv c  nu tie ce trebuie s  fac . 

 Evaluarea poate avea, de asemenea, efecte asupra motiva iei elevilor pentru studiul 
tiin elor. Pentru mul i profesori evaluarea înseamn  doar a da note elevilor, a-i clasifica i a 

constata dac  au reu it sau nu. Aceast  concep ie poate avea efecte negative asupra motiva iei 
unor elevi, pentru c  este generatoare de anxietate. Dac  dorim ca evaluarea s  fie cu adev rat 
motivant  pentru elevi, în sensul de a-i  determina s  se implice mai mult în activit ile de 
înv are i s  persevereze, este necesar ca actul evaluativ s  se centreze mai mult pe progresul 
elevilor, pe recunoa terea efortului pe care  l-a depus fiecare pentru îmbun t irea propriilor 
performan e, i nu doar s  constate nivelul cuno tin elor. 
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Aprecierea evolu iei elevilor trebuie s  se fac  în termeni pozitivi (laud , încurajare,  
eviden iere), deoarece dezaprobarea este mai pu in eficient  în stimularea motiva iei înv rii. 
S  ne reamintim aici şi faptul c  recompensele i pedepsele nu au acela i efect asupra elevilor.  

Recompensele pot avea un efect pozitiv pe termen scurt, dar pe termen lung ele 
d uneaz  motiva iei. Mult mai eficiente se dovedesc  observa iile personale i comentariile 
f cute de profesori pe caietele de teme ale elevilor, pe testele de evaluare, încuraj rile în 
momentele dificile. Este important s -i incit m pe elevi s  se autoevalueze. Aceasta nu 
înseamn  doar faptul de a- i fixa singuri o not , ci mai ales s -i obi nuim s - i evalueze 
eficien a strategiilor utilizate. Elevii trebuie ajuta i s  cunoasc  instrumentele de evaluare 
utilizate de profesor si s  le  foloseasc  efectiv ei în i i, dep ind stadiul unor simple exerci ii 
de autocontrol i autoverificare. 

În afara acestor strategii de ordin general ce vizeaz  modificarea practicilor 
pedagogice, profesorul poate s - i pun  problema cum s  ac ioneze în mod direct asupra 
motiva iei unui elev. De exemplu, profesorul poate s -i sensibilizeze pe elevi, stabilind 
leg turi între materia predat  i domeniile de interes ale elevilor, ori ini iind o discu ie cu 
toat  clasa despre utilitatea practic  a materiei predate.   

Profesorul  înva  elevii s  gândeasc  pozitiv atunci când se afl  în fa a unei activit i 
dificile („este greu, dar sunt capabil s  reu esc”), trebuie s -i obi nuiasc  pe elevi s - i 
stabileasc  în mod realist standardele de reu it , s  se raporteze la reu itele lor anterioare i s  
nu se compare în permanen  cu ceilal i colegi. 

Pentru aceasta, profesorul trebuie s  conceap  activit i de înv are care s  nu fie nici 
prea u oare (pentru c  nu mai reprezint  o provocare pentru elevi), dar nici prea dificile 
(pentru c  elevii se descurajeaz  rapid i abandoneaz ). Pe tot parcursul activit ii, profesorul 
îi va furniza elevului un feed-back permanent atât în privin a efortului depus, cât i a 
aptitudinilor i capacit ilor lui. Planificarea unor activit i care s  nu fie nici prea u oare, nici 
prea dificile pentru elevi face ca ace tia s  se simt  responsabili de reu itele sau e ecurile lor, 
modificând astfel atribuirile cauzale pe care le fac.  

Profesorul trebuie s  se str duiasc  s  acorde aten ie în mod egal tuturor elevilor, 
indiferent care sunt capacit ile lor. Fa  de elevii considera i slabi i nemotiva i, profesorul ar 
trebui s  adopte urm toarele comportamente:  s - i exprime încrederea în capacitatea lor de a 
reu i;  s  le acorde aceea i aten ie ca i elevilor buni;  s  evite crearea de situa ii competitive 
în care ei nu pot decât s  piard ; s  nu le fac  observa ii în fata colegilor; s  evite a- i exprima 
dispre ul atunci când ei e ueaz ; s  manifeste interes pentru reu itele lor. 

Sunt deosebit de importante atitudinea dasc lului în rela ia sa cu elevii. O pozi ie 
exclusiv autoritar  creeaz  blocaje afective, copiii neîndr znind s  pun  întreb ri de teama 
eşecului sau a unor ironiz ri. Astfel e nevoie de un climat educa ional democratic, destins, 
deoarece autoritatea unui înv tor nu se bazeaz  pe constrângere, ci pe competen a sa 
profesional  şi inuta sa moral . El trebuie s  fie apropiat de elevi, astfel încât aceştia s -şi 
poat  manifesta liber curiozitatea. Trebuie încurajat  spontaneitatea elevilor. 

În scopul stimul rii poten ialului creativ al elevilor, profesorul trebuie s  intervin  
conştient şi activ pentru îndep rtarea blocajelor creativit ii elevilor, s  preia şi s  dezvolte în 
mod organizat poten ialul creativ al fiec rui copil. 
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MATEMATICA I CELELALTE DISCIPLINE 
 
 

Prof. BÎC NICOLETA- coala Gimnazial  Seleu , jud. Arad 
 

În aceste timpuri pe care le tr im to i, este momentul ca profesorii s  realizeze c  
educa ia a ajuns într-un punct în care e novoie de o nou  abordare. În trecut modul în care se 
preda satisf cea nevoile de înv are ale elevilor, dar ast zi nu se mai întâmpl  acest lucru. Din 
fericire, modul  de înv are poate fi modelat i chiar accelerat prin consolidarea eforturilor 
depuse de profesor şi prin combinarea  con inuturilor relevante, în vigoare, prin înl turarea  
noilor bariere ce pot ap rea. 

Înv area profund  poate fi asem nat  cu efectul produs de o ploaie, dup  o perioad  
de secet . Aceasta determin  elevii s  acumuleze gradual un anumit flux de informa ii. 
Profesorii tiu care este limita pân  la care se poate merge.  

Pentru a realiza aceast  înv are profund  este nevoie de parcurgerea urm torilor pa i: 
 bun  cunoa tere a elevilor cu care se va lucra; 
 Este nevoie de cât mai mult entuziasm din partea ambelor p r i: elevi, profesori; 
 Este nevoie de o preg tire intens  i complex ; 
 Evaluare treuie s  reflecte înv area; 
 Colaborarea este necesar .  

Rebecca Alber a explicat cum elevii trebuie s  fie înv a i cum s  gestioneze 
înforma iile i cuno tin ele pe care le dobândesc. Pentru ca acest lucru s  se întâmple în mod 
durabil în colile noastre este nevoie ca profesorii s  î i foloseasc  m iestria didactic  pe care 
o posed , toate resursele pe care le au la dispozi ie, tot timpul, s  depun  tot efortul ca aceast  
înv are profund  s  se realizeze. 

Timpul în care profesorul îsi preda disciplina izolat, f r  a colabora cu colegii de la 
alte discipline, a luat sfâr it. A sosit momentul în care dasc lii colaboreaz  între ei. Profesorii 
trebuie s  înve e s  colaboreze unul cu cel lalt.  

De exemplu, profesorii de matematic  lucreaz  împreun  cu colegii de tiin e ,discut  
i g sesc subiecte comune în a a fel în cât înv area devine mai pl cut  decât dac  s-ar fi 

desf urat separat. 
Sunt cunoscute trei faze generale de colaborare a profesorilor în vederea abord rii 

cross-curriculare: 
 Alinierea con inuturilor;  Cooperarea;  Conceptul. 

Pentru a începe colaborarea, se începe cu alinierea con inuturilor. Primul lucru ce 
trebuie f cut este acela ca profesorii s  mearg  în aceea i direc ie, s  urm reasc  acelea i 
obiective. De exemplu, profesorul de matematic  i cel de fizic  discut  i decid împreun  
care este cel mai bun mod i cel mai bun timp pentru a înv a mi carea i se ajut  reciproc 
pentru realizarea obiectivului propus. Când profesorul de matematic  are nevoie de modele 
pentru a ar ta elevilor s i utilitatea matematicii le ia de la profesorul de fizic , i reciproc, 
când profesorul de fizic  arat  elevilor s i calculele matematice, ce apar în probleme folose te 
acelea i metode folosite i de profesorul de matematic . În a a fel elevii în eleg  ca 
matematica i fizica exist  împreun . 
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Importan a matematicii este larg cunoscut  de toat  lumea. Fiecare persoan  trebuie s  
posede cuno tin e minime de numera ie i reprezent ri matematice de baz , acestea fiindu-i 
utile în fiecare zi, în activitaea curent , la serviciu, acas , la pia , etc. Individul trebuie s  fie 
capabil s  gândesc  matematic, motiv pentru care e absolut necesar  o gândire pozitiv  fa  de 
matematic  i tiin e în general. 

Cu toate c  par a nu avea nimic în comun matematica i muzica se afl  într-o stâns  
rela ie. Cineva a spus în trecut c  ” matematica este muzica ra iunii”. Este cunoscut facptul c  
ascultarea muzicii clasice duce la cre terea rezultatelor ob inute la matematic  i invers, un 
bun elev la matematic  va în elege mai u or  teoria muzicii. A adar, între cele dou  exist  o 
strâns  leg tur . 

Profesorul Drago  Constantinescu a vrut mereu s  fie prietenos cu elevii lui şi a 
descoperit c  matematica se înva  mai repede pe muzic . “Fiind extrem de abstract , uneori 
este greoaie, anumite lucruri nu pot fi în elese. Ei, aceste mici versuri sau mici melodii ajut  
s  fixeze. Am compus melodii şi am început s  înregistrez. Joaca a devenit o chestie extrem de 
serioas . În momentul de fa  am un album – Matematica pe note”, spune profesorul Dragos 
Constantinescu. 

Nu to i profesorii de matematic  au curajul i îndr zneala profesorului Constantinescu 
de a prezenta lec iile de matematic  pe muzic , f r  s  mai consider m poate lipsa talentului 
muzical al dasc lilor. Cu siguran  elevii ar fi mai interesa i de aceast  disciplin  greoaie i de 
neîn eles pentru unii elevi, dac  prezentarea ei ar fi mai deschis  i poate am putea spune 
inedit . 

Leg tura matematicii cu lumea artei nu se opre te doar la muzic . Educa ia plastic  
are teme legate de Origami i Tangram. Acestea au la baz  operarea cu figuri geometrice. 
”Punctul – element de limbaj plastic” , ” Linia – element de limbaj plastic” aceste no iuni 
geometrice sunt întâlnite i la alte discipline: biologie, geografie, educa ie tehnologic , 
educa ie plastic , etc. Studiul no iunilor geometrice duce la dezvoltarea g ndirii logice i  la 
formarea spiritului de observa ie.   

Profesorilor le revine rolul de a investiga i identifica tr s turi, instrumente, metode 
caracteristice matematicii care pot fi utile altor discipline i invers. Înv area matematicii 
dore te s  ofere gradual în elegerea no iunilor matematice i s  înve e elevii s  opereze cu 
acestea. 
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DEZVOLTAREA CREATIVIT II ELEVILOR 

PRIN STUDIUL MATEMATICII 
 
 

Prof. înv.primar COLDA ADINA HANNELORE – 
coala Gimnazial  ”Romul Ladea”, Oravi a, jud. Caraş Severin 

 
Preocup rile numeroase pentru studiul creativit ii, pentru g sirea şi utilizarea unor 

metode de antrenare şi dezvoltare a crea iei, la nivel individual şi de grup, sunt justificate de 
cerin ele sociale prezente şi de viitor. Epoca contemporan , fr mântat  de adânci prefaceri 
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rapide în direc ia unui progres iminent, aduce ceva nou: conştientizarea necesit ii dezvolt rii 
creativit ii şi întreprinderea unor ac iuni concrete în acest sens. În elegând c  via a nu este 
static , ci un produs creativ continuu,individul reuşeşte s  în eleag  via a ca un tot unitar 
dinamic, la modelarea c ruia putem contribui şi noi printr-o participare activ  şi creativ . 

Având în vedere receptivitatea maximǎ a vârstei şcolare mici, care obligǎ la 
preocup ri pentru un proces formativ timpuriu, cred c , în cadrul procesului educativ din 
şcoala primar , stimularea creativit ii ar trebui sǎ de in  un loc deosebit. Copilul de azi 
trebuie modelat pentru a deveni omul creator de mâine, pentru a participa creativ la modelarea 
acestui „tot dinamic” care este via a. Totodat  creativitatea îl ajut  s  se dezvolte, s  se 
realizeze şi s  transforme activ mediul înconjur tor, determinând astfel schimb rile viitoare. 

Matematica este considerat  de multe ori de c tre elevi o disciplin  dificil , rigid , 
nepl cut . Acest lucru se datoreaz  în mare m sur  strategiilor tradi ionale. De aceea, rolul 
nostru, al dasc lilor este de a face din matematic  un obiect pl cut, interesant şi atractiv. 

Creativitatea, fiind o dimensiune important  a omului contemporan, trebuie s  
constituie o problem  central  a şcolii. Ca forma iune complex  de personalitate, ea mai poate 
fi privit  atât în ipostaza de poten ial creativ ca substrat psihofiziologic, cât şi ca substrat 
psihic al crea iei. Exist  în literatura de specialitate studii în ceea ce priveşte faptul c  
procesul creativ poate fi explicat printr-o list  a tras turilor de personalitate care coreleaz  
mai frecvent şi mai bine cu creativitatea 

Prin creativitate se în elege capacitatea sau aptitudinea de a realiza ceva original. 
Considerat  ca o structur  de personalitate, creativitatea este în esen  interac iunea optim  
dintre atitudinile predominant creative şi aptitudinile generale şi speciale de nivel supramediu 
şi superior. Nu este suficient deci, s  dispui de aptitudini dac  acestea nu sunt orientate 
strategic, prin motiva ie şi atitudini, c tre descoperirea şi generarea noului cu valoare de 
originalitate.  

Copilul, chiar de la vârsta şcolar  mic  desf şoar  activit i creative. Creativitatea 
întâlnit  în şcoal  se numeşte creativitate individual  şi are un specific aparte, în sensul c  se 
g sesc solu ii noi şi originale de rezolvare a problemelor, dar care sunt de cele mai multe ori 
noi, doar pentru copil. 

 Creativitatea este cu atât mai important , cu cât progresele înregistrate în ultimii ani 
în toate domeniile sunt semnificative, iar cei care doresc „s  in  pasul” trebuie s  
dobândeasc  în anii de şcoal  capacit i şi abilit i care s -i ajute s  se descurce pe mai 
departe singuri. 

Sunt deosebit de importante atitudinea dasc lului în rela ia sa cu elevii. O pozi ie 
exclusiv autoritar  creaz  blocaje afective, copiii neîndr znind s  pun  întreb ri de teama 
eşecului sau a unor ironiz ri. Astfel e nevoie de un climat educa ional democratic, destins, 
deoarece autoritatea unui înv tor nu se bazeaz  pe constrângere, ci pe competen a sa 
profesional  şi inuta sa moral . El trebuie s  fie apropiat de elevi, astfel încât aceştia s -şi 
poat  manifesta liber curiozitatea. Munca înv torului este în acest fel, mult mai grea şi mai 
plin  de r spundere. 

El trebuie s  în eleag  c  o idee gândit  de el poate s  capete modalit i noi de 
formulare în mintea elevilor s i, trebuie s  le aprobe pe cele care exprim  adev rul, s  le 
încurajeze pe cele care se apropie de adev r şi s -i stimuleze pe timizi. Se recomand  a se 
atrage aten ia asupra superficialit ii în rezolvarea sarcinilor de lucru, îndemnând la mai mult 
efort, iar pe de alt  parte trebuie încurajat  spontaneitatea elevilor. 

Înv torul trebuie s  cultive disponibilit ile imaginative ale întregii clase, folosind 
strategii didactice adecvate şi s  descopere copiii cu poten ial creativ superior, oferindu-le 
prilejul de a-şi dezvolta aceast  capacitate. În vederea dezvolt rii creativit ii exist  strategii 
nespecifice – neavând leg tur  cu o anumit  disciplin  şi strategii specifice - legate de o 
anumit  disciplin , în func ie de specificul s u.  
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Utilizarea metodelor nespecifice stimuleaz  o atitudine creativ  chiar dac  nu duc 
neap rat la progrese deosebite pentru un anumit obiect de studiu. În ceea ce priveşte metodele 
specifice, acestea necesit  o aten ie sporit  din partea înv torului, o preg tire suplimentar  
pentru apari ia beneficiilor notabile. În acelaşi timp matematica se adreseaz  şi laturii 
afective: câte bucurii, câte nemul umiri –acompaniate uneori de lacrimi – nu tr iesc copiii în 
procesul activit ilor matematice. În primele clase se naşte la copil atractivitatea, dragostea 
sau repulsia pentru matematic . Dac  elevul simte c  p trunde în miezul no iunilor 
matematice, dac  gândirea lui este stimulat  sistematic, f când un efort gradat, dac  el tr ieşte 
bucuria fiec rui succes mare sau mic, atunci se cultiv  interesul şi dragostea pentru studiul 
matematicii.      Studiul matematicii în şcoala primar  îşi propune s  asigure pentru to i elevii 
formarea competen elor de baz  vizând: calculul aritmetic, no iuni intuitive de geometrie, 
m surare şi m suri. 

În ciuda faptului c  matematica este ştiin a conceptelor celor mai abstracte, de o 
extrem  generalitate, majoritatea copiilor îndr gesc matematica şi aşteapt  cu pl cere aceste 
ore. Nu este mai pu in adev rat c  dasc lul are rolul, locul şi menirea sa de a-i motiva pe elevi 
s  o studieze cu pl cere şi de a o face accesibil  şi puternic ancorat  în realitate, de a le 
explica utilitatea şi aplicabilitatea ei în via a de zi cu zi. 

În via a de toate zilele, matematica are importan a sa deosebit , recunoscut  în 
întreaga lume. Conexiunile matematicii cu via a de zi cu zi şi, mai târziu , în clasele mai mari, 
chiar şi cu alte domenii ale cunoaşterii şi vie ii, le formeaz  elevilor o gândire logic  şi 
flexibil , le sporeşte motiva ia pentru studiul matematicii şi îi conduc la în elegerea unitar  a 
lumii înconjur toare, putând fi, de altfel, şi un instrument eficace în vederea petrecerii 
timpului liber în mod pl cut şi constructiv. 

Matematica este o disciplin  creativ  şi pasionant . Ea poate produce momente de 
pl cere şi încântare când elevul rezolv  o problem  pentru prima dat , descoper  o rezolvare 
mai elegant  a problemei sau vede pe neaşteptate conexiuni ascunse. Cu toate acestea, pentru 
un num r însemnat de elevi, matematica r mâne o mare necunoscut  f r  prea multe solu ii 
pentru ei, dac  nu este legat  de via a lor de zi cu zi şi nu este aplicat  în practic . 

Accentul cade pe utilizarea unor metode activ- participative. Caracteristic pentru 
aceste metode este participarea, implicarea activ , angajarea deplin , cu toate resursele 
posibile, a subiectului în actul înv rii. Activizarea înv rii presupune folosirea unor 
metode, tehnici şi procedee care s -l implice activ pe elev în procesul de înv are, urm rindu-
se dezvoltarea gândirii, stimularea creativit ii, dezvoltarea motiva iei pentru înv are. Elevul 
este ajutat s  în eleag  lumea în care tr ieşte şi s  aplice în diferite situa ii de via  ceea ce 
înva . 

În ierarhia metodelor activ-participative din înv mântul primar, jocul didactic îşi 
g seşte locul cu maxim  eficien . La vârsta şcolar , jocul este de fapt un mijloc de înv are. 
Datorit  con inutului şi modului de organizare, jocurile didactice sunt mijloace eficiente de 
activizare a întregii clase, contribuind la formarea şi dezvoltarea deprinderilor practice 
elementare. Scopul jocului este acela de a-l înarma pe elev cu un aparat de gândire logic , 
supl , polivalent , care  s -i permit  s  se orienteze în problemele realit ii înconjur toare, s  
exprime judec i şi ra ionamente variate într-un limbaj simplu. Aceast  form  de activitate 
ofer  un cadru prielnic pentru înv area activ , participativ , stimulând ini iativa şi 
creativitatea elevilor. Cu cât jocul este mai bine structurat, elevul acord  o implicare mai mare 
în desf şurarea lui. 

Nevoia omului de a se adapta în continuu la situa ii, la procese şi probleme de munc  
mereu noi, impun ca şcoala, o dat  cu func ia ei informativ , s  dezvolte şi atitudinile 
intelectuale ale elevilor, independen a si creativitatea gândirii. Particularit ile de vârst  şi 
cele individuale ale elevilor impun un anumit specific pred rii.  
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Matematica este ştiin a cea mai operativ , care are cele mai multe şi mai complexe 
leg turi cu via a. Ea se înva  pentru a fi util . Nu exist  vreun domeniu al vie ii în care 
matematica s  nu-şi g seasc  aplicabilitatea. Tocmai de aceea, modernizarea înv mântului 
matematic apare ca o necesitate. G sirea solu iilor pentru sporirea caracterului practic-
aplicativ al matematicii trebuie s  constituie o preocupare a oric rui înv tor. Îmbinând cu 
tact şi pricepere metodele clasice cu cele moderne, se poate ob ine randamentul scontat, astfel 
preg tind elevii pentru integrarea lor în via a social . Adoptând cele mai eficiente strategii 
didactice, se poate insufla elevilor dragostea pentru matematic , formând la aceştia deprinderi 
de rezolvare a problemelor de aritmetic , dezvoltându-le gândirea, logica, imagina ia. Lec iile 
organizate cu introducerea unui joc didactic matematic au asigurat participarea activ  a 
elevilor la dobândirea cunoştin elor, la formarea unui stil de munc  intelectual, lec ia 
devenind o modalitate de organizare a activit ii de înv are. Creşterea nivelului de preg tire a 
elevilor prin folosirea jocurilor didactice demonstreaz  utilitatea lor .  

În scopul stimul rii poten ialului creativ al elevilor, înv torul trebuie s  intervin  
conştient şi activ pentru îndep rtarea blocajelor creativit ii elevilor, s  preia şi s  dezvolte în 
mod organizat poten ialul creativ al fiec rui copil. 
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STRATEGII DE CRE TERE A MOTIVA IEI PENTRU STUDIUL 

MATEMATICII 
 
 

Prof. IACOB MEDA ELENA- Liceul Voltaire, Craiova, jud. Dolj 
 

Numeroase studii din ultimii ani atrag aten ia asupra diminu rii motiva iei elevilor cu 
privire la matematic  pe parcursul gimnaziului  i mai ales în ultimii ani ai acestuia, mergând 
pân  la instalarea unei anxiet i i chiar fobii legate de acest obiect de studiu, v zut ca fiind 
dificil i arid, mai ales în contextul stresului generat de apropierea examenelor, a tept rile 
p rin ilor i ale profesorilor. În special elevii care nu ob in cu u urin  rezultatele academice 
dorite, ajung la concluzia c  „nu sunt buni la matematic ”. În acest context, num rul celor 
care se îndreapt  spre cariere în care e necesar studiul matematicii a sc zut dramatic la nivel 
european (12% în Europa fa  de peste 45% în China). În anul 1983 a fost lansat  teoria 
Inteligen elor Multiple (Howard Gardner), care ofer  o nou  interpretare a no iunii de 
inteligen  fa  de teoriile psihopedagogice anterioare (Jean Piaget). Astfel, inteligen a nu mai 
este vazut  ca o tr s tur  standardizat , nativ , constant  pe parcursul vie ii i cuantificabil  
(de exemplu, m surabil  prin testele IQ). Gardner afirm  c  exist  8 tipuri de inteligen  
(verbal , logico-matematic , vizual-spa ial , kinestezic , muzical-ritmic , naturalistic , 
interpersonal  i intrapersonal ). Ele coexist  în fiecare individ, dar unul/unele dintre ele sunt 
dominante la acea persoan . Tipurile de inteligen  pot fi dezvoltate de-a lungul vie ii i 
deseori dezvoltarea unora le amplific  i pe celelalte. Ele au sediul în zone diferite ale 
creierului i pot ac iona simultan sau separat. Din punct de vedere pedagogic,  cunoa terea i 
folosirea tipului de inteligen  al elevilor va eficientiza înv area, tiut fiind c  exist  copii 
care înva  mai bine din explica ii scrise, al ii din diagrame sau imagini, al ii prin ac iune sau 
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lucrând în grup etc. Elevii pot con tientiza modul lor propriu de înv are i pot aprecia, de 
asemenea, modul de înv are al colegilor, chiar dac  este diferit de al lor. 

Obiective pentru cre terea motiva iei: 
-adaptarea metodelor de predare la diferite tipuri de inteligen , folosind abord ri centrate pe 
elev 
-utilizarea metodelor de înv are prin cooperare, dezvoltarea competen elor de colaborare ale 
elevilor 
-utilizarea TIC pentru modelarea situa iilor din via a real , f când con inutul matematic 
relevant pentru elevi 
-dezvoltarea capacit ii elevilor de a folosi matematica pentru în elegerea i rezolvarea 
problemelor din lumea real  
-dezvoltarea autonomiei elevilor i a competen elor lor de înv are independent  
-promovarea respectului reciproc, toleran ei i în elegerii pentru elevii cu abilit i diferite 
-facilitarea dialogului i a egalit ii de anse, chiar i pentru elevii cu rezultate mai slabe 
-cre terea stimei de sine a elevilor 
-în elegerea rolului cultural i istoric al matematicii 
-încurajarea i dezvoltarea diferitelor moduri de gândire i a gândirii critice. 

Exemple  de activit i pentru stimularea cre terii motiva iei pentru studiul matematicii: 
integrame, h r i conceptuale, cuvinte încruci ate, povestiri matematice (inteligen a verbal ), 
WebQuests, puzzle-uri, codificare de mesaje (logic ), video/melodii inspirate de concepte 
matematice (muzical /artistic ), vânatoare de comori, construc ii matematice, studiul 
influen ei matematicii în sport (kinestezic ), reprezent ri geometrice cu GeoGebra, origami, 
pavaje matematice, recunoa terea geometriei în art /arhitectur  (vizual/spa ial ), jocuri 
matematice de grup, statistici legate de via a tinerilor, analiza prejudec ilor legate de 
matematic  (interpersonal ), studiul simetriei în natur , aspecte matematice în biologie sau 
geografie (naturalistic ).  

Majorit ii elevilor matematica li se pare greu de perceput, iar motiva ia acestora 
pentru studiu difer  de la elev la elev. Conform teoriei SDT(Self-Determination Theory) care 
descrie motiva ia elevului ca pe un continuum de la demotivare, trecând prin diferite etape de 
motivare extrinsec , la motivarea intrinsec , un anumit comportament şcolar poate fi descris 
de la lipsa motiva iei sau resentiment, prin acceptarea pasiv , pân  la acceptarea activ  şi 
implicarea personal . 

Prezent m mai jos un set de strategii de interven ie specific fiec rei etape de motivare: 
 Demotivare – perceperea sarcinii ca fiind f r  sens, existen a convingerii c  elevul nu are 

abilit i pentru realizarea sarcinii 
 Utilizarea de material didactic şi mijloace tehnice variate 
 Propunerea de sarcini inând cont de tipul de inteligen  al elevilor(inteligen e multiple) 
 Accentuarea rolului înv rii în clas  
 Reglare extern  – sub amenin area pedepsei sau sub atrac ia recompensei, elevul se decide 

s  se supun  şi s  realizeze sarcina şcolar  
 Propunerea de sarcini/teme la alegere, creându-le sentimentul controlului 
 Oferirea de recompense stimulative, centrate pe munca elevului şi nu pe sine însuşi 
 Integrare – elevul descoper  c  realizarea unei sarcini îi asigur  aprecierea din partea 

celorlal i (colegi, profesor) 
 Aprecierea progreselor se face în termeni pozitivi 
 Evitarea exprim rii scepticismului cu privire la reuşita viitoare, folosind sintagme de 

genul:”Am încredere…”, “Ştiu c  po i” 
 Identificare – comportamentul şcolar în sine începe s  devin  important 
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 Identificarea aspectelor de unicitate ale fiec rui elev, crearea unei identit i valorizate 
(“spiritul critic al clasei”, “rezolvitorul logic”, etc) 

 Gratificarea activit ilor extraşcolare 
 Interiorizare – elevul interiorizeaz  obiectivele propuse, noul comportament devenind 

parte a propriei personalit i 
 Implicarea elevilor în predare prin metoda”profesor pentru cinci minute” 
 Implicarea în activit i extracurriculare în care s  se manifeste în func ie de interesele 

proprii 
 Motiva ie intrinsec  – elevul trateaz  cu interes orice subiect legat de o anumit  sarcin  

şcolar , munceşte cu pl cere, g seşte satisfac ie în tot ceea ce face în leg tur  cu acea 
activitate 

 Mobilizarea resurselor interne ale elevilor 
 Implicarea în munca de cercetare şi crea ie. 
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ABORDAREA CROSS-CURRICULAR  ÎN STUDIUL TIIN ELOR 
 
 

Prof. BÂC CRISTINA- coala Gimnazial  Seleu , jud. Arad 
 

Dac  în cercetarea tiin ific , interdisciplinaritatea reflect  obiectiv unitatea tiin elor 
naturii, este necesar s  se formeze un nou mod de gândire didactic, în pas cu evolu ia de la 
tiin e autonome spre tiin e de grani  sau tiin e interdisciplinare, care duc la corelarea 

eforturilor i metodelor de cercetare cross-curriculare. 
Fizica, matematica, filozofia, chimia, biologia, caut  ca în tiin  i în obiectul de 

înv mânt respectiv s  g seasc  imaginea, modelul lumii reale constituit de fiecare tiin  în 
parte, s  integreze fapte i idei r zle e sau contradictorii într-un sistem. Este necesar  folosirea 
unor metode specifice fiec rei discipline în corelare cu celelalte discipline, extinderea i 
generalizarea unor principii de investiga ie, integrarea rezultatelor i interpretarea lor la un 
anumit nivel, în func ie de scopul urm rit, permi ând în elegerea fenomenelor în 
complexitatea lor. 

 Studiul cross-curricular scoate în eviden  conexiunile dintre teme sau domenii 
diferite de studiu, urm re te cre terea gradului de con tientizare i de implicare a elevilor pe 
durata orelor de curs precum i în elegerea interac iunilor multiple dintre diferite domenii de 
studiu. Nu este deloc ceva nou, întrucat p rin ii sistemelor de educa ie moderne s-au axat la 
timpul lor tot pe interac iunea dintre domeniile de studiu i beneficiile care pot decurge de aici 
pentru formarea adecvat  a unui tân r. Cu timpul îns , materiile de studiu au început s  î i 
cear  un grad de independen  mai mare ajungându-se ca, în prezent, elevii s  nu mai poat  
vedea sub nicio form  conexiunile intrinseci dintre diferitele materii pe care le studiaz  la 
coal . Predarea modern  contribuie efectiv la formarea competen elor elevilor, fiind centrat  

pe elev, organizat  în func ie de rezultate, realizat  prin predare diferen iat , prin strategii 
multiple, cu grupuri flexibile, prin înv are activ . Pentru diversificarea profitabil  a câmpului 
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educa ional prin abord ri moderne la nivelul curriculum-ului a fost introdus  componenta 
,,Teme cross-curriculare,,. Acestea sunt teme integrate (interdisciplinare) de studiu care se 
centreaz  pe dezvoltarea personal  i social  a elevilor, cu un caracter transversal, ele trec 
dincolo de grani ele disciplinelor şcolare tradi ionale si propun formarea unor competen e 
i/sau valori fundamentale pentru via a de zi cu zi. Pentru a fi introduse cu succes în şcoal , 

temele cross-curriculare solicit  crearea unor experien e diverse de înv are i experimentarea 
achizi iilor înv rii în contexte concrete i variate. Con inutul temelor cross-curriculare poate 
fi încadrat într-una dintre urm toarele trei mari categorii, puternic inter-rela ionate: 

Teme cross-curriculare preocupate în primul rând de promovarea unor 
comportamente, valori i atitudini pozitive (dezvoltarea personal , integrarea social , 
diversitatea cultural , s n tatea). Aceste teme încearc  sa r spund  unor nevoi sociale 
percepute ca fiind de o importan  crucial , dar care nu pot fi abordate corespunz tor în cadrul 
unei singure discipline sau al unui grup de discipline independente, necorelate. 

Teme cross-curriculare care ridic  probleme greu de inclus (de acomodat) în structura 
unei anumite discipline. Aceste probleme au un caracter complex i ele au ap rut ca urmare a 
unor provoc ri pe care societatea contemporan  le adreseaz  educa iei. Între aceste teme 
reg sim educa ia ecologic , educa ia pentru schimbare, educa ia pentru mass-media, 
negocierea i rezolvarea conflictelor, calitatea vie ii etc. 

Teme cross-curriculare preocupate de dezvoltarea unor competen e de baz , cum ar fi 
comunicarea, rezolvarea de probleme, a înv a s  înve i, antreprenoriatul. Aceste competen e 
nu apar in unei anumite discipline; ele au îns  un mare poten ial de transfer la nivelul 
curriculum-ului ca întreg i la nivelul contextelor concrete de via . Toate aceste trei categorii 
pot fi considerate complementare instruirii de tip disciplinar; ele sunt construc ii integrate care 
ajut  la formarea unei oferte de înv are echilibrate, coerente i centrate pe nevoile actuale i 
acute ale tinerilor. 

tiin ele au mult de oferit din punct de vedere cross-curicular deoarece mare parte din 
aplica iile lor sunt evidente în alte domenii de interes precum muzica, literatura, practicarea 
sportului sau orele de laborator. O prim  piedic  din acest punct de vedere ar putea fi 
reprezentat  de aglomerarea programei pân  la cote sufocante. In realitate, studiile cross-
curiculare sunt doar unul dintre pa ii pe care îi vor avea de urmat cei care sunt îns rcina i cu 
optimizarea sistemului de educa ie. 

Pe lâng  acestea, merit  investit i în alte proiecte de cercetare i analiz  care s  aib  o 
finalitate practic , respectiv structurarea complet  a unui nou sistem educativ, eficient i 
elegant. Nou nu înseamn  neaparat i futurist, ci doar bine organizat i pus pe baze reale i nu 
experimente autohtone sau de import preluate de-a valma din cauza schimb rilor dese la nivel 
politic, având în vedere faptul c  „educa ia înseamn  mai mult decât suma unor activit i 
educa ionale de predare– înv are”, iar „înv area nu înseamn  un set de experien e disparate, 
neconectate”. 

În organizarea înv rii conteaz  „nu numai ce se înva , ci şi cum, respectiv în ce 
maniere se înva ”. În acest context, abordarea sistemic  a con inuturilor înv mântului, 
integrarea curricular  sunt indispensabile unei educa ii de calitate. 

Aplicarea în practic  a interdisciplinarit ii conceptuale presupune un efort mult mai 
complex, implicarea unei echipe de profesori. Demersul permite sesizarea modului în care 
fiecare disciplin  contribuie la conturarea celeilalte. Un posibil demers pentru promovarea 
interdisciplinarit ii conceptuale presupune mai multe etape:  

Etapa I– trebuie s  urm reasc  sensibilitatea profesorilor în leg tur  cu problematica 
interdisciplinarit ii, pentru a stimula motiva ia participativ ; în acest scop, se va prezenta un 
material de sintez  legat de statutul interdisciplinarit ii, direc ii de ac iune în vederea 
promov rii ei în înv mânt; pe baza acestui material şi a bibliografiei recomandate anterior, 
se va realiza o dezbatere; 
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Etapa II– inând cont de sugestiile f cute, se va forma echipa care va participa la 
experiment şi se va întocmi planul de cercetare; implicarea cadrelor didactice trebuie s  aib  
la baz  propria op iune; 

Etapa III pe baza studierii programelor şi manualelor şcolare la toate disciplinele, se 
vor întocmi tabele cu conceptele mai importante; 

Etapa IV–echipa de profesori va identifica conceptele comune şi se va realiza o 
matrice conceptual ; 

Etapa V–pentru fiecare concept se va realiza un comentariu, care va cuprinde atât 
genul proxim cât şi diferen ele specifice aduse de fiecare disciplin ; 

Etapa VI–profesorii vor urm ri în lec ii respectarea demersului propus; se vor realiza 
pe parcurs evalu ri par iale, stabilindu-se amelior rile posibile (feed-back); 

Etapa VII–realizarea unor lec ii de sintez  în echip  de profesori; 
Etapa VIII-prezentarea unui raport de cercetare, valorificarea elementelor esen iale. 
Studiile cross-curiculare sunt deci foarte utile pentru eficientizarea unui sistem de 

înv mânt, spre exemplu, abordarea cross-curricular  a tiin elor stârne te curiozitatea 
elevilor, prin teme ca:  
 Ochiul, studiu din punct de vedere anatomic, fiziologic, fizic, chimic i matematic; 
 Sistemul de pârghii, v zut în matematic , fizic , biologie; 
 Solul-geografie, propriet i fizice, chimice, biologice; 
 Educa ia pentru mediul înconjur tor, o tem  ampl  care înglobeaz  toate disciplinele. 

Sunt reunite discipline din arii curriculare diferite, de exemplu: 
 Istorie-Biologie: studiul de caz: Regina Victoria a Angliei, purt toare s n toas  a genei 

mutante pentru hemofilia B, ce a transmis, prin descenden i, boala familiilor regale din 
Rusia, Prusia i Spania;  

 Muzic -Biologie: auzul muzical bazat pe auzul fiziologic. 
În concluzie, abordarea cross-curricular  contribuie la optimizarea înv mântului 

oferind o viziune plural  şi dinamic  asupra ştiin elor, în concordan  cu fenomenele reale, 
ofer  imaginea domeniilor de cunoştere permanent dispuse la complet ri; valorific  informa ii 
şi abilit i dobândite de elevi pe alte filiere decât cea şcolar , iar consecin ele asupra 
dezvolt rii intelectuale a elevilor, a creşterii randamentului şcolar sunt evidente. 
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CÂTEVA APLICA II ALE MATEMATICII SAU 
"DE CE S -MI PLAC  MATEMATICA?" 

 
 

Prof. VOICULESCU CARMEN-ELENA, Liceul Tehnologic Special nr. 3, Bucureşti 
 

Ideea acestei lucr ri a pornit de la faptul c  fiecare dintre noi a avut cel pu in o dat  în 
minte întrebarea: "De ce atâta matematic ?" sau poate chiar: "De ce matematic ?". n acelaşi 
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timp, d ruirea cu care îmi fac profesia m-a f cut s  pledez continuu în favoarea acestei regine 
a ştiin elor-matematica-şi s  îi dirijez pe elevi, cu dragoste şi r bdare, într-o lume în care 
matematica s  nu mai par  ceva inutil, insignifiant pentru devenirea uman  şi profesional , 
într-o lume în care s  descopere leg tura fireasc  şi etern  dintre MATEMATIC  şi VIA . 

Utilizat  înc  din Antichitate în m surarea P mântului, matematica a furnizat fizicii un 
limbaj eficient şi instrumente de lucru fundamentale. Ast zi, matematica face parte integrant  
din peisajul multor domenii ştiin ifice: chimie, biologie, informatic , medicin  sau ştiin e 
umaniste. 

Matematica permite construirea unor modele, verificarea corectitudinii acestei 
construc ii în sensul în care modelele au propriet ile compatibile cu experien a pentru care au 
fost realizate şi dac  pot fi simulate pe calculator. Uneori, trecerea la ecua ii şi calcule este 
foarte dificil . n mecanic , la fel ca şi în finan e, folosim derivarea, integrarea, rezolvarea 
ecua iilor, optimizarea solu iilor, c ut m solu ii aproximative mai uşor de determinat. 

Matematica intervine în domenii industriale, în servicii: 
 Meteorologie-în previziuni meteorologice şi climatice; 
 Telefonie mobil -alocarea frecven elor, gestionarea apelurilor; 
 Internet-proiectarea protocoalelor de comunica ie, prognoze pentru evolu ia re elelor; 
 Transporturi-calcule aerodinamice, planificarea c l toriilor, optimizarea opera iilor de 

între inere, îmbun t irea confortului; 
 Construc iile civile-proiectarea podurilor, pere ii de zgomot; 
 Sectorul energetic-optimizarea distribu iei energiei electrice, prevederea incidentelor 

nucleare; 
 Electronica-codurile corectoare pentru citirea CD-urilor, posibilitatea 3G pe telefon; 
 Finan e-evitarea riscurilui unui credit, stabilirea op iunilor financiare; 
 Imagistica medical , etc. 

Cercetarea matematic  este nucleul unor provoc ri interesante precum g sirea unor 
instrumente şi concepte noi care s  conduc  la rezolvarea problemelor lumii contemporane, 
probleme legate de energie, dezvoltare durabil , mediu sau clim . 

Societatea cere din ce în ce mai insistent prevenirea şi gestionarea riscurilor, în special 
în meteorologie. n aceste condi ii, se impune dezvoltarea unor instrumente pentru a ob ine 
previziuni fiabie pe termen scurt şi lung, în scopul de a anticipa cu o mai mare precizie 
evenimente extreme (uragane, cutremure, tsunami etc). 

Medicina solicit  şi ea cercetarea matematic  pentru optimizarea tratamentelor în boli 
grave, pentru secven ierea genomului în genetic -ştiin a transmiterii caracterelor ereditare, 
ştiin  n scut  din compararea unei ipoteze matematice cu rezultatele experimentale. ntregul 
sistem sanitar a înglobat instrumente matematice pentru prelucrarea datelor de orice tip şi 
furnizarea indicatorilor necesari activit ii din acest domeniu. 

Capacitatea de abstractizare permite matematicienilor propunerea unor scenarii 
anticipative. De exemplu, matematica a permis modelarea impactului pe care îl are efectul de 
ser  asupra înc lzirii planetei. Simularea numeric  este în acest moment capabil  s  realizeze, 
în timp real, fenomene complexe, permi ând de asemenea crearea benzilor animate la cinema 
sau a jocurilor video în re ea. n acelaşi timp, ecua iile matematice aplicate în muzic  fac 
posibil  reproducerea timbrului instrumentelor clasice. 

Un alt domeniu important, interesant şi ancorat în realitate este domeniul fractalilor. 
Cercet torii în ştiin a P mântului utilizeaz  fractalii pentru a m sura şi a prevede dezastrele 
naturale. A prezice m rimea, localizarea, precum şi momentul declanş rii calamit ilor 
naturale este practic imposibil, dar acum, cercet torii pot prevede  uragane, vremea, inunda ii, 
cutremure, erup ii vulcanice, incendii, alunec ri de teren  cu ajutorul fractalilor. Un fractal 
este formula matematic  a unui model care se repet . Aceste modele sunt ascunse în cadrul 
unor sisteme mai complexe. Un exemplu practic de  fractal este ramificarea unui râu. 
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Afluen ii mici se al tur  şi formeaz  noi ramuri în acest sistem, dar fiecare zon  a sistemului 
se aseam n  cu modelul întregului. 

În cadrul unei reuniuni a American Geophysical Union, Benoit Mandelbrot, profesor 
de ştiin e matematice de la Universitatea Yale, care este considerat a fi p rintele fractalilor, a 
descris modul în care el a folosit fractalii pentru a g si ordinea în cadrul sistemelor complexe 
în natur , cum ar fi forma natural  a unui litoral. Ca rezultat al cercet rilor sale, cercet torii în 
ştiin a p mântului-geologia au prelucrat abordarea lui Mandelbrot şi au reuşit s  m soare 
evenimentele trecute şi s  fac  prognoze probabilistice cu privire la m rimea, localizarea, 
precum şi calendarul dezastre naturale viitoare. 

Revenind în cadrul institu ional, elevii ştiu c  între fizic  şi matematic  exist  o rela ie 
remarcabil , fizica furnizând concepte şi rela ii, iar matematica oferind un limbaj optim de 
exprimare a acestora. Deşi exist  deosebiri de metode şi obiecte ale cunoaşterii, fizica nu se 
poate lipsi de limbajul şi aparatul matematic. Fizicianul are sarcina de a ob ine rela ii între 
m rimile observabile, folosind calculele matematice.  

ntre matematic  şi fizic  exist  îns  o deosebire categorical: în matematic  rolul cel 
mai importanat îl joac  rigurozitatea logic  a deduc iilor asociat  cu studierea rela iilor logice 
posibile, care decurg din axiomele adopatate.  

Fizica are rolul de a schi a un tablou al lumii folosind toate faptele teoretice şi 
experimentale, deduc iile bazate pe intui ie care trebuie apoi confirmate experimental. 
Interdisciplinaritatea între fizic  şi matematic ,  chimie şi fizic , chimie şi matematic , chimie 
şi biologie, se realizeaz  în special în planul con inuturilor, având matematica drept 
instrument de lucru, fiecare demers (observare, experimentare, formulare de legi, teoretizare) 
fiind realizat în spirit matematic.  

Chimia, fizica şi biologia au devenit mari consumatoare de instrumente matematice. O 
ecua ie matematic  poate fi o lege în chimie sau fizic . Propor iile, func iile trigonometrice, 
ca şi alte abstractiz ri ale matematicii se întâlnesc în fizic  şi chimie la orice pas pentru 
descifrarea tainelor naturii. Acestea sunt doar câteva exemple care dovedesc faptul c  via a 
este impregnat  cu matematic .  
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2. http://atschool.eduweb.co.uk/sirrobhitch.suffolk/patterns_nature/plants.htm 
3. Mihaela Singer , Cristian Voica  :  De la matematica la mate practica, clasele a VII-a si a 
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4. Mariana Ciobanu, Didactica ştiin elor biologice, E.D.P. R.A, Bucureşti, 2008 

 
 

STRATEGII DE CREŞTERE A MOTIVA IEI ELEVILOR ÎN 
ACTIVIT ILE MATEMATICE 

 
 

Prof. ANDREI SANDA LAVINIA- coala Gimnaziala Nr. 1, Caracal, jud. Olt 
 

Înv area centrat  pe elev reprezint  o abordare care presupune un stil de înv are 
activ şi integrarea programelor de înv are în func ie de ritmul propriu de înv are al elevului. 
Elevul trebuie s  fie implicat şi responsabil pentru progresele pe care le face în ceea ce 
priveşte propria lui educa ie.  

Pentru a avea cu adev rat elevul în centrul activit ii instructiv-educative, profesorul 
îndeplineşte roluri cu mult mai nuan ate decât în şcoala tradi ional . În abordarea centrat  pe 

http://www.artacunoasterii.ro/curiozitati/fractali
http://atschool.eduweb.co.uk/sirrobhitch.suffolk/patterns_nature/plants.htm
http://www.librariaeminescu.ro/autor/9957/Mihaela-Singer
http://www.librariaeminescu.ro/autor/10378/Cristian-Voica
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elev, succesul la clas  depinde de competen ele cadrului didactic de a crea oportunit ile 
optime de înv are pentru fiecare elev. Astfel, în func ie de context, profesorul ac ioneaz  
mereu, dar adecvat şi adaptat nevoilor grupului. 

Avantajele înv rii centrate pe elev sunt: 
-Creşterea motiva iei elevilor, deoarece aceştia sunt conştien i c  pot influen a 

procesul de înv are; 
-Eficacitate mai mare a înv rii şi a aplic rii celor înv ate, deoarece aceste abord ri 

folosesc înv area activ ; 
-Înv area cap t  sens, deoarece a st pâni materia înseamn  a o în elege; 
-Posibilitate mai mare de includere - poate fi adaptat  în func ie de poten ialul fiec rui 

elev, de capacit ile diferite de înv are, de contextele de înv are specifice. 
Metodele de înv are centrat  pe elev fac lec iile interesante, sprijin  elevii în 

în elegerea con inuturilor pe care s  fie capabili s  le aplice în via a real . 
Printre metodele care activeaz  predarea-înv area sunt şi cele prin care elevii lucreaz  

productiv unii cu al ii, îşi dezvolt  abilit i de colaborare şi ajutor reciproc. Ele pot avea un 
impact extraordinar asupra elevilor datorit  denumirilor, caracterului ludic şi ofer  alternative 
de înv are cu ,,priz ” la elevi. 

În vederea dezvolt rii gândirii critice la elevi, trebuie s  utiliz m, cu prec dere unele 
strategii activ-participative, creative. Acestea nu trebuie rupte de cele tradi ionale, ele 
marcând un nivel superior în spirala moderniz rii strategiilor didactice.  

Dintre metodele moderne specifice înv rii active care pot fi aplicate cu succes şi la 
orele de matematic  fac parte: brainstormingul, metoda mozaicului, metoda cubului, turul 
galeriei, ciorchinele. 

1. Brainstormingul 
Brainstormingul este o metod  care ajut  la crearea unor idei şi concepte creative şi 

inovatoare. Pentru un brainstorming eficient, inhibi iile şi criticile suspendate vor fi puse de-o 
parte. Astfel exprimarea va deveni liber  şi participan ii la un proces de brainstorming îşi vor 
spune ideile şi p rerile f r  teama de a fi respinşi sau critica i. Se expune un concept, o idee 
sau o problem  şi fiecare îşi spune p rerea despre cele expuse şi absolut tot ceea ce le trece 
prin minte, inclusiv idei comice sau inaplicabile.  

O sesiune de brainstorming bine dirijat  d  fiec ruia ocazia de a participa la dezbateri 
şi se poate dovedi o ac iune foarte constructiv .  

Etapele unui brainstorming eficient sunt urm toarele:  
-deschiderea sesiunii de brainstorming în care se prezint  scopul acesteia şi se discut  
tehnicile şi regulile de baz  care vor fi utilizate;  
-perioada de acomodare dureaz  5-10 minute şi are ca obiectiv introducerea grupului în  
-atmosfera brainstormingului, unde participan ii sunt stimula i s  discute idei generale pentru 
a putea trece la un nivel superior; 
-partea creativ  a brainstormingului are o durat  de 25-30 de minute. Este recomandabil ca în  
-timpul derul rii acestei etape, coordonatorul (profesorul) s  aminteasc  timpul care a trecut şi 
cât timp a mai r mas, s  “preseze” participan ii şi în finalul p r ii creative s  mai acorde câte 
3-4 minute în plus. În acest interval de timp grupul participant trebuie s  fie stimula i s -şi 
spun  p rerile f r  ocolişuri. 
-la sfârşitul p r ii creative coordonatorul brainstormingului clarific  ideile care au fost notate 
şi puse în discu ie şi verific  dac  toat  lumea a în eles punctele dezb tute. Este momentul în 
care se vor elimina sugestiile prea îndr zne e şi care nu sunt îndeajuns de pertinente. Se face 
şi o evaluare a sesiunii de brainstorming şi a contribu iei fiec rui participant la derularea 
sesiunii. Pot fi luate în considerare pentru evaluare: talentele şi aptitudinile grupului, reparti ia 
timpului şi punctele care au reuşit s  fie atinse.  
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Pentru a stabili un acord obiectiv cei care au participat la brainstorming îşi vor spune 
p rerea şi vor vota cele mai bune idei. Grupul supus la ac iunea de brainstorming trebuie s  
stabileasc  singuri care au fost ideile care s-au pliat cel mai bine pe conceptul dezb tut.  

Pe timpul desf şur rii brainstormingului participan ilor nu li se vor cere explica ii 
pentru ideile lor. Aceasta este o greşeal  care poate aduce o evaluare prematur  a ideilor şi o 
îngreunare a procesului în sine. 

Brainstormingul func ioneaz  dup  principiul: asigurarea calit ii prin cantitate şi îşi 
propune s  elimine exact acest neajuns generat de autocritic . 

V  recomand m 7 reguli pe care elevii le vor respecta în scopul unei şedin e reuşite de 
brainstorming: 

1. Nu judeca i ideile celorlal i – cea mai important  regul . 
2. Încuraja i ideile nebuneşti sau exagerate. 
3. C uta i cantitate, nu calitate în acest punct. 
4. Nota i tot. 
5. Fiecare elev este la fel de important. 
6. Naşte i idei din idei. 
7. Nu v  fie fric  de exprimare. 
Este important de re inut c  obiectivul fundamental al metodei brainstorming const  în  
exprimarea liber  a opiniilor prin eliberarea de orice prejudec i. De aceea, accepta i 

toate ideile, chiar tr znite, neobişnuite, absurde, fanteziste, aşa cum vin ele în mintea elevilor, 
indiferent dac  acestea conduc sau nu la rezolvarea problemei. Pentru a determina progresul 
în înv are al elevilor este necesar s  îi antrena i în schimbul de idei; face i asta astfel încât 
to i elevii s  îşi exprime opiniile! 

Exemplul 1. Aplicarea metodei brainstorming la rezolvarea unei probleme de 
geometrie la clasa a VII-a în care se aplic  teorema în l imii, teorema catetei, teorema lui 
Pitagora şi func iile trigonometrice (a se vedea Anexa1). 

2. Mozaicul -Mozaicul sau „metoda grupurilor interdependente” este o strategie bazat  
pe înv area în echip . Fiecare elev are o sarcin  de studiu în care trebuie s  devin  expert. El 
are în acelaşi timp şi responsabilitatea transmiterii informa iilor asimilate, celorlal i colegi. 

În cadrul acestei metode rolul profesorului este mult diminuat, el intervine 
semnificativ la începutul lec iei când împarte elevii în grupurile de lucru şi traseaz  sarcinile 
şi la sfârşitul activit ii când va prezenta concluziile activit ii. 
 
Bibliografie:  
 
1. Marcu V. , Filimon L . , Psihiopedagogie pentru formarea profesorilor , Editura 

Universit ii din  Oradea , 2003. 
 
 

STRATEGII DE EVALUARE INTERDISCIPLINAR  
 
 

Prof. ANDREI DOINA MARIA- coala Gimnazial  Gostava u, jude ul Olt 
 

Motto:“ Unicul scop al vietii  şcolare sub multiplele si complexele ei aspecte nu este altul 
decât s  ob ina un produs cât mai perfect posibil. adic ,  elevi perfect educa i.“   

Em . Planchard  
 

Şcoala este locul unde sunt suverane inteligen a şi creativitatea, izvorul de unde se vor 
revarsa cultura şi valorile umaniste. În şcoala, spirala educa iei, compus  din: predare – 
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înva are –evaluare, acorda o importan  deosebit  evaluarii, deoarece efectele ac iunilor 
evaluative sunt percepute atât in interiorul sistemului educa ional ,cât şi în afara lui , respectiv 
în plan cultural, social ,politic. Evaluarea este un proces indispensabil activita ii didactice 
pentru ca ea furnizeaza informa ii privind randamentul ac iunilor de instruire utile, reglarii si 
ameliorarii activita ii instructiv-educative. In ultimii ani s-a vorbit mult despre evaluarea 
eficien ei înva amantului şi despre asigurarea eficien ei inv rii . 

Diversitatea situa ilor didactice si multitudinea obiectivelor evaluarii impune 
conceperea si aplicarea  unor strategii diferite de evaluare. Se pot identifica ,  din perspectiva 
temporala, urmatoarele strategii de evaluare:  evaluare initiala, evaluare formativa ( continua), 
evaluare sumativa (cumulativa) .Este important  imbinarea strategiilor de evaluare, realizarea 
unei complementarita i în utilizarea lor, avand în vedere faptul c  fiecare prezinta avantaje, 
dar si dezavantaje. 

D` Hainaut a analizat diverse concepte referitoare la conexiunile ce se pot realiza între 
diversele discipline, extinzându-le la strategii aferente de organizare a con inuturilor în 
contextul înv rii şcolare. El a propus o nuan are între urmatoarele concepte:  
monodisciplinaritate, multidisciplinaritate, pluridisciplinaritate, transdisciplinaritate, 
interdisciplinaritate. 

Interdisciplinaritatea reprezinta o modalitate de organizare a con inuturilor înv rii 
care ofera o imagine unitara asupra fenomenelor si proceselor studiate în cadrul  disciplinelor 
de înva amant facilitând aplicarea cunoştin elor şcolare în diferite situa ii de via a, valorizând 
din punct de vedere educativ întreaga  lume înconjuratoare a copilului.  

Evaluare interdisciplinara -  la tema ANIMALELE, la clasa a- II -a  
1.Obiective opera ionale : 

- s  identifice un cuvânt plasat greşit in cadrul unei enumer ri ; 
- s  despart   în silabe cuvinte date ; 
-s   stabileasca pluralul cuvintelor propuse ; 
-s  formuleze enun uri clare despre animalele domestice si salbatice ; 
-s  efectueze adunari si sc deri cu trecere peste ordinul unita ilor şi al zecilor; 
-s  decupeze corect pe conturul desenat ; 
- s  lipeasca jetoanele ob inute prin decupaj , reconstituind animalul propus; 
- s  interpreteze cântece respectând cerin ele privind nuan ele . 

2.Metode , procedee, mijloace de înv mânt 
- conversa ia ,observarea , problematizarea, jocul didactic ; 
-fişe, jetoane ,planşe cu denumirea unor animele domestice şi s lbatice; planşe con inând 
conturul unor animale.          

Scenariul   activitatii 
Elevii au fost împar i i în patru grupe. Pe tabl  au fost scrise urm toarele cuvinte : 
  a  cal , giraf  , elefant , p r , pisic  , tigru 
  b oaie , urs , vac  , câine , cal , porc 
  c veveri  , vulpe , lup , ra  , râs , urs 
Fiecare grupa avea de rezolvat urm toarele sarcini:  

Grupa I  Descoper  cuvântul aşezat greşit din enumer rile date şi subliniaz -l . 
Grupa II  Desparte în silabe cuvintele de la punctul c. 
Grupa III Joc didactic „Eu scriu  unul, tu scrii multe „pentru cuvintele de la punctul b. 
Grupa IV Scrie numai denumirea animalelor s lbatice de la punctul a  

Joc de rol „Intâlnirea animalelor”   Dintr-un plic cu jetoane , câte un reprezentant din 
fiecare grup  va extrage câte un jeton. Pe jetoane erau desenate  imaginile  animalelor: câine,  
ra ,  gâsca, lup . Elevii au ca sarcin  s   îşi imagineze un dialog cu animalul de pe jeton  şi   o 
vulpe; vor prezenta toate cunoştin ele –mediul de via  , hr nire , foloase ... 
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Joc didactic  „La ferm ”  Se expune planşa  cu imaginea unor animale cum ar fi:  vaca 
(551) , calul (613) , porcul (400) , gâsca (336) , ra a (185) , oaia (204) , g ina (754) , 
curcanul(179) . Ingrijitorul trebuie s   dea  mâncare animalelor şi pentru a ştii cât d  la fiecare 
trebuie s  rezolve exerci iile  de pe coşurile cu  hrana , apoi vor face rela ia cu numerele care 
înso esc animalele. 

        475+138=          500-164=        176+375=       520-316=            
        219+181=           361-182=       389+365=        830-645= 
Descoper   animalul !-puzzle 
Fiecare grupa  primeste  cate o plansa pe care au fost  desenate par ile corpului unui 

animal salbatic-urs, lup, veveri a, vulpe. Dup   decupare,  trebuie s  lipeasc   p r ile 
componente, într-un contur dat. Fiecare grup  va  reconstitui animalul s lbatic din piesele 
decupate. 

Interpretarea cântecului „Graiul animalelor „ în nuan e diferite . 
Activitatea s-a incheiat cu evaluarea activita ii desfaşurate . Importanta acestui tip de 

activitate trebuie descoperit în contextualizarea şi aplicarea cunoştin elor şcolare în diferite 
situa ii, cât şi în realizarea colabor rii cooperante 
 
Bibliografie: 

 
1. Cucoş Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iasi, 2002 
2. Marcu V., Filimon L., Psihiopedagogie pentru formarea profesorilor, Editura Universit ii 

din  Oradea, 2003. 
 

 
PROIECTUL-METOD  ALTERNATIV  EFICIENT  ÎN  

DEZVOLTAREA ABILIT ILOR ÎN ÎNV MÂNTUL PRE COLAR 
 
  

   Prof.  BÎR AN AURELIA-VIORICA- coala Gimnazial  uglui, jud. Dolj 
 

Metoda proiectului presupune o activitate pregnant centrat  pe elev ce permite 
folosirea liber  a cunoştin elor însuşite într-un context nou şi relevant. Proiectul este o crea ie  
personalizat , produs al imagina iei elevilor care pot s  decid  atât con inutul, cât şi forma de 
prezentare a acestuia. 

Activitatea porneşte întotdeauna de la o tem  studiat  în clas , putând fi adaptat  
oric rui nivel de vârst , dar şi de studiu. 

Proiectul este ceva, nu despre ceva, aşadar, el creeaz  elevului sentimentul utilit ii a 
ceea ce produce, direc ionând efortul c tre cineva (public int ). 

Ca produse, putem aminti: 
 broşuri; 
 pliante; 
 postere; 
 reviste, ziare; 
 carte; 

 sondaje de opinie; 
 ghiduri; 
 dramatiz ri; 
 studii de caz. 

Metoda proiectului încurajeaz  abordarea integrat  a înv rii, putând utiliza 
cunoştin e şi tehnici de lucru dobândite la mai multe discipline. Acest gen de activitate 
r spunde unei întreb ri esen iale. 

“Ce pot s  fac cu ceea ce am înv at la şcoal ?! 
Clasificarea proiectelor 
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Proiectele pot fi factuale, incluzând date şi imagini reale sau fantastice, imaginare. 
În func ie de abilit ile pe care profesorul inten ioneaz  s  le dezvolte la elevi, pot fi 

individuale sau de grup. 
Se pot derula de-a lungul unei s pt mâni, luni, unui semestru, an (ciclu şcolar), timp în 

care elevul îşi consult  permanent profesorul. Activitatea începe şi se sfârşeşte în clas , prin 
prezentarea în fa a colegilor a produselor. 

Etapele proiectului vizeaz  colectarea datelor şi realizarea produsului. 
Conform materialului prezentat la seminarul Proiectarea demersului didactic la Limba 

şi literatura român  şi Istorie. Posibilit i de abordare integrat ; aceste etape sunt: 
1) Stimularea: 
 

sub coordonarea profesorului, elevii discut  idei legate de o 
tem , de regul , dup  parcurgerea unei unit i de înv are. 

2) Stabilirea obiectivelor: grupurile de lucru discut , negociaz  asupra con inutului, 
formei şi modalit ii de prezentare a proiectului. 

3) Împ r irea sarcinilor: fiecare membru al grupului îşi asum  o sarcin  de lucru 
(profesorul monitorizeaz  ca ele s  fie egale ca dificultate). 

4) Cercetare/ crea ie/ 
investiga ie: 

studiu individual al unor surse bibliografice; scrierea de 
articole, povestiri; intervievarea unor persoane. 

5)Procesarea materialului 
(individual sau în grup): 
 

este momentul în care profesorul poate semnala erorile de 
con inut, organizare a textului sau acurate ea limbajului. 

6) Realizarea formei finale: discu ii în grup privind unitatea de concep ie; 
design; 
editare. 

7) Prezentarea proiectului: membrii grupului decid asupra modului de prezentare a 
rolurilor, materialelor folosite; 
profesorul monitorizeaz  şi evalueaz . 

8) Feed-back de la profesor; 
de la colegi (aprecieri, întreb ri, schimb de idei etc.); 
autoevaluare. 

Printre capacit ile ce pot fi evaluate prin aceast  metod , A. Stoica2 enumera în 
„Evaluarea progresului şcolar”: 

 adecvarea metodelor şi instrumentelor alese la obiectivele propuse; 
 folosirea corespunz toare a materialelor din dotare; 
 oferirea de solu ii corecte (rezolvarea de probleme); 
 realizarea cu acurate e a produsului; 
 prezentarea proiectului. 
Alegerea temei proiectului poate fi f cut  de c tre profesor sau poate s  apar in  

elevului. 
Întreb rile la care trebuie s  se r spund  în proiectarea unei activit i de proiect sunt 

urm toarele (vezi Stoica, Muste ea, 1997): 
 Pe ce se va centra procesul evaluativ: pe produs, pe proces, pe etap ? 

                                                           
2
 Stoica, Adrian, Evaluarea progresului ş olar. De la teorie la pra ti ă, Editura Hu a itas Edu a io al, Bu ureşti, 

2003 
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 Care va fi rolul profesorului? Va fi consilier permanent sau doar evaluator final? 
 Care este statutul resurselor implicate în derularea proiectului? Sunt puse la 

dispozi ia elevilor de la începutul activit ii sau trebuie s  fie descoperite şi 
utilizate adecvat? Resursele sunt comune pentru to i elevii în realizarea aceluiaşi 
proiect? 

 Structura este propus /impus  de profesor sau aleas  de elevi? 
 Produsul final trebuie s  îndeplineasc  aceleaşi caracteristici la to i elevii? 
R spunsul la fiecare dintre aceste întreb ri poate fi descoperit prin negociere, la 

nivelul clasei, conferind specificitate şi individualitate fiec rei activit i de proiect. 
Repere de organizare a activit ilor de proiect 

Metoda poate fi aplicat  la orice clas . 
În func ie de durat , proiectul poate fi:  
pe termen scurt (2-3 s pt mâni); 
pe termen mediu (5-6 s pt mâni); 
pe termen lung (un an, mai mul i). 
Ca frecven , putem organiza 1-2 proiecte pe semestru. 
Ca organizare, putem ini ia proiecte individuale sau de grup. Împ r irea pe grupe se 

poate face aleatoriu, pe grupe de nivel, de inteligen , grupe empatice. 
Sarcinile pot fi structurate şi comunicate de profesor, alese de elevi şi monitorizate de 

profesor. 
Proiectul poate fi proiectat ca activitate de sistematizare sau ca înv are prin 

descoperire sau ca abordare integrat . 
Evaluarea se poate face prin jurizare, autoevaluare, evaluare realizat  de profesor. 
Criteriile de evaluare vor viza calitatea proiectului (produsului), dar şi calitatea 

activit ii (a procesului). 
Repere de proiectare a activit ii de proiect: 
- alegerea temei; 
- selectarea competen elor, valorilor şi atitudinilor; 
- stabilirea etapelor şi formularea de cerin e clare pentru fiecare etap ; 
- stabilirea criteriilor de evaluare cu indicatori pentru fiecare dintre aceştia 

(performan a minim , medie, superioar ). 
Criterii de evaluare care vizeaz  calitatea produsului: 
 validitatea proiectului – adecvarea la tem ; 
 completitudinea proiectului; 
 elaborarea şi structura proiectului; 
 calitatea materialului utilizat; 
 creativitatea. 
Criterii care vizeaz  calitatea procesului (activit ii elevului): 
- Raportarea elevului la tema proiectului (în elegerea sarcinii, validitatea şi relevan a 

abord rii temei). 
- Performarea sarcinilor (valorizarea competen elor şi abilitatea elevului implicate în 

realizarea proiectului). 
-  Documentarea 
-  Nivelul de elaborare şi comunicare 
-  Greşelile 
-  Creativitatea 
-  Calitatea rezultatelor 
-  Managementul proiectului 
-  Managementul timpului 
 stabilirea unui orar (etape, date limit ); 
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 stabilirea activit ilor care se realizeaz  în clas  şi a celor realizate acas ; 
 stabilirea limitelor de timp pentru brainstorming, activitate de grup, feed-back. 
Managementul materialelor 
- profesorul sugereaz  şi ofer  surse de informare adecvate nivelului de în elegere al 

elevilor; 
- se pot organiza baze de date, de imagini, de idei, de materiale. 
Managementul clasei 
Tom Hutchinson, autorul manualului “Project English”, stabilea câteva reguli “de 

aur”: 
 Preg ti i-v  cu grij  activitatea; 
 Folosi i tehnicile în mod consecvent (brainstorming, formarea grupelor, alternan a 

între activit i individuale, în perechi, în grup); 
 Nu zori i desf şurarea activit ilor; 
 Folosi i elevii pentru a demonstra; 
 Folosi i “g l gia lucrativ ”; 
 Nu renun a i uşor; 
 Determina i-i pe elevi s  gândeasc . 

 
 

INSTRUIREA PROGRAMAT  
 
 

Prof. înv. primar MOISESCU MARIA MAGDALENA1, CORBEANU DIANA MARIA2 
- 1,2Şcoala Gimnazial  “Nicolae Simonide”, Piteşti, jud. Argeş 

 
Instruirea programat  face parte din categoria strategiilor didactice de tip algoritmizat. 

Particularitatea acestor strategii const  in asigurarea unei succesiuni rigide de opera ii între 
activitatea de predare şi cea de înva are. Între programarea extern , ce ine de predare, şi cea 
intern , ce ine de înv are, se stabilesc rela ii univoce, strict deterministe. Prescrip ia 
algoritmic  prin care se realizeaz  reglarea extern  circumscrie cu exactitate suita de opera ii 
ce urmeaz  a fi parcurs  pentru a ajunge la solu ia problemei. Întrucât elevii ac ioneaz  
identic, potrivit celor prescrise, înseamn  c , în mod inevitabil, vor ajunge la acelaşi rezultat, 
parcurgând o cale similar . Dirijarea lor este total , înf ptuindu-se pas cu pas, pân  la 
dobândirea rezultatului scontat. 

Aceast  strategie constituie o aplicare a principiilor ciberneticii la procesul de 
înv mânt. Vorbind despre acest proces men ionez c  în sens cibernetic el este un sistem 
dinamic complex, constituit dintr-un ansamblu de elemente şi interrela ii. Obiectul ciberneticii 
îl constituie tocmai asemenea sisteme, în abordarea lor f cându-se abstrac ie de substratul lor 
material (existen ial sau energetic). De aceea, principiile pe care le stipuleaz  se aplic  unei 
game variate de sisteme, calitativ deosebite, cum ar fi: maşinile, fiin ele vii şi fenomenele 
sociale. Printre ele includem şi procesul de înv mânt. Care sunt aceste principii? 

Unul dintre ele este cel al comenzii, care const  în transmiterea şi receptarea 
informa iei. Toate modific rile care au loc în cadrul sistemului sunt determinate de cantitatea 
şi calitatea informa iei transmise şi recep ionate. Comanda este astfel un proces informa ional. 
Aplicând acest principiu procesului de înv mânt, instruirea programat  realizeaz  o 
ordonare special  a informa iei prin divizarea ei în unit i logice (paşi, secven e, cadre) care 
urmeaz  s  fie asimilate de elevi. Toate aceste unit i prezentate într-o succesiune univoc  
constituie programul activit ii de predare şi înv are. Comanda se realizeaz , deci, prin 
intermediul programului (sau al program rii) conceput în acest  fel. 
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Un alt principiu este cel al prelucr rii şi stoc rii informa iei. Prelucrarea presupune, în 
acelaşi timp, integrarea informa iei în ansamblul celei stocate şi elaborarea, pe aceast  baz , a 
unor combina ii noi care vor impune şi vor determina starea şi comportamentul ulterior al 
sistemului. În spiritul acestui principiu instruirea programat  imprim  prelucr rii un sens activ 
şi neîntrerupt. Elevul este obligat s  raspund  fiec rei unit i logice ce i se prezint , altfel nu 
poate trece mai departe. Întreb rile (unit ile logice) şi r spunsurile sunt prezentate într-o 
ordine prestabilit . Dup  parcurgerea fiec rei unit i elevul este informat dac  a r spuns 
corect sau nu. Confirmarea r spunsului se face imediat şi automat dup  ce a fost dat. Din 
punct de vedere psihologic aceast  confirmare (sau infirmare) este o înt rire. Nu întâmpl tor 
adep ii teoriilor psihologice ale înv rii care atribuie înt ririi un rol determinant sunt, în 
acelaşi timp, sus in tori ferven i ai instruirii programate. Printre aceştia se num r  psihologul 
american B.F. Skinner, considerat p rintele modern al instruirii programate. Concep ia sa se 
concentreaz  în jurul principiului înt ririi. Din punctul s u de vedere „a instrui, înseamn  a 
organiza rela ii de înt rire” (1971, p.8). Instruirea programat  i se pare cea mai adecvat  
modalitate prin care pot fi asigurate rela ii de înt rire. Aceste rela ii se manifest  pe dou  
planuri: prin cunoaşterea imediat  de c tre elev a performan elor ob inute, ca înt riri interne, 
şi prin aprecierile profesorului pe baza mesajelor primite prin conexiune invers , ca înt riri 
externe. 

Toate acestea ridic  în mod legitim întrebarea: în ce m sur  instruirea programat  este 
o expresie a interpret rii cibernetice a procesului de înv mânt sau o aplicare a cuceririlor 
psihologiei înv rii privitoare la rela iile de înt rire? Este şi una si alta. Cibernetica ofer  
cadrul metodologic, iar cuceririle psihologiei explic  mecanismele înv rii şi sugereaz  
modalit i concrete de organizare a ei. 

Un alt principiu cibernetic este cel al conexiunii inverse, potrivit c ruia transmiterea 
informa iei se realizeaz  de la efect la cauz , de la receptor la agent, în vederea autoregl rii 
sistemului. R spunsurile corecte ale celor care înva , dup  fiecare unitate logic  sau 
secven , sunt şi mesaje ale conexiunii inverse, prin care profesorul este informat asupra 
modului în care s-a f cut recep ionarea informa iei transmise. Spre deosebire de înv mântul 
tradi ional, unde conexiunea invers  se realizeaz  la intervale mai mari de timp şi, de regul , 
numai par ial, cuprinzând doar o parte din elevi şi vizând numai o câtime din informa ia 
transmis , instruirea programat  asigur  o conexiune invers  imediat  şi complet , dup  
fiecare unitate logic  şi pentru to i elevii. Pe aceast  baz  profesorul poate face aprecieri 
diferen iate asupra muncii elevilor consemnând rezultatele bune şi corectându-le pe cele 
greşite. 

În accep ia acestei strategii programa (sau programul) poate fi definit  ca reprezentând 
ansamblul paşilor ce con in o cantitate de informa ie ce urmeaz  a fi asimilat  de c tre elevi. 
Ea realizeaz , de fapt, acea concordan  dintre programarea extern  (con inutul informa iei) şi 
cea intern  (opera iile necesare pentru ca acel con inut s  devin  o achizi ie a elevului). Dup  
modul în care se asigur  acest algoritm de instruire putem delimita mai multe tipuri de 
programare: 

Programarea liniar  în care materia este astfel divizat  încât diferen ele dintre 
secven e sunt mici, pentru ca to i elevii s  le poat  parcurge, riscul de a greşi fiind redus la 
minimum. Fiecare secven  cuprinde, in principiu, urm toarele momente: prezentarea 
informa iei, întrebarea sau exerci iul de rezolvat, construirea sau rezolvarea r spunsului, 
compararea r spunsului construit cu cel corect. 

Programarea ramificat  unde, în loc ca elevul s  construiasc  r spunsul îi sunt 
prezentate mai multe r spunsuri (trei sau patru) din care el trebuie s  aleag  pe cel pe care îl 
consider  corect. Atunci când a ales un r spuns greşit programa îl oblig  s  parcurg  mai 
multe secven e secundare (sau de corec ie) care, cuprinzând explica ii suplimentare, au 
menirea de a-l ajuta s -şi corecteze greşeala comis . 
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Avantajele şi dezavantajele metodei prezentate trebuie privite în corela ie cu scopurile 
urm rite prin predarea unui obiect de înv mânt. Când în prim-plan se afla asimilarea cât mai 
multor cunoştin e, cum este cazul limbilor str ine, avantajele sunt incontestabile. Când 
obiectivul principal al pred rii este formarea unor capacit i operatorii, instruirea programat  
orienteaz  activitatea subiectului într-un sens prestabilit, frânând ini iativa şi aportul s u 
creator. 

Exemplu de programare liniar : 
Matematic . Înmul irea 
Împ r irea materiei: 
-înmul irea scris  ca adunare repetat ; 
-legatura dintre adunare şi înmul ire; 
-înmul irea când avem ca factori pe 0, 1, 2, ...., 10. 
1.Scrie i ca înmul iri adun rile repetate: 
     3+3+3+3=                            1+1+1+1+1+1= 
     4+4+4=                                7+7+7+7+7= 
     0+0=                                    5+5+5+5+5+5+5= 
2.Scrie i ca adunare repetat  înmul irile: 
     3X2=                                    5X5= 
     4X8=                                    7X6= 
     8X3=                                    3X7= 
R spunsurile la exerci iile date spre rezolvare se g sesc pe o a doua tabl , acoperite, 

pentru a nu fi v zute de elevi. Aceştia vor compara rezultatele lor cu cele scrise pe a doua 
tabla. Astfel se va face verificarea. Dac  exist  elevi care au scris altfel, ei vor fi intorşi la 
exerci iul anterior şi vor rezolva alte exemple similare. De asemenea, se va verbaliza 
modalitatea de rezolvare.     
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IMPORTAN A METODELOR MODERNE 
 ÎN ÎNSUŞIREA CUNOŞTIN ELOR MATEMATICE 

 
 

Prof. înv.primar CROITORU IONELA SIMONA- Şc. Gim. Nr.13, Rm.Vâlcea, jud. Vâlcea 
 
Didactica modern  a matematicii acord  un loc prioritar parametrilor metodologici ai 

ac iunii educa ionale, în spe a complexului de metode, tehnici si procedee didactice. O 
eficien  sporit  o constituie utilizarea în orele de matematic  a acelor metode care au o mare 
valoare formativ , care stimuleaz  dezvoltarea celor mai reprezentative for e ale activit ii 
intelectuale. Asemenea metode se disting prin caracterul lor activ-participativ, care suscit  din 
partea elevilor o activitate propice exercit rii şi utiliz rii inteligen ei lor. 

Personal consider c  ar trebui s  se acorde o aten ie deosebit  momentului în care se 
realizeaz  contactul copilului cu matematica şi s  existe o preocupare permanent  pentru 
cultivarea gustului pentru matematic, pentru problemetic, în general. Eforturile noastre trebuie 
îndreptate cu aten ie prioritar  spre folosirea acelor metode şi tehnici de predare şi evaluare 
care s  confere calitate procesului didactic. 
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Copiii acord  numerelor un loc deosebit în microcosmosul lor şi prezint  un interes 
deosebit pentru descoperirile f cute cu privire la modele şi noi procedee. Rolul cadrului 
didactic devine crucial în asigurarea în sala de clas  a unui mediu care s  încurajeze asumarea 
riscului, discutarea ideilor matematice şi testarea de solu ii. Cu cât matematica este mai legat  
de cotidian, cu atât mai mult elevii noştri vor conştientiza necesitatea matematicii în lumea 
lor.  

Metodele interactive promoveaz  comunicarea, creşterea gradului de implicare al 
elevilor in activitate, creşterea responsabilit tii elevului fa  de propria înv are, dar şi fa  de 
grup deoarece „elevii conştientizeaz  c  de reuşita proprie depinde realizarea sarcinii şi 
reuşita grupului, iar succesul individual, precum şi cel colectiv depind adesea de cooperarea 
eficient  şi de munca în echip ”.  3 

Prezint în continuare câteva metode aplicate la clasa mea, în alternativa educa ional  
Step By Step. 

Metoda ciorchinelui am folosit-o cu succes când a trebuit s  form m numere prin 
opera ia de adunare. Am folosit-o în lec iile de consolidare şi fixare a cunoştin elor, dar şi în 
lec iile de recapitulare.  

Metoda ciorchinelui d  rezultate deosebite în folosirea muncii pe echipe. Fiecare 
membru al echipei va g si cel pu in dou  feluri de a compune num rul 86. Am folosit metoda 
ciorchinelui şi în secven e de recapitulare a no iunilor teoretice matematice, atât la clasa I cât 
şi la celelalte clase. Prin întreb ri, am dirijat gândirea elevilor, am notat şi am schematizat 
cunoştin ele teoretice matematice: opera ie matematic , adunare, sum , termeni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Turul galeriei este o metod  de înv are prin cooperare ce îi încurajeaz  pe elevi s -şi 

exprime opiniile proprii. Produsele realizate de copii sunt expuse ca într-o galerie, prezentate 
şi sus inute de purt torul de cuvânt al  grupului, urmând s  fie evaluate şi discutate de c tre 
to i elevii, indiferent de grupul din care fac parte. Turul galeriei presupune evaluarea 
interactiv  şi profund formativ  a produselor realizate de grupuri de elevi. Am aplicat aceast  
metod  la rezolvarea problemelor cu dou  opera ii. Se prezint  elevilor sarcina de lucru. 
Fiecare grup va realiza un produs pe  tema stabilit  în prealabil. Produsele sunt expuse pe 
foile de şevalet primite. Fiecare grup trece apoi, pe rând, pe la fiecare produs pentru a 

                                                           
3
 Dula ă,Eliza Maria, (2008), Metodologii didactice activizante-teorie şi pra ti ă, Editura 

Clusium.,Cluj-Napoca, p.16 

   
 

22 + 13 + _ 

86 

15 + 50 + _ 

22 + 30 + _ 33 +10 + _ 

46 + 20 + _ 40 + 21 + _ 

12 + 30 + _ 30 + 13 + _ 
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examina ideea colegilor. Dup  turul galeriei, în etapa final , grupurile îşi reexamineaz  
propriile produse prin  compara ie  cu celelalte, citesc comentariile f cute pe produsul lor, 
corecteaz  eventualele greşeli sau completeaz  lucrarea cu alte modalit i de rezolvare a 
problemei. La final, cadrul didactic face aprecieri referitoare la modul de lucru al fiec rei 
grupe. „Aprecierea prin laude este feed-back-ul pozitiv care contribuie la motivarea elevilor şi 
înt rirea expecta iilor de grup”. 4 

Diagrama Wenn are rolul de a reprezenta sistematic, într-un mod cât mai creativ, 
asem n rile şi deosebirile evidente dintre dou  categorii de opera ii matematice, dou  figuri 
geometrice etc. Aplicarea acestei metode d  rezultate deosebite la activitatea în echip . Am 
organizat clasa de elevi pe patru echipe. Fiecare echip  i-a ales un nume reprezentativ i un 
secretar. Acesta fost cel care la sfâr itul activit ii a prezentat în fa a întregii clase rezultatul 
muncii echipei sale.To i membrii echipei au colaborat i i-au adus aportul în rezolvarea 
sarcinii primite. Exemplu Reprezenta i în diagrama Wenn ceea ce şti i voi despre opera ia de 
adunare şi de sc dere: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cvintetul este o tehnic  de reflec ie ce const  în crearea de cinci versuri respectându-

se cinci reguli în scopul de a se sintetiza con inutul unei teme abordate. Cvintetul se potriveşte 
orelor de consolidare şi recapitulare sau momentului asigur rii reten iei şi transferului în orele 
de predare. 

Adunare 
Corect , pl cut , 

Adunând, însumând, totalizând, 
Adun m numere care de care. 

Operare. 
Prin intermediul metodelor interactive şi a lucrului diferen iat, elevii au reuşit s  

înregistreze progrese în activitatea de înv are, dar şi la nivelul deprinderilor sociale, aspect 
primordial în clasele Step by Step. Astfel elevii au dat dovad  de spirit de echip , de 
colegialitate, de fair-play. Au înv at s  comunice unii cu al ii, s  rela ioneze, s  nu mai aib  
retineri, s  colaboreze, s  se ajute, s  se asculte, s  aprecieze munca proprie şi a colegilor lui, 
s  accepte sfaturi, s  fie toleran i, s  se ajute reciproc.  

În concluzie ideea necesit ii realiz rii în  şcoal  a unei înv ri active care s -l situeze 
pe copil în centrul rela iei pedagogice constituie, în înv mântul actual, un principiu 
fundamental. Pentru aceasta se impune din partea tuturor cadrelor didactice, al turi de pasiune 
şi r spundere profesional , racordarea permanent  a preocup rilor la cerin ele înv mântului 
actual, aflat în continuu  transformare. 
 

                                                           
4Dula ă,Eliza Maria, (2008), Metodologii didactice activizante-teorie şi pra ti ă, Editura 

Clusium.,Cluj-Napoca, p. 31 

   
 

     

 -proba prin adunare 
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    Se ul -  

Difere ă          

Des ăzut-S ăzător 

D=S+dif. 

S=D-Dif. 

 



~111~ 

 

Bibliografie: 
 

1. Dulam , Eliza Maria, (2008), Metodologii didactice activizante-teorie şi practic , Editura 
Clusium, Cluj-Napoca; 

2. Neacşu Ioan, G l teanu Monalisa, Predoi Petre,( 2001), Didactica matematicii în ciclul 
primar, Craiova, Editura Aius; 

3. Walsh Kate Burke, (1998), Crearea claselor orientate dup  necesit ile copiilor de 8,9 şi 
10 ani- copyright pentru România- C.E.D.P Step By Step, Bucureşti; 

 
 

PREDAREA DIFEREN IAT  ŞI INDIVIDUALIZAT   
DIN PERSPECTIVA INTELIGEN ELOR MULTIPLE 

 
 

Prof. DINU MIHAELA- coala Gimnazial  „Mihai Eminescu”, Craiova, jud. Dolj 
 

Descoperirea, în actul înv rii - înseamn  oferirea posibilit ii de a genera elevului 
însuşi un plus de informa ii noi, esen iale, fa  de ceea ce posed  pân  în momentul respectiv 
deoarece la copil mintea este la fel de activ  pe cât este corpul. El este curios: vrea s  
descopere cum func ioneaz  lucrurile, unde se afl  ele şi cum se simt la pip it. inând seam  
de nevoia de mişcare, îl putem conduce pe elev c tre o atitudine cercet toare, exploratorie, 
orientat  spre descoperiri. 

Teoria inteligen elor multiple, elaborat  de Howard Gardner în 1985, este considerat  
cea mai important  descoperire în domeniul pedagogiei dup  Jean Piaget. Pe Howard Gardner 
l-a intrigat faptul c  unii copii, considera i inteligen i, nu au rezultate bune la şcoal . Deşi 
criticat  de unii psihologi, aceast  teorie are marele merit de a fi subliniat diferen ele evidente 
dintre elevi în ceea ce priveşte inteligen a, respectiv forma sau formele sub care aceasta este 
prezent . Teoria lui Gardner porneşte de la ideea existen ei unor inteligen e diferite şi 
autonome care conduc la modalit i diverse de cunoaştere, în elegere şi înv are. To i indivizii 
normali posed  fiecare din aceste inteligen e într-o anumit  m sur . Ceea ce îi diferen iaz  
este gradul lor de dezvoltare şi natura unic  a combin rii lor. În accep ia creatorului ei, teoria 
inteligen elor multiple este mai uman  şi mai veridic  decât alte abord ri ale inteligen ei, ea 
reflectând mai adecvat date despre comportamentul uman inteligent. Înv tura 
individualizat  promoveaz  principiile toleran ei şi echit ii, r spunzând unei game largi de 
calit i, stiluri de înv are, nevoi şi personalit i ale copiilor din clas . 

Abordarea individualizat  pune accentul pe angajamentul celui care înva  şi d  
certitudinea c  procesul de înv are are loc. Pentru a proiecta activitatea din perspectiva 
inteligen elor multiple, se poate presupune c  profesorii ar trebui s  cunoasc  inteligen ele pe 
care le are fiecare copil, ceea ce este dificil de aflat şi, mai ales, de respectat în lec ie. 
Profesorul ar trebui s  aib  în vedere c  nu se poate diagnostica în mod categoric prezen a sau 
absen a unei inteligen e, c  nu exist  persoane care s  aib  dezvoltat un singur tip de 
inteligen  şi c  nu exist  activitate posibil de realizat cu un singur tip de inteligen . Pornind 
de la aceste premise, profesorul poate plasa elevii în timpul unei lec ii în situa ii diferite de 
înv are în aşa fel ca ei s  îşi poat  valorifica şi dezvolta toate tipurile de inteligen . Dac  
profesorul nu ine cont de inteligen ele multiple, el d  tuturor elevilor o sarcin  de lucru 
pentru rezolvarea c reia este necesar  inteligen  logico-matematic , de exemplu, iar elevii cu 
acest tip de inteligen  au şansa s  o rezolve repede şi bine, ob in satisfac ie şi au 
oportunitatea s  îşi dezvolte aceast  inteligen  în detrimentul altor inteligen e. Ceilal i elevi 
vor rezolva sarcina de lucru mai pu in bine şi pot tr i un eşec. Din aceast  perspectiv  
remarc m faptul c  o persoan  care are o anumit  inteligen  are unele capacit i mai bine 
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dezvoltate, care îi permit s  înve e mai uşor într-un anumit fel şi c  pentru acea persoan  sunt 
favorabile anumite activit i. 

Iat  un exemplu de lec ie care poate fi realizat  la o or  de biologie la clasa a VII-a cu 
tema „Fiziologia ochiului”: 

 
PROIECT DE LEC IE 

 
Cadru didactic: 
Disciplina: Biologie 
Clasa: a VII-a 
Unitatea de înv are: Organe de sim  
Subiectul lec iei: Fiziologia ochiului 

Scopul lec iei: În elegerea rolului ochiului în formarea senza iilor vizuale şi integrarea 
organismului în mediu 
Competen e derivate: Pe parcursul lec iei şi la sfârşitul ei, elevii vor fi capabili: 
- s  identifice rolul principalelor componente ale ochiului în formarea senza iilor vizuale; 
- s  explice procesul de formare a imaginilor pe retin , de acomodare şi de percep ie a 

culorilor (vederea cromatic ) 
- s  compare modalitatea de formare a imaginii în cazul ochiului normal, miop şi 

hipermetrop 
- s  stabileasc  tipul de lentile cu care se pot corecta defectele de vedere 
Locul de desf şurare : laboratorul de biologie 
Tipul de lec ie : Lec ie de dobândire de noi cunoştin e şi formare de deprinderi  intelectuale 
şi psihomotorii 
Metode şi procedee didactice : experimentul , înv area prin descoperire, observarea 
independent , rezolvarea de situa ii – problem , demonstra ia, conversa ia euristic , 
explica ia, exerci iul. 
Resurse materiale:  
Pentru întreaga clas :- videoproiector, tabl , mulajul decompozabil al ochiului, aparat 
fotografic model vechi, demontabil 
Pentru fiecare echip :- fiş  de activitate, ochi proasp t de bou, bisturiu, lam  de ras, 
lumânare, ace cu g m lie, carton de m rimea unei coli de scris, p trate de hârtie 
colorat (roşu, verde, albastru, galben), coli mari de hârtie alb  
Pentru fiecare elev:-fiş  de evaluare, manual 
Organizarea activit ii : Activitate frontal , individual , pe echipe 

 
Desf şurarea lec iei ,, Fiziologia ochiului”- clasa a VII –a 
 

Evenimentele 
lec iei 

Timp 
alocat 
(min) 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor 
Metode şi 
procedee 
didactice 

Instrument
e de 
evaluare 

1. Moment 
organizatoric 

 
3 

-rezolv  problemele 
organizatorice 
-asigur  ordinea şi disciplina 
pentru buna desf şurare a orei 
-verific  resursele materiale 
necesare 

-elevii se preg tesc pentru 
ora de biologie 

conversa ia  
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2. Verificarea 
şi 
reactualizarea 
cunoştin elor 
însuşite 
anterior 

 
5 

- prezint  mulajul decompozabil 
al globului ocular 
-invit  pe rând elevii s  prezinte 
componentele globului ocular şi 
anexele acestuia 

-observ  mulajul 
-elevii arat  
componentele globului 
ocular şi anexele acestuia, 
precizând caracteristicile 
structurale şi dup   caz, 
propriet ile fizice ale 
acestora 

demonstra ia 
observarea 
independent  
explica ia 

-evaluare 
oral  

Este activat  inteligen a lingvistic , spa ial vizual  şi corporal 
chinestezic  

3. Captarea 
aten iei 

 
5 

-demonteaz  un aparat fotografic 
optic şi  
îi invit  pe elevi s  realizeze 
compara ia între alc tuirea şi 
func ionarea aparatului fotografic 
şi a ochiului uman 

-elevii compar  aparatul 
fotografic cu globul 
ocular şi eviden iaz  
coresponden a func ional  
dintre elementele acestora 

 

Demonstra ia 
Observa ia 
Dezbaterea 
conversa ia 
euristic  

Evaluare 
oral  şi 
scris  

Este activat  inteligen a lingvistic  şi spa ial vizual  
4. Anun area 
temei 

1 -scrie pe tabl  titlul lec iei noi 
,, Fiziologia ochiului” 

-noteaz  în caiete titlul 
lec iei 

  

5. Dirijarea 
înv rii şi 
prezentarea 
con inutului 
informa ional 

15 -invit  elevii, repartiza i pe grupe, 
s  efectueze experimentele din 
fişa de lucru pentru a descoperi şi 
explica pe baza acestora şi a 
întreb rilor de dirijare puse de 
profesor, procesele de formare a 
imaginii pe retin , de acomodare 
şi de percepere a culorilor 
-întreb ri de dirijare puse de 
profesor: 
,,Unde trebuie s  focalizeze razele 
ce vin de la un obiect , pentru ca 
imaginea acestuia s  fie clar ?” 
,,Cum este imaginea format  pe 
retin  comparativ cu obiectul 
privit? De ce?” 
 

-efectueaz  experimentele 
din fişa de lucru: 
,,Formarea imaginii pe 
retin ” 
,,Punerea în eviden  a 
acomod rii cristalinului” 
,,Punerea în eviden  a 
vederii cromatice” 
-observ  pata galben  
unde focalizeaz  razele ce 
vin de la obiect 
-explic  caracteristicile 
imaginii formate pe retin  
 

experimentul 
observa ia 
conversa ia 
euristic  

Evaluare 
oral  i 
practic   

  ,,Ce modific ri au loc la nivelul 
cristalinului când a i privit acul 
situat la distan a de 20cm? Dar la 
60cm?” 
,,Ce propriet i are cristalinul?” 
-Introduce şi defineşte no iunea 
de acomodare 
-formuleaz  concluziile 
experimenelor împreun  cu elevii 
şi le scrie pe tabl  
-explic  elevilor c  procesele 
studiate anterior au loc în ochiul 
normal, dar exist  şi defecte ale 
vederii, în care imaginea de pe 
retin  devine neclar  

-explic  rela ia dintre 
distan a fa  de ochi la 
care se afl  obiectul privit 
în experiment şi 
modific rile de la 
nivelulcristalinului 
-explic  rolul de lentil  al 
cristalinului 
-elevii completeaz  
r spunsurile de pe fişa de 
lucru 
-noteaz  pe caiet defini ia 
acomod rii 
-noteaz  pe caiet 
concluziile 
experimentelor 

  

Este activat  inteligen a lingvistic , spa ial - vizual , 
naturalist , corporal - kinestezic  
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Teoria lui Gardner a avut un efect catalizator asupra educa iei. Aceasta a constituit baza 

teoretic  a altor direc ii de dezvoltare a practicii educa ionale, pornind de la constructul de 
creativitate. Intui iile lui Gardner în aceast  privin  au dat un impuls suplimentar în afirmarea 
automatismelor mentale şi au acordat o importan  special  motiva iei. Tratarea 
interdisciplinar  a unei teme este deosebit de eficient . Elevii adun  informa ii, scriu 
compuneri, realizeaz  picturi şi colaje, caut , se joac , ascult  cântece. Profesorii îi pot ajuta 
pe elevi s -şi ajusteze înv area folosind punctele lor forte şi se pot concentra asupra a ceea ce 
elevii fac bine şi nu pe ceea ce ei nu pot face. 

6. Asigurarea 
feed-back-lui 

9 Introduce termenii de miopie şi 
hipermetropie 
-realizeaz  proiec ia , cu ajutorul 
retroproiectorului, defectelor de 
vedere 
-realizeaz  un desen schematic 
pentru fiecare situa ie în parte care 
s  explice defectele de vedere 
-introduce no iunea de prezbitism 
explicând c  deşi se manifest  
similar hipermetropiei, acest defect 
de vedere are o cauz  diferit  şi 
anume, reducerea elesticit ii 
cristalinului 

-noteaz  pe caiet 
termenii de miopie şi 
hipermetropie 
-observ  şi compar  
acomodarea în cazul 
ochiului normal , miop şi 
hipermetrop 
-noteaz  concluziile pe 
caiet 
-realizeaz  pe caiet 
desenele care explic  
defectele de vedere 
 

Observarea 
independent  
rezolvarea de 
situa ii 
problem  
conversa ia 
euristic  

Evaluare 
oral , scris  

  -introduce no iunea de daltonism, 
explicând c  acesta const  în 
incapacitatea de a deosebi roşul de 
verde 
-invit  elevii s  priveasc  dou  
imagini, si s  disting  cifrele 
înscrise pe fond roşu şi cele pe 
fond verde 
-împreun  cu elevii stabileşte 
cauza Daltonismului 

-noteaz  pe caiet 
diferen a dintre 
hipermetropie şi 
prezbitism 
-noteaz  pe caiet 
no iunea de daltonism 
-noteaz  pe caiet cifrele 
înscrise şi le comunic  
profesorului 
-descoper  cauza 
daltonismului pornind de 
la no iunile de structur  a 
retinei 

  

 Este activat  inteligen a lingvistic , matematic  şi corporal - 
kinestezic  

 

7. Transferul 
cunoştin elor 

4 -invit  elevii la tabl  pentru a 
descoperi  
care dintre tipurile de lentile 
prezentate 
sunt folosite pentru corectarea 
miopiei şi hipermetropiei 
-împreun  cu elevii , formuleaz  
concluziile şi le scrie pe tabl  

-descoper  tipul de lentile 
folosite pentru corectarea 
miopiei şi hipermetropiei 
prin corelarea 
cunoştin elor dobândite la 
ora de biologie cu cele de 
optic , dobândite la fizic  
-noteaz  concluziile pe 
caiet 

observa ia 
înv area prin 
descoperire 
conversa ia 

Evaluare 
oral  
i scris  

Este activat  inteligen a lingvistic , corporal – kinestezic    
8. Fixare şi 
evaluare 

5 -distribuie fişa de autoevaluare 
pentru a fi rezolvat  pe loc, 
aceasta urmând a fi discutat  ora 
urm toare 
-afişeaz  baremul pe tabl  

-completeaz  fişa de 
autoevaluare 

exerci iul Autoevalu
are 

9. Apreciere şi  
notare 

2 -apreciaz  şi noteaz  r spunsurile 
şi participarea elevilor la 
desf şurarea lec iei 

-elevii sunt aten i conversa ia  
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Instruirea diferen iat  înseamn  crearea situa iilor favorabile fiec rui elev, descoperirea 
şi stimularea intereselor, aptitudinilor şi posibilit ilor de formare şi afirmare ale fiec ruia. 
Instruirea bazat  pe inteligen ele multiple este promovat , întrucât, fiind diferen iat  şi 
r spunzând intereselor şi nevoilor individuale ale elevului, determin  implicarea sa superioar  
în activitatea de înv are. 

Egalitatea şanselor de formare presupune drepturi egale la înv tur , unitatea 
obiectivelor, finalit ilor, scopurilor, dar nu reprezint  identitatea sau uniformitatea de 
tratament didactic. 
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ACTIVIT I INTEGRATE LA CLASA I 
 
 

Prof. ZAHARIA  OANA-LOREDANA- Liceul Teoretic ”Tudor  Arghezi”, Craiova, jud. Dolj 
 

Cel mai putenic argument pentru integrarea curriculum-ului este chiar faptul c  via a 
nu este împ r it  pe discipline. (J. Moffett) 

Abordarea integrat  a curriculum-ului are ca deziderat apropierea şcolii de via  real , 
aplicarea teoriei în practic , suplinirea abstractului de c tre concret. Accentul se pune pe 
formarea unor competen e, atitudini, valori transversale şi transferabile utile pentru 
dezvoltarea personal  şi social  a elevilor. 

 A integra reprezint  punerea în rela ii, coordonarea şi îmbinarea p r ilor separate, 
distincte într-un tot de nivel superior, într-un întreg func ional, unitar şi armonios. 
Curriculum-ul integrat vizeaz  o anumit  modalitate de organizare şi planificare a înv rii, 
care conduce la o interrela ionare a disciplinelor, a obiectelor de studiu, producând conexiuni 
între ceea ce înva  elevii şi experien ele lor de via . Predarea integrat  are ca referin  nu o 
disciplin  de studiu, ci o tematic  unitar , comun  mai multor discipline; o disciplin  o ajut  
pe cealalt  s  fie mai bine însuşit , ajut  la trasferul cunoştin elor dintr-un domeniu în altul. 
Prin activit ile desf şurate într-o manier  integrat , cadrele didactice ofer  şans  elevilor de a 
se manifest  liber şi creativ şi creeaz  un mediu stimulativ şi diversificat pentru dezvoltarea 
personalit ii lor. 

Integrarea este, aşadar, un proces divers şi complex, care merge progresiv de la 
modelul clasic disciplinar pân  la disolu ia total  a barierelor disciplinare – 
transdisciplinaritatea. 

Un model de proiectare integrat  pentru o zi, clasa I, la disciplinele comunicare în 
limba român  şi matematic  şi explorarea mediului ar putea fi astfel: 
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ORE ACTIVIT I INTEGRATE ŞI FORME DE 
ORGANIZARE 

CON INUTURI 

Comunicare în limba 
româna 
  
  
 
 
Dezvoltare personal  
  
Arte vizuale şi abilit i 
practice 
  
Muzic  şi mişcare 

Exerci ii de asociere a sunetului ,,a” cu litera ,,A”. 
Exerci ii de diferen iere a literelor de tipar şi de 
mân , mici şi mari. 
Exerci ii de identificare a câtorva situa ii de folosire 
a literelor mari, de tipar şi de mân . 
Exerci ii de ,,citire” a imaginilor. 
Exerci ii de alc tuire a unor enun uri folosind 
cuvinte date. 
Exerci ii de descriere a unei persoane. 
Scrierea, desenarea cu creioane colorate a literei 
,,A” mare, de mân , pe caietul cu foaie velin . 
Reproducerea literei din plastilin , sârmuli . 
Joc didactic “Ce a greşit pictorul?” 
Toamna în cântece 

Litera ,,A” mare, de 
tipar. Scrierea cu 
liter  ini ial  mare 

Matematic  şi 
explorarea mediului 
  
  
Muzic  şi mişcare 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Arte vizuale şi abilit i 
practice 

 

Reprezentarea prin obiecte a numerelor. 
Citirea şi scrierea numerelor pe re eaua caietului de 
matematic . 
Num rarea cu pas dat. 
Numerele în cântece – ,,Num r m!” 
Compararea unor grupuri de obiecte prin punerea 
elementelor în coresponden . 
Scrierea rezultatelor ob inute prin comparare, 
utilizând semnele >,<,= 
Identificare vecinilor unui num r. 
Ordonarea cresc toare/descresc toare a unor numere 
naturale prin compararea acestora dou  câte dou . 
Estimarea ordinului de m rime a unor grupuri de 
obiecte. 
Pozi ionarea pe ax  a unor numere date. 
Compunerea şi descompunerea numerelor folosind 
obiecte, desene şi numere. 
Stabilirea, prin observare, a principalelor structuri 
ale plantei. 
Reprezentarea în desen a componentelor principale 
ale plantei. 
Desenarea unei plante cu un anumit num r de 
frunze, flori/petale 

Alc tuirea unei 
plante/ Num rul şi 
cifra 9 

  
În concluzie, putem spune c  organizarea înv rii pe criteriul disciplinelor formale 

clasice devine insuficient  într-o lume dinamic  şi complex , caracterizat  de explozia 
informa ional  şi de dezvoltarea f r  precedent a tehnologiilor. O înv are dincolo de 
discipline, de rigiditatea canoanelor academice tradi ionale poate fi mai profitabil  din 
perspectiva nevoilor omului contemporan. 
 
Bibliografie: 
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ABORD RI CROSS-CURRICULARE PENTRU STUDIUL 
MATEMATICII I TIIN ELOR 

 
 

Prof. OLCA CRINA- C.S.E.I. Nr 2, Bistri a, jud. Bistri a-N s ud 
 
Abordarea integrat /cross-curricular  propune o viziune holist  şi constructivist  

asupra procesului de predare-înv are, prin stabilirea unor grade diferite de integrare la nivelul 
obiectivelor, con inuturilor, metodologiei, conceptelor etc., urm rind atingerea unor rezultate 
pentru care nu mai sunt suficiente cadrele unei anumite discipline.  

Abordarea integrat  a activit ilor promoveaz  înv area centrat  pe elev, acesta 
beneficiind de : 
- mai mult  libertate de ac iune 
- posibilit i de a se manifesta natural; 
- oportunit i de a se implica în preg tirea activit ilor c utând şi aducând diferite 

materiale de acas ; 
- sporirea încrederii în propriile posibilit i, devenind capabili s  îndeplineasc  sarcinile 

ce şi le-au ales sau li s-au încredin at; 
- educarea capacit ii de a colabora cu co-vârstnicii, de a lucra în grup, de a ajuta la 

îndeplinirea sarcinilor echipei. 
Abordare cross-curricular  
Matematic : Forme geometrice 
Recunoa terea  formelor geometrice studiate prin observarea naturii înconjur toare 
Metoda de înv mânt este calea urmat  de elev şi de profesor în scopul de a forma 

elevul, de a-l ajuta s  dobândeasc  cunoştin e, capacit i şi deprinderi, atât prin activitatea 
îndrumat  de profesor cât şi prin activitatea independent  a elevului. Metodele de înv mânt 
sunt alese de profesor, pentru a îndruma activitatea elevilor, pentru a-i ajuta pe aceştia s  
ating  scopurile propuse. 

Folosirea unor metode active-participative menite s  conduc  la activarea  de 
activizare a elevilor în cadrul lec iei 

-Munca în echip  –fiecare grup de elevi prime te o anumit  form  geometric  i 
trebuie s  scrie cât mai multe obiecte din natur  care au aceast  form , precizând i culoarea 

-Jocul didactic – pentru recunoa terea formei unui obiect  
Ghice te la ce m-am gândit 
Deseneaz   un robot folosind doar figurile geometrice studiate 
Ştiin e ale naturii: Activitatea propus - Observarea şi recunoaşterea unor corpuri 

din mediul apropiat pornind de la caracteristicile acestora 
Abilit i practice: Aplica ii                        

Realizarea unui peisaj din natur  folosind numai forme geometrice – desen, pictur  colaje,. 
Aprecierea produselor ob inute, prin analiza modului în care a fost respectat  cerin a 

Educa ie civic :Aplica ii 
Modalit i prin care avem grij  de mediul înconjur tor 

Metoda brainstorming  înseamn  formularea a cât mai multor idei – oricât de 
fantastice ar p rea – ca r spuns la o situa ie enun at , în cazul de fa  protejarea mediului 
înconjur tor,  dup  principiul cantitatea genereaz  calitatea. Obiectivul fundamental const  în 
exprimarea liber  a opiniilor elevilor aşa cum vin ele în mintea lor, indiferent dac  acestea 
conduc sau nu la rezolvarea problemei. 

Alegerea sarcinii de lucru. Solicitarea exprim rii într-un mod cât mai rapid a tuturor 
ideilor legate de rezolvarea problemei. Înregistrarea pe tabl  şi regruparea lor pe categorii, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83ud
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simboluri, cuvinte cheie, etc. Selectarea şi ordonarea ideilor care conduc la rezolvarea 
problemei.  

De ce trebuie s  avem grij  de mediul înconjur tor? 
-perspectiv  religioas - Natura este crea ia lui Dumnezeu 
- perspectiv  geografic - poluarea aerului, ploile acide, problema apei, înc lzirea global  
- perspectiv  civic - ce se poate face? 
 
Bibliografie: 

 
1. D’ Hainaut, L., (1981), ,,Interdisciplinaritate şi integrare”, în Programe de înv mânt şi 
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JOCUL DIDACTIC I ROLUL S U ÎN CRE TEREA MOTIVA IEI 
ELEVILORPENTRU STUDIUL MATEMATICII  

 
 

Prof. MOLNAR PAULA- C.S.E.I. Nr 2, Bistri a, jud. Bistri a-N s ud 
 
Jocul didactic poate fi introdus în orice moment al lec iei în care observ m starea de 

oboseal ,  când  aten ia  nu  mai  poate  fi  captat   prin  alte  mijloace  didactice  sau  pot  fi 
organizate  lec ii-joc,  în  care  jocul  s   domine  urm rind  fixarea  cunoştin elor,  fixarea  şi 
sistematizarea acestora  

Ca abordare cross-curricular , la ora de limba i literatura român  am folosit jocul 
Scriitorii. Elevii au fost motiva i intrinsic i au devenit interesa i de activitatea desf urat  cu 
toate c  aceasta a presupus efectuarea unor calcule matematice. 

Vasile Alecsandri        1818 – 1890  
În 1878 a scris imnul  Cântecul gintei latine   
Ion Luca Caragiale                 1852 –1912    
În 1884 a scris piesa   O scrisoare pierdut            
Mihail Sadoveanu                       1880 –1961  
În 1915 a scris romanul Neamul Şoim reştilor 
Cine a tr it mai mult ? 
La ce vârst  a scris Vasile Alecsandri Cântecul gintei latine ? 
A citit oare Ion Luca Caragiale romanul Neamul Şoim reştilor ? 
Pentru fixarea cuno tin elor predate am folosit uneori un joc didactic numit cartea de 

vizit  care se joac  urmând  procedeul anagram rii (amestec rii) literelor, prezentat sub form  
de carte de vizit . Jocul are o cheie care indic  num rul de litere al  fiec rui cuvânt 
rezultat, precum şi num rul de cuvinte. Dac  cheia este (7;5) înseamn  c  dezlegarea 
reuneşte dou  cuvinte, primul din 7 litere iar al doilea din 5. 

Abordare cross-curricular  Înmul irea când unul din factori este 9 
Matematic  –rezolvati exercitiile si veti descoperi unind imaginea cu denumirea, care 

sunt vie uitoarele care tr iesc în Delta Dun rii- joc didactic matematic 
-Metoda ciorchinelui – pe grupe elevii, pornind de la rezultatele înmul irii când unul 

din termeni este 9, încearc  folosind i celelalte opera ii înv ate s  ob in  acest num r ( cum 
poti s  ob ii 18, 27…) prin cât mai multe moduri posibil 

Geografie- elevii localizeaz   Delta Dun rii i noteaz  dup  efectuarea exerci iului 
care sunt vie uitoarele care tr iesc în Delta Dun rii 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83ud
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-elevii a eaz  pe harta României vie uitoarele descoperite în urma efectu rii 
calculelor- joc didactic geografic 

Prin joc, copiii sunt dornici s -şi pun  la încercare iscusin a şi urm resc cu un grad 
ridicat de motiva ie atingerea performan ei. 

 
Bibliografie: 
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STRATEGII DE CRE TERE A MOTIVA IEI ELEVILOR PENTRU 
STUDIUL MATEMATICII I TIIN ELOR – ABORD RI CROSS-

CURRICULARE 
 
 

Prof. TI ESCU ELENA- coala Gimnazial  „Naum Râmniceanu”, Corbi,  jud. Argeş 
 
În  contextul noilor orient ri i tendin e din evolu ia didacticii matematicii este nevoie 

s  construim un context flexibil în care s  privim înv mântul matematic sub toate aspectele: 
strategii, con inut, competen e i evaluare. 

Aceast  construc ie depinde în mod deosebit de calitatea actului educa ional oferit de 
fiecare unitate de înv mânt, în care, profesorul de matematic  trebuie s  se implice în 
activitatea didactic  cu întreaga sa personalitate i trebuie s  împ rt easc  experien a 
cognitiv  i de via  a elevilor s i. 

Nivelul motiva iei de a înv a matematica şi ştiin ele este un factor determinant 
important pentru rezultatele elevilor la şcoal . Literatura de specialitate a ar tat în mod clar c  
atitudinea şi motiva ia sunt factori importan i pentru ob inerea de rezultate bune (de exemplu, 
Zan & Martino, 2007).  Încrederea elevilor în propriile abilit i poate juca de asemenea un rol 
important în înv are. Dovezile rezultate din cercetare arat , de exemplu, c  autoeficacitatea, 
m surat  ca nivel de încredere a elevului, poate prezice performan a. Sentimentele negative 
sau anxietatea fa  de matematic , pe de alt  parte, pot deveni o barier  în calea rezultatelor 
bune. În plus, exist  dovezi de cercetare referitoare la faptul c  elevii c rora le place 
matematica îşi m resc motiva ia intrinsec  de a înv a şi vice-versa (Nicolaidou & Philippou, 
2003). Atunci când elevii sunt motiva i s  înve e matematica, ei petrec mai mult timp pe 
sarcini matematice şi tind s  fie mai persisten i în rezolvarea problemelor matematice. Ei pot 
fi, de asemenea, mai deschişi pentru a face un num r mare de cursuri de matematic  şi de a 
urma o carier  în leg tur  cu matematica).    

Astfel, creşterea motiva iei de înv are a matematicii şi ştiin elor este important  nu 
numai pentru îmbun t irea general  a performan elor la nivel primar şi secundar, dar şi 
pentru încurajarea alegerii disciplinelor matematic  i tiin e la nivel ter iar.  

În ceea ce priveşte continuarea studiilor şi alegerea carierei, cercetarea atitudinilor şi 
percep iilor elevilor duce la concluzia c  elevii nu v d relevan a studiilor lor de matematic  şi 
la ştiin e pentru activitatea lor profesional  viitoare. În plus, ei au adesea opinii stereotipice şi 
înguste cu privire la aceste cariere sau, uneori, nu au nici o informa ie despre ceea ce 
înseamn  s  fii om de ştiin  sau inginer. Diferen ele dintre sexe afecteaz , de asemenea, 

http://bibliotecascolara.ro/cristina-nasui/Integrarea_jocului_didactic-Cristina_Nasui.pdf
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aspira iile în carier , fetele fiind mai pu in interesate în alegerea carierei în domeniul 
matematicii sau ştiin elor. 

La nivelul şcolii, unele dintre recomand rile pentru abordarea acestor probleme includ 
predarea matematicii şi a ştiin elor în context şi consolidarea de parteneriate cu centrele 
ştiin ifice unde profesioniştii din domeniul matematicii şi ştiin elor ar putea oferi informa ii 
referitoare la carier  şi pot ac iona ca modele pozitive. Elevii pot beneficia, de asemenea, de 
oportunitatea de a aplica cunoştin ele dobândite în şcoal  în situa ii reale de munc  sau în 
activit i de cercetare. 

Studiile interna ionale şi cercetarea confirm  leg tura dintre motiva ie, atitudine şi 
încrederea în sine, pe de o parte, şi realiz rile şi alegerea carierei, pe de alt  parte. Motiva ia 
de a înv a matematica şi ştiin ele exacte, nu este important  doar pentru ob inerea de 
rezultate bune la şcoal , dar este, de asemenea, necesar , în cazul în care elevii trebuie s  
aleag  cariere vitale pentru competitivitatea economiilor noastre. 

Autorit ile din înv mânt şi organiza iile de afaceri într-un num r de ri europene 
şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa de competen e în domeniile conexe matematicii, 
ştiin elor şi tehnologiei şi îmbr işarea acestor domenii  în înv mântul superior. Unele dintre 
aceste deficite se reflect  în num rul mai redus de profesori califica i de matematic  şi ştiin e 
la nivel secundar. 

M surile care sunt luate pentru a remedia aceast  situa ie includ: sus inerea metodelor 
de predare care îmbun t esc implicarea; parteneriate cu centrele de ştiin e în care 
profesioniştii ofer  informa ii cu privire la carier  şi ac ioneaz  ca modele de urmat pozitive; 
campanii de sensibilizare generale, precum şi adoptarea unor m suri specifice la nivel ter iar. 
O alt  ac iune important  este extinderea furniz rii şi îmbun t irea calit ii îndrum rii în 
privin a carierelor în domeniile MST şi în cele specifice în func ie de sex pentru a încuraja 
elevii s  aleag  cariere în aceste domenii, subliniind în acelaşi timp oportunit ile de angajare 
disponibile în aceste domenii. În prezent, în jum tate dintre rile europene analizate exist  
orient ri specifice pentru a încuraja carierele în domeniul ştiin elor. 

Ini iativele na ionale de îmbun t ire a motiva iei elevilor de a înv a matematica şi 
ştiin ele implic  de multe ori proiecte individuale, axate pe activit i extra-curriculare sau 
parteneriate cu universit i şi companii, dar ini iativele pe scar  larg  care s  acopere toate 
nivelurile şcolare (de la primar la secundar superior), inclusiv o gam  larg  de ac iuni nu sunt 
foarte frecvente. 

Majoritatea ini iativelor de încurajare a motiva iei se concentreaz  adesea asupra 
elevilor cu un nivel ridicat al achizi iilor şi nu vizeaz  marea mas  de elevi. În plus, m surile 
specifice se concentreaz  rar asupra grupurilor vulnerabile, cum ar fi performan a slab  a 
b ie ilor, elevii cu un nivel social-economic sc zut, imigran ii şi minorit ile cu dificult i, de 
exemplu, la citire, şi fetele în privin a reprezent rii lor slabe în domeniile matematic , ştiin e 
şi tehnologie. 

Interesul tinerilor la matematic  şi ştiin e este un factor determinant puternic de 
alegere a carierei în domeniile conexe mathematic , tiin e i tehnologii. Analiza detaliat  a 
ini iativelor sus inute la nivel central pentru a îmbun t i motiva ia înv rii la matematic  şi 
ştiin e relev  faptul c  ac iunile rar acoper  toate nivelurile de înv mânt şcolar, de la primar 
la secundar superior şi nu includ întotdeauna o gam  larg  de activit i. În prezent, astfel de 
ini iative largi şi cuprinz toare pentru matematic  şi ştiin e exist  doar în Austria şi Finlanda, 
care încorporeaz , de asemenea, activit i în înv mântul pre-primar. 
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MOTIVA IA ELEVILOR PENTRU STUDIUL MATEMATICII I 

TIIN ELOR  
 
 

Prof. înv.primar NI U MARIA-DANIELA- 
 coala Gimnazial  ”Naum Râmniceanu”, Corbi, jud. Argeş 

 
No iunea de motiva ie a fost introdus  în psihologie la începutul secolului XX şi 

desemneaz  aspectul dinamic  al comportamnetului uman.Termenul deriv  de la adjectivul 
latinesc motivus care înseamn  a pune în mişcare. No iunea de motiva ie este conturat  ca :” 
un proces care sus ine şi regleaz  activitatea “, “un factor psihologic (conştient sau nu ) care 
predispune individul s  s vârşeasc  anumite ac iuni sau s  tind  spre anumite scopuri 
“(Pieron, 1963) sau ca “ un ansamblu de factori dinamici care determin  conduita unui individ 
“(Sillamy, 1965) . 

 Al. Roşca, în 1943, întelegea prin no iunea de motiva ie: “ totalitatea 
mobilurilor interne ale conduitei fie c  sunt înn scute sau dobândite, simple trebuin e 
fiziologice sau idealuri abstracte “. De asemenea P. Golu, în 1973, defineşte motiva ia astfel 
:” model subiectiv al cauzalit ii obiective, cauzalitate reprodus  psihic, acumulat  în timp, 
transformat  şi transferat  prin înv are şi educa ie în achizi ie intern  a persoanei”. 

“Motivele sunt cele care organizeaz  multiple reac ii comportamentale într-o sfer  de 
activitate”(P işi-L z rescu M., p.108). Ele desemneaz ” un act, sistem de impulsuri, 
imbolduri, pulsiuni interne, energiz ri sau activ ri, st ri tensionale sau mobiluri ale ac iunilor 
şi conduitei”(Golu M., 2000). Motiva ia este responsabil  de faptul c  un comportament se 
orientez  spre ceva (o ac iune sau o activitate ). Ea devine astfel “ o component  psihic  prin 
care se reflect  şi se semnalizeaz  stari de necesitate, înnascute sau dobândite, primare şi 
secundare ale subiectului şi care selecteaz  şi activeaz  comportamente adecvate de 
satisfacere”. 

Motivele care declanşeaz  activitatea de înv are intr  în ac iune numai sub influen a 
unor condi ii externe, a unor stimuli care au o anumit  semnifica ie pentru cei care înva . 
Prin valoarea lor aceşti stimuli „declanşeaz  for a general  a motiva iei şi demareaz  schema 
de achizi ionare a cunoştin elor”( Vintilescu, D., 1977, p.24). Motivele declanşeaz  st ri 
afective diverse, de la cele de sadisfac ie, mul umire, încredere, optimism, pân  la cele de 
neîmplinire, insadisfac ie şi chiar frustrare. În şcoal  reg sim motive dintre cele mai diverse 
care declanşeaz  sau înfrâneaz  activitatea de înv are, sus inând sau nu energetic efortul de 
înv are.  

La vârsta preşcolar  sau şcolar  mic  la baza motiva iei înv rii stau motive ca 
dorin a de a în elege faptele şi fenomnele din jur, curiozitatea, sentimentul ob inerii 
succesului, dorin a de a ob ine lauda celor din jur, aprecierea p rin ilor, de a evita pedepsele, 
de a se afirma în cadrul grupului, de a evita nesiguran a. 

Interesele sunt cele care prin calit ile voin ei (hot râre şi perseveren ) împing la 
ac iunea de înv are. Între înv are şi interes exist  o corela ie puternic  dat fiind faptul c  
acestea din urm  se contureaz  începând cu vârsta şcolar  mic ( clasele a II-a, III-a şi a IV-a) 
şi prin activit i specifice sunt orientate spre anumite domenii ( artistice, ştiin ifice, sportive). 

Formarea motiva iei de înv are constituie una din condi iile de baz  în asigurarea 
unei înv ri eficiente. Dup  natura ei motiva ia poate fi extrinsec  sau intrinsec . În cazul 
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motiva iei extrinseci, elevii desf şoar  ac iunea nu pentru pl cerea pe care le-o provoac  
îns şi ac iunea, ci pentru anumite consecin e pe care le doresc. De exemplu, putem vorbi de 
motiva ie extrinsec  în cazul unui şcolar care rezolv  probleme la matematic  nu pentru 
pl cerea intelectual  ce i-o provoac  aceast  activitate, ci pentru dorin a de a lua note mari, de 
a fi primul, de a evita pedeapsa. 

În cazul motiva iei intrinseci, elevii desf şoar  ac iunea pentru pl cerea pe care le-o 
provoac  ac iunea în sine. De exemplu, elevii caracteriza i prin motiva ie intrinsec  lucreaz  
la matematic  pentru activitatea în sine, care pentru ei este pl cut  şi interesant . Pentru aceşti 
elevi bucuria cunoaşterii, pl cerea intelectual  generat  de creşterea posibilit ilor mintale 
constituie for a intern  care orienteaz  şi sus ine eforturile lor în înv area acestei discipline. 
La vârsta şcolar  mic  motiva ia constituie un izvor afectiv al actului înv rii şi este unul 
dintre factorii cei mai însemna i de stimulare a procesului de înv are. În perioada şcolarit ii 
mici pu inele motive ale înv rii sunt aproape în exclusivitate de ordin exterior, ac ionând ca 
solicit ri externe asupra elevului. Aceste cerin e externe, care treptat se transform  în motive 
interne ale înv rii, sunt exprimate de cadrele didactice şi de p rin i. 

De aceea, se impune folosirea unor stimulente care izvor sc din însuşi actul înv rii, 
determinându-l pe elev s  resimt  sadisfac ia şi pl cerea activit ii desf şurate şi s  
conştientizeze treptat valoarea şi semnifica ia procesului de înv are. 

Cercet rile experimentale au dovedit c  cel mai bun efect îl are lauda, apoi dojana. 
Cele mai slabe rezultate ob in elevii c rora nu li se face nici o observa ie sau apreciere cu 
privire la felul cum lucreaz .  

În cadrul activit ii concrete şi sub influen a aprecierii f cute de adul i asupra 
cunoştin elor elevilor, la aceştia se formeaz  nevoia de performan  şi nivelul de aspira ie.  

Formarea motiva iei de înv are depinde de m iestria înv torului, de modul în care 
transmite cunoştin ele elevului şi de felul în care acesta ştie s  stârneasc  interesul elevilor 
pentru cunoştin ele predate.  

În ceea ce prive te matematica i tiin ele întreaga practic  motiva ional  trebuie s  
plece de la premisa c  acestea sunt discipline interconectate i, dup  cum prevede i noul 
curriculum, trebuie predate integrat prin metode didactice specifice. A adar, demersul 
educativ trebuie axat pe motede didactice activ-participative, pe adaptarea metodelor de 
predare la diferite tipuri de inteligen , folosind abordari centrate pe elev, pe utilizarea 
metodelor de înv are prin cooperare, dezvoltarea competen elor de colaborare ale elevilor, 
utilizarea TIC pentru modelarea situa iilor din viata real , facând con inutul matematic 
relevant pentru elevi, dezvoltarea capacit ii elevilor de a folosi matematica pentru în elegerea 
i rezolvarea problemelor din lumea real , dezvoltarea autonomiei elevilor i a competen elor 

lor de înv are independent , promovarea respectului reciproc, toleran ei i în elegerii pentru 
elevii cu abilit i diferite, facilitarea dialogului i a egalit ii de anse, chiar i pentru elevii cu 
rezultate mai slabe, cre terea stimei de sine a elevilor, în elegerea rolului cultural i istoric al 
matematicii, încurajarea i dezvoltarea diferitelor moduri de gândire i a gândirii critice. 
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DEZVOLTAREA MO IVATIEI ELEVILOR PENTRU STUDIUL 
MATEMATICII ŞI ŞTIIN ELOR- ABORD RI  CROSS-CURRICULARE 

 
 

Prof. BE IU ANICU A PATRICIA- C. N. Militar “Tudor Vladimirescu”, Craiova, jud. Dolj 
 
Ast zi, mai mult ca niciodat , într-o societate caracterizat  de o dinamic  accelerat , 

se eviden iaz  noi sarcini ale educa iei, c rora aceasta trebuie s  le fac  fa . Optimizarea 
procesului de înv mânt în conformitate cu noile cuceriri ale ştiin ei şi cu cerin ele societ ii 
moderne, impun reconsider ri şi dezvolt ri în didactic . Acest lucru presupune l rgirea 
cadrului de abordare şi nuan are a solu iilor posibile, pentru c  „nu exist  niciun mod infailibil 
de înv are şi niciun mod infailibil de predare. Abordarea problemelor care apar trebuie f cut  
cu maxim  seriozitate, eficien  şi creativitate. Istoria didacticii reflect  evolu ia concep ilor 
despre înv are şi înv mânt proiectate pe fondul dezvolt rii doctrinelor pedagogice şi a 
institu iilor şcolare.  

S.Cristea preciza c  „fundamentarea didacticii în cadrul unui discurs pedagogic 
autonom implic  parcurgerea a trei etape distincte: etapa didacticii tradi ionale (sec.XVII-
XIX) cu accent pe activitatea de predare, cu dirijarea autoritar  a înv rii, etapa didacticii 
moderne (sf rşitul sec. XIX - începutul sec. XX) cu accent pe activitatea de predare-înva are, 
etapa didacticii postmoderne (a doua jum tate a sec. XX) de tip curricular cu accent pe 
activitatea de predare-înv areevaluare. Caracteristica societ ii cunoaşterii nu este faptul c  
se dispune de mari cantit i de informa ie, ci c  în cadrul ei trebuie întotdeauna s  se cunoasc  
mai mult. Capacitatea de a ajunge s  se cunoasc  mai mult, face apel la subiectul cunoaşterii, 
în consecin  la fiin a uman . Informa ia este ceva extern ce se pune la dispozi ia noastr , 
cunoştin a este îns  o dezvoltare intern , o îmbog ire a existen ei noastre practice, o poten  a 
capacita ii noastre operative. Un lucru, care în op iunea mea merit  a fi pus în discu ie, ar 
putea fi acela al identific rii, motiv rii şi sprijinirii talentului elevului pentru o anume 
disciplin , în cazul de fa  pentru matematic . În multe şcoli din Europa, programa analitic  
nu este orientat  c tre elevii poten ial talenta i. Exista  strategii pe care le pot utiliza educatorii 
în munca lor de dezvoltare a motiva iei elevilor pentru studiu. Dac  un elev nu este motivat 
pentru un obiect de înva mânt, educatorul trebuie s  afle cauzele, s  g seasc  o cale didactic  
salutar , s  stârneasc  interesul elevului. Elevul poate s  nu fie ini ial motivat pentru înv area 
matematicii, dar poate fi interesat de un paradox, de o contradic ie vizibil , rezolvarea unei 
probleme poate da naştere unor satisfac ii, iar acestea, la rândul lor s  reprezinte un punct de 
pornire pentru dezvoltarea unor atitudini pozitive fa  de matematic . Exist  numeroase 
modalit i prin care educatorul poate s  capteze interesul elevului pentru disciplina pe care o 
pred . Se poate porni de la impulsul de auto-afirmare al elevului, sublinind perspectivele 
profesionale ale matematicii într-o mul ime de domenii prestigioase. 

Profesorii buni stimuleaz  interesul elevilor pentru un obiect, prin simpla for  a 
entuziazmului lor.  

Profesorul pasionat de matematic  ştie s -şi atrag  elevii în studiul disciplinei astfel 
încât s  nu simt  efortul depus când lucreaz  pagini întregi de exerci ii.  

Este important  şi starea de competi ie creat  între elevi, ea trebuie s  fie transparent , 
deschis , colegial . Elevul trebuie s  vad  c  şi profesorul se implic , face eforturi al turi de 
ei pentru ob inerea performan ei.  

O alt  strategie de cultivare a motiva iei dupa D.St. Saucan (1999), este aceea a 
rezolv rii creative a problemelor, a folosirii tehnicii întreb rilor succesive, tehnic  ce incit  
curiozitatea, men ine concentrat  aten ia copiilor, asigurând o înv are eficient .  

Educatorul nu trebuie s  dezvolte numai inten ia şi dorin a elevului de a înv a, ci s  
cultive implicarea elevului în activitatea de studiu. Pentru elevii din clasele  terminale 
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motiva ia pentru matematic  devine un obiectiv pentru c  aceşti elevi se preg tesc mai intens 
pentru alegerea viitorului tip de înv amânt superior sau a viitoarei profesiuni.  

Sugestiile prezentate în leg tur  cu dezvoltarea motiva iei, par simple, dar ele sunt 
esen iale, utile şi dificil de atins. Toate rile civilizate şi-au dezvoltat înv mântul 
matematic. De la Spiru Haret încoace, sistemul de înv mânt românesc d  importan a 
cuvenit  matematicii. Un absolvent de liceu, ca s  intre la orice Facultate din Statele Unite, 
trebuie s  dea test şi la matematic .  

Un profesor bun nu se concentreaz  numai asupra elevilor talenta i, dar nici nu trebuie 
s -i ignore, trebuie s -i ajute s -şi consolideze capacit ile, s  interac ioneze cu ceilal i. 
Cultivarea (motivarea) interesului pentru matematic  se poate face alegând probleme 
interesante, cu aplicabilitate în via a de zi cu zi, cu leg turi şi aplica ii în alte ştiin e, cu scurte 
anecdote şi istorie matematic , cu jocuri matematice, cu puzzle-uri, cu gadget-uri inteligente, 
cu proiecte şi competi ii. Sprijinul elevilor poate fi realizat, recomandând o bibliografie bun , 
cu cadre didactice inspirate şi cu înfiin area unor cluburi de activit i matematice!  

Dezvoltarea curriculumului şcolar la disciplina Matematic , în termeni de competen e 
presupune noi abord ri la nivelul procesului educa ional. Întrucât o competen  nu se poate 
forma în limitele unei singure discipline şcolare, proiectarea anumitor con inuturi 
educa ionale necesit  a fi extinse în afara acestor delimit ri monodisciplinare. Prin urmare 
formarea/ dezvoltarea competen ei de cunoaştere ştiin ific  poate fi realizat  prin abordarea 
temelor cross-curriculare. Temele cross-curriculare la general, sunt unit i integrate ce au ca 
scop formarea unor anumite competen e necesare elevilor pentru inser ia social  şi traverseaz  
limitele disciplinelor şcolare tradi ionale trecând dincolo de ele pentru a explora lumea 
complex , realitatea imediat  şi pentru a r spunde intereselor şi nevoilor de educa ie a 
elevilor. Temele cross-curriculare sunt unit i de studiu prin intermediul c rora se realizeaz  
explorarea unor probleme semnificative ale „lumii reale”, relevante pentru via a de zi cu zi. În 
acest context prin temele cross-curriculare se propune dep şirea manierei clasice centrate pe 
discipline şcolare în favoarea unei înv ri constructiviste ce transcede limitele rigide ale 
obiectului de studiu şi prezint  situa ii din contextul cotidian. Temele cross-curriculare în 
esen a lor îşi propun s  valorifice pe deplin poten ialul intelectual al elevilor în vederea 
construirii unor noi experien e de înv are semnificative pentru elevi şi achizi ionarea 
competen ei de cunoaştere ştiin ific  ce este oportun  într-o societate bazat  pe cunoaştere. 
Aceste teme traverseaz  curriculumul tradi ional şi trec dincolo de el pentru a explora lumea 
complex  şi interactiv  în care tr im, şi pentru a r spunde intereselor şi nevoilor de formare 
ale tinerilor. Temele cross-curriculare sunt unit i integrate ce îşi propun formarea unor 
competen e ce vizeaz  probleme semnificative specifice realit ii în cadrul c rora elevul 
particip  activ la proiectarea propriei experien e de înv are. În func ie de scop, temele cross-
curriculare pot fi clasificate în:  

- Teme-pretext: sunt utilizate de regul  drept platforme pentru a realiza conexiuni. 
Aceste teme reprezint  lian i pentru integrarea cunoştin elor înv ate separat la diverse obiecte 
de studiu.  

- Teme-suport: sunt utilizate pentru dezvoltarea unor competen e integrate pentru 
formarea c reia nu mai sunt suficiente limitele unei singure discipline. Astfel dezvoltarea 
acestor competen e pot conduce la apari ia unor proiecte integrate.  

- Teme-context: creeaz  oportunit i prin intermediul c rora elevii au acces la 
explorarea unor probleme, provoc ri ale lumii în care tr iesc.  

Tema cross-curriular  abordeaz  în proiectare o multitudine de microteme ce au o 
semnifica ie deosebit  în cotidianul social şi sunt extrem de relevante pentru formarea 
competen elor, valorilor şi atitudinilor de care fiecare elev va avea nevoie pentru o existen  
aşezat  pe coordonatele succesului. În acest sens proiectarea unei teme cross-curriculare 
necesit  respectarea anumitor paşi. Analiza acestor etape de proiectare a temelor cross-
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curriculare  şi tinand cont  de practica educa ional  prezent m  reperele de proiectare a 
temelor cross-curriculare în scopul form ri competen ei: cultura s n t ii personale:  

I. Formularea temei cross-curriculare – identificarea unei probleme ce poate fi 
abordat  în manier  integrat  este primul pas în cunoaşterea temei cross-curriculare. În 
determinarea unei astfel de teme este necesar s  se in  cont de urm toarele tr s turi 
definitorii:  

ƒ Caracter generalizator. Temele cross-curriculare sunt construc ii proiectate pentru un 
semestru sau an şcolar.  

ƒ Promoveaz  formarea de competen e. Tema cross-curricular  vizeaz  dezvoltarea 
unei anumite competen e vitaliste necesare elevului pentru a se putea integra în societate.  

ƒ Caracter transversal. Tema cross-curricular  încearc  s  r spund  unor nevoi sociale 
de o importan  major  ce nu pot fi abordate corespunz tor în limitele unei discipline.  

 ƒ Caracter constructiv. În cadrul temei cross-curriculare elevul particip  activ la 
proiectarea şi desf şurarea propriilor experien e de înv are.  

ƒ Caracter integrator. Tema cross-curricular  necesit  a fi exploatat  din perspectiva 
diverselor câmpuri disciplinare. 

 ƒ Caracter utilitar. Tema cross-curricular  prezentat  este necesar de a fi relevant  şi 
pertinent  pentru via a de zi cu zi a elevului.  

ƒ Caracter de sistem. Tema cross-curricular  trebuie s  fac  apel la achizi iile şi 
experien ele de înv are anterioare ale elevilor.  

ƒ Viziune larg /de ansamblu/global . Formularea temei cross-curriculare trebuie s  fie 
destul de ampl  pentru a putea permite dezvoltarea unor activit i de înv are diverse şi s  
corespund  nivelului de în elegere a elevului.  

II. Stabilirea obiectivelor – preconizarea achizi iilor finale pe care elevii le vor 
achizi iona la finele acestei activit i, acestea constituie premise ale succesului personal şi 
social al elevilor.  

III. Proiectarea activit ilor – proiectarea riguroas  a sistemului de activit i ce 
necesit  a fi desf şurate, este primul pas spre realizarea cu succes a obiectivelor. Realizarea 
întregului proiect este asigurat prin continuitatea şi coeren a procesului de preconizare a 
activit ilor.  

IV. Evaluarea – este o etapa organizat  pentru a finaliza tema cross-curricular  şi 
permite rezumarea, sintetizarea rezultatelor ob inute, stimularea motiva iei elevilor pentru 
performan e şi succes. Evaluarea elevilor în cadrul temelor cross-curriculare nu se poate face 
doar la final dar şi pe parcursul procesului de realizare. Activit ile de înv are specifice 
temelor cross-curriculare se realizeaz  dup  regulile unui proiect.  

Concluzie : Articolul de fa , şi-a propus s  prezinte importan a depist rii timpurii a 
talentului matematic al elevilor, al motiv rii şi sprijinirii lor prin abordari cross-curriculare. 
Numai c  talentul devine punct forte prin mult  munc  şi studiu, în caz  contrar este un har 
folosit la capacitate minim  sau irosit. E greu s  controlezi o societate în care s  se permit  
dezvoltarea talentului personal, sistemul educa ional este rigid, dar este destul de dificil la ora 
actual  s  creezi cadrul necesar dezvolt rii înzestr rilor native ale fiec ruia în parte. Totuşi, 
pentru a atinge performan a într-un domeniu, este nevoie de talent!  

 
Bibliografie:  

 
1. Bruner J. Procesul educa iei intelectuale. Editura ştiin ific , Bucureşti, 1970.  
2. Cerghit I. Metode de înv mânt. Editura Didactic  şi Pedagogic , Bucureşti, 1997.  
3. Cerghit I., Neacşu I., Negre -Dobridor I., Pânişoar  O. Prelegeri pedagogice. Editura 

Polirom, Iaşi, 2001.  



~126~ 

 

4. Davitz J., Ball S. Psihologia procesului educa ional. E.D.P., Bucureşti, 1978. 5. Mânzat I. 
Dezvoltarea gândirii ştiin ifice la elevi. In: Psihologia educa iei şi dezvolt rii, coord. I. 
Radu. Editura Academiei, Bucureşti, 1983.  

5. Sorin C.Curriculum pedagogic. Volumul I. Editura Didactic  şi Pedagogic , 2008.  
6. Victoria Voicu “Optimizarea invatamantului in contextul societatii bazate pe cunoastere”    

 Conferinta Internationala 2012 
7. Botgros I., Frantuzan L. Competen a şcolar  - un construct educa ional în dezvoltare. IŞE, 

„PrintCaro” SRL, Chişin u, 2010.  
8. Cucoş Constantin, Psihopedagogie penru examenele de definitivare şi grade 

didactice,Editura Polirom, Iaşi, 2009. 
9. Cristescu Bogdan, Formarea continu  a profesorilor de matematic  în societatea 

cunoaşterii, Inspectoratul Şcolar Jude ean Iaşi, 2012. 
 
 

CREŞTEREA  MOTIVA IEI  ELEVILOR  PENTRU STUDIUL 
ŞTIIN ELOR  PRIN FOLOSIREA INTERDISCIPLINARIT II ÎN 

CADRUL ORELOR DE ISTORIE  
 
 
Prof. CIUREA VIORICA- Şcoala Gimnazial  „Anton Pann”, Craiova,  jud. Dolj 

 
Revolu ia ştiin ific , caracterizat  printr-o creştere deosebit  a informa iilor şi o mare 

mişcare de idei, inven ii şi descoperiri a determinat apari ia şi dezvoltarea de noi discipline de 
sintez  precum cibernetica, informatica, teoria mecanismelor şi a unor discipline de grani , 
tendin a de informatizare a societ ii, dezvoltarea economic  şi social , interdependen ele 
economice şi culturale între state, apari ia unor profesii noi dar şi modific ri în planurile şi 
programele de înv mânt la toate nivelurile.  

Acumul rile cognitive din diversele domenii de cunoaştere, multiplicarea surselor 
înv mântului impun strategii moderne de dimensionare şi de structurare a con inuturilor, o 
selec ie şi descongestionare a informa iilor şi o adaptare a scopului şi a  obiectivelor 
educa ionale la nevoile societ ii contemporane, într-o viziune holistic . Noile paradigme 
educa ionale trebuie s  aib  în vedere rolul şi ponderea disciplinelor şi a grupelor de 
discipline, importan a amplific rii rolului practic-aplicativ, îmbinarea caracterului informativ 
şi formativ dar şi structurarea con inuturilor pe axioma interdisciplinaritate-
pluridisciplinaritate şi trandisciplinaritate.  

Proiectarea unui curriculum trebuie s  se aib  în vedere finalit ile, con inutul, 
metodologia şi evaluarea. Posibilit ile de organizare a curriculum-ului sunt multiple: de la 
organizarea logic , la organizarea linear , la organizarea concentric , la organizarea dup  
puterea explicativ  a con inuturilor, la organizarea interdisciplinar , la organizare modular  
şi pân  la organizarea integrat  a curriculum-ului.  

Organizarea modular  reprezint  un r spuns posibil în încercarea de a arunca pun i 
intre filierele şcolare, între educa ia formal , nonformal  şi informal , oferind adul ilor o a 
doua şans  de instruire şi presupune o organizare mai flexibil  a con inuturilor înv mântului 
care s  asigure un continuum educativ.  

Conexiunea interdisciplinar  implic  mai multe niveluri de concretizare:  
-multidisciplinaritatatea- apare cel mai rar, ea cont  în juxtapunerea unor elemente ale 

diverselor discipline, pentru a eviden ia aspectele lor comune; 
-pluridisciplinaritatea- o integrare mai accentuat  şi se bazeaz   pe o comunicare 

simetric  între diferite paradigme explicative, o colaborare între mai multe discipline; 
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-interdisciplinaritatea-sau abordarea crooscuricular  presupune o cooperare între 
discipline diferite referitoare la o problematic  ce impune o convergen  şi o combinare 
prudent  a mai multor puncte de vedere, mai ales între discipline înrudite şi impune o 
abordare sistemic ; 

-trandisciplinaritatea- presupune o întrep trundere a mai multor discipline, care duc la 
constituirea de noi discipline sau domenii de cunoaştere, o unificare conceptual  a 
disciplinelor.. 

Trecerea de la monodisciplinaritate cu dezavantajul de accentuare secven ial  a 
realit ii la predarea şi înv area interdisciplinar  este impus  de mai multe condi ii sine qua 
non: dorin a integr rii tuturor tipurilor de con inuturi în perspectiva educa iei permanente, 
g sirea unei solu ii la situa ia de organizare pe discipline, care poate duce la o ruptur  între 
acestea şi necesitatea  satisfacerii nevoii de globalitate în ştiin .  

Principala modalitate de introducere a interdisciplinarit ii în sistemul de educa ie o 
reprezint  regândirea con inuturilor şi colaborarea planurilor, programelor şi manualelor 
şcolare în perspectiva conexiunilor posibile şi necesare sub raport epistemologic (cunoaşterea 
ştiin elor) şi pedagogic. Curriculum-ul integrat (integrarea unor arii de subiecte, ştiin e 
integrate) reprezint  o modalitate practic  de a trata cu problematica interdisciplinarit ii şi se 
poate realiza fie vertical, fie orizontal pe  centre de interese sau teme generale. Noile 
provoc ri ale înv mântului, pentru a asigura o preg tire anticipativ  a personalit ii, vor 
trebui s  se r spund  unor schimb ri în con inut şi tehnologie didactic , amplificându-şi 
caracterul formativ, deşi abordarea interdisciplinar  se poate lovi de lipsa de încredere a 
profesorilor dar şi de reticen a manifestat  de p rin i care v d o privesc ca pe un experiment 
f r  viitor.  

Se impune ca noile abord ri educa ionale s  urm reasc  noi finalit i educa ionale 
axate pe competen e care se pliaz  la situa ii de via  şi de înv are într-un demers  integrator, 
transdisciplinar şi transversal al procesului educa ional pe un vector al evolu iei în timp a 
modului de realizare a acestora, diminuarea supraînc rc rii informa ionale şi a realiz rii unor 
structuri transversale de înv are (în domeniul ştiin elor naturii, al ştiin elor sociale, în 
domeniul comunic rii, al matematicii, al dimensiunii sociale, civice, culturale şi 
antreprenoriale) şi a realiz rii unei evalu ri formative.  

Elemente  de tematic  care pot fi introduse  într-o structur  integrat  la istorie: 
Cele şapte minuni la lumii antice 
Modul de via  al omului din antichitate pân  în prezent 
Timpul  şi spa iul 
Într-o perspectiv  apropiat , evaluarea progresului şcolar va reprezenta un domeniu de 

interes mult mai bine conturat, deoarece acesta (progresul şcolar) va trebui s  reprezinte un 
criteriu esen ial în aprecierea traseului educa ional al elevului şi în aprecierea presta iei 
cadrului didactic. Modalitatea de evaluare a structurilor interdisciplinare o reprezint  
proiectul, portofoliul, investiga ia, studiul de caz, iar ca metode didactice pot fi folosite 
explozia stelar , brainstorming, proiectul,  investiga ia, argument  în patru paşi,  înv area 
/ predarea eficient , R.A.I., etc. pentru entru a asigura succesul procesului instructiv.  

În ştiin a educa iei contemporane se impune concep ia interdisciplinar  în cercetarea şi 
interpretarea fenomenului educa ional. Viziunea interdisciplinar  presupune valorificarea 
acestor rezultate prin elaborarea unei sinteze calitativ superioare privitoare la educa ie în 
ansamblul s u, precum şi la diferite aspecte concrete ale ei. Interdisciplinaritatea impune 
dep şirea unor grani e, eliminarea unor cadre rigide, ca domenii exclusive ale unei discipline, 
transferul de rezultate de la o disciplin  la alta, în vederea unei explic ri a fenomenelor, 
realizându-se astfel o coordonare a diverselor unghiuri de vedere în locul predomin rii unuia 
dintre ele.  
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Ideea de interdisciplinaritate sau abordare crosscurricular  tinde s  devin  o  „idee 
central ”  a procesului de cunoaştere şi transformare a realit ii. Deoarece, actul de 
cunoaştere (de înv are) este unitar, iar realitatea obiectiv  înconjur toare este de asemenea 
unitar , rezult  c  sensul interdisciplinarit ii în înv mânt este tocmai de a promova acele 
laturi care favorizeaz  dezvoltarea la elevi a unei gândiri unitare, integratoare, a metodologiei 
de cercetare a realit ii şi de a oferi premisele în elegerii realit ii ca întreg. „Ixitate nu poate 
fi surprÎn predarea istoriei, problema se pune de a identifica toate posibilit ile oferite de 
con inut şi procesul de înv mânt, care s  favorizeze în elegerea caracterului unitar al 
realit ii, s  duc  la formarea unei metodologii complete de investigare a realit ii, iar pe plan 
intelectual s  permit  dezvoltarea unei gândiri sistemice şi creatoare. Corelarea cunoştin elor 
dintre diferitele discipline de înv mânt şi predarea lor într-un sens interdisciplinar contribuie 
la sporirea eficien ei procesului de înv mânt în ansamblul s u.  

Lec iile de istorie permit utilizarea cu succes a cunoştin elor acumulate în cadrul 
orelor de geografie, matematic , fizic , chimie, biologie, religie, informatic , etc. Pentru a 
în elege no iunea de Timp la istorie se pot face corela ii cu alte ştiin e: fizic , matematic , 
geografie. Timpul şi m surarea lui au preocupat oamenii din cele mai vechi timpuri, încât au 
realizat calendare precise urm rind evolu ia a trilor pe cer.  

O abordare interdisciplinar  a acestei no iuni va permite elevilor în elegerea 
leg turilor i condi ion rilor reciproce existente între fenomenele studiate i le d  ocazia s  
aplice i s  dezvolte competen ele pe care le-au dobândit în timpul colii. Pentru c  istoria se 
ocup  de trecut, iar trecutul înseamn  timp, scurgerea lui i-a preocupat întotdeauna pe 
oameni. Mintea omeneasdc  a fost preocupat  de g sirea clor mai bune metode de m surare a 
timpului inventând clepsidra sau ceasul electronic.  

Cunoştin ele acumulate la fizic  cum sunt cele legate de explicarea func ion rii i 
utiliz rii unor aparate folosite la m surarea timpului (ceas solar, clepsidra, ceas mecanic, 
ceas atomic, etc.) dar şi cunoaşterea şi în elegerea fenomenelor optice care determin  umbra, 
forma şi dimensiunile ei, recunoaşterea interac iunilor magnetice şi explicarea orient rii cu 
ajutorul busolei sau prezentarea  unor instrumente de calcul a timpului: ceasul solar, ceasul cu 
ap , clepsidra, ceasul solar, busola, astrolabul, etc., pot completa cunoştin ele acumulate la 
matematic  cu privire la cunoaşterea unit ilor de m sur  pentru timp sau pe cele din 
domeniul geografiei cu privire la folosirea unor elemente terminologice referitoare la fusele 
orare. Pot fi amintite şi cunoştin e din istorie legate de rolul c lug rilor-ceas şi cele cu privire 
la pendul probabil inventat de Galileo Galilei sau al unor calendare inventate de oameni, 
complexul de la Stonehenge sau obeliscul egiptean. 

Predarea istoriei în actuala structur , pune în eviden  numeroase leg turi cu 
cunoştin e de biologie, referitoare la teoria evolu ionist  a apari iei omului pe p mânt sau la 
religie care sus ine teza crea ionist . Informatica reprezint  o disciplin  mai nou  care 
contribuie la diversificarea strategiilor de predare – înv are la lec iile de istorie mai ales cu 
ajutorul ramurii Tehnologia Informa iei şi Comunica iilor.  

Interdisciplinaritatea este o form  de cooperare între discipline ştiin ifice diferite, un 
adev rat puzzle la realizarea c ruia mai mul i profesori contribuie la realizarea lui cu câte o 
pies . Interdisciplinaritatea ca modalitate de apreciere a cunoştin elor şi capacit ilor elevilor 
se reflect  în portofoliile acestora care includ  desene,  scheme,  diagrame alc tuite de 
elevi  în  baza analizei textelor, fotografii, h r i contur, interviuri, articole ziarele şcolare 
completarea unor scheme, tabele. Pentru preg tirea unor astfel de postere elevii au  nevoie 
de cunoştin e şi deprinderi multiple, acumulate în procesul de instruire la toate 
disciplinele şcolare. 
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METODE DE STIMULARE A MOTIVA IEI ELEVILOR 
 

 
Prof. RADU GEORGETA MIHAELA- C. N. „Ioni  Asan”, Caracal, jud. Olt 

 
Atât pentru cei care se afl  la catedr , pentru p rin i sau pentru exper ii în domeniul 

ştiin elor educa iei, motiva ia este cheia succesului în înv are. De la Piaget la Gardner, 
teoreticienii mecanismelor înv rii au subliniat faptul c  motiva ia este fundamentul pe care 
se construieşte succesul educa ional. Motiva ia pentru înv are a elevilor trebuie stimulat , 
orientat , între inut , iar cadrul didactic joac , al turi de p rin i, un rol de prim rang în aceast  
întreprindere. Astfel, este esen ial ca educatorii (în sens generic) s  fie convinşi c  este nevoie 
de interven ia lor pedagogic  şi c  deficitul de motiva ie poate s  fie influen at pozitiv în 
spa iul şcolar. 

Un elev care nu este atras de o anumit  disciplin  şcolar  şi care nu g seşte în profesor 
un sprijin în men inerea pe linia de plutire a rezultatelor şcolare tinde s  dezvolte o întreag  
palet  de sentimente sau comportamente negative.   

Profesorii ar trebui s  încerce s  afle care sunt lucrurile de care elevii sunt interesa i, 
care sunt lucrurile care-i pasioneaz  şi s  g seasc  modalit ile cele mai potrivite de a le 
transforma în modalit i de stimulare a progresului lor şi în c i de a le dezvolta o atitudine 
pozitiv , deschis  fa  de înv are şi fa  de şcoal .  

Cu cât elevii sunt mai mult ajuta i în stabilirea şi realizarea scopurilor prin situa iile 
create de profesor în procesul de înv mânt (respectând particularit ile de vârst  şi 
individuale, profesorul fixeaz  în mod diferen iat sarcini elevilor s i), cu atât motivele 

http://blogspot.com/
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activit ii lor se consolideaz  mai uşor, devin mai eficiente. În acest sens, este de dorit ca 
profesorii s  ştie c  exist  un num r semnificativ de factori ambientali, pe care profesorii îi 
pot utiliza pentru a creşte motiva ia elevilor: 

1) Începerea lec iei prin a da elevilor un motiv de a r mâne conecta i  
2) Expectan e clare  
3) Fixarea unor obiective pe termen scurt  
4) Aprecierea verbal  şi scris   
5) Utilizarea judicioas  a not rii  
6) Stimularea descoperirii, explor rii, curiozit ii epistemice  
Un copil motivat doreşte s  înve e, se bucur  atunci când realizeaz  activit i 

rela ionate cu înv area şi crede c  şcoala şi înv area sunt activit i importante pentru via a 
lui. Utilizarea acestor strategii va permite copiilor s -şi dezvolte dorin a de a avea 
performan e bune în şcoal  şi credin a c  înv area este important  şi le îmbog eşte via a. 
Problema motiva iei umane nu trebuie în eleas  într-un mod simplu, mecanicist. Nu exist  un 
comutator magic al motiva iei, care s  determine oamenii s  doreasc  s  înve e, s  lucreze 
mai mult, s  ac ioneze într-o manier  mai responsabil .  

Facilitarea şi nu controlul ar trebui s  ne ghideze ideile, când încerc m s  schimb m 
anumite comportamente în şcoal . Chiar când o persoan  este într-o pozi ie de autoritate, cum 
este profesorul, eforturile de a motiva elevii într-o anumit  direc ie vor avea un succes mai 
semnificativ dac  rela ia profesor–elev este considerat  una de colaborare între persoane ce 
pot sau nu s  împ rt şeasc  aceleaşi sentimente, expectan e şi scopuri. Altfel, interven iile 
motiva ionale ce nu respect  scopurile, emo iile şi convingerile unei persoane legate de o 
anumit  situa ie pot produce efecte pe termen scurt, dar pe o perioad  mai mare de timp aceste 
interven ii pot s  eşueze. 

Pentru crearea motiva iei este necesar s  se prezinte elevilor scopul înv rii , 
domeniile de aplicare a cunoştin elor, s  fie aprecia i, s  li se arate progresele f cute, s  li se 
trezeasc  curiozitatea pentru ceea ce trebuie sa înve e, precizându-se sarcinile înv rii 
individuale în raport de ritmul de munc  al fiec ruia şi s  folosim metode activ–participative. 

Preg tirea profesorului pentru activit ile didactice condi ioneaz  în cea mai mare 
m sur  succesul şcolar al elevilor. Aceasta preg tire începe cu alc tuirea planific rii 
semestriale a materiei de predat, unde va preciza la fiecare capitol num rul de lec ii, scopul şi 
obiectivele opera ionale ce urmeaz  a fi realizate, strategiile didactice, materialul didactic şi 
instrumentele de evaluare a cunoştin elor sau a deprinderilor. Pe baza planific rii semestriale 
îşi va elabora proiectele didactice inând seama de prevederile programei şcolare, de manual 
şi de nivelul de cunoştin e al elevilor. 

Dup  fiecare lec ie este bine s  se autoanalizeze întrebându-se cât a reuşit s  transmit  
elevilor, dac  aceştia au în eles cunoştin ele predate şi cum ar trebui s  procedeze la lec iile 
urm toare. Dup  fiecare capitol (unitate de înv are) este bine s  testeze elevii pentru a se 
convinge daca şi-au însuşit cunoştin ele necesare pentru a trece la capitolul urm tor. De 
asemenea, va fi preocupat s  foloseasc  în special metodele active, angajând elevii în procesul 
de elaborare a cunoştin elor şi formarea deprinderilor. 

Organizarea  activit ii de înv are este o condi ie extern  pentru succesul  şcolar, care 
trebuie sa înceap  odata cu fiecare lec ie pentru a realiza o înv are deplin  a acesteia. În acest 
scop, în func ie de con inutul lec iei, dup  ce a realizat predarea unui obiectiv opera ional, va 
face fixarea cunoştin elor prin chestionare, aplica ii practice, rezolv ri de exerci ii sau 
probleme (specifice disciplinei), apoi va trece la obiectivul urm tor, iar în final va face o 
fixare general , dup  care va urma tema pentru acas . Cunoscând ritmul de munc  al 
fiec ruia, va organiza activitatea independent  a elevilor, aceştia primind sarcini concrete de 
lucru pe parcursul lec iei , iar pentru elevii cu aptitudini va folosi exerci ii recreative. 
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În predare profesorul va avea în vedere materialul, ca acesta s  fie accesibil, adecvat 
nivelului de gândire şi de cunoştin e al elevului, s  fie structurat logic şi prezentat în mod 
gradat: de la simplu la complex, de la uşor la greu, de la necunoscut la cunoscut. De asemenea 
precizarea obiectivelor înv rii la fiecare lec ie şi cunoaşterea lor de c tre elevi, caracterul 
sistematic al pred rii, relevarea ideilor de baz , integrarea noilor cunoştin e în cele anterioare, 
crearea unei motiva ii optime a înv rii, receptarea materialului prin mai mul i analizatori, 
folosirea întreb rilor – problem , a dezbaterilor, a confrunt rilor de idei, aplicarea şi transferul 
cunoştin elor şi mai ales informarea elevilor asupra rezultatelor înv rii, sunt legit i cu 
efecte pozitive asupra randamentului şcolar. 

Elevul înva  activ atunci când: materialul predat este inteligibil, corespunde 
intereselor, aptitudinilor şi aspira iilor precum şi posibilit ilor lui intelectuale, îşi propune 
scopuri mai îndep rtate pentru utilizarea cunoştin elor, foloseşte metode şi tehnici de înv are 
logic - îşi face mai întâi o idee general  despre text, apoi procedeaz  analitic formulând un 
plan de idei ancor , o schem  logic  şi din nou face sinteze urmate de transferul cunoştin elor. 
Eficien a este legea grada iei dificult ilor şi legea ansamblului, când noile cunoştin e se 
integreaz  sau le restructureaz  pe cele anterioare. 
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CALCULAREA SUMELOR CU NUM R VARIABIL DE TERMENI  
GENERA I  DUP  FORMULA TERMENULUI GENERAL 

 
 

Prof. UDREA CRISTIAN, Colegiul Na ional ”Elena Cuza”, Craiova, jud. Dolj 
 

Referatul este dedicat prezent rii unei tehnici de calculare a sumelor cu num r variabil 
de termenii genera i dup  formula termenului general implementat  în limbajul de programare 
C++ utilizând tehnica recursivit ii, tehnic  însu it  de elevi în clasa a XI-a.  
 1. ASPECTE TEORETICE 

Recursivitatea este o tehnic  de programare utilizat  frecvent în implementarea func iilor; 
ea const  în referirea, în corpul programului definit, la programul însu i. 

Avantajul acestei tehnici const  în simplificarea scrieri programelor, transcrierea 
direct  a formulelor matematice recursive. 

La baza utiliz rii recursivit i, în C++, st  stiva care este gestionat  în mod implicit, în 
aceast  zon  de memorie salv`ndu-se în mod automat la fiecare apel de func ie  urm toarele 
informa ii: 
 valorile parametrilor de tip valoare; 
 adresele parametrilor de tip referin ; 
 variabilele locale ale subprogramului; 
 adresa de întoarcere la instruc iunea aflat  dup  instruc iunea de apel 
pentru a se putea preda controlul înapoi la unitatea apelant , atunci c`nd se va termina de 
executat subprogramul apelat, cu aceast  ocazie pointerul se va decrementa, informa ia 
salvat  la apelul subprogramului nemaifiind necesar .  
Observa ie. O defini ie recursiv  a unui  proces  de  calcul  trebuie s   satisfac  o condi ie 
foarte  important :  condiția  de  consistenț .  Aceasta  înseamn   c   valorile c utate pot fi 
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calculate direct sau  cu  ajutorul  unor valori care se calculeaz  direct. Cu  alte cuvinte 
procesul de  autoapelare trebuie s   se opreasc  dup  un num r finit de pași. 
Exemplu de defini ie consistent : 
Fact : NN 








altfel  , *)1(

0=n  ,                      ,1
)(

nnFact
nFact  

Valorile sale pot fi calculate. 
Exemple: 
1. Fact(0)=1. 
2. Fact(2)=Fact(1)*2= 
                   =Fact(0)*1*2= 
      =1*1*2=2 
3. Fact(4)=Fact(3)*4= 
                   =Fact(2)*3*4= 
      =Fact(1)*2*3*4= 
      =Fact(0)*1*2*3*4= 
      =1*1*2*3*4=24 
Exemplu de defini ie inconsistent :   
F : NN 








altfel  , *)2(

0=m  ,                      ,1
)(

mmF
mF  

Valorile sale nu pot fi calculate pentru m>0. 
Exemple: 
1. F(0)=1. 
2. F(2)=F(4)*2= 
               =F(6)*4*2= 
 =F(8)*6*4*2=           (se observ  c  procesul de autoapelare nu se termin ) 
Observa ie. Rezolvarea recursiv  a problemelor simplific  munca programatorului dar o 
complic  pe cea  a  calculatorului  deoarece  opera iile cu stiva presupun un consum 
sumplimentar de timp i memorie.  
 
 2. ASPECTE PRACTICE 
  

Func ie-Tip1. Orice sum  este o adunare de termeni:  
                              T1+T2++Tn  (se noteaz  cu S(1,n)).  
Pentru  a  calcula  astfel  de sume  realiz m  o  func ie  care  permite  calcularea  sumei termenilor 
care au indicii între k i p, adic  permite calcularea sumei:   
                             Tk+Tk+1++Tp  (se noteaz  cu S(k,p)). 
Func ia are doi parametrii: 
                   k : indicele de început, adic  indicele primului termen; 
                   p : indicele de sf`rșit, adic  indicele ultimului termen;      
returneaz  un rezultat întreg sau real i procedeaz  astfel: 
                  dac  este un singur termen, adic  k=p: 
                             suma este egal  cu acel termen, Tk ; 
                 dac  trebuie aduna i mai  mul i termeni se procedeaz  astfel: 
                             se calculeaz  suma: 
                                          1...  pk TT    (se noteaz )1,( pkS ) 

                            suma  final   se  ob ine prin  adunarea  sumei  de  mai 
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                               sus  cu  ultimul termen, adic : 
                                      pTpkS  )1,(  

Mai jos este reprezentat ceea ce s-a spus mai sus:  

                         







 altfel  ,)...(

p=k  ,                           
...

1 ppk

k

pk TTT

T
TT  

inând cont de faptul c  T Tk p ...  se noteaz S k p( , )  putem scrie: 

                         







altfel  ,)1,(

p=k ,                        
),(

p

k

TpkS

T
pkS  

   Func ia corespunz toare formulei de mai sus este: 
int S(int k, int p)  
 
         if (k==p)   return Tk; 
                  else   return S(k, p-1)+Tp; 
 

Problema.  Sa se calculeze suma 3+5++2n+1 
 
#n cazul acestei probleme Tk=2k+1, deci Tp=2p+1. 

                                          








altfel  

p=k   ,                       ,

,12)1,(

12
),(

ppkS

k
pkS  

 include <iostream.h> 
 include <conio.h> 
int n ; 
int S(int k, int p) 
 
      if  (k==p)  return 2*k+1; 
               else  return S(k,p-1)+2*p+1;  
 
main() 
 
      cout<<"n=";  cin>>n; 
      cout<<"S="<<S(1,n);  
 
Exemplu. Pentru a calcula 3+5+7+9 func ia se apeleaz  astfel:  suma=S(1,4); 
Apel:  S(1,4) =                    S(1,3)     + 9 = 
         =        S(1,2)         + 7    + 9= 
        =     S(1,1)     +5    +7    + 9 = 
                    =        3    + 5    + 7    + 9     =  24   
 

Func ie-Tip2.  Pentru  a  calcula   T1+T2++Tn  realiz m   o  func ie  care  permite  calcularea 
sumei termenilor cu indicii între k i p, adic  permite calcularea sumei:   
                             Tk+Tk+1++Tp    (se noteaz  cu Suma(k,p,S)). 
Func ia are trei parametrii  ( Suma k p S( , , ) : 
          k : indicele de început, adic  indicele primului termen; 
          p : indicele de sf`rșit, adic  indicele ultimului termen;      
         S : va reține suma termenilor  cu indicii între  k i p;  
i procedeaz  astfel: 
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      dac  este un singur termen, adic  k=p: 
               suma este egal  cu acel termen, adic  S=Tk ; 
     dac  trebuie aduna i mai  mul i termeni se procedeaz  astfel: 
              se calculeaz  suma: 
                      1...  pk TT   în S1 (se noteaz )1,1,( SpkSuma  ) 

               suma final  se ob ine prin adunarea lui S1 cu Tp. 
                     pTSS  1         

Mai jos este reprezentat ceea ce s-a spus mai sus:  

                       




















 
altfel , 

1

...1

p=k ,                      

:... 1

p

pk

k

pk

TSS

TTS

TS

TTS  

 
inând cont de faptul c  pk TTS  ...  se noteaz Suma k p S( , , )  putem scrie: 

                      

















altfel  , 
1

)1,1,(

p=k  ,                   

:),,(

p

k

TSS

SpkSuma

TS

SpkSuma     

Func ia corespunz toare formulei de mai sus este: 
void Suma( int k, int p, int&  S) 
 
  int  S1;  
        if (k==p) S=Tk; 
                  else   
                                Suma(k, p-1,S1); 
                                S=S1+Tp; 
                            
                             
include <iostream.h> 
include <conio.h> 
      int  n, S; 
void Suma( int k, int p, int& S) 
 
int S1; 
 if  (k==p) S=2*k+1; 
              else  
                  Suma(k,p-1,S1); 
                    S=S1+2*p+1; 
                 
 
main() 
 
         cout<<"n=";  cin>>n; 
         Suma(1,n,S); 
         cout<<"S="<<S; 
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DE CE SAREA TOPE TE GHEA A? - ABORD RI DIDACTICE 
 
 

Prof. POP ANETA- Colegiul Na ional ,,Gheorghe incai”,  Baia Mare, jud. Maramureş 
 

Mul i cercet tori ajung la concluzia c  interesul scazut sau în scadere al elevilor în 
domeniul ştiin elor se datoreaz  par ial prezent rii sale ca o colec ie de fapte izolate, 
necontextualizate şi f r  importan  care nu sunt conectate cu experien ele proprii ale elevilor 
(Aikenhead, 2005; Osborne, Simon & Collins, 2003; Sjøberg, 2002). În acest sens, ştiin ele 
şcolii tradi ionale sunt percepute ca având dificult i în a trezi curiozitatea elevilor despre 
lumea natural , în principal deoarece aceştia nu le v d relevan a pentru propriile lor vie i şi 
interese (Aikenhead, 2005; Millar & Osborne, 1998).O modalitate poten ial  de ameliorare a 
motiva iei şi interesului elevilor în acest domeniu este de a folosi contextele sociale şi cele din 
via a real  şi aplica iile practice 'ca punct de plecare pentru dezvoltarea ideilor ştiin ifice' 
(Bennett, Lubben & Hogarth 2007, p. 348, subliniere în original). În scopul de a creşte 
nivelurile de motivare şi de interes în domeniul ştiin elor, accentul pe experien ele din via a 
real  a elevilor şi discutarea aspectelor sociale sau filozofice ale ştiin ei sunt considerate utile. 
Activit ile recomandate pentru ştiin e, sunt bazate pe metode de investigare, dialoguri, 
discu ii şi activitate colaborativ . 

Pornind de la aceste observa ii, putem  s  g sim în perioada aceasta de iarn  geroas , 
timp pentru desf urarea unor activit i de înv are pornind de la întrebarea ,,de ce sarea 
tope te ghea a?" 

Indiferent de ciclul curricular c ruia ne vom adresa, vom ine cont de compatibilizarea 
cuno tin elor i a explica iilor cu vârsta elevului. 

Ciclul curricular de dezvoltare (clasele III-VI), vizeaz  printre altele observarea i 
interpretarea proceselor naturale care au loc în mediu, în elegerea impactului acestora asupra 
activit ii umane precum i a  activit ii umane asupra mediului. Începem demersul nostru 
didactic pornind de la urm toarea stare de fapt: ,,Odat  cu venirea iernii, zapada înghea , 
drumurile i trotuarele devin alunecoase. Pentru a evita accidentele, pe aceste locuri se 
împt tie sare, iar poleiul i  z pada, se topesc foarte repede. Ce se întâmpl  de fapt?” Pentru 
a r spunde la întrebare, explica iile vor fi dirijate pornind de la st rile de agregare ale apei, cu 
sublinierea faptului c  distan ele dintre particulele (moleculelele) de ap  sunt cele mai mici  
atunci când apa este în stare de agregare solid .  Apa înghea  la 00C. Înghe area apei  
înseamn  adunarea mai multor molecule de ap  sub form  de cristale. Pe m sur  ce sarea se 
dizolv  în ap , ea rupe leg turile dintre moleculele de ap  din cadrul cristalului de ghea , iar 
ghea a se tope te. În concluzie, împr tiind sare peste ghea , aceasta scade temperatura la 
care apa înghea . Spre deosebire de apa care înghe  la 00C, amestecul de ap  i sare înghe  
la temperatura de aproximativ -200C. O anima ie sucestiv  pentru aceast  discu ie poate fi 
g sit  la adresa https://www.youtube.com/watch?v=JkhWV2uaHaA . 

Putem propune elevilor no tri  realizarea acas  a  urm torului experiment relevant 
pentru tem : umple o cea c  cu ap  i dizolv  în ea dou  linguri de sare. Coloreaz  apa cu 
câteva pic turi  de colorant alimentar verde, ca s  tii c  apa acesta este s rat . Ia o alt  
cea c , de aceea i form  cu prima i pune în ea aceea i cantitate de ap  pe care coloreaz-o în 
albastru cu câteva pic turi de cerneal .   

Du-te afar  cu ce tile (îmbrac -te bine mai întâi) i vars  con inutul acestora pe 
z pad . Po i s  te duci s  te joci, dar înainte de a intra în cas  dup  ce ai terminat joaca, 
compar  cele dou  pete de pe z pad . În care caz z pada s-a topit mai mult?  

Putem cere elevilor s  completeze chiar i o fi  experimental  (propus  de noi sau 
conceput  de ei, în func ie de experien a lor anterioar ). 

https://www.youtube.com/watch?v=JkhWV2uaHaA
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Unul dintre principiile care stau la baza elabor rii programelor colare la discipline din 
aria curricular  Matematic  i tiin e este ca to i elevii, indiferent de aspira ii, motiva ii, 
interese, trebuie s  aib  oportunitatea alfabetiz rii tiin ifice func ionale. Astfel, dac  
desf ur m activitatea de înv are la elevi de clasele VIII, IX sau X (ciclurile de observare i 
orientare respectiv aprofundare) vocabularul tiin ific utilizat pentru explicarea fenomenelor 
va fi îmbog it ce termeni precum: stare de echilibru, solvent, solu ie, sc derea punctului de 
înghe , crioscopie, degivrare, cristal, interac iuni ion/dipol, antigel, m rimi coligative.  

Pentru a avea succes în societatea cunoaşterii, într-o economie a competi iei crescute, 
to i elevii trebuie s  înve e s  comunice, s  gândeasc  şi s  ra ioneze eficient, s  rezolve 
probleme complexe,  s  formuleze judec i referitoare la acurate ea masei de informa ie, s  
colaboreze în diverse echipe şi s  demonstreze o puternic  automotivare. Putem desf ura 
activitatea de înv are prin  a da elevilor lista cu termenii mai sus aminti i i a le cere s  
utilizeze ace ti termeni în proiectarea unei investiga ii pe tema ,,De ce sarea tope te ghea a i 
de ce sarea este folosit  în industria înghe atei”, într-o activitate de grup. Rolul nostru ca 
profesori este esen ial în ceea ce prive te organizarea activit ii, consilierea i monitorizarea 
discret  a elevilor, interven ia noastr  r mânând totu i minim . Resursele educa ionale 
deschise OER sunt foarte generoase în ceea ce prive te tema propus . Putem recomanda 
elevilor  siteul General Chemistry Online cu linkul  
http://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/solutions/faq/why-salt-melts-ice.shtml sau 
re eaua de întreb ri i r spunsuri Stack Exchange cu linkul 
https://www.youtube.com/watch?v=UQLPmMFD0rk  

În sfâr it, dac  viz m abordarea acestei teme la clasele XI sau XII (ciclul de 
specializare) putem  explica fenomenele care au loc în termeni termodinamici. Originea 
modific rii punctului de înghe  este  de natur  entropic   i se  explic  cu ajutorul 
poten ialului chimic al solventului. La punctul de înghe  (sau de topire) starea solid  i cea 
lichid  au acela i poten ial chimic, ceea ce înseamn  c  sunt echivalente din punct de vedere 
energetic. Poten ialul chimic este depedent de temperatur , a a se face c  la alte temperaturi, 
fie faza solid , fie faza lichid , au un poten ial chimic mai sc zut i sunt deci preferate din 
punct de vedere energetic celeilalte faze. În majoritatea cazurilor o substan  se dizolv  doar 
într-un solvent lichid, nu i într-unul solid. Asta înseamn  c  în cazul unor astfel de substan e, 
poten ialul chimic al solventului în faza lichid  scade în urma dizolv rii, dar poten ialul 
chimic al aceluia i solvent în faza solid , nu este afectat. Deci temperatura de echilibru dintre 
fazele solide si lichide a unei substan e în stare pur  difer  de temperatura de echilibru a 
aceleia i substan e aflate însa într-o solu ie. 

Sc derea temperaturii de solidificare a unei solu ii comparativ cu cea a dizolvantului 
pur, ΔTC, se nume te  sc dere crioscopic  i  este proportional  cu concentra ia molala a 
solu iei. Constanta de propor ionalitate Kc  depinde numai de natura dizolvantului, se numeste 
constant  crioscopic  i reprezint  sc derea temperaturii de solidificare a unei solu ii 1 molal 
fa  de temperatura de solidificare a dizolvantului pur. În cazul neelectroli ilor ΔTC i Kc nu 
depind de natura substan ei dizolvate. În cazul electroli ilor, datorit  disocia iei vor exista mai 
multe particule în unitatea de volum  formuala de calcul a sc derii crioscopice se corecteaz  
cu coeficientul van´t Hoff notat cu i.  Aceasta  va fi:  

ΔTC = Kc·  cmolal  ·  i. 
Ca activitate de înv are pornind de la aceste no iuni teoretice, propun rezolvarea de 

probleme. O resurs  util  în acest sens se g se te la adresa 
https://www.youtube.com/watch?v=DNy_iD3YqjE . Desemenea putem cere elevilor s  
dezvolte tema propus  prin elaborarea de proiecte. 

În concluzie, pentru a spori interesul elevilor pentru tiin e în general vom încerca s  
concepem activit i de înv are în care s  dezbatem aspecte tiin ifice de actualitate, prin 

http://antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/solutions/faq/why-salt-melts-ice.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=UQLPmMFD0rk
https://www.youtube.com/watch?v=DNy_iD3YqjE
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metode de investigare, dialoguri, discu ii, verbalizarea problemelor, lucrul colaborativ şi 
independent, precum şi pe utilizarea TIC.  
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GEOGRAFIA ABORDAT  CROSS-CURRICULAR 
 
 

Prof. GRIGORIE IONELA–ALINA- Şcoala Gimnazial  “Ion uculescu”, Craiova, jud. Dolj 
 
Jaques Delors sublinia în raportul întocmit pentru UNESCO de Comisia Internationala 

asupra Educatiei secolului XXI ca educatia este o cale  in serviciul dezvoltarii umane, un 
strigat de dragoste catre copii, catre generatia tanara. Dupa ce analizeaza problema globala a 
educatiei,  propune ca puncte de plecare pentru introducerea unui nou tip de educatie patru 
imperative ale societatii viitoare: sa cunosti, sa faci,sa traiesti alaturi de ceilalti, sa 
existi. Savantii si cercetatorii in domeniul educatiei au ajuns , pe cai diferite, la aceeasi 
concluzie cu Comisia Internationala pentru Educa ia secolului XXI, şi anume aceea c , noul 
tip de educatie se bazeaz  pe patru competente fundamentale, competente de tip 
transdisciplinar: a înv a sa cunosti, a înv a s  faci; a înv a s  traiesti împreun  cu ceilalti; 
înv a s  fii. 

 O învatare dincolo de discipline, parcurgerea unui curriculum integrat  poate fi mai 
aproape de nevoile omului contemporan. Abordarea integrata a curriculumului presupune 
crearea de conexiuni intre teme sau competente care sunt de regula formate disparat, in 
interiorul diferitelor discipline. Aceste teme au o puternica legatura cu viata cotidiana a 
elevilor si vizeaza formarea de valori si atitudini. 

Transdisciplinaritatea – presupune abordarea integrata a curriculumului prin 
centrarea pe probleme ale vietii reale, pe problemele importante, asa cum apar ele in context 
cotidian, cu focalizare pe identificare de solutii, rezolvare de probleme ale lumii reale, in 
scopul dezvoltarii competentelor pentru viata. Intrebarea care orienteaza demersul 
transdisciplinar este: Cum ii putem invata pe elevi sa devina cet eni mai buni? Strategiile 
didactice utilizate in demersul transdisciplinar  sunt de predare – invatare bazate pe proiect. 

Transdisciplinaritatea vizeaz  o întrep trundere a mai multor discipline, care duc la 
apari ia unor discipline noi sau la alte domenii de cunoaştere. 
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Predarea şi înv area unei discipline au dezavantajul c  folosesc perceperea 
secven ial  şi insular  a realit ii unice f când-o artificial . Din acest motiv este necesar  
realizarea unor conexiuni între anumite discipline şcolare pentru o percepere unitar  şi 
coerent  a fenomenologiei existen iale. 

Abordarea transdisciplinar   
-ofer  elevilor cadrul formal, adecvat pentru 
organizarea cunoştin elor; 
-este centrat  pe elev, bazat  pe experien e 
anterioare; 
-elevul se deprinde de timpuriu cu strategia 
cercet rii; 
-las  mai mult  libertate de exprimare şi 
ac iune, atât pentru elev, cât şi pentru 
profesor; 
 

La disciplina geografie exista o varietate de teme care pot fi abordate cross-curricular, 
îmbinând informa ii din matematic  şi ştiin e, istorie, limba român , limbi str ine etc. 

De exemplu, tema MAREA NEAGR  poate fi abordat  din perspectiv  cross-
curricular  astfel:  
Din punct de vedere al geografiei, se pot explica: 

• pozi ia geografic  pe Glob şi în Europa 
• caracteristicile reliefului submarin 
• influen ele climatice 

Din punct de vedere al fizicii, se pot explica: 
•  varia ia presiunii cu adâncimea 
• varia iile nocturne şi diurne ale temperaturii 
•  mareele 

Din punct de vedere al chimiei, se pot explica: 
• salinitatea apei marine în compara ie cu gradul de salinitate al altor m ri 
• metode de determinare a concentra iilor solu iilor de sare 

Din punct de vedere al biologiei, se pot explica: 
• speciile de plante şi animale care populeaz  apele M rii Negre 
• adaptarea acestora la mediul de via  
• specii pe cale de dispari ie 

Din punct de vedere al istoriei, se pot explica: 
• descoperirea şi cercetarea M rii Negre 
• denumirea M rii Negre 
• popularea rmului 

Din punct de vedere al literaturii, se pot studia: 
• -tema şi motivul literar al M rii Negre în folclorul românesc 
• -versuri dedicate M rii Negre 
• -descrieri literare / descrieri ştiin ifice (non-literare)   
Astfel, elevul este pus în situa ia s  gândeasc , s -şi pun  întreb ri, s  fac  leg turi între 

aspectele studiate la fiecare disciplin  în parte şi, în acest mod, nu va mai percepe fenomenul 
studiat izolat, ci cumulând ceea ce ştie despre el din punct de vedere al diferitelor discipline 
care se cumuleaz  şi se influen eaz  reciproc. 

Alte TEME CROSS-CURRICULARE – care pot fi realizate in cadrul orelor  de 
geografie: 
1. Marco Polo sau drumul spre cunoaştere 
2. Aventura lui COLUMB 
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3. P mântenii – duşmani ai Terrei? 
4. Apa – condi ie a vie ii pe Terra 
5. Clima, mereu in schimbare. 
6. P durea- poluare şi protec ie. 

O astfel de abordare a unit ilor de con inut din programa şcolar  de geografie are 
valen e pozitive atât din punct de vedere al în elegerii con inutului ştiin ific de c tre elevi, cât 
şi prin valorile şi atitudinile pe care reuşeşte s  le formeze acestora: dezvoltarea independen ei 
în gândire şi ac iune, manifestarea ini iativei şi a disponibilit ii de a aborda sarcini variate, 
manifestarea curiozit ii ştiin ifice şi stimularea imagina iei. 
 

Bibliografie: 
1. Basarab N., Transdisciplinaritatea, Editura Polirom, Iasi, 1999 
2. Ciolan, L, Dincolo de discipline – ghid pentru invatarea integrata / crosscurriculara, 
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INTEGRAREA ŞI OPERAREA CU INFORMA IILE DIN DOMENII  

ALE BIOLOGIEI, FIZICII ŞI CHIMIEI PENTRU 
ÎN ELEGEREA COMPLEXIT II LUMII VII 

 
 

Prof. NICOLAE MARIANA- Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Craiova, jud. Dolj 
 
Ca parte a realit ii obiective, lumea vie nu poate fi studiat  decât în conformitate cu 

strategia interdisciplinar . Şi aceasta datorit  complexit ii viului, mişcarea biologic , forma 
superioar  de mişcare a materiei, fiind condi ionat  de mişcarea fizic  şi chimic  în sensul c  
procesul de asimila ie şi dezasimila ie se realizeaz  în ultim  instan  printr-un complex de 
procese de natur  fizico-chimic . 

"Interdisciplinaritatea este un proces de cooperare, unificare i codificare unitar  a 
disciplinelor tiin ifice contemporane, caracteristic actualei etape de dezvoltare a cunoa terii 
tiintifice, în care fiecare disciplin  i i pastreaz  autonomia gnoseologic , specializarea i 

independen a relativ  i în acela i timp se integreaz  în sistemul global de cuno tinte", 
spunea A. Becleanu Iancu. 

În mod tradi ional, con inutul disciplinelor colare a fost conceput cu o accentuat  
independen  a unor discipline fa  de altele, adic  fiecare disciplin  de înva mant s  fie de 
sine statatoare. Astfel, cuno tin ele pe care elevii le acumuleaz , reprezint  cel mai adesea un 
ansamblu de elemente izolate, ducând la o cunoa tere static  a lumii. Aceste aspecte sunt în 
contradic ie cu varietatea mare a leg turilor i interac iunilor dintre fenomene i cu caracterul 
dinamic al acestora. 

Abordarea interdisciplinar  porne te de la ideea c  nicio disciplin  de înv mânt nu 
constituie un domeniu închis, ci se pot stabili legaturi între discipline. Succesul în activitatea 
tinerilor este posibil, numai dac  ace tia pot s  coreleze interdisciplinar informa iile ob inute 
din lec ii. 

 În aria curricular  matematic  i tiin e ale naturii, interdisciplinaritatea este absolut 
obligatorie, având în vedere aplicabilitatea direct  în practic  a chimiei, fizicii, biologiei i 
matematicii. Interdisciplinaritatea în cadrul acestei arii curriculare înseamn  studii i ac iuni 
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în planul con inuturilor i al metodologiilor, care s  ofere cunoa terea fenomenelor în 
dinamica lor, deschizând calea spre sinteze generalizatoare. 

Interdisciplinaritatea între chimie i fizic , chimie i matematic , chimie si biologie, 
fizic  i matematic , se realizeaz  în special în planul con inuturilor, având matematica drept 
instrument de lucru, fiecare demers (observare, experimentare, formulare de legi, teoretizare) 
fiind realizat în spirit matematic. Chimia, fizica i biologia au devenit mari consumatoare de 
instrumente matematice. 

În cercetarea transdisciplinar , celula s-a dovedit a fi structura comun  atât pentru 
regnul vegetal cât şi pentru cel animal, ceea ce a dus la unificarea conceptual  a acestor 
regnuri, considerate cândva f r  nici o leg tur  între ele. 

Chimia a descoperit structuri şi propriet i comune atât lumii vii, cât şi celei lipsite de 
via , ceea ce a contribuit la unitatea epistemic  dintre vegetale şi animale, pe de o parte, şi 
minerale, pe de alta. La fel fizica, cercetând diferite tipuri de interac iuni, încearc  s  
surprind  ce au comun o seam  de domenii care realizeaz  acelaşi tip de interac iune. 

Înc  din şcoal , elevul trebuie deprins cu observarea concret  şi experimentarea 
faptelor pentru a descoperi r spunsurile la anumite probleme pe care le ridic  via a. Aceasta 
nu se poate realiza f r  a adânci cunoştin ele ce fac obiectul altor ştiin e: fizic , chimie, 
matematic  etc. 

Apare limpede necesitatea eviden ierii în procesul de predare-înv are-evaluare a 
conexiunii biologiei cu fizica şi chimia. Astfel: 
- con inutul no iunii de digestie ilustreaz  suportul fizic (inclusiv mecanic) şi chimic al acestui 

proces; 
- legile fizice ale difuziunii şi osmozei – ce explic  mecanismul pasiv prin care substan ele 

trec de la concentra ie mare din lumenul intestinal, spre concentra ie mic , în sânge – îşi 
aduc contribu ia la descifrarea procesului de absorb ie intestinal , proces activ guvernat în 
primul rând de legi biologice; 

- acelaşi fenomen al osmozei explic  mecanismul absorb iei apei şi s rurilor minerale precum 
şi schimbul de substan e la nivel celular şi tisular; adev rul fizic al difuziunii gazelor de la 
presiune mai mare la presiune mai mic  permite în elegerea mecanismului respira iei 
pulmonare; 

- legile generale de mişcare a fluidelor de la presiune mare la presiune mic  guverneaz  
circula ia sângelui în sistemul închis de vase care este arborele circulator; 

- fenomenul fizic de gravita ie este implicat în în elegerea cauzal  a degluti iei, a coborârii 
urinei în vezica urinar , a coborârii sângelui dinspre partea superioar  spre inim ; 

- func ionarea aparatului locomotor pe baza diferitelor tipuri de pârghii exprim  transferul 
conceptual de la fizic  la biologie; 

- suportul material de natur  chimic  al proceselor biologice este reflectat în cunoştin ele 
privind compozi ia chimic  a citoplasmei şi nucleului, a aerului respirat, a alimentelor şi 
sucurilor digestive, a transform rilor chimice suferite de alimente de-a lungul tubului 
digestiv, a asimila iei şi dezasimila iei etc. 

În toate aceste secven e de instruire participativ  se face apel la cunoştin ele de fizic  
şi chimie necesare în elegerii proceselor biolgice respective: digestia absorb ia, circula ia, 
respira ia, metabolismul. 
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STRATEGII DE CRE TERE A MOTIVATIEI ELEVILOR PENTRU 

STUDIUL MATEMATICII 
 
 

Prof. OROS-M NARC  ADRIANA- C.S.E.I. NR.2, Bistri a, jud. Bistri a N s ud 
 
Abordarea cross-curricular  a fost practic impus  de nevoia de a cre te motiva ia 

elevilor pentru studiu, bazându-se pe corela iile impuse de logica pred rii noilor cuno tin e. 
Realizarea unor conexiuni disciplinare îmbinate cu metode didactice activ-participative 
contribuie la cre terea interesului pentru activitatea desf urat . În acela i timp tendin a de a 
integra în clas  elemente informa ionale provenite din mediul informal constituie o cale 
profitabil  de înt rire a spiritului interdisciplinar. Pe de alt  parte, se dezvolt  motiva ia 
intrinsec , deoarece se reu e te trezirea interesului, a curiozit ii pentru materialul ce trebuie 
însu it.  

Jocul matematic are multiple valen e motiva ionale, dar i educative, printre care 
amintesc: dezvoltarea spiritului colaborativ, elevul înva  de pl cere depunând un efort 
minim, elevul devine interesat de activitatea pe care o desf oar . Jocurile matematice sunt 
mijloace eficiente de activizare a întregului colectiv al clasei, contribuind la dezvoltarea 
aten iei i a atitudinii disciplinate în joc.  
Abordare cross-curricular  La spital 

tiin e 
- S  practice diferite roluri –medic, asistent, pacient- Joc de rol, fiind apreciat  fiecare 

interpretare, dar este declarat câ tig tor/câ tig tori cei care intr  cel mai bine în pielea 
personajului 

- S  se familiarizeze cu instrumentele medicale- recunoa terea acestora din trusele de  
doctor de juc rii-stetoscop, spatul , termometru etc 

- S  î i asculte b t ile inimii cu stetoscopul- exerci iu practic 
- Joc Alege i denume te- Bandaje, pansamente, seringi etc 
- Importan a rolului dietei alimentare în prevenirea bolilor. 
Matematic  
- Utilizarea i recunoa terea semnifica iei corecte a cuvintelor care exprim  rela ii spa iale 
- Joc didactic S  orienteze o persoan  care are nevoie de ajutor în interiorul unui spital 

oferind informa ii despre pozi ionarea cabinetelor medicale 
- Exerci ii –joc Cine tie câ tig  sa pozi ioneze corect ora la care au loc urm toarele 

evenimente- servirea meselor (mic dejun, prânz, cin ), vizita medical , orele de vizit , 
programul de odihn  

- Exerci iu practic de citire a unui termometru 
- Realizarea unor mul imi de elemente dup  anumite criterii- bandaje mari/mici, seringi 

groase/sub iri, mul imi cu tot atâtea elemente, mul imi cu mai multe elemente 
Abilit i practice 
- Confec ionarea unor felicit ri cu ur ri de îns n to ire pentru pacien i 
- Realizarea unor lucr ri originalefolosind materialele puse la dispozi ie 
- Evaluarea lucr rilor realizate 
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INTERDISCIPLINARITATE ÎN PREDAREA LIMBII LATINE  
(Exemplu de bun  practic ) 

 
 

Prof.  DEC  MINODORA- Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”, Craiova, jud. Dolj 
 

inând seama de condi iile specifice în care- i desf oar  activitatea i de importan a 
obiectivelor pe care trebuie s  le înf ptuiasc , profesorului de limba latin  i se cere s  fie în 
permanen  con tient atât de posibilit ile cât i de dificult ile disciplinei sale, i anume, de 
necesitatea de a asigura, într-un timp relativ scurt, însu irea unui volum mare de cuno tin e cu 
largi aplica ii asupra limbii române i a culturii generale a elevilor. Astfel, limba latin  are o 
contribu ie deosebit  la aprofundarea cuno tin elor de limba român  în scopul perfec ion rii 
deprinderilor de exprimare corect  oral  i scris .  

Un exemplu elocvent îl constituie lec ia de predare a verbului, mai precis, a modurilor 
i timpurilor formate din tema prezentului. Prima lec ie de predare a verbului nu va avea etapa 

verific rii cuno tin elor anterioare; în locul ei se va m ri etapa leg turii cu anterioarele 
cuno tin e de la limba român  i cu precizarea unor no iuni cu care se va opera în activitatea 
urm toare (comparativ: limba român -limba latin ; situa ia din limba latin  este specificat  de 
c tre profesor). 

În consecin , în prima parte a lec iei, se vor discuta urm toarele: 
Gruparea verbelor în limba român : exist  patru conjug ri: (I = a,-are; a l uda, 

l udare; a II-a  = ea,-ere: a t cea, t cere; a III-a  =e,-ere: a zice , zicere; a IV-a =i, -ire (î, -
îre): a ascu i, -ire; a hot rî, -îre); în limba latin , situa ia este identic  (I –are, a II-a –ere, a 
III-a –ere, a IV-a –ire), exceptând forma -îre, care nu exist  în limba latin . 

În limba român  sunt trei diateze: activ , pasiv  i reflexiv ; în limba latin  sunt dou  
diateze: activ  i pasiv . Sensul reflexiv este cuprins în diateza pasiv , iar verbele deponente 
au form  pasiv  i în eles activ, unele putându-se traduce în limba român  i prin reflexiv (ex. 
recordari =a- i aminti ). 

 Limba român  are patru moduri personale (indicativul, conjunctivul, condi ionalul-
optativ i imperativul; în limba latin  lipse te condi ionalul-optativ, ale c rui func ii sunt 
îndeplinite de conjunctiv) i patru moduri nepersonale (infinitivul, gerunziul, participiul i 
supinul); limba latin  are cinci (se adaug  gerundivul), dintre care: infinitivul, gerundivul i 
supinul sunt forme substantivale, iar participiul i gerunziul sunt formele adjectivale ale 
verbului. 

În limba român  sunt apte timpuri – existente în întregime la indicativ (prezentul, 
imperfectul, perfectul simplu, perfectul compus, mai mult ca perfectul, viitorul i viitorul 
anterior); în limba latin  sunt ase timpuri. 

Atât în limba român  cât i în limba latin , exist  trei persoane: I, a II-a i a III-a; 
Reg sim verbele impersonale, dintre care unele exprim  fenomene din natur  ( ninge = ningit; 
plou  = pluit; fulger  = fulgurat; tun  = tonat) i verbe unipersonale (se zice = dicitur; se 
poveste te = narratur; se întâmpl  = accidit). 

În limba român , ca în limba latin , sunt dou  numere (singular i plural). 
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În ambele limbi, pentru a exprima modul, timpul, persoana i num rul, se folosesc 
urm toarele elemente care intr  în structura verbului: 

- r d cina = elementul de baz  care nu se schimb  i care marcheaz  sensul i apar ine 
mai multor p r i de vorbire: laud, comun i verbului laudo i substantivului: laus (în limba 
român  verbul laud  i substantivul laud ); 

- tema verbal , de asemenea elementul care nu se schimb  i care apar ine, îns , unei 
singure p r i de vorbire, verbului (de pild , în limba latin  tema verbal  de la verbul laudare 
este lauda pentru c  se g se te la toate timpurile i modurile, iar de la taceo, tema verbal  este 
tace); 

- tema temporal  este elementul comun unui grup de timpuri: de pild , un grup de 
timpuri ale verbului laudo are tema prezentului lauda; altele, tema perfectului laudav, etc. 

- sufixul este un sunet sau un grup de sunete care precizeaz  un anumit timp al unui 
mod; de exemplu, sufixul imperfectului este –ba; 

- desinen ele sunt sunete sau grupuri de sunete, care precizeaz  o anumit  persoan  la 
un anumit num r (de exemplu, -t este desinen a persoanei aIII-a singular, iar desinen a –nt 
marcheaz  persoana a III-a plural). 

Astfel, am l murit aceste probleme referitoare la modurile i timpurile formate din 
tema prezentului, f când o ampl  leg tur  cu acele no iuni cunoscute de elevi de la limba 
român . 

 
 

UTILIZAREA TEMELOR CROSS-CURRICULARE  
ÎN PREDAREA  BIOLOGIEI 

 
 

Prof. MISKOLCZI CAMELIA- coala Gimnazial  B se ti,  jud. Maramure  
 

Elevii de azi se confrunt  cu o societate în continu  schimbare, cu provoc ri ce, 
uneori, îi maturizeaz  prea devreme. Este o lupt  pentru supravie uire care  se duce în plan 
psihologic i intelectual. Reu esc cei care tiu s  g seasc  solu ii, s  comunice, s  lucreze în 
echip , s  rezolve probleme, au o atitudine pozitiv , încredere în sine, tiu cum s  g seasc  
informa ia de care au nevoie, s  extrag  esen ialul din detalii, cu alte cuvinte, sunt capabili s  
se adapteze, s  foloseasc  ceea ce tiu în contexte noi, s  gre easc , dar s  mearg , totu i, mai 
departe. 

Pentru noi, ca profesori, provocarea este i mai mare pentru c  trebuie s  îi preg tim 
nu numai s  fac  fa  acestor provoc ri, ci s  ias  înving tori, s  le oferim atât cuno tin ele 
cât i instrumentele psihologice pentru a reu i. În acest context, o abordare a pred rii-înv rii 
care s  elimine grani ele rigide dintre disciplinele de înv mânt devine mai mult decât 
necesar . În lec iile de biologie, cele mai multe fenomene i concepte nu pot fi explicate f r  
ajutorul chimiei i fizicii. Fotosinteza, fiziologia ochiului, circuitul materiei i energiei în 
natur  sunt doar câteva exemple. Alternând activit ile pe discipline cu cele transdisciplinare 
se creeaz  premizele pentru o predare integrat  prin care elevul s  stabileasc  rela ii între 
cunoştin ele, capacit ile, competen ele, atitudinile şi valorile care apar in unor discipline 
şcolare distincte. 

Lucian Ciolan, în lucrarea sa ,,Înv area integrat . Fundamente pentru un curriculum 
transdisciplinar”, consider  c  temele cross-curriculare care pornesc de la problemele 
semnificative ale lumii reale, cu relevan  pentru via a de zi cu zi i de la nevoile de înv are 
ale elevilor în contextul lumii de azi, care implic  participarea activ  a elevilor, au ca avantaje 
atât apropierea colii de via a real  (cu accent pe practic , nu doar pe teorie), cât i formarea 
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de competen e, atitudini i valori transversale i transferabile, utile pentru dezvoltarea 
personal , profesional  i social  a elevilor.  

În cadrul disciplinei biologie, abordarea cross-curricular  poate s  ia forma unei teme, 
unei unit i integrate de studiu, c reia îi este alocat  o parte din curriculumul disciplinei, cu 
obiective i con inuturi prestabilite, spre exemplu, educa ia ecologic . În activit ile 
extracurriculare, transdiciplinaritatea poate fi inclus  în: proiecte colare, individuale sau de 
grup, excursii tiin ifice, munca în contexte specifice, participarea la programe de schimb, 
activit i în cadrul comunit ii. 

În func ie de scopul utiliz rii lor ca vehicule ale integr rii curriculare, literatura de 
specialitate grupeaz  temele cross-curriculare în trei tipologii.  

Astfel, temele-pretext sunt un ansamblu de con inuturi tematice, utilizate pentru a crea 
conexiuni, pentru a reuni cuno tin e i deprinderi înv ate la diverse obiecte de studiu. Spre 
exemplu, in cadrul temei ,,Folosirea plantelor în industria modei” scopul se refer  mai pu in 
la dobândirea de cuno tin e despre tema abordat , cât mai ales la  stabilirea de pun i de 
leg tur  între domenii aparent independente –biologia i educa ia tehnologic .  

Temele-suport sunt utilizate pentru a sus ine dezvoltarea unor deprinderi sau 
competen e integrate, cum sunt: luarea de decizii, competen e antreprenoriale, comunicarea 
intercultural , pentru a c ror formare i dezvoltare nu mai sunt suficiente cadrele unei anumite 
discipline. O asemenea tem  poate fi, de exemplu,  ,,Alimenta ia vegetarian  –avantaje i 
dezavantaje ”. Temele-context creeaz  oportunit i pentru elevi de acces la explorarea unor 
probleme ale lumii contemporane: ,,efectul de ser  i înc lzirea global ”, ,,s r cia”, ,,armele 
biologice”, au o puternic  orientare practic , mai ales dac  înv area se produce prin 
experimentare, investigare i descoperire. 

În lucrarea ,,Proiectul Multi-touch. Dezvoltarea de lec ii transdisciplinare în sistemul 
educa ional din România”, prezentat  în cadrul Conferin ei Interna ionale de Înv mânt 
Virtual, Cluj-Napoca,2011, dr. Silvia F t subliniaz  c  în activitatea de proiectare a 
con inuturilor transdiciplinare, cadrul didactic trebuie s  cunoasc  în prealabil tipologia 
experien elor de înv are specifice acestei abord ri. Acestea pot fi: de tip I, adic  experien e 
general exploratorii -  sunt concepute activit i ce confer  elevului ansa de a identifica aria 
tematic  de interes; de tip II – activit i alternative pe grupe de antrenament, sunt concepute 
experien e diferen iate de înv are prin metode orientate spre dezvoltarea proceselor 
intelectuale i emo ionale; tipul III – investiga ii individuale sau pe grupuri mici, este un 
stagiu de crea ie a unor produse tiin ifice sau artistice ce reclam  un comportament 
specializat din partea elevului. 

De i integrarea con inuturilor colare prin predarea transdisciplinar  are multiple 
avantaje, exist  i dezavantaje ce trebuie luate în considerare. Riscul superficialit ii este 
mare, conceptele nu sunt aprofundate, este defavorizat  formarea de no iuni clare, ceea ce 
poate duce la creearea de confuzii, la o în elegere gre it  a fenomenelor sau la înlocuirea 
realit ii cu proiec ii creative.  Elevul nu are siguran a cunoa terii unui anumit domeniu, nu î i 
d  seama de drumul pe care l-a parcurs pe m sur  ce avanseaz  în materie. Se sacrific  
rigoarea i profunzimea specifice în abordarea unidisciplinar  în favoarea unei simplific ri 
excesive.  

În dorin a noastr  de a fi moderni, de a inova modalit ile de predare i de a stimula 
elevii, cea mai eficient  solu ie este realizarea unui echilibru între diferen ierea pe discipline 
i integrarea total .  
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UTILIZAREA SOFT-ULUI MICROSOFT  MATEMATICS   IN 
PREDAREA MATEMATICII LA CLASELE A IX-a -  PROFESIONAL  

 
 

Prof. STAN MIHAELA- Colegiul Tehnic “Petru Poni ”, Roman, jud. Neam  
 
Matematica este  una dintre competen ele de baz , fundamental  pentru înv area de-a 

lungul întregii vie i, fiind esen ial demersul de a motiva elevii s  înve e matematic  atât 
pentru a ridica nivelul performan elor în şcoal  cât şi de a îmbun t i oportunit ile lor de 
reuşi în dezvoltarea profesional . Cu toate progresele înregistrate în domeniul metodicii 
pred rii matematicii şi ştiin elor, înc  se constat  dificult i în predarea acestora în şcolile 
profesionale, în înv area unor concepte ştiin ifice de baz , în în elegerea ideilor şi 
rela ionarea cunoştin elor din diferite domenii.. 

 La fel cum era acum o sut  de ani,  elevii sunt obliga i s  memoreze o mul ime 
de reguli i teoreme, în scopul de a rezolva probleme de matematica. Dar noi tim c  ast zi ei 
pot ob ine acelea i rezultate folosind calcule simple pe 
calculator.Tehnologiile informa ionale pot s  schimbe 
metodele tradi ionale de rezolvare a problemelor de 
matematic .  

Elevilor  mei din clasa a IX-a , de la Şcoala 
profesional ,  profil: Mecanic  le lipsesc competen ele 
de baz  ( de citit , de calcul ,la lipsesc  no iunele 
matematice elementare) ,  iar la testul ini ial  media  
clasei a fost 2,35. Este foarte  dificil pentru ca ei s   
resolve  cele  mai simple probleme. De aceea , 
obiectivul principal al activit ilor derulate de mine  la 
clas  , este  acela de a  transforma  matematica în 
disciplin  atractiv  şi aplicând metode active 
participative , centrate pe elev s  reusesc s -i  abilitez  pe acesti elevi  cu competente 
matematice de baz , coerspunz toar programei şcolare în vigoarecare, mai ales c  matematica  
este suportul în  preg tirea  pentru profesia viitoare.  

Am considerat c  entru o însuşire cât mai eficient  a no iunilor matematice se impune 
folosirea de metode, procedee şi mijloace de înv mânt modern- software  matematice,  f r  

a exclude în totalitate pe cele tradi ionale. 
Matematica se face cu creionul pe hârtie! 
Resursele digitale reprezint  auxiliare 
suport pentru înv are. Softul educa ional 
reprezint  un r spuns  la o întrebare spinoas  
care îi preocup  pe cei mai mul i profesori de 
matematic  : cum s  îi atrag şi s  îi motivez 
pe elevi s  înve e la aceast  disciplin ? Softul 
educa ional reprezint  artificiul care se poate 

reaprinde interesul elevului pentru matematic  şi  dac  este bine proiectat, poate s  –l men in  
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aprins, determinând pentru început m car o apropiere şi o „împrietenire” a elevului cu 
rigoarea matematicii .  

 Am folosit Microsoft Mathematics 4.0. Este unul dintre cele mai bune programe 
pentru rezolvarea problemelor la matematic , disponibil gratuit pentru sistemul de 
operare Windows  Un adev rat software must-have, care ajut  elevii la rezolvarea 
problemelor de matematic  şi nu numai. 

Elevii pot calcula  orice formul  doresc şi o pot vedea întro reprezentare 2D sau 3D.  
În cîteva secunde elevii pot deriva sau integra  func ia dorit , pot afla r d cinile 

func iei , punctele de extrem  sau de inflexiune, într-o singur  vizualizare. 
Modul de utilizare uşor, le   permite elevilor  s  rezolve ecua ii liniare, foarte repede.  
Se pot efectua  calcule în  orice sistem numeric cu baza de la 2 la 18.  
Se pot  converti unit i de la un sistem la altul, cum ar fi Celsius- Fahrenheit, mile la 
kilometru, inch la picior şi aşa mai departe. 
Se pot efectua calcule  cu vectori, matrici şi determinan i. 
Toate aceste caracteristici sunt combinate în aceast  aplica ie care pote face înv area 
matematicii mult mai uşoar . 

Interfa a :  
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Calculator Pad , care include urm toarele butoane: Statistici, Trigonometrie, Algebra 
liniar , Calcul, Standard, i Butoane favorite . 
2. Worksheet  este afi at  în mod implicit, i este locul unde se vor  face de cele mai multe 
calcule numerice.  
3.  Graphing poate fi folosit pentru a reprezenta grafic ecuatii, , inegalit i, func ii i expresii. 
4.  Math Tools : Îîn grupul Instrumente, ve i vedea butoane pentru instrumente suplimentare : 
                • Equation Solver - pentru a rezolva o singur  ecua ie sau a unui sistem de ecua ii. 
                • Formulas and Equation – g sesc multe formule utilizate pe scar  larg , 
constante i ecua ii pentru o gam  variet   de discipline din aria  matematic  i tiin e, inclusiv 
algebra, geometrie, chimie i fizic . Da i clic pe o ecua ie pentru a o explora grafic sau pentru 
a o rezolva  
 • Triangle  Solver-pentru a  calcula laturi, unghiuri, precum i pentru a ob ine alte 
informa ii  
 • Unit Conversion Tool -pentru a converti m sur torile într-un sistem de unit i la altul. 
Exemplu:  
Clasa : a IX-a Profesional   
 Disciplina: Matematica 
Titlul lec iei: Ecuatia de  gradul II. Exerci ii  aplicative. 

1 

2 3 4 
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Obiective opera ionale: 
a) cognitive:-s -şi însuşeasca formula discriminantului şi formula de rezolvare a   ecua iei de 
gradul al II-lea ax2+bx+c= 0 ,a0 
-s   utilizeze opera ii cu numere reale şi 
propriet ile acestora în rezolvarea unor 
ecua ii. 
-sa rezolve ecua ii reductibile la forma 

ax
2
+bx+c=0(a 0). 

b) formative:-s  poat  determina dac  o 
ecua ie de gradul al II-lea are sau nu 
solu ii şi în caz    afirmativ s  ştie s  le 
determine folosind formula de  rezolvare;  
-s  prezinte într-o maniera clar , corect  
şi concis , oral sau scris  succesiunea 
paşilor de  rezolvare a ecua iei de gradul 
al II-lea folosind terminologia şi no iunile adecvate; 
Pentru rezolvarea ecua iei de gradul II, cu ajutorul softului se vor parcurge  urm toarele etape. 

-   se utilizeaz  Equation Solver. Acesta  ofer  o modalitate u oar  de a introducea  
ecua ie. Solu ia ecua iei este afi at   în foaia de lucru.  
 

 

 
 

 

1. În meniul  Home , din grupul Tools, se alege  Equation Solver.  
2. In lista  Equation Solver, se d  click  pe 

num rul de ecua ii pe care vrem s  le 
rezolv m . 

3. Scriem ecua ia în caseta text  
 
Not : Nu trebuie ap sat  tasta  a tastaturii 
Enter înainte de a scrie întreaga ecua ie . 

4. Click Solve 
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ROLUL I IMPORTAN A ACTIVIT ILOR MATEMATICE 
 LA VÂRSTA PRE COLAR  

 
 

Prof. înv. preşcolar TR ISTARU MARIA-L. T. “Petre Ionescu Muscel”, Domne ti, jud. Argeş 
 
Activit ile cu con inut matematic din gr dini  vizeaz  stimularea dezvolt rii 

intelectuale a copiilor,contribuie la trecerea treptat  de la gândirea concret-intuitiv  la 
gândirea simbolic , abstract , preg tind copiii pentru în elegerea şi însuşirea matematicii în 
clasa I. O aten ie deosebit  trebuie s  se acorde principiului valorific rii maximale a func iilor 
formative ale jocului c  activitate specific  a copilului preşcolar şi c  form  de desf şurare a 
unor ac iuni instructiv-educative din gr dini , c  mijloc şi metod  specific  înv rii de tip 
preşcolar în vederea preg tirii lor pentru şcoal .  

Întrucât elementul de baza al activit ilor de instruire îl constituie limbajul, volumul şi 
calitatea vocabularului influen eaz  nemijlocit randamentul muncii şcolare şi adaptarea 
copilului la via  în colectiv-s r cia vocabularului şi stâng cia în exprimare pot frân  nu 
numai progresul intelectual şi munc  de înv are, dar pot produce modific ri în st rile afective 
ale copiilor (timiditate, team ) şi în atitudinea lui fa  de şcoal . De aceea îmbog irea şi 
corectarea vocabularului, ca şi a mijloacelor de exprimare în cadrul unei variante forme de 
activitate, ar trebui s  preocupe mai intens pe educatori. În vederea îmbun t irii muncii sub 
acest aspect, aş sus ine ideea frecvent rii obligatorie a grupei mari de la gr dini .  

Este cunoscut faptul c  matematica a avut întotdeauna un rol hot râtor în dezvoltarea 
gândirii, acea dimensiune specific uman  care st  la baza progresului şi constituie impulsul 
dinamicii sociale. Deoarece matematic  se înva  din via  şi pentru via , în elegerea 
conceptelor ei, operarea cu ele conduce la formarea unei gândiri mereu logice şi creatoare. Cu 
cât educa ia preprimar   pune accent, prin mijloace specifice pe dezvoltarea intelectual , cu 
atât mai performant  va fi aptitudinea pentru pre colaritate. 

Rolul activit ilor matematice în gr dini e este de a constitui o ini iere în procesul de 
matematizare ceea ce asigur  în elegerea unor modele uzuale ale realit ii. Procesul de 
matematizare la copii mici este conceput c  o succesiune de activit i-observare. 

Con inutul matematicii de la clasa I trebuie s  fie o continuare fireasc  a activit ilor 
matematice din gr dini . În acest scop educatoarele de la grupa mare studiaz  programa 
clasei I, iar înv torii de la clasa I studiaz  programa de la gr dini . Conform programei de 
matematic  de clasa I în primul trimestru şcolar copiii vor face: 

  a)Prezentarea unor mul imi de obiecte,recunoaşterea obiectelor şi intuirea lor, 
formarea no iunii de mul ime şi element. La acest capitol am pus accent în primele lec ii pe 
formarea mul imilor cu piese din trusa Dienes, dup  diferite propriet i (culoare, form , 
m rime, pozi ie). În acest timp se formeaz  depriderea de a recunoaşte în clasa obiectele cu 
propriet i asem n toare sau diferite, cu cele din trusa. Aici am pus accent pe precizarea 
domeniului de defini ie a propriet ii. Exemplu:mul imea pieselor roşii de pe mas , mul imea 
copiilor din clasa noastr , etc. Copii trebuie s  vin  la gr dini  cu deprinderea de a 
“form ”mul imi dup  propriet i, dar şi cu verbalizarea necesar . Dac  spunem “mul imea 
copiilor” nu este complet definit, trebuie precizat locul, domeniul (mul imea copiilor din 
banca). În acest sens educatoarele folosesc al turi de obiecte concrete fişe “Coloreaz  
obiectele de aceeaşi form  de pe hârtie” cu o anumit  culoare sau separ  “prin încercuire” 
dup  culoare, m rime sau form , figurile geometrice de pe fişe, etc. 

 Atât educatoarele cât şi înv torii care predau la clasa I au în vedere necesitatea 
preciz rii corecte a no iunii de element şi apartenen a, cât şi a verbaliz rii corecte a no iunii 
de mul ime: “creionul este un element al mul imii creioanelor de pe mas ” şi nu “creionul este 
un element al creioanelor” sau creionul este al lui Ionel, etc. Astfel la afirma ia “creionul este 
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un element al creioanelor” nu se precizeaz  care mul ime de creioane, de unde etc. Iar în al 
doilea caz “creionul este al lui Ionel” se confund  apartenen a la mul imea creioanelor date cu 
posesia. Copiii posed  creioane, dar copiii apar in mul imii copiilor din clasa I, iar creioanele 
apar in mul imii creioanelor de pe b ncile copiilor din clasa I. Existen a unui front comun de a 
da no iuni bine şi complet definite duce la creşterea eficien ei pred rii matematicii. 

b) Cunoaşterea intuitiv  a figurilor geometrice. Activit i sub form  de joc cu 
corpurile geometrice. Pentru a corela cunoştin ele de la gr dini  cu cele de la clasa I, privitor 
la predarea matematicii, atât educatoarele cât şi înv torii organizeaz  activit i de parti ie 
(separare) a pieselor din trusa Dienes sau Logi I, Logi II, dup  form . Aici se precizeaz  c  
“piesele” din trus  sunt m rginite de fe e în form  dreptunghiular , triunghiular , cerc. 

c) Activit i practice pentru cunoaşterea culorilor :roşu, galben, albastru, verde, violet, 
negru, portocaliu. Rezult  o sarcina în plus pentru educatoare-ca pe lâng  cunoştin ele de la 
gr dini , s  insiste şi asupra recunoaşterii majorit ii culorilor. E bine ca în cadrul fişelor 
individuale s  se foloseasc  toate culorile cu însuşirea denumirii lor, atât prin convorbiri 
individuale cu copiii, cât şi prin utilizarea unor jocuri corespunz toare. 

d) Introducerea no iunilor şi a termenului de propriet i(însuşire). Recunoaşterea 
propriet ilor principale le elementelor dintr-o mul ime. Aşa cum ştim, copilul face cunoştin  
cu no iunea de proprietate înc  de la grupa mic . Deci, din acest punct de vedere,realiz m o 
corelare corespunz toare a cunoştin elor matematice de la gr dini  cu cele de la clasa I. 

e) În cadrul grupei, prin activit i zilnice, se pot form  copiilor deprinderi de a 
compar  “obiectele” corespunz toare programei de la clasa I, astfel : “mai mare”, “mai 
mic”(sob  este mai mare decât scaunul), “mai lung”, “mai scurt”(banca este mai lung  decât 
mas ), “mai înalt”, “mai scund”(se pot folosi copii: Ionel este mai înalt decât Marin). Privitor 
la rela iile spa iale se recomand  ca prin exemple concrete s  se formeze no iuni c : 
“deasupra”, “dedesubt”, “la stânga”, “la dreapta”, “sus”, “jos”, “în fa ”,“în spate”. Trecerea 
de la gr dini  la clasa I reprezint  un salt calitativ din toate punctele de vedere. Succesul sau 
insuccesul copiilor la matematic ,se datoreşte în mare m sur  şi modului cum sunt îndruma i 
copiii “s  treac ” acest “prag”.  

Astfel activit ile matematice de dobândire de noi cunostin e, secven ele de prezentare 
a con inutului şi dirijare a înv rii se realizeaz  concomitent, ocupând o pozi ie privilegiat . 
În activit ile matematice de consolidare şi sistematizare, secven ele de reactualizare, dirijarea 
înv rii şi ob inerea performan ei sunt dominante, iar noul  con inut apare sub form  unor 
situa ii problem  în cadrul  acestora. În plan metodologic, strategia didactic  solicit  
identificarea a dou  forme specifice de organizare a activit ilor matematice 
-activit i matematice pe baz  de exerci ii; 
-activit i matematice sub form  de joc didactic matematic. 
Activit ile matematice pe baza de exerci ii matematice sunt forme de organizare specifice ce 
permit realizarea cu eficien  a tuturor tipurilor fundamentale de activit i matematice.  
Ele eu la baz  urm toarele caracteristici: 
-îmbin  activitatea frontal  cu cea diferen iat  şi individual ; 
-impun  folosirea de material individual; 
-exerci iile sunt structurate pe secven e didactice; 
-sarcinile exerci iilor constituie itemi în evaluarea de progres; 
-formeaz  deprinderi independente de munc  şi autocontrol; 
-asigur  însuşirea şi folosirea unui limbaj matematic corect prin motivarea ac iunii. 
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ROLUL CERCULUI INTERDISCIPLINAR ÎN CREŞTEREA 
MOTIVA IEI ÎNV RII FIZICII ŞI A CHIMIEI 

 
 

Prof. BABALEAN AUREL1, prof. IONIC  MIHAELA2 –  
1,2Colegiul „Ştefan Odobleja”, Craiova, jud. Dolj 

 
Interdisciplinaritatea reprezint  un proces de cooperare, unificare şi codificare a 

disciplinelor ştiin ifice contemporane, caracteristic actualei etape de dezvoltare a cunoaşterii 
ştiin ifice, în care fiecare disciplin  îşi p streaz  autonomia gnoseologic , specializarea şi 
independen a relativ  şi, în acelaşi timp, se integreaz  sistemului global de cunoştin e. 
Tendin a de unitate în cunoaştere nu este nou . Nevoia aceasta de unitate s-a afirmat cu o 
vigoare deosebit  în momentele revolutive ale cunoaşterii: Renaşterea european  şi 
Iluminismul francez. Promovarea interdisciplinarit ii constituie una dintre tr s turile 
definitorii ale progresului ştiin ei contemporane. 

Interdisciplinaritatea reprezint  o modalitate de organizare a con inuturilor înv rii cu 
implica ii asupra întregii strategii de proiectare a curriculum-ului, care ofer  o imagine unitar  
asupra fenomenelor şi proceselor studiate în cadrul diferitelor discipline de înv mânt şi care 
faciliteaz  aplicarea cunoştin elor şcolare în diferite situa ii de via . 

Chimia, fizica, biologia, matematica, disciplinele tehnice (dac  ne referim doar la 
ştiin ele exacte), ofer  spre cunoaştere un volum de informa ii care întrece cu mult capacitatea 
de memorare şi asimilare. În acest context sistematizarea cunoştin elor, coordonarea 
procesului instructiv între cât mai multe discipline au impus cu necesitate structurarea 
interdisciplinar , ca factor de optimizare a procesului instruire. Abordând astfel predarea, 
elevul va în elege c  fiecare ştiin  ca – fizic , chimie, biologie, matematic , discipline 
tehnice – are zone de interferen  constituind zone deschise. Folosirea de activit i 
interdisciplinare stimuleaz  ini iativa proprie a elevilor, antrenându-i într-o activitate de 
cercetare adev rat  la nivelul lui de preg tire, sporind eficien a formativ  a lec iilor de fizic , 
chimie, discipline tehnice, matematic  ; astfel se formeaz  atitudinea de explorare, c utare, 
investigare. Ne-am propus înfiin area în şcoala noastr  a unui cerc interdisciplinar din dorin a 
acut  de a transpune în practic  aceast  manier  modern  de abordare a con inuturilor de 
chimie şi fizic . De asemenea dorim s  venim în întâmpinarea elevilor ce doresc s  
aprofundeze aceste con inuturi. Dorim ca acest cerc s  fie unul util profesorilor şi elevilor 
deopotriv . Tematica acestui cerc este una flexibil  şi abordeaz  cele mai interesante 
con inuturi de chimie şi de fizic  « altfel decât la clas  ». Tematica a fost conceput  împreun  
cu elevii pentru a surprinde aspectele de interes pentru ei. Modalitatea de lucru este una 
deschis , interactiv . În calitate de profesori de fizic  respectiv de chimie întocmim „fişe de 
lucru” pentru fiecare tem  propus  din perspectiv  interdisciplinar  pentru ca fiecare elev 
participant la acest cerc s  aib  propriul „portofoliu” astfel încât modalitatea de lucru s  fie 
cât mai eficient , util , pl cut .  

Prezent m o tem  abordat  interdisciplinar în cadrul cerului din coal . 
Ce este osmoza? Cum se transmit apa şi mineralele c tre r d cinile plantelor? Cum 

transfer  animalele hrana digerat  din intestine în vasele de sânge? Pân  la urm , nu se poate 
observa nici o gaur  în r d cinile plantelor sau în pere ii intestinelor animale. Procesul prin 
care se face acest transfer se numeşte „osmoz ”. 
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Atunci când al turi dou  gaze f r  nimic care s  stea în calea lor, ele se vor amesteca 
repede. Acelaşi lucru se întâmpl  şi cu majoritatea lichidelor. De exemplu, o pic tur  de 
cerneal  va da unui întreg pahar de ap  o culoare estompat  şi uniform . 

În cazul osmozei, amestecul se petrece cu ajutorul unei membrane, cum ar fi pere ii 
sub iri ai porilor plantelor sau cutele intestinelor. Membrana încetineşte amestecul, dar nu îl 
opreşte. 

În cazul creaturilor vii, osmoza permite anumitor substan e s  treac  prin pere i, în 
timp ce altele sunt împiedicate s  o fac . Acest proces e decis, în parte, mul umit  structurii 
membranei şi, par ial, a structurii substan ei cu care aceasta intr  în contact. Oamenii de 
ştiin  cred c , în timpul osmozei, substan ele dizolvate trec prin spa iile dintre molecule şi 
continu  s  formeze membrana. 

Substan ele care intr  în contact cu o membran , o împing şi exercit  „presiune 
osmotic ”. Partea substan ei dizolvate cu mai multe particule exercit  presiunea osmotic  mai 
mare şi, implicit, direc ia în care majoritatea traficului celular merge, începând de la regiunea 
cu cea mai mare presiune, pân  la cea mai mic . 

Traficul este bidirec ional. Astfel, orice intr  printr-o membran  osmotic , poate fi şi 
eliminat. În corpul uman, membranele venelor de sânge, de exemplu, las  substan ele s  
treac  prin ele în mod constant. Astfel, mâncarea digerat  este asimilat  de sânge, iar reziduul 
de carbon iese din sânge prin pl mâni. 

Osmoza este un fenomen în care apa pura curge dintr-o solu ie diluat  printr-o 
membrana semi-permeabila intr-o solu ie cu concentra ie mai mare. Semi-permeabil înseamn  
c  membrana va permite moleculelor mici şi ionilor s  treac  prin aceasta, dar ac ioneaz  ca o 
barier  în calea moleculelor mai mari sau a substan elor dizolvate. Pentru a ilustra acest lucru, 
s  presupunem c  o membrana semi-permeabila este plasata între dou  compartimente într-un 
rezervor. 

Presupunând ca membrana este permeabila la 
ap , dar nu la zah r. Dac  punem o solu ie de 
zah r într-un singur compartiment şi solu ie de 
ap  pur  în cel lalt, sistemul va încerca s  
ajung  la echilibru prin a avea aceeaşi 
concentra ie pe ambele capete ale membranei.  

Singura modalitate posibil  de a face 
acest lucru este ca apa s  treac  de la compartimentul de ap  pur  la compartimentul de ap  
dulce. Când apa trece prin membran  la solu ia de zah r, nivelul de lichid în compartimentul 
de ap  s rat  se va ridica pana la o presiune suficient , cauzat  de diferen a de nivel între cele 
dou  compartimente, care v-a opri osmoza. Aceast  presiune, echivalent  cu for  pe care 
osmoz  pare s  o exercite în încercarea de a egaliza concentra iile de pe ambele p r i ale 
membranei, se numeşte presiune osmotic . 

 
 
 
 
 

 

 
Prezent m în continuare din  tematica cercului nostru interdisciplinar şi un exemplu 

concret de „fiş  de lucru”. 
Scop:  Pentru a demonstra procesul de osmoz  

http://www.crvchemicals.ro/dosar-tehnic/principii-de-baza-osmoza/
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Corolar teoretic Osmoza este procesul prin care solu ii de concentra ii diferite se deplaseaz  
prin membrane semipermeabile din zona concentra iei mai sc zute în cea cu concentra ie mai 
mare. Presiunea osmotic  este for a  care mut  moleculele din zona de concentra ie sale mai 
mare în cea a concentra iei sale mai mici. 

Materiale necesare: 
 Zah r 
 Sticl  transparent  sau pahar de laborator / castron de plastic 
 Pâlnie - o pâlnie de sticl  transparent  cu un tub lung, calibrat 
 Solu ie concentrat  de zah r 
 Ap  distilat  
 membran  semipermeabil  cum ar fi hârtie pergament sau celofan 
 Sfoar  pentru a fixa membrana la gura canalului pâlniei. 
 Stand cu o clem  pentru a fixa pâlnia în pozi ie 

Experiment  
Timpul estimat - Aproximativ 10 de minute pentru a configura aparatul i 2-3 ore dup  aceea 
de a face observa ii. 
Algoritm de lucru 
1. Se monteaz  o membran  semi-permeabil  cu grij  peste gura unei pâlnii, cu ajutorul 
firului. 
2. Se r stoarn  pâlnia, astfel încât gura este acoperit  în partea de jos; se  umple paharul 
pâlnia cu solu ia concentrat  de zah r. 
3. Se umple paharul cu ap  distilat  i apoi se scufund  pâlnia care con ine solu ia concentrat  
de zah r cu partea acoperit  cu membran  spre baza paharului. 
4. Se fixeaz  tubul de pâlnie într-o pozi ie vertical , l sând un spa iu între gura acoperit  i 
baza paharului. 
5. Se marcheaz  nivelul solu iei de zah r în tubul  pâlniei i se las  pentru ceva timp. 
Not :Paharul de laborator poate fi umplut trei sferturi cu ap  distilat , în timp ce pâlnia 
trebuie s  aib  un spa iu l sat gol în tubul s u pentru a permite ca  nivelul solu iei s  creasc  
în curs de faza de observare a acestui experiment.                                    
Observa ie: Nivelul solu iei în tubul pâlniei se ridic  i membrana se curbeaz  afar  spre 
baza vasului care îl con ine. 
Rezultat: Cre terea nivelului solu iei în tubul de pâlniei se datoreaz  mi c rii moleculelor de 
ap  în pâlnie i pahar. Acest lucru se produce deoarece apa are o concentra ie mai mic  în 
solu ia concentrat  de zah r decât în pahar iar moleculele de ap  tind s  treac  din zonele de 
concentra ie  superioar  în cele cu concentra ie inferioar . 
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PROIECTUL ERASMUS DE PARTENERIAT STRATEGIC ÎN 
DOMENIUL ŞCOLAR  “THINKING … CODING”.  

DISEMINARE GHID “Teaching Method and Flexible Tools” 
 

 
Prof. MANAFU GEORGETA- Liceul Teoretic “Tudor Arghezi”, Craiova, jud. Dolj 

 
Liceul Teoretic “Tudor Arghezi” implementeaz  PROIECTUL ERASMUS DE 

PARTENERIAT STRATEGIC IN DOMENIUL SCOLAR  “THINKING … CODING”. 
Coordonatorul la nivel european este I CIRCOLO DIDATTICO STATALE “N. FORNELLI”, 
BITONTO, ITALIA. 

Partenerii din proiect sunt: 
LICEUL TEORETIC “TUDOR ARGHEZI”, CRAIOVA, ROMANIA 
SOLSKI CENTER CELJE,  CELJE, SLOVENIA 
OZEL IKEM IKOKULU, ARSUZ, TURCIA 
OOU GOCE DELCEV, KAVADARCI, MACEDONIA 

Proiectul  este   implementat pe o perioada doi ani (1.12.2015-30.11.2017)  si in 
cadrul proiectului desfasuram  urmatoarele activitati: 

realizarea, pilotarea, testarea şi validarea metodelor intelectuale  de predare şi a unor 
instrumente flexibile; 

crearea unei platforme web pentru a împ rt şi şi disemina metodele şi rezultatele 
testului pilot; 

2 sesiuni scurte de training in gandire computationala pentru  elevi si profesori; 
5 evenimente de multiplicare. 
In cadrul proiectului a fost  elaborat rezultatul intelectual/GHIDUL „Metode si 

instrumente flexibile de predare”. Echipa din Romania a realizat studii de cercetare si a 
elaborat/prezentat: 

 -macheta pentru realizarea GHIDULUI " Metode si instrumente flexibile de predare" 
si a propus-o partenerilor pentru a fi discutata si a stabili forma finala; 

- metodele conversa ia didactic , observarea didactic , demonstratia, invatarea prin 
descoperire, explozia stelara, metoda de evaluare "p l riile gânditoare" ( „Thinking   hats”), 
metoda de evaluare modern '" ciorchinele", metoda algoritmiz rii, metoda instruirea 
programat , metoda model rii didactice, metode de simulare (jocul de rol);  

- mijloace de instruire,  mijloace  de invatamant de evaluare a cuno tin elor elevilor, 
mijloace de invatamant naturale,  mijloace de invatamant de substitu ie,mijloace de 
invatamant logico-matematice (ideale),  mijloace de invatamant ac ionale, mijloace de 
invatamant informatice;   

- priorit i de formare pentru profesori în domeniul  IT la nivel national si judetean -
cursul jude ean"Proiectarea didactic  în aria curriculara matematica-stiinte"-CCD Dolj; 

- priorit i de formare pentru elevi în domeniul  IT la nivel national si interjudetean- 
concursul interjude ean "PRONATURA"-CAERI; 

- priorit i de formare pentru profesori în domeniul  IT, curs na ional POSDRU 
"PROWEB"; 

- priorit i de formare pentru profesori în domeniul  IT la nivel national si judetean 
cursul jude ean"Noi directii in evaluarea competentelor la disciplinele din aria curriculara 
matematica-stiinte"-CCD Dolj; 

-aplicatii de LOGICA  matematic  pentru clasa pregatitoare şi pentru clasele I-XII; 
-studiu de cercetare pentru www.ESLKidStuff.com 
 EDU START ENGLISH, 

http://www.eslkidstuff.com/
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 www.mingoville.com,https://www.gamestolearnenglish.com/ 
http://www.eslgamesplus.com/fun-games/ 
 http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/games 
http://www.digitaldialects.com/English.htm,  
-  platforma  AEL, ECDL, Oracle, Moodle, w3school; 
-Jocurile online care simuleaza cele 4 operatii matematice pentru clasele I-IV: Balanta 

perfecta, Aseaza bile, Barbie, Scooby doo, Carti potrivite; pentru clasele V-VIII jocurile de 
strategie: Caramida in labirint, Gradina si insectele,Omul grotei, Cubul, iar pentru clasele IX-
XII: Statiunea de ski, Geniul Calculatoarelor, Aeroplan Online, Aparare si strategie, Expeditie 
la pol. 

- algoritmi in preudocod pentru clasele I-XII 
- instructiuni JAVA 
Au fost aplicate chestionare. 
Rezultatul intelectual, GHIDUL "TEACHING  METHODS AND FLEXIBLE 

TOOLS,  al proiectului a fost   finalizat la finalul lunii octombrie. 
In luna octombrie cinci profesori de la Liceul Teoretic "Tudor Arghezi" au   participat 

la SHORT-TERM JOINT STAFF TRAINING EVENTS in Italia. Urmeaza sa se  desfasoare  
evenimentul de multiplicare din Romania in luna martie. 

In luna mai 2017  se va desfasura "Blended mobility of school learners" cu titlul 
"Coding Olimpic Game" la care vor participa  7 elevi din Liceul Teoretic “Tudor Arghezi” 
insotiti de un profesor. Activitatea se va desfasura in Slovenia. 

 
 

STRATEGII DE CRE TERE A MOTIVA IEI  ELEVILOR  
PENTRU STUDIUL MATEMATICII 

 
 

Prof. POP ADRIANA LIDIA MANUELA- coala Gimnazial  B se ti, jud. Maramureş 
 

n ziua de azi, atȃt profesorii, cȃt i p rin ii, a teapt  rezultate colare cȃt mai bune de 
la elevi. ns  aceste rezultate nu sunt influen ate strict de num rul de ore de studiere, de 
nivelul cuno tin elor sau de dorin a p rin ilor sau  a profesorilor. n c teva pagini din acest 
referat voi prezenta cȃteva aspecte ale nv rii i cum se poate stimula motiva ia elevilor 
pentru a ob ine rezultate mai bune la nv tur . 

Factorii care ajut  la ob inerea unui rezultat mai bun la ȋnv tur  
Rezultatele ob inute la nv tur  a elevilor depinde de condi iile de nv are i de 

motiva ia acestora.  
Pentru ca procesul de nv are s  se desf oare n condi ii optime, iar elevul s  nve e 

eficient i s  ob in  rezultate bune este necesar  ndeplinirea anumitor condi ii. Aceste 
condi ii de nv are eficient  sunt de dou  categorii, i anume: condi ii interne i condi ii 
externe. 

Timpul alocat nv rii variaz  de la un copil la altul. Unii copii au capacitatea de a 
nmagazina mai repede i mai u or informa iile, iar al ii au un nivel mai sc zut de a nv a, 

asta se datoreaz  transmisiei ereditare a fiec rui copil. 
Dup  o nv are intens  este indicat  o pauz  de odihn  i relaxare. Dac  dup  o 

nv are intens  se continu  cu o alt  activitate care prezint  un interes puternic, atunci 
eficien a nv rii materialului anterior scade. 

Elevul nva  activ i cu rezultate bune atunci cȃnd informa ia predat  este n eleas , 
corespunde intereselor, atitudinilor, aspira iilor i posibilit ilor lui intelectuale. Folosirea 
metodelor i a tehnicilor de nv are logic  determin  implicarea activ  a elevului n nv are. 

http://www.mingoville.com,https/www.gamestolearnenglish.com/
http://www.eslgamesplus.com/fun-games/
http://www.cambridgeenglish.org/learning-english/games
http://www.digitaldialects.com/English.htm
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Uneori elevii care nva  mult ntr-un timp scurt au tendin a de a ceda i a spune c  
este prea mult i prea greu, de aceea nv area e alonat  n timp are mai mare eficien  decȃt 
nv area comasat . Pauzele lungi sunt favorabile nv rii unei cantit i mari i dificile de 

informa ie i de aceea se recomand  s  se nceap  cu pauze scurte, iar apoi din ce n ce mai 
lungi.  

La nceputul nv rii randamentul cre te i dup  aceea scade treptat. 
Este foarte important s  men ionez c  mai sunt i al i factori care influen eaz  procesul 

de nv are, precum: stresul, zgomotele din jur, starea s n t ii, nivelul de nutri ie, rela iile din 
familie (certurile i ne ntelegerile) care scad randamentul colar. 

Condi iile externe con in o serie de factori socio-organiza ionali, temporali i 
psihoergonomici. Factorii socio-organiza ionali din mediul colar, familial i social se refer  
la modalit ile de organizare a procesului nv rii de c tre coal , profesor, familie i mass-
media. Astfel, cu cȃt pachetul de informa ii este mai bine organizat, cu atȃt eficien a nv rii 
cre te. Factorii psihoergonomici decurg din utilizarea tot mai mult a calculatoarelor, tehnicilor 
audio-vizuale, instrumentelor i utilajor n colile moderne. Toate acestea sunt folosite n 
diferite procese de munc . 

Influen a a tept rilor profesorului: a tept rile pe care un profesor le are fa  de un 
anumit elev l vor influen a n rela ionarea cu acestea. Bine n eles, aceste a tept ri trebuie s  
corespund  nivelului de capacitate al elevului: unui elev care are nclina ie spre matematic  
po i s -i pretinzi mult, dar celui care nu are acea capacitate ar trebui s  i se pretind  mai pu in. 

Mul i copii, de i au capacitate ridicat  de a acumula informa ii i au aceea nclina ie 
spre matematic , totu i le lipse te motiva ia necesar  i trebuie s  fie motiva i. Aceast  
motivare ar fi de preferat s  o g seasc  singuri. 

Metode de motivare a elevului spre a ȋnv a matematica 
Motiva ia este ,,motorul’’ nv rii, deoarece ea este cea care ,,activeaz , direc ioneaz  

i men ine comportamentul uman.’’ Mai bine zis, dac  vrei ca un copil s  nve e, el trebuie s  
aib  propria motiva ie, motiva ia altora nu are niciun efect asupra lui, numai n cazul n care 
acesta vrea s  mul umeasc  persoana care-i d  motiva ia (profesor sau p rinte). 

Fiecare copil are o ntrebare la care el a teapt  un r spuns concret, i anume: ,,De ce 
trebuie s  nve e?’’ Pȃn  ce acesta nu prime te un r spuns clar i pe n elesul lui, el nu va 
nv a asa cum trebuie. 

Mul i p rin i au ca r spuns faptul c  nv area le va fi de folos pentru viitor, pentru 
ceea ce vor vrea s  fie n viitor, dar copiii nici m car nu se gȃndesc la viitor crezȃnd c  acesta 
este departe de ei i nu vor n elege necesitatea de a nv a. De aceea, un r spuns potrivit la 
ntrebarea ,,De ce?’’ cred c  ar trebui s  fie acesta: « e bine s  ti cȃt mai mult pentru c  a a 

vei n elege lucrurile i lumea din jur mai bine i nici nu ti cȃnd i vor fi de folos aceste 
informa ii. » Este foarte important pentru un copil, s  i fie explicat la ce i folose te, acesta 
fiind primul impuls spre motivarea lui spre a nv a. 

Metoda cea mai eficient  de a nv a este aceea n care copilul singur s  realizeze 
scopul i s - i afle motiva ia de a nv . Copilul care i i g se te propria motiva ie nu se 
descuraja atunci cȃnd va ntȃmpina un e ec, ci acesta l va stimula i mai mult s  lupte pentru 
ceea ce i-a propus i se vor bucura mai mult decȃt ceilal i atunci cȃnd vor ob ine succesul. 

Este bine ca s  ghid m copiii spre a fi competitivi in ceea ce prive te coala. Putem s  
le acord m premii speciale, de exemplu: un premiu special pentru cel care cele mai multe 
note/medii peste 8 sau premiul special pentru cel care are cele mai bune note.  

Premiile nu vor avea efect la infinit,deoarece natura omului este nclinat spre o 
evolu ie continu . De aceea n mod permanent trebuie s  invent m alte motiva ii. A adar, n 
mod continuu, avem nevoie s  d m sarcini i ac iuni mai atr g toare decȃt cele precedente, 
pentru a ine treaz interesul copiilor, altfel ace tia se vor plictisi i i i vor pierde interesul s  
fac  acela  lucru mereu.  
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Un experiment n care s-a pus un obolan ntr-o cutie n form  de T, In care aleea din 
dreapta era gri, iar aleea din stȃnga era dungat , iar obolanul a ales s  mearg  mai ntȃi pe 
aleea dungat  pentru c  i se p rea mai interesant , apoi mergea pe aleea gri. Acest experiment 
a dovedit faptul ca fiin ele vii au nevoie de stimulare continu . 

Maimu ele nchise ntr-o cu c  monoton , ncercau n mod permanent s  deschid  un 
geam prin care se vedea ce f ceau alte maimu e. Dar li s-a dat un puzzle de rezolvat i ele au 
uitat numaidecȃt de geam i s-au pus s  rezolve acel puzzle. 

Trebuie s  ncerc m s  c ut m mereu s  cre tem cantitatea i obiectul premiului. 
Trebuie s  men inem mereu nivelul optim de motiva ie pentru ca astfel s  nu scad  interesul 
de nv are a copilului.  

Cȃnd observ m c  motiva ia copilului scade, trebuie s  schimb m stimulul. Dac  
motiva ia r mȃne constant , nseamn  c  se men ine nivelul optim de inv are. 

Efectul Pygmalion denumit i efectul Rosenthal, dup  numele cercet torului ce l-a 
descoperit, este reprezentat de fenomenul n care cu cȃt sunt mai mari a tept rile, fa  de un 
om, cu atȃt acesta va ob ine o performan  mai mare.  

Studiul Rosenthal-Jacobson a ar tat c , ntr-o clas  n care profesorul era sf tuit s  
aib  anumite a tept ri ridicate de la anumi i elevi, ace tia vor avea, intr-adev r, performan e 
mult mai ridicate n timp. Reversul medaliei apare cȃnd, cei din jurul unui copil, au a teptari 
negative de la acesta, iar el se conformeaz  lor i nu ncearc  s  dovedeasc  fapyul c  este 
altfel de cum i s-a spus. 

Tot ce trebuie s  faci este s  elimini etichetele negative i s  le nlocuie ti cu unele 
pozitive, nu neap rat reale. Laud -l, de cȃte ori este posibil, pentru rezultatele sale, oricȃt de 
mic  ar fi mbun t irea. 
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NECESITATEA MATEMATICII ÎN VIA A DE ZI CU ZI 
 
 

Prof.  PETCU SIMONA ADRIANA-Şcoala Gimnazial  “N. Romanescu” , Craiova, jud. Dolj 
 
Motto:„Matematica nu este o simpl  tehnic  de folosit numai într-un domeniu limitat, ci e 

unul din modurile fundamentale ale gândirii umane şi prin aceasta ea este un element indispensabil 
oric rei culturi.“ Nicolae Oprescu 

 
Gândirea, acest instrument al min ii care îl caracterizeaz  pe om, este procesul prin 

care se descifreaz  tainele naturii şi ale societ ii şi g seşte cheia de dezvoltare viitoare. 
Disciplina care poate forma o gândire investigatoare, creatoare, o apropiere de 

necunoscut este matematica. De aceea, cultura general  a oric rui cet ean trebuie s  cuprind  
şi cunoştin e matematice pân  la un anumit nivel. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pygmalion_effect#Rosenthal-Jacobson_study
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Preg tirea matematic  nu se poate limita la acumularea de cunoştin e matematice. 
Matematica se înva  nu pentru  a se şti, ci pentru a se folosi, pentru a se face ceva cu 

ea, pentru a se aplica în practic . Este ştiin a cea mai operativ , care are cele mai multe şi mai 
complexe leg turi cu via a. 

Înv mântul matematic nu se reduce numai la latura informativ , ci realizeaz  mai 
ales dezvoltarea ra ionamentului şi a spiritului de receptivitate, formarea priceperilor şi 
deprinderilor de gândire logic , de definire clar  şi precis  a no iunilor de adaptare creatoare 
la realitate. 

Ra ionamentul matematic şi gândirea creeaz  elevului posibilitatea de în elegere a 
celorlalte discipline şi a problemelor legate de via . 

În clasele primare elevii dobândesc cunoştin e elementare de calcul numeric, no iuni 
simple de geometrie. Un accent important se pune pe formarea deprinderilor de calcul oral şi 
de scris corect şi rapid, pe utilizarea procedeelor ra ionale de calcul precum şi pe formarea şi 
acreditarea convingerii c  toate cunoştin ele dobândite au leg tur  direct  cu via a. 

Înc  din clasele mici, elevul trebuie s  fie conştient de faptul c  sistemul de cunoştin e 
teoretice prezint  valoare numai în m sura în care ele pot fi utilizate în rezolvarea multiplelor 
probleme pe care le ridic  via a. În acelaşi timp înv torii trebuie s  îndrume competent pe 
elevi în desf şurarea în mod individual a unor activit i cu caracter practic, dar s  organizeze 
şi activit i frontale care s  lege cunoştin ele teoretice de latura lor practic . 

În multe situa ii se constat  c  deşi elevii st pânesc no iunile teoretice, nu reuşesc 
totdeauna s  valorifice practic aceste no iuni, s  le utilizeze în rezolvarea unor situa ii noi, s  
manifeste independen  şi eficien  creatoare, s  fac  dovada mobilit ii diferitelor forme 
opera ionale ale gândirii. Toate aceste deficien e scot în eviden  discrepan a dintre teorie şi 
practic . 

În acest sens sunt concludente mai multe exemple: 
În clasa I, la unitatea de înv are „Unit i de m sur “, se constat  deseori c  elevii nu 

au o imagine corect  a lungimii metrului, nu reuşesc s  concretizeze aceast  lungime 
comparativ cu talia lor sau cu lungimea pe care o reprezint  bra ele întinse lateral sau chiar 
lungimea b ncii în care stau. Nu cunosc cel pu in cu aproxima ie, dimensiunile s lii de clas , 
ale camerei de locuit, ale cl dirii, cur ii şi gr dinii şcolii sau ale terenului de sport pe care le 
utilizeaz  zilnic. 

În clasa a II-a, la aproximarea dimensiunilor s lii de clas  în metri, elevii dau 
r spunsuri eronate, unii apreciind aceste dimensiuni cu 5-20m în plus, iar al ii cu 2-4 m în 
minus. Elevii pot descoperi dimensiunile reale cu ajutorul m sur torii. 

În privin a rela iilor dintre unit ile de m sur , deşi elevii cunosc în general raportul 
dintre doi multipli sau submultipli succesivi (ex. 1dm = 10cm), la întrebarea care carte este 
mai mare (mai lung ), cea de aritmetic  având 2dm şi 4cm sau cea de limba român  care are 
24cm, nu to i dau r spunsuri corecte. 

Constat ri asem n toare se pot face şi în leg tur  cu caracterul real al cunoştin elor 
elevilor privitoare la unit ile de mas . Mul i nu ştiu nici cu aproxima ie cât cânt resc. 
Chestiona i asupra masei altor corpuri mul i elevi dau r spunsuri greşite. 

Toate aceste constat ri dovedesc c  nu este o coresponden , cu realitatea a no iunilor 
dobândite de elevi. 

Deşi în clasa a III-a elevii reuşesc s -şi însuşeasc  cunoştin ele privitoare la raportul 
dintre chintal şi kilogram, la întrebarea „Ce cânt reşte mai mult, 1q de grâu sau 100kg 
porumb?“, mul i elevi nu reuşesc s  dea un r spuns corect. Acelaşi lucru se constat  şi când se 
pune întrebarea „Ce cânt reşte mai mult, 1kg de f in  sau 1kg de fier?“. 

Frecvente sunt greşelile f cute de elevi în calculele efectuate cu unit ile pentru 
m surarea volumelor în rezolvarea problemelor. Ex. „Mama împarte în mod egal 1 litru şi 5 
decilitri de lapte la 3 copii. Câ i cl de lapte primeşte fiecare copil?“ 
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Deşi se pot folosi diferite variante de transformare 1l 5dl = 15dl     15dl = 150cl sau 1l 
=100cl    5dl = 50cl   100cl +50cl = 150cl au fost elevi care au dat r spunsuri eronate. 

Cu privire la unit ile monetare se ştie c  elevii cunosc într-o m sur  oarecare 
bancnotele şi monedele în circula ie, îns  când sunt puşi în fa a unor probleme aplicative de 
schimburi monetare, de calculare a restului, se constat  îns  deficien e. 

Referitor la predarea şi aplicarea practic  a unit ilor de m sur  a timpului, este clar c  
no iunea de secund , minut, or  şi zi se pot forma numai prin utilizarea ceasornicului. Deşi 
acest instrument este folosit în predarea lec iilor, apoi nu întotdeauna este utilizat eficient. 

Dac  no iunile de or , minut şi secund  nu pot fi în elese de elevi f r  o corect  
cunoaştere şi citire a ceasornicului, cel de-al doilea grup de no iuni: s pt mâna, luna, anul nu 
pot fi însuşite f r  cunoaşterea practic  a calendarului, f r  orientarea în timp cu ajutorul 
acestuia. Din acest punct de vedere se constat  c , deşi în general elevii cunosc lunile anului 
sau ale unui anumit anotimp şi le enun  în ordine corespunz toare, totuşi, fiind puşi în 
situa ia de a stabili şi nota data unei zile nu reuşesc s  dea r spunsuri concrete. Sau dac  li se 
cere s  rezolve probleme prin care s  arate cât dureaz  vacan a, perioada petrecut  în tab r , 
semestrul I, mul i elevi dau r spunsuri aproximative sau greşite. 

Trecând la no iunile de deceniu şi secol, se constat  c  elevii, ştiu c  1 deceniu = 10 
ani;   iar 1 secol = 100 ani îns  dac  li se cere s  aplice cunoştin ele respective în rezolvarea 
unor problele concrete, de orientare în timp, de apreciere a unei perioade îndelungate, mul i 
elevi dau r spunsuri eronate. 

De asemenea, elevii nu pot stabili în mod ferm secolul în care se plaseaz  un anumit 
an, fiind mereu tenta i s  identifice secolul cu num rul sutelor prin care este exprimat anul 
respectiv.Ex. anul 1821 este plasat greşit în sec. al XVIII-la, în loc de sec. al XIX-lea. 

Deşi elevii din clasele I-IV posed  no iunile teoretice, nu pot face întotdeauna dovada 
aplic rii cunoştin elor respective în via a practic . 

Cu toate c  procedeele speciale de calcul mintal contribuie la simplificarea calculului 
şi la efectuarea rapid  a acestuia, totuşi elevii, în cele mai multe cazuri nu le utilizeaz  
concret, practic şi cu eficien . Elevii aplic  cu greutate procedeul rotunjirii, procedeul 
înmul irii şi al împ r irii cu 5, cu 25, cu 50 în calculele orale pe care le fac, neavând 
deprinderi formate în acest sens . 

Deficien e se pot constata şi în leg tur  cu no iunile de geometrie, mai ales dac  în 
predarea acestora se neglijeaz  caracterul lor intuitiv. 
Astfel no iunea de linie dreapt  se cofund  cu cea de linie orizontal , fiindc  se evit  
construirea liniei drepte în pozi ii oblice sau verticale. 
No iunea de lungime se identific  adeseori cu dimensiunea cea mai mare a unui corp, fapt 
care nu întotdeauna este adev rat. 
No iunea de segment de dreapt  se formeaz  în unele cazuri f r  referire la imaginea unei 
por iuni dintr-o dreapt , por iune cuprins  între dou  puncte ale dreptei. 
M rimea unui unghi este apreciat  dup  lungimea laturilor, nu dup  deschiderea dintre ele. 

Predarea cunoştin elor de geometrie trebuie s  se bazaze, pe lungimi ale obiectelor 
lumii reale, în însuşirea lor s  se identifice figurile respective în mediul înconjur tor, s  se 
efectueze suficiente construc ii, iar figurile construite pe tabl  şi pe caiete s  constituie 
reprezent ri fidele ale realit ii obiective. 

Pentru a utiliza corect instrumentele de geometrie, trebuie s  se insiste ca în 
construc iile geometrice s  se foloseasc  mereu rigla, echerul şi compasul. 

În general, procesul de percep ie la însuşirea cunoştin elor de geometrie are la baz  în 
primul rând ac iunea extern  concretizat  prin parcurgerea şi descrierea de c tre elevi cu 
degetul, cu palma deschis  sau cu indicatorul a lungimilor şi suprafe elor, ac iune urmat  de 
reprezentarea prin desen a figurii şi confec ionarea din diferite materiale. 
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Înc  din calasa I, pentru cunoaşterea figurilor geometrice plane (p trat, dreptunghi, 
triunghi şi cerc), figurile trebuie prezentate întâi sub form  de material didactic, decupate sau 
construite din diferite materiale şi apoi desenate la dimensiuni suficient de mari, iar în 
procesul intuitiv elevii trebuie puşi în situa ie s  parcurg  cu degetul laturile p tratului pe 
toat  lungimea lor. Apoi figurile geometrice vor fi identificate în mediul înconjur tor şi 
desenate cu ajutorul instrumentelor geometrice rigla şi compasul. 

Pentru ca elevii s -şi formeze imagini corecte şi complete în leg tur  cu no iunile de 
linie dreapt , frânt  şi curb  sunt necesare câteva aplica ii practice: 
- construirea pe teren a unor modele ale acestor linii pe care elevii s  le parcurg  în mers, s  
numere paşii pentru fiecare. 
- parcurgerea conturului unor terenuri; curtea sau gr dina şcolii, ocolirea unei cl diri cu 
identificarea por iunilor de drum care reprezint  linii drepte precum şi a celor formate din linii 
frânte sau curbe. 
- construirea din panglic  sau sfoar  a diferitelor feluri de linii, în culori deosebite şi aplicarea 
pe o planşet . 

În ceea ce priveşte no iunile de lung, lat şi înalt, acestea se pot forma numai pe baza 
unor ac iuni externe, adic  prin observarea dimensiunilor obiectelor şi m surarea lor la care 
una din dimensiuni iese mult în eviden . 

Pentru formarea no iunilor de perimetru se pot face mai multe aplica ii practice: 
- confec ionarea unor figuri geometrice care s  pun  în eviden  no iunea de perimetru. 
- m surarea şi exprimarea în unit i de m sur  a perimetrului unor figuri geometrice existente 
sau construite. 
- formularea şi rezolvarea unor exerci ii şi probleme în care s  intervin  no iunea de perimetru 
şi rela iile dintre laturi şi perimetru. 

Pentru stabilirea procedeelor de calculare a ariei unei figuri geometrice se face 
m surarea ariei cu metrul p trat pentru a scoate în eviden  faptul c  stabilirea ariei unei figuri 
plane se face nu prin m surare cu metrul p trat, ci prin calcul pe baza m sur rii dimensiunilor 
figurii. Utilizarea în calcul a cunoştin elor de matematic  dobândite de elevi se realizeaz  în 
mod eficient prin exerci ii aplicative şi probleme. 

Rezolvarea problemelor constituie o activitate cu caracter complex în cadrul c reia se 
clarific  no iunile teoretice, se consolideaz  aceste no iuni, se formeaz  priceperi şi deprinderi 
se accentueaz  caracterul practic al cunoştin elor şi se dezvolt  diferite opera ii ale gândirii. 

Condi ia primordial  pe care trebuie s-o îndeplineasc  o problem  pentru ca s  aib  
caracter aplicativ const  în coresponden a permanent  pe care este necesar s-o realizeze între 
cunoştin ele teoretice şi via . 

Prin accentuarea caracterului practic al activit ii de rezolvare a problemelor elevii vor 
ajunge s  înve e matematic nu numai în orele destinate ei prin orar, ci plecând de la rela ii 
concrete, vor parcurge treptat aspecte ale vie ii situate la niveluri diferite, pentru ca dup  ce 
vor atinge culmile abstrac iunii s  se întoarc  din nou la realitate pentru a rezolva problemele 
pe care aceasta le implic . 
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ABORDAREA INTERDISCIPLINAR  A UNEI LEC II 
 

Prof. DRAGOMIR EMILIA1, prof. DRAGOMIR NICOLAE2 –  
1Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”, Craiova, jud. Dolj 

2C. N. Militar ,,Tudor Vladimirescu", Craiova, jud. Dolj 
 

Putem imagina activitǎ ile de învǎ are structurate într-un proiect didactic de lec ie care 
sǎ includǎ situa ii variate de învǎ are, prin care sǎ se asigure achizi ia unor competen e 
specifice disciplinelor din arii curriculare diferite.  

 
Proiect didactic de lec ie 

Arii curriculare implicate:  Matematicǎ şi ştiin e, Tehnologii 
Clasa :           a VII-a 
Unitatea de învǎ are:         Studiul proprietǎ ilor materiei organice vegetale 
Titlul lec iei:          Copacul - aliat de nǎdejde al omului 
Tipul lec iei:          Formarea de competen e, priceperi, deprinderi şi abilitǎ i 

practice 
Scopul lec iei:   

- formarea competen elor de mǎsurare şi determinare a lungimilor, ariilor unor suprafe e 
neregulate şi a volumelor unor corpuri geometrice neregulate.  
- dezvoltarea capacitǎ ilor de investigare a unor procese şi reac ii fizico-chimice la nivelul 
plantelor. 
- dezvoltarea unor capacitǎ i de proiectare, realizare, utilizare şi valorificare a unor produse 
realizate din lemn   
- însuşirea unor modalitǎ i de exploatare ra ionalǎ şi de reciclare a materialului lemnos 

Competen e specifice : La sfârşitul lec iei elevii vor fi capabili sǎ: 
C1 –sǎ determine înǎl imea unui copac, aria suprafe ei unei frunze şi volumul copacului 
folosind metode şi procedee fizico-matematice; 
C2 – sǎ foloseascǎ no iuni de biologie şi fizicǎ alicatǎ pentru a explica modul de hrǎnire al 
unui copac; 
C3 - sǎ identifice şi sǎ sistematizeze modalitǎ i de prelucrare a materialului lemnos 
C4 - sǎ indice moduri de exploatare ra ionalǎ a lemnului şi de reciclare a produselor din lemn; 

Metode şi procedee didactice: conversa ia, demonstra ia, explica ia, exerci iul, 
observa ia, munca independentǎ. 

Materiale didactice: caiet, hârtie milimetricǎ, creion, riglǎ, metru, tub capilar, vas cu 
apǎ, cernealǎ, frunze de copac  
 

Etapele lec iei Competen e 
specifice 

Activit i de înv are Metode si 
procedee 

Evaluare  

1 2 3 4 5 
1.Momentul 
organizatoric 

 

Se realizeazǎ prezen a elevilor 
la activitate 
Se grupeazǎ elevii în jurul unui 
copac situat în incinta şcolii 

Conversa ia  

2.Reactualizarea 
cunoştintelor 
anterioare 

 

Intrebǎri din lec ia anterioarǎ: 
Care sunt pǎr ile componente 
ale unei plante? 
Cum se hrǎnesc plantele? 
In ce constǎ rolul şi importan a 
unei plante?  

Conversa ia 

 

Oralǎ 

Frontalǎ 
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3.Captarea aten iei 

 

Se reaminteşte rolul şi 
importan a vegeta iei şi în 
particular a copacilor în 
sus inerea vie ii pe pǎmânt 

Conversa ia Oralǎ 

Frontalǎ 

4.Anun area titlului 
lec iei şi a 
obiectivelor 
acesteia 

 

Se anun ǎ titlul lec iei şi a 
scopului acesteia pe în elesul 
elevilor 

Explica ia  

5.Con inutul si 
dirijarea învǎ ǎrii 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

C3 

 

C4 

 

Se va purta o discu ie despre 
cum am putea sǎ determinǎm 
înǎl imea unui arbore fǎrǎ sǎ ne 
urcǎm pe trunchiul acestuia 

- se exemplificǎ de cǎtre 
profesor prin încadrarea unui 
creion care se suprapune peste 
copac la o anumitǎ distan ǎ;se 
determinǎ prin mǎsurare 
distan ele implicate şi se aplicǎ 
teorema lui Thales  

- cu ajutorul hârtiei milimetrice 
se traseazǎ conturul unei frunze 
apoi se aplicǎ metoda sumei 
ariilor micilor pǎtrǎ ele care 
sunt con inute în interiorul 
conturului poligonal  

- cu ajutorul vasului cu apǎ 
coloratǎ şi al capilarului se 
explicǎ principiul ascensiunii 
capilare, apoi se cere elevilor sǎ 
imagineze acelaşi fenomen în 
cazul vaselor capilare din 
trunchiul copacului;  

-se încearcǎ generalizarea 
acestei observa ii pentru toate 
plantele 

-se fac observa ii referitoare la 
culoarea frunzelor şi la 
con inutul şi importan a 
clorofilei 

- elevii sunt întreba i în legǎturǎ 
cu proprietǎ ile fizico-chimice 
şi utilizǎrile materialului 
lemnos 

- se fac aprecieri legate de 
principalele cǎi de ac iune 
pentru a proteja pǎdurile: 

- exploatarea ra ionalǎ 

-împǎdurirea 

Conversa ia 

Explica ia 

Demonstra ia 

 

 

 

Explica ia 

Exerci iul 

Conversa ia 

Exerci iul 

Explica ia 

 

 

 

 

Conversa ia 

 

 

Explica ia 

 

 

 

 

Conversa ia 

Oralǎ 

Frontalǎ 

Formativǎ 

 

 

 

 

Oralǎ 

Frontalǎ 

Formativǎ 

 

 

Individualǎ 

Formativǎ 

 

 

 

 

Oralǎ 
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-reciclarea hârtiei    Frontalǎ 

 
6.Tema pentru 
acasǎ 

 

- alcǎtuirea unui referat care sǎ 
sintetizeze principalele 
cunoştin e acumulate 

-în încheierea referatului se vor 
prezenta propuneri legate de 
alte posibile întrebuin ǎri ale 
lemnului  

  

 

Independentǎ 

7.Încheierea 
activitǎ ii  

Se fac aprecieri asupra modului 
în care elevii au participat la 
activitate.   

 
 

ÎNV AREA MATEMATICII PRIN IMPLICARE 
 
 

Prof.  SAVA  MAGDALENA- coala Gim. „ tefan cel Mare i Sfânt”, Dobrov , jud. Ia i 
 
Matematica este i va r mâne o disciplin  care s  fie privit  cu team . „La matematic  

e greu!” Elevii pornesc de la premiza c  nu pot i nu vor reu i s  înve e i s  ob in  rezultate 
bune la matematic . 

„Metoda” pe care o aplic m în înv area matematicii ine de profesor, de cultura sa 
matematic , de nivelul elevilor c rora ne adres m. Matematica are foarte multe aplica ii în 
toate domeniile de activitate i de aceea ea st  la baza tuturor tiin elor. Dar dac  ne propunem 
s  îi înv m pe elevi matematic  i apoi s  le ar t m unde putem folosi acele competen e 
însu ite în cadrul orelor de matematic  suntem sorti i e ecului. Orele de matematic  trebuie s  
înceap  printr-o poveste, o întâmplare, o situa ie concret  pentru elev pentru a-i induce 
necesitatea rezolv rii unei situa ii reale, din via a cotidian .  

Utilizarea TIC în procesul de predare- înv are- evaluare este imperios necesar  pentru 
c  se deschid noi orizonturi în practica educa ional , în primul rând prin facilitarea proceselor 
de prezentare a informa iei. Accesul pe scar  larg  la computer, tablet  duce la dezvoltarea 
unui mediu de instruire adaptat unor nevoi diverse de formare pentru diferite categorii de 
utilizatori, cunoscut  sub numele de instruire asistat  de computer. Softurile educa ionale 
încurajeaz  introducerea activ  a no iunilor, conduc la formarea unor deprinderi specifice, 
asigur  contexte semnificative pentru înv are, promoveaz  reflec ia, elibereaz  elevul de 
multe activit i de rutin  i stimuleaz  activitatea intelectual  prin exersare într-un mediu 
prietenos i interactiv i preferat altor instrumente de lucru. 

Platforma de e-learning GeoGebra este un mediu virtual specializat pentru studiul 
matematicii. Aceasta con ine software pentru toate nivelele de studiu a matematicii, de la 
ciclul primar la înv mântul universitar. Prin intermediul acestei platforme se pun la 
dispozi ie pachete de programe pentru studiul geometriei, algebrei, calculului statistic. Cu 
ajutorul softului GeoGebra se pot realiza desene simple la clasa a VI-a când se începe studiul 
geometriei, dar i desene ajut toare pentru probleme complexe, poate fi cu succes utilizat  în 
predare. 

Aplica ia MathType poate fi folosit  în tehnoredactarea textelor i expresiilor 
matematice prin utilizarea mouse-ului i a tastaturii. Este u or de utilizat deoarece textul 
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matematic este formatat în con inutul documentului. În mod implicit ecua iile MathType sunt 
redactate cu fontul Times New Roman i sunt folosite simboluri specifice i alfabetul grecesc. 

Tabla interactiv  sau „tabla inteligent ” i programul Mimio reprezint  un nou 
instrument pentru un înv mânt modern i interactiv. Tabla interactiv  i programul „Mimio”  
permit transformarea activit ii într-o activitate dinamic  i antrenant  cu ajutorul galeriei de 
imagini. Se pot salva, printa i transmite pe e-mail lec iile- o bun  modalitate de a oferi 
p rin ilor posibilitatea de a vedea cum au evoluat copiii.   

 
Pentru exemplificare  voi face referiri la capitolul „Asem nare” din clasa a VII-a, i 

anume la introducerea no iunii de „asem nare”, scopul lec iei fiind recunoa terea 
triunghiurilor asemenea, calcularea unor elemente ale unor figuri geometrice folosind 
asem narea i teorema fundamental  a asem n rii (m suri de unghiuri i lungimi de segmente). 

Pentru introducerea no iunii de asem nare vom prezenta elevilor aceea i fotografie în 
dou  dimensiuni; elevii vor con tientiza c  fotografiile reprezint  imagini asemenea, de 
dimensiuni diferite. 
 

 

 

 

 

 

Pentru inducerea no iunii de „figuri asemenea” vom prezenta irul de imagini ce reprezint  
elefan ii i c su ele, iar în irul mingilor 
vom observa faptul c  nu toate mingile 
reprezint  figuri asemenea, ultimele 
dou  nefiind asemenea cu niciuna dintre 
celelalte. 

Pe baza observa iilor de pân  
acum putem trece la identificarea unor 
figuri geometrice asemenea i apoi la 
definirea no iunii de triunghiuri 
asemenea. 
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Dup  definirea no iunii de „triunghiuri asemenea” propunem pentru aplicare scrierea 
corect  a rela iei de asem nare i propor ionalitatea laturilor i apoi verificarea rela iilor; 
elevii sunt solicita i s  scrie individual rela iile pe caiete i verificarea rela iilor cu cele afi ate 
pe ecran. Se va constata c  de i au scris rela ii diferite, toate sunt corecte! 

A a reu esc s -i implic activ  pe elevi în cadrul orelor de matematic  i la sfâr itul orei 
s  poat  spune c  au în eles no iunile. Drumul pân  la rezolvarea problemelor este mult mai 
lung. 
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MATEMATICA PENTRU TO I 
 

 
Prof. NEGU  CARMEN MIRELA- Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”, Craiova, jud. Dolj  

 
Ritmul alert al dezvolt rii şi al  competi iei în toate domeniile de activitate ne impune 

s  gândim repede şi bine ,iar afirma ia c  este nevoie de matematic  este insuficient .Se poate 
sus ine c  nu se poate tr i far  matematic . 

Matematica s-a n scut din nevoile practice ale omului,iar apoi s-a cristalizat ca ştiin  
deschis  şi a înregistrat un progres continuu.Matematica serveşte nevoilor concrete ale 
omenirii.Principiile matematice pot,sunt şi trebuie aplicate în rezolvarea de probleme în 
majoritatea domeniilor: informatic , fizic , chimie, agricultur , medicin , comer , electronic , 
finan e, geografie, turism, construc ii, arhitectur , etc.Cultura matematic  trebuie s -şi fac  
loc tot mai mult în cultura general  a unui om deoarece dup  cum spunea Şt.Bârs nescu 
,,Intrarea în ara cunoaşterii se face pe podul matematicii.” 

Ca atare ,înc  din clasele mici ,se impune stimularea intelectului,a gândirii logice ,a 
judec ii matematice la elevi astfel încât matematica s  devin  o disciplin  pl cut , atractiv , 
convergent  spre dezvoltarea ra ionamentului, creativit ii şi muncii independente. 

Conform principiului c  atitudinea pozitiv  fa  de matematic  este o condi ie 
esen ial  în reuşita şcolar , cadrul didactic din înv mântul primar are o mare  
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responsabilitate. În primele clase se naşte la copil atractivitatea, dragostea sau repulsia pentru 
matematic . Dac  elevul simte c  p trunde în miezul no iunilor matematice,dac  gândirea lui 
este stimulat  sistematic, f când un efort gradat, iar el simte c  la fiin a lui se adaug  ceva, 
dac  el a tr ieşte bucuria fiec rui succes mare sau mic, atunci se cultiv  interesul şi dragostea 
pentru studiul matematicii. În elegerea conceptelor matematice contribuie astfel la construirea  
unei atitudini  pozitive fa  de aceast  disciplin . 

Înc  din perioada preşcolar  activit ile sunt determinate s  promoveze şi s  stimuleze 
dezvoltarea atitudinilor pozitive fa  de toate domeniile ,implicit de matematic . Aici jocul şi 
juc ria se îmbin  armonios cu ac iunea matematic , cu participarea activ   şi conştient , care 
trezeşte şi men ine activ interesul pentru activit ile matematice, contribuind astfel la o bun  
preg tire a copiilor pentru înv area de tip şcolar. 

Fiecare copil intr  în şcoal  cu anumite experien e matematice, dovedind o curiozitate  
natural   fa  de matematic  şi este capabil s  exploreze  realitatea din punct de vedere 
matematic (Sunt mai înalt decât...? Cât cost ...? Cât mai este pân  la ...? Când se termin ...?) 
Dasc lii trebuie s  profite de aceste curiozit i şi s  ajute copiii s  dea sens informa iilor 
matematice, dar şi de a valorifica experien ele copiilor  din sfera matematicii precum şi de a 
stabili leg turi  dintre conceptele matematice şi relitatea pe care ei o cunosc . 

În predarea matematicii se disting trei tendin e principale determinate de 
preponderen a unora sau altora din factorii procesului de înv are . 

Astfel înv mântul verbal acord  o importan  primordial  cuvintelor, simbolurilor  
şi se manifest  prin înv area mecanic  sau pe înv area de tip formal bazat  pe aplicarea 
mecanic  a regulilor . 

Înv mântul intuitiv al matematicii are în vedere cunoşterea primelor calcule 
aritmetice şi geometrice prin  contactul direct cu obiectele sau cu imaginile acestora, f r  a 
face apel la ra ionamentul matematic. Rolul intui iei la copiii este de necontestat, dar dac  ei 
nu vor stabili şi leg turi logice risc  s  se opreasc  la un anumit  stadiu al dezvolt rii mintale. 

Înv mântul prin ac iune acord  un rol mai dinamic intui iei, punând accent pe 
ac iunea copilului asupra obiectelor înseşi. Manipularea obiectelor conduce mai rapid, mai 
eficient la formarea percep iilor accelerând astfel formarea structurilor operatorii ale gândirii. 
Etapa manipul rii obiectelor se continu  cu cea a manipul rii imaginilor acestora şi în fine cu 
elaboarea unor scheme grafice urmate de simboluri. 

Prin manipularea diferitelor obiecte (figuri geometrice, be işoare, materiale naturale, 
obiecte folosite de elev în via a de zi cu zi, colec ii de obiecte ale elevilor, diferite materiale 
confec ionate de copii, instrumente de m sur  precum ceas, metru, cântar, etc.) elevul 
exploreaz  cu uşurin   concepte matematice. Cadrul didactic are rolul de a  stabili materialele 
necesare pentru în elegerea unui con inut, rolul lor, cantitatea necesar  şi de asemenea trebuie  
s  se asigure c  copiii s-au familiarizat cu ele şi au în eles cum trebuie s  le foloseasc . 

O înv are eficient  a matematicii presupune şi o corelare cu celelalte discipline de 
studiu. Interac iunea şi complementaritatea diferitelor activit i de înv are permit realizarea 
unor abord ri inter si transdisciplinare a con inuturilor şi utilizarea unor strategii didactice 
activ participative pentru valorificarea maxim  a poten ialit ilor copiilor. 

Tratarea interdisciplinar  va fi o sarcin  major  a înv mântului în perspectiva leg rii 
de realitate deoarece un con inut şcolar proiectat, elaborat şi utilizat în manier  
interdisciplinar  corespunde mult mai bine realit ii prezentate, conducând la o în elegere cât 
mai bun  şi unitar  din partea elevilor . 

Prin abordarea transdisciplinar  valoarea pedagogic  a lec iilor creşte deoarece elevii 
se pot exprima pe ei înşişi,se valorizeaz  experien a cotidian   a fiec rui elev, situeaz  elevul 
în mijlocul ac iunii, rezervându-i un rol activ şi principal, putând s  transpun  în practic , s  
creeze,s  se manifeste plenar în domeniile în care acesta are capacit i evidente, asigur  o 
înv are activ , ofer  şansa planific rii propriilor activit i, asigurâdu-le ordine în gândirea de 
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mai târziu. Prin aceste activit i se poate observa dac  copiii prezint  sau nu diferite 
aptitudini. Aceste activit i las  mai mult  libertate de exprimare şi de ac iune atât pentru elev 
cât şi pentru cadrul didactic.  

Înv torul trebuie s  organizeze activit i variate pentru to i elevii ,în func ie de 
ritmul propriu şi de nivelul de dezvoltare al fiec ruia, s  realizeze în clas  un mediu stimulativ 
şi diversificat încât s  ofere elevului o motiva ie sus inut  şi favorabil  în înv area 
matematicii iar cunoştin ele dobândite s  fie eficient folosite şi aplicate în via a de zi cu zi. 

Una dintre metodele moderne folosite cu mare succes în activit ile matematice este 
cea a utiliz rii  soft-turilor educa ionale. Exerci iile din aceste soft-turi sunt prezente  într-o 
form  grafic  atractiv  cu elemente de anima ie şi sunet. Astfel anima ia sporeşte capacitatea 
individual  a copiilor de a vizualiza în mod corespunz tor conceptul însuşit. Imaginile permit 
restructurarea, aceasta fiind mai uşor procesat  de sistemul vizual şi perceptiv al copiilor, 
sporind capacitatea acestora de a în elege fenomene mai dificile. De asemenea majoritatea 
exerci iilor încorporeaz  segmente de nara iuni care permit  copiilor s -şi însuşeasc  strategii 
de lucru adecvate. 

Toate aceste exerci ii con in multe elemente de joc care sunt provocatoare, stârnesc 
curiozitatea, men in aten ia timp îndelungat şi dezvolt  fantezia copiilor, oferidu-le în acelaşi 
timp o motiva ie intrinsec , deosebit de important  pentru înbun t irea performan ei şcolare. 
Copiilor le place mai mult s  înve e prin intermediul soft-turilor educa ionale, decât prin 
metode tradi ionale, acestea contribuind la dezvoltarea unor atitudini pozitive fa  de înv are 
şi la îmbun t irea rezultatelor ob inute . 

Concluzionând cele ar tate mai sus,  putem s  spunem c  atitudinea pozitiv  fa  de 
matematic  se poate cultiva şi se poate realiza cu uşurin , prin activit i cu şi pentru elev, dar 
este nevoie s  se elimine prejudec ile, teama de a folosi şi realiza noi metode de lucru, lipsa 
de îndr zneal  şi imagina ie, rutina. 
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UTILITATEA JOCULUI DIDACTIC  
ÎN ORELE DE  MATEMATIC  DIN CICLUL PRIMAR 

 
 

Prof. B RBOI MARIANA- Şcoala Gimnazial  “N. Romanescu”,  Craiova, jud. Dolj 
  
Jocurile didactice satisfac nevoia de motricitate şi gândirea concret  ale preşcolarilor 

şi elevilor şcolii primare. Ele îmbin  spontanul şi imaginarul, elementele specifice acestei 
vârste, cu efortul solicitat şi programat de procesul înv rii. Organizarea înv rii sub forma 
unor activit i cu caracter de joc aduce voioşie şi destindere, pl cere şi bucurie, înviorând 
procesul de înv mânt. 

Prin intermediul jocurilor didactice, înv torul precizeaz , consolideaz  şi chiar 
verific  temeinicia cunoştin elor elevilor, contribuie la îmbog irea nivelului de cunoştin e, 
pune în valoare şi antreneaz  capacit ile creatoare ale acestora. 
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Atunci când prezentarea clasic  a unor con inuturi matematice prin explica ie, prin 
conversa ie etc. nu dau roade, în sensul însuşirii no iunilor respective de c tre elevii de vârst  
mic , jocul didactic imprim  lec iei de matematic  un caracter mai atr g tor, aduce acea 
varietate şi stare de bun  dispozi ie, menite s  contribuie la atingerea obiectivelor lec iei. 

Prezen a jocului didactic în lec iile de matematic  nu face decât s  r spund  unei 
nevoi l untrice de a se juca a elevului, nevoie care se men ine pe parcursul întregii copil rii. 

Una din tr s turile esen iale ale jocurilor didactice o reprezint  caracterul lor 
competitiv, de întrecere. Copiii sunt solicita i s -şi concentreze aten ia, s  gândeasc  repede şi 
corect, s  participe activ la reuşita jocului. Prin jocurile matematice se urm resc nu numai 
laturile formative ale înv rii matematicii în şcoal  (formarea deprinderilor trainice de calcul, 
dezvoltarea capacit ii elevilor de a rezolva probleme etc.), dar şi anumite laturi educative 
dezvoltând la elevi spiritul de întrajutorare, de dragoste şi ataşament pentru colectivul sau 
echipa din care face parte, atitudinea creatoare şi activ  fa  de munc . 

Pentru ca un exerci iu matematic s  poat  fi transpus în joc didactic este necesar: s  
realizeze un scop şi o sarcin  didactic  din punct de vedere al con inutului matematic, s  se 
utilizeze acele elemente de joc în vederea realiz rii obiectivelor propuse, s  utilizeze un 
con inut matematic atractiv şi foarte accesibil pentru elevi. 

Fiecare elev îşi verific  şi confrunt  cunoştin ele matematice cu cele ale întregului 
grup, în conformitate cu sarcinile grupului. 

Timpul destinat efectu rii activit ii poate constitui şi el un stimulent deoarece fiecare 
elev caut  s  se înscrie în timpul care i-a fost rezervat lui, mobilizându-şi for ele pentru a 
r spunde corect. Fixarea unui anumit timp pentru rezolvarea sarcinilor jocului imprim  
activit ii de joc un ritm mai dinamic şi sporeşte încrederea copiilor în for e proprii. 

Diferitele variante ale jocurilor didactice pot cuprinde sarcini de lucru asem n toare, 
dar prezente în forme diferite şi m rind gradul de dificultate în fun ie de vârsta sau nivelul 
cunoştin elor copiilor. Nu se va trece la un con inut nou dac  vechiul con inut nu este însuşit 
temeinic prin alte diferite jocuri. 

În func ie de modul de prezentare a sarcinii şi a modului de desf şurare distingem 
urm toarele tipuri de jocuri: cu explica ii şi exemplificare; cu explica ii, dar f r  
exemplificare; f r  explica ii, doar cu simpla enun are a sarcinii. 

În practica şcolar  întâlnim urm toarele tipuri de jocuri didactice matematice: 
Jocuri în leg tur  cu şirul numerelor naturale şi cu sistemul zecimal pozi ional al 

scrierii acestor numere. 
 Ce numere lipsesc? 
Acest joc se poate folosi la toate clasele, în raport cu cerin ele programei ale noului 

curriculum. 
Elevii completeaz  pe rânduri, coloane sau c su e cu numerele care lipsesc. 
De exemplu: 
1, 6, 11, 16, 21, __ , __. 
10, 15, __ , __ , __ , 35, __ , __ , __ . 
237, 238, __, __ , __ , __ , __ , 244. 
1, 4, 9, 16, 25, __ , __ , __. 
Aceste jocuri pot fi date şi sub forma tabele de valori în care pe prima linie se trec 

valorile variabile a şi pe linia a doua valorile unei expresii: 
 
      a                   1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 
    a + (a + 1)      3      5      7      9 
 
 G seşte drumul fotbalistului 
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Drumul fotbalistului spre minge respect  ordinea cresc toare a şirului numeric. G seşte 
drumul! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Colora i o roşie coapt  care se afl  între a cincea şi a şaptea, num rând de la dreapta la 
stânga şi una necoapt  aflat  între a patra şi a şasea, num rând de la stânga la dreapta. 

 
 
 
 Num ra i florile de la stânga la dreapta şi apoi de la dreapta la stânga şi colora i-o pe 

cea care în ambele cazuri are acelaşi num r. 
 
 
 

 Ghicirea cifrei şterse 
Alege un num r format din trei cifre, calculeaz  suma cifrelor sale, scade aceast  sum  

din mum rul ini ial. Şterge o cifr  de la ultimul rezultat şi comunic -mi pe celelalte dou . 
Suma cifrelor este un multiplu de 9, care nu poate fi mai mare de 27. Atunci suma nu 

poate fi decât 9,18 sau chiar 27. 
Pentru a afla cifra ştears  se scade din aceast  sum , dup  caz, suma cifrelor 

comunicate. 
 Scrierea numerelor care se pot forma cu un num r de cifre date 
Exemplu:S  se scrie toate numerele de dou  cifre care se pot forma cu cifrele 1, 4, 3, 

f r  a se repeta cifrele. 
 Num r  mai departe! 
Se exerseaz  capacitatea de num rare corect , cu respectarea succesiunii numerelor 

naturale. 
Elevii sunt împ r i i în grupe. Jocul începe la un semnal, elevul se opreşte la un alt 

semnal. Cel care greşeşte este eliminat şi poate reintra în joc doar dac  observ  şi corecteaz  o 
eventual  greşeal . Câştig  echipa care a r mas cu cei mai mul i elevi în joc. 

Jocul poate fi complicat cerându-li-se elevilor s  numere din 2 în 2, din 3 în 3, din 5 în 
5, din 10 în 10 etc. 

 
Jocuri în leg tur  cu opera iile numerelor naturale 
 Completarea semnelor de opera ie care lipsesc 
Se vor completa c su ele libere cu acele semne de opera ie astfel încât rela ia s  devin  

adev rat : 
2           3 = 4        1 
 
2        4          5        3 = 4 
 
 Completarea semnelor rela iei: < ,  > sau =  
Aceste jocuri se pot desf şura pe rânduri de b nci. Înv torul scrie la tabl  pentru 

fiecare rând exerci ii prin care se cere recunoaşterea semnului rela iei şi, la un semnal, elevii 

2 

3 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

4 

1 
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calculeaz . Se declar  înving tori elevii din rândul celor care au calculat cel mai repede şi mai 
bine. 

Exemplu: 3 + 6         5 + 1                     2 + 6 – 3          10 – 4 + 3   
  

Cine calculeaz  mai repede? 
 Prin acest joc didactic se urm reşte ca elevii s  descopere metode rapide de calcul, 
aplicând propriet ile opera iilor înv ate: 
 1 + 2 + 3 + 4 + ...... + 9 =  
 10 + 20 + 30 + 40 + ...... + 100 = 
 0 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 
 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 

 Priveşte şi continu  drumul! 
   + 23            + 40        – 36 
 
 Pentru efectuarea acestor jocuri se folosesc fişe sau modele de exerci ii scrise la tabl  
de c tre înv tor. 
 Jocul se poate desf şura pe rânduri de b nci sau individual. 

 Ce ad ug m, ce sc dem pentru a ab ine num rul urm tor? 
 Acest joc poate fi folosit în exersarea competen elor de a efectua calcul oral cu 
opera ii de adunare şi sc dere în concentrul 0 – 100 (se poate alege şi alt concentru). 
 În func ie de num rul rândurilor de b nci şi al elevilor, înv torul scrie pe tabl  
câteva numere. 
 Exemplu:   I   56    30    43    32    39 
    II   29    11    35    47    13 
   III   46    34    60    38    50 
 Elevii trebuie s  stabileasc  num rul care se adun  sau se scade, pentru ca rezultatul s  
fie reprezentat de num rul care urmeaz  în ordinea scris  pe tabl . Înv torul va numi elevul 
care începe jocul. Un elev va rezolva primul exerci iu şi va numi un coleg care va rezolva 
urm torul exerci iu şi la fel în continuare. 
 Jocul va continua pân  când elevii de pe fiecare rând rezolv  întregul şir de exerci ii. 

 P tratul magic 
 De un interes special în ciclul primar îl constituie jocul cu p trate magice. Un p trat 
magic este alc tuit dintr-un tablou de elemente astfel încât suma numerelor pe liniile 
orizontale, pe coloanele verticale şi pe diagonale s  fie aceeaşi. 
 Exemplu: S  se completeze p tratul de mai jos astfel încât suma numerelor de pe linii, 
din fiecare coloan  şi de pe diagonala principal , s  fie egal  cu 15. 
 
 
 
 
 
 
  
 Jocuri logico-matematice 
 Se utilizeaz  trusa cu figuri geometrice (cunoscut  sub numele de trusa lui Z. Dienes), 
care con ine 48 de piese care se disting prin 4 diferen e (form : triunghi, p trat, dreptunghi, 
cerc; culoare: roşu, galben şi albastru; m rime: mare şi mic; grosime: gros şi sub ire). 
 Cele 48 de piese ale trusei posed  cele 4 diferen e, în toate combina iile posibile, 
fiecare dintre ele fiind un unicat. 

2

 8 

 5  7 

 4 
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 În desf şurarea jocurilor logice se poate utiliza trusa complet  sau numai o parte din 
ea: jocuri pentru construirea mul imilor; jocuri de aranjare a pieselor în tablou; jocuri de 
diferen e; jocuri pentru aranjarea pieselor în dou  cercuri; jocuri de perechi. 

Probleme de perspicacitate 
Jocurile didactice pentru dezvoltarea perspicacit ii cuprind sarcini mai dificile, pentru a 

c ror rezolvare sunt necesare cunoştin e temeinice şi  gândire logic . 
Exemple: Cât tr ieşte fiecare? 
Veveri a poate tr i 7 ani, iepurele cu 3 ani mai mult decât veveri a, vulpea înc  o dat  

cât iepurele, cerbul cu 10 ani decât vulpea, iar ursul cât vulpea şi cerbul la un loc. 
Câ i ani poate tr i un urs? 
    Fra ii şi surorile 
Un tân r a fost întrebat câte surori şi câ i fra i are. 
El a r spuns: 
- Eu am un num r egal de surori şi fra i, iar una dintre surorile mele are de dou  ori mai 

mul i fra i decât surori. Ghiceşte, câ i fra i suntem cu to ii? 
Un caracter vioi şi antrenant îl au şi ghicitorile „matematice“, precum şi problemele în 

versuri. 
Jocurile didactice înso ite de cântece şi mişcare plac foarte mult copiilor şi ocup  un rol 

important în activitatea clasei. 
Folosite cu iscusin , jocurile didactice aduc o important  contribu ie la preg tirea 

elevilor pentru via . 
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TEOREMA LUI MENELAUS.MAI MULTE METODE DE REZOLVARE 

 
 

Prof. CIOCIU MONICA-  Liceul Tehnologic Special Nr 3, Bucureşti 
 

Fie ABC un triunghi i D, E i F trei puncte coliniare distincte astfel încât DBC, EAC  i 
FAB (dou  din puncte situate pe laturile triunghiului iar celalalt pe prelungirea celei de-a 
treia laturi sau toate trei situate pe prelungirile laturilor triunghiului) . Atunci are loc rela ia: 

1
FB

AF

EA

CE

DC

BD
. 

1.Demonstrația teoremei lui Menelaus folosind triunghiuri asemenea:                   

   Demonstra ie:                            A    
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                      B` 

                                F                            

                                             A` 

                                                                     E 

                                                                                                C` 
 
 
  
          B                                                                         C                                                  D 
 
Proiect m vârfurile A, B i C ale triunghiului pe dreapta D – E – F, în punctele A`, B` i C`. 

Aplic m teorema fundamental  a asem n rii în urmatoarele perechi de triunghiuri: 

∆DB`B ~ ∆DC`C  rezult   
DC

DB

CC

BB


`
`

 

∆AA`F ~ ∆BB`F  rezult   
FB

AF

BB

AA


`
`

 

∆CC`E ~ ∆AA`E  rezult   
EA

CE

AA

CC


`
`

. 

Înmul ind cele trei rela ii ob inem: 1
FB

AF

EA

CE

DC

BD
. 

2.Demonstrația teoremei lui Menelaus folosind omotetia 

Demonstra ie:          

                                                           A 

 

 

 

M                             E 

                                                                                 

                                                                                F 

 

        B                                                                          C                                             D 
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Vom folosi transform ri geometrice, adic  omotetia. Fie BM ll AC, unde MDE. Vom 

considera omotetia de centru D i de raport 
CE

BM
. 

Avem M=T(E) i B=T(C) rezult  c  
CE

BM

DC

DB
  (a). 

Vom considera acum omotetia T` de centru F i raport 
BM

AE
. 

Avem A=T`(B) i B=T`(M) avem 
BM

AE

FB

FA
  (b). 

Înmul ind cele dou  rela ii de mai sus (a)  i (b) ob inem  1
FB

AF

EA

CE

DC

BD
. 

3.Demonstrarea teoremei lui Menelaus utilizând metoda analitic  

Demonstra ie: 

 Fie planul raportat la un sistem de coordonate carteziene ortogonale  OXY. Fie       
A( 11, yx ), B( 22 , yx ), C(x3,y3) . Dac   ,,  sunt rapoartele în care punctele ''' ,, CBA  divid 

bipunctele (B,C), (C,A), (A,B) atunci:   A' 



















1
,

1
3232 yyxx

 

 



















1
;

1
1313' yyxx

B                    



















1
;

1
2121' yyxx

C  

 ''' ,, CBA  coliniare rezult  0

1
11

1
11

1
11

2121

1313

3232







































yyxx

yyxx

yyxx

dac  şi numai dac  1   

4.Demonstrarea teoremei lui Menelaus folosind metoda vectorial  

Demonstra ie: 

Fie  ,,  rapoartele în care punctele ''' ,, CBA  divid bipunctele (B,C), (C,A), (A,B) 

Deoarece ;'' CABA    ;'' ABCB     BCAC ''    

;
1

'







ACAB

AA   ;
1

'








BABC
BB   







1

' ACCA
CC  
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Dar,    
  11

11
11

1''''



















ACABACAB

ACAAABAB  

   ACAB
CBCA

BCCCCACA 
























 111
1

11
1''''  

Din ''' ,, CBA  coliniare rezult  '' AB  şi ''CA  sunt vectori coliniari  

  
  

    



























1

1
11

1
1

11
11

1
  deci   1

1
1

1














 ob inem  

    011     rezult  c   1   

Reciproca teoremei lui Menelaus 

Fie ABC , dac  'A  apar ine lui BC, 'B  apar ine lui CA, 'C  apar ine lui AB şi dac  
''' ,, CBA  sunt situate dou  pe laturi şi unul pe prelungirea laturii sau toate trei pe prelungirile 

laturilor şi dac     1
'
'

'
'

'
'


BC

AC

AB

CB

CA

BA
(a) atunci punctele ''' ,, CBA  sunt coliniare. 

Demonstra ie: 

 

Presupunem c  dou  dintre puncte sunt situate pe dou  laturi ale triunghiului, iar unul 
este situat pe prelungirea celei de-a treia laturi. 

Presupunem c  punctele ''' ,, CBA  nu sunt coliniare. 

Atunci dreapta ''BA  ar intersecta latura AB într-un punct C" diferit de 'C . 
Aplicând teorema lui Menelaus pentru punctele coliniare '' , BA ,C" ob inem: 

1
''
''

'
'

'
'


BC

AC

AB

CB

CA

BA
   (b) 

Din rela iile (a) şi (b) rezult  c  
BC

AC

BC

AC

''
''

'
'

 . 

C' 

C'' 

A 

B' 

A' 

B C 
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Ar însemna c  segmentul  AB  este împ r it de punctele interioare C' şi C" în acelaşi 
raport – contradic ie (exist  un singur punct interior unui segment care împarte segmentul 
într-un raport dat). Rezult  C"= C' şi deci punctele ''' ,, CBA  sunt coliniare 

Abordarea mai multor metode de lucru arata ca aceasta teorema poate fi folosita atat la 
ciclul gimnazial cat si la liceu. 

Desigur reprezinta un bun material pentru pregatirea examenelor de definitivat sau 
gradul II. 

Oferindu-le elevilor o varietate de rezolvari le sporim motivatia de invatare prin 
descoperire pornind de la usor la greu. 
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ROLUL ÎNV MÂNTULUI PRIMAR ÎN DEZVOLTAREA 
CREATIVIT II ELEVILOR I MOTIVA IA ACESTORA PENTRU 

STUDIUL MATEMATICII 
 
 

Prof. înv. primar MIRICA NICULINA ADRIANA-  
coala Gimnazial  “Gh. Br escu”, Calafat, jud. Dolj 

 
Preocup rile numeroase pentru studiul creativit ii, pentru g sirea şi utilizarea unor 

metode de antrenare şi dezvoltare a crea iei, la nivel individual şi de grup, sunt justificate de 
cerin ele sociale prezente şi de viitor. Epoca contemporan , fr mântat  de adânci prefaceri 
rapide în direc ia unui progres iminent, aduce ceva nou: conştientizarea necesit ii dezvolt rii 
creativit ii şi întreprinderea unor ac iuni concrete în acest sens. În elegând c  via a nu este 
static , ci un produs creativ continuu, individul reuşeşte s  în eleag  via a ca un tot unitar 
dinamic, la modelarea c ruia putem contribui şi noi printr-o participare activ  şi creativ . 

Avînd în vedere receptivitatea maximǎ a vârstei şcolare mici, care obligǎ la preocup ri 
pentru un proces formativ timpuriu, cred c , în cadrul procesului educativ din şcoala primar , 
stimularea creativit ii ar trebui sǎ de in  un loc deosebit. Copilul de azi trebuie modelat 
pentru a deveni omul creator de mâine, pentru a participa creativ la modelarea acestui „tot 
dinamic” care este via a. Totodat  creativitatea îl ajut  s  se dezvolte, s  se realizeze şi s  
transforme activ mediul înconjur tor, determinând astfel schimb rile viitoare. 

Gândirea logico-matematic  este imperios necesar  individului din societatea 
contemporan , acesta trebuie s  fie capabil s  combine şi recombine elementele cunoscute 
pentru a ajunge la produse noi, originale. Nu este uşor s  te adaptezi într-o societate în care 
reconversia profesional  este o realitate. Astfel avem nevoie de o gândire logic  ager , de 
motiva ie, creativitate, imagina ie şi nu în ultimul rând - voin  pentru a reuşi. Cu ajutorul 
matematicii putem dezvolta la elevii noştri aceste procese psihice deoarece şi matematica 
presupune g sirea de solu ii noi de rezolvare a problemelor, la fel ca şi via a de zi cu zi. 
Modernizarea înv mântului matematic, înseamn  poten area acestor valen e formative, 
studiul acestei discipline contribuind cu prec dere la dezvoltarea gândirii creatoare. 
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Matematica este considerat  de multe ori de c tre elevi o disciplin  dificil , rigid , 
nepl cut . Acest lucru se datoreaz  în mare m sur  strategiilor tradi ionale. De aceea, rolul 
nostru, al dasc lilor este de a face din matematic  un obiect pl cut, interesant şi atractiv. 

Creativitatea, fiind o dimensiune important  a omului contemporan, trebuie s  
constituie o problem  central  a şcolii. Ca forma iune complex  de personalitate, ea mai poate 
fi privit  atât în ipostaza de poten ial creativ ca substrat psihofiziologic, cât şi ca substrat 
psihic al crea iei. Exist  înliteratura de specialitate studii în ceea ce priveşte faptul c  procesul 
creativ poate fi explicat printr-o list  a tras turilor de personalitate care coreleaz  mai frecvent 
şi mai bine cu creativitatea. Pentru a dezvolta capacit ile creatoare ale elevilor cadrele 
didactice trebuie s  cunoasc  în primul rând tr s turile comportamentului creator. 

Prin creativitate se în elege capacitatea sau aptitudinea de a realiza ceva original. 
Considerat  ca o structur  de personalitate, creativitatea este în esen  interac iunea optim  
dintre atitudinile predominant creative şi aptitudinile generale şi speciale de nivel supramediu 
şi superior. Nu este suficient deci, s  dispui de aptitudini dac  acestea nu sunt orientate 
strategic, prin motiva ie şi atitudini, c tre descoperirea şi generarea noului cu valoare de 
originalitate. Exist  dou  nivele ale creativit ii din punct de vedere al rela iei creator-crea ie-
societate. Se poate vorbi de o creativitate la scar  personal  în care rezultatul procesului este 
nou, original doar pentru individ, f r  valoare deosebit  pentru societate şi de o creativitate ce 
ofer  produse de mare valoare social . Desigur, la şcolarul mic nu se poate înc  vorbi de 
aceasta din urm  decât în anumite cazuri. 

Creativitatea poate fi socotit  o expresie a personalit ii, dar aceasta nu exclude, ci 
presupune activit i îndelungate şi eforturi deosebite. Toate acestea pot constitui reale puncte 
de reper în elaborearea unor strategii de dezvoltare a poten ialului creativ la şcolarul mic. 

Demersurile creative pot fi spontane sau inten ionate şi voluntare. Ele trebuie s  fie 
sus inute energetic de trebuin e şi motive, de înclina ii, interese şi aspira ii. Aceşti vectori sau 
resurse interne care ac ioneaz  favorabil sau nefavorabil asupra creativit ii reprezint  o cheie 
a creativit ii, deoarece sunt factori activatori, necesari . 

Copilul, chiar de la vârsta şcolar  mic  desf şoar  activit i creative. Creativitatea 
întâlnit  în şcoal  se numeşte creativitate individual  şi are un specific aparte, în sensul c  se 
g sesc solu ii noi şi originale de rezolvare a problemelor, dar care sunt de cele mai multe ori 
noi, doar pentru copil. 

Cultivarea gândirii creatoare a devenit o sarcin  important  a şcolii. Trecerea de la un 
înv mânt bazat pe transmitere de informa ii şi asimilare de cunoştin e la unul în care s  
predomine gândirea creatoare, elevul participând activ la dobândirea cunoştin elor, se poate 
face doar punând cultivarea imagina iei al turi de educarea gândirii şi nu în plan secundar. 
Metodele şi procedeele variate utilizate vor men ine treaz  aten ia, concomitent cu cultivarea 
şi încurajarea creativit ii. 

Creativitatea este cu atât mai important , cu cât progresele înregistrate în ultimii ani în 
toate domeniile sunt semnificative, iar cei care doresc „s  in  pasul” trebuie s  dobândeasc  
în anii de şcoal  capacit i şi abilit i care s -i ajute s  se descurce pe mai departe singuri. 

Sunt deosebit de importante atitudinea dasc lului în rela ia sa cu elevii. O pozi ie 
exclusiv autoritar  creaz  blocaje afective, copiii neîndr znind s  pun  întreb ri de teama 
eşecului sau a unor ironiz ri. Astfel e nevoie de un climat educa ional democratic, destins, 
deoarece autoritatea unui înv tor nu se bazeaz  pe constrângere, ci pe competen a sa 
profesional  şi inuta sa moral . El trebuie s  fie apropiat de elevi, astfel încât aceştia s -şi 
poat  manifesta liber curiozitatea. Munca înv torului este în acest fel, mult mai grea şi mai 
plin  de r spundere. El trebuie s  în eleag  c  o idee gândit  de el poate s  capete modalit i 
noi de formulare în mintea elevilor s i, trebuie s  le aprobe pe cele care exprim  adev rul, s  
le încurajeze pe cele care se apropie de adev r şi s -i stimuleze pe timizi. Se recomand  a se 
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atrage aten ia asupra superficialit ii în rezolvarea sarcinilor de lucru, îndemnând la mai mult 
efort, iar pe de alt  parte trebuie încurajat  spontaneitatea elevilor. 

Înv torul trebuie s  cultive disponibilit ile imaginative ale întregii clase, folosind 
strategii didactice adecvate şi s  descopere copiii cu poten ial creativ superior, oferindu-le 
prilejul de a-şi dezvolta aceast  capacitate. În vederea dezvolt rii creativit ii exist  strategii 
nespecifice – neavând leg tur  cu o anumit  disciplin  şi strategii specifice - legate de o 
anumit  disciplin , în func ie de specificul s u.  

Utilizarea metodelor nespecifice stimuleaz  o atitudine creativ  chiar dac  nu duc 
neap rat la progrese deosebite pentru un anumit obiect de studiu. În ceea ce priveşte metodele 
specifice, acestea necesit  o aten ie sporit  din partea înv torului, o preg tire suplimentar  
pentru apari ia beneficiilor notabile. 

În clasele primare, elevul dobândeşte no iunile şi deprinderile de baz , într-un ritm şi 
la un nivel diferit, determinate atât de particularit ile individuale şi de vârst , cât şi de o serie 
de factori educativi. În cadrul matematicii, predarea-înv area opera iilor aritmetice cu 
numere naturale are bogate valen e formative, fiind o modalitate principal  de a dezvolta 
gândirea independent  a copiilor. În asigurarea reuşitei şcolare, un rol determinant îl are 
înv torul prin intermediul unei strategii didactice eficiente. 

G sirea solu iilor pentru sporirea caracterului practic-aplicativ al matematicii trebuie 
s  constituie o preocupare a oric rui înv tor. Îmbinând cu tact şi pricepere metodele clasice 
cu cele moderne, se poate ob ine randamentul scontat, astfel preg tind elevii pentru integrarea 
lor în via a social .  

Adoptând cele mai eficiente strategii didactice, se poate insufla elevilor dragostea 
pentru matematic , formând la aceştia deprinderi de rezolvare a problemelor de aritmetic , 
dezvoltându-le gândirea, logica, imagina ia. Lec iile organizate cu introducerea unui joc 
didactic matematic au asigurat participarea activ  a elevilor la dobândirea cunoştin elor, la 
formarea unui stil de munc  intelectual , lec ia devenind o modalitate de organizare a 
activit ii de înv are. Creşterea nivelului de preg tire a elevilor prin folosirea jocurilor 
didactice demonstreaz  utilitatea lor . 

În scopul stimul rii poten ialului creativ al elevilor, înv torul trebuie s  intervin  
conştient şi activ pentru îndep rtarea blocajelor creativit ii elevilor, s  preia şi s  dezvolte în 
mod organizat poten ialul creativ al fiec rui copil. 
 
Bibliografie: 
 
1. Dinuta N., Metodica activitatilor matematice in gradinita, Ed. Universitatii Pitesti, 

2007 
2. Eugen, Rusu, Psihologia activitatii matematice, Bucuresti, Editura Stiintifica, 1969, p. 

192; 
3. Jean, Piaget, Meridiane pedagogice. Inteligenta – capacitatea de adaptare la situatii 

noi, Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica, 1973, p. 156. 
4. Polya, George, Cum rezolvam o problema, Bucuresti, Editura Stiintifica, 1965, p. 84; 
5. M.E.C.,Programa activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii, Buc. 2005 
6. Paduraru V., Activitatile matematice in invatamantul prescolar, Ed. Polirom, Iasi, 

1999 
 
 
 
 
 



~177~ 

 

TEORIA INTELIGEN ELOR MULTIPLE (T.I.M.) 
 
 

Prof. S NDOI ANDREEA- Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”, Craiova, jud. Dolj 
 
Proiectarea şi realizarea optime ale activit ii instructiv-educative depind de felul cum 

se desf şoar , dimensioneaz  şi articuleaz  componentele materiale, procedurale şi 
oganizatorice, care imprim  un anumit sens şi o anumit  eficien  pragmatic  form rii 
tineretului. Concretizarea idealurilor educa ionale în comportamente şi mentalit i nu este 
posibil  dac  activitatea de predare-înv are nu dispune de un sistem coerent de c i şi 
mijloace de înf ptuire, de o instrumentalizare procedural  şi tehnic  a paşilor ce urmeaz  a fi 
realiza i pentru atingerea scopului propus.  

Cercet rile unor pedagogi recunoscu i, dintre care îi amintim aici pe Jean Piaget, J. S. 
Brunner, David P. Ausubel şi Ioan Cerghit, au relevat rolul fundamental al metodelor în 
cadrul arsenalului didactic. Termenul metod  provine din limba greac : metha –,,c tre’’; 
odos- ,,cale’’, ,,drum’’, observându-se faptul c  în aceast  limb  desemna orientarea c tre un 
drum sau orientarea în spa iu, într-un sens mai larg. Sensul învechit al cuvântului a fost îns  
modernizat de filosoful francez René Descartes, unul dintre primii care l-au utilizat, 
conferindu-i un sens gnoseologic. Red m, în continuare, defini ia termenului  metod , în 
accep ia lui Ioan Cerghit: ,,condi iile specifice în care interven ia precis , specific  (de 
predare) a profesorului este îndreptat  spre ob inerea unei schimb ri (numai delimitate) în 
forma ia elevului’’, vizând efortul elevului de a se integra procesului de înv mânt, asimilând 
cunoştin e şi formându-şi deprinderi practice sau intelectuale. Aşadar, metoda prespune o 
permanent  colaborare elev/student – profesor, care vizeaz , de fapt, mutarea accentului pe 
cel educat, care trebuie s -şi schimbe statutul, devenind din obiect al educa iei subiect al 
educa iei.  

În cadrul unui sistem de instruire, metodologia didactic  trebuie s  fie consonant  cu 
toate modific rile şi transform rile survenite în ceea ce priveşte finalit ile educa iei, 
con inuturile înv mântului, noile cerin e atât ale celor suspuşi procesului instructiv-educativ, 
cât şi ale societ ii. Metodologia se cere a fi una permisiv  la dinamica schimb rilor care au 
loc în  componentele procesului educa ional. Astfel, calitatea unei tehnologii este dat  de 
flexibilitatea şi deschiderea ei fa  de situa iile şi exigen ele noi, complexe ale înv mântului 
contemporan. 

Am considerat necesar  aceast  introducere în ceea ce înseamn  specificul metodei 
didactice, pentru a putea în elege mai bine caracteristicile uneia dintre metodele  activ-
participative, şi anume Teoria inteligen elor multiple (TIM). Aceasta a fost elaborat  de 
Howard Gardner şi descris  în Multiple Intelligences. The Theory in Practice, 1993, lucrare a 
c rei finalitate m rturisit  este pledoaria autorului pentru o reform  de substan  a şcolii, 
v zut  ca ,,uniform ’’, în sensul centr rii reale pe individ, pe profilul propriu de inteligen , 
pe abilit ile şi nevoile lui particulare. Este, aşa cum aminteam anterior, un proces instructiv-
educativ în care cel educat trebuie s  devin  subiect al propriei deveniri. 

În cadrul acestei metode, pe care o vom descrie în am nunt în cele ce urmeaz , cadrele 
didactice pot urm ri, pe baza unei observ ri sistematice a comportamentului 
elevilor/studen ilor, mai ales în momentul rezolv rii diferitelor sarcini date, ce activit i 
predilecte au, ce coduri de exprimare folosesc cu prec dere şi, în consecin , ce tip de 
inteligen /(e) posed . 

Dac  ne raport m la TIM, putem spune c  omul se naşte cu un anumit „profil” de 
„start” al inteligen elor multiple, profil care îl defineşte – cu alte cuvinte, se naşte cu un 
anumit nivel de dezvoltare a acestor inteligen e, iar experien ele diverse de-a lungul vie ii pot 
determina care dintre aceste inteligen e se dezvolt  şi în ce m sur . 
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Cadrele didactice pot juca, deci, un rol semnificativ în identificarea, dezvoltarea şi 
exploatarea acestor inteligen e în contexte educa ionale formale, nonformale sau informale, cu 
scopul de a eficientiza procesul de predare-înv are-evaluare. 

Teoria inteligen elor multiple constituie o altenativ  a muncii diferen iate, o strategie 
modern  de instruire interactiv  care poate contribui la îmbun t irea performan elor şcolare. 
În accep iunea lui Howard Gardner, inteligen ele reprezint  capacitatea cognitiv  a 
individului, descris  printr-un set de abilit i, talente, deprinderi mentale pe care le de ine 
orice persoan  dezvoltat  normal, ele fiind grupate în nou  categorii. 

Aplicarea TIM prespune o serie de principii educa ionale, care, în opinia noastr , nu 
fac altceva decât s  ofere nişte ,,marcaje’’ clare, ce au un aport important în ghidarea paşilor 
profesorului. Astfel, subiec ii care înva  trebuie încuraja i s  îşi cunoasc  şi s  utilizeze în 
înv are inteligen ele cele mai potrivite structurii lor, creându-se practic ocazia de a-i valoriza 
pozitiv, în scopul creşterii stimei de sine. Mai mult decât atât, activit ile trebuie s  implice 
diferite tipuri de inteligen , iar procesul de evaluare trebuie s  aib  ca scop m surarea unor 
forme multiple de inteligen . 

Cele nou  tipuri de inteligen  presupun o serie de comportamente specifice, vizând: 
inteligen a lingvistic , inteligen a logico-matematic , inteligen a spa ial-vizual , inteligen a 
corporal-kinestezic , inteligen a naturalist , inteligen a muzical-ritmic , inteligen a 
interpersonal  şi inteligen a intrapersonal , inteligen a existen ial .  

TIM a fost aplicat  în cadrul orelor de limba şi literatura român , tema lec iei care am 
considerat c  este potrivit  pentru aplicarea acestei metode activ-participative fiind Riga 
Crypto şi lapona Enigel, de Ion Barbu. Având în vedere complexitatea activit ii şi viziunea 
transdisciplinar  pe care o presupune, am optat pentru realizarea acesteia de-a lungul a trei ore 
de curs, la clasa a X-a (profil filologie). De asemenea, dintre cele nou  tipuri de inteligen , 
am considerat potrivite, în acest caz: inteligen a verbal-lingvistic , inteligen a naturalist , 
inteligen a logico-matematic , inteligen a      vizual-spa ial , inteligen a muzical-ritmic  şi 
inteligen a corporal-kinestezic . 

Prima or : 
În urma unor discu ii cu elevii, pentru o mai bun  în elegere a textului, au fost fixate 6 

grupe (corespunz toare celor 6 tipuri de inteligen  pentru care s-a optat), urmând ca fiecare 
grup  s  stabileasc  un plan şi s -şi repartizeze, la nivelul echipei, diferite sarcini (preg tirea 
materialelor necesare, realizarea unui brainstorming la nivel de echip  etc.) 

Sarcinile au fost formulate duup  cum urmeaz : 
Inteligen a verbal-lingvistic : Prezenta i, sub form  de versuri, o posibil  continuare a 

poveştii, în care lapona Enigel, r spunzând chem rilor lui Crypto, accept  s  treac  în lumea 
lui. 

Inteligen a naturalist : Folosind cunoştin ele din domeniul  biologiei, g si i asem n ri 
şi deosebiri între regnurile din care fac parte personajele. 

Inteligen a logico-matematic : Realiza i o conexiune între anumite cifre/numere şi 
simbolurile, personajele care apar în text, introducându-le apoi într-o formul  matematic . 

Inteligen a vizual-spa ial : Realiza i un desen în care s  prezenta i, conform 
imagina iei voastre, portretele personajelor sau anumite scene reprezentative ale baladei. 

Inteligen a muzical-ritmic : Exemplifica i, printr-un ritm, o melodie (cunoscut  sau 
inventat  de voi), con inutul unor secven e ale baladei. 

Inteligen a corporal-kinestezic  (al turi de inteligen a lingvistic ): Folosind coduri 
verbale şi nonverbale, interpreta i, sub forma unui joc de rol, dialogurile personajelor. 

Ora a doua: 
A avut loc negocierea con inutului, a formei, a modalit ilor de prezentare, profesorul 

ghidând, monitorizând în permanen  activitatea elevilor şi oferindu-le diferite sugestii. 
Ora a treia: 
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Organiza i pe grupe, elevii au pus cap la cap materialele aduse, îndeplinind sarcinile 
propuse prin realizarea unui ,,produs’’: versuri, afişe, joc de rol, interpretarea unui cântec. 
Dup  încheierea timpului de lucru, reprezentantul fiec rei grupe a prezentat rezultatele muncii 
în echip . 

Evaluarea activit ii s-a realizat prin intermediul unei grile de observa ie, dar şi cu 
ajutorul unui jurnal reflexiv. 

La finalul activit ii desf şurate, am considerat necesar  alc tuirea unui plan de 
remediere a disfunc ionalit ilor înregistrate. Astfel, pentru a stimula motiva ia elevilor, 
propunem utilizarea frecvent  a unor metode activ-participative, metode care s  presupun  
interdisciplinaritatea, lucrul nu cu un profesor, ci cu echipe formate din mai mul i profesori, în 
func ie de specificul activit ii.  
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EXPERIMENTUL VIRTUAL. 

FIZIOLOGIA SISTEMULUI DIGESTIV LA OM  
 

Prof. IAG RU FLORENTINA-  Liceul ’’Voltaire’’,  Craiova, jud. Dolj 
 

Experimentul  virtual  este  un tip de experiment  în  care  se  utilizeaz  instrumente 
virtuale, se desf oar  în  laboratoarele virtuale, care  pot fi accesate prin  intermediul  unui  
portal  sau  al  unui  server  local  care  permit  elevilor  s   conduc   diferite experimente, 
exact ca într-un laborator clasic, dar într-un mediu sigur, securizat, cu scopul de a  observa,  
studia,  demonstra,  verifica  şi  m sura  rezultatele  unor  fenomene  naturale.  

Prin intermediul  experimentelor  virtuale,  elevii  pot  experimenta  orice  situa ie  din  
via a  real , indiferent de gradul de complexitate şi de periculozitate al acestora. Procesele 
sunt  simulate  pe  calculator i pot  fi repetate  pân   când  sunt în elese pe deplin.  

 Resursele digitale cuprinse de laboratoarele virtuale sunt atractive şi uşor de  utilizat  
de  elevi,  transformând  astfel  ora  de  clas   într-o  activitate  unic   şi  extrem  de pl cut . 

Experimentul este o observa ie provocat , o ac iune de c utare, de încercare, de g sire 
de  dovezi,  de  legit i,  este  o  provocare,  în  condi ii  determinate  (instalatii, 

dispozitive,  materiale  corespunz toare,  varia ie  i  modificare  a  parametrilor  etc.),  a  unui 
fenomen, în scopul observ rii comportamentului lui, al încerc rii  raporturilor de cauzalitate, 
al descoperirii  esen ei  acestuia  (adic   a  legit ilor  care  îl  guverneaz ),  al  verific rii  
unor ipoteze (I. Cerghit). 

Cele mai întâlnite forme ale experimentului  (real sau virtual) sunt: 
Experimentul cu caracter demonstrativ  -  realizat de profesor în fata clasei, în care  

se  respect   o  succesiune  de  etape:  sunt  actualizate  sau  prezentate cuno tin ele  teoretice  
care  vor  fi  utilizate  pe  parcursul  desf ur rii  activit ii experimentale sau la prelucrarea 
datelor i stabilirea concluziilor; sunt descrise trusele, aparatele, instala iile experimentale; 
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executarea lucr rii experimentale de c tre  profesor,  cu  explicarea  demersurilor  efectuate  i  
asigurarea  unei  atitudini active din partea elevilor; elaborarea concluziilor, prin antrenarea 
elevilor. 

Experimentul  cu  caracter  de  cercetare -  se  aseam n   cel  mai  mult  cu 
experimentul  ca  metod   de  cercetare  i  parcurge  aproximativ  etapele  unei  

investiga ii  experimentale   autentice:  delimitare  unei  probleme;  emiterea  de 
ipoteze;  organizarea  unor  situa ii  experimentale;  desf urarea  propriu-zis   a 
experimentului, cu  folosirea  aparaturii  de laborator, prelucrarea  i interpretarea datelor; 
confirmarea sau infirmarea ipotezei. 

 3.  Experimentul  cu  caracter  aplicativ -  urm re te  confirmarea  experimental   a 
unor cuno tin e tiin ifice anterior dobândite. 

Experimentul  virtual  se poate realiza cu ajutorul unor resurse web pentru predarea 
biologiei. O  simpl   c utare  dup   cuvântul  ,,predare  biologie,,  pe  un  motor  de  c utare, 
ofer  utilizatorului  posibilitatea  acces rii  a  peste  100.000  de  site-uri specializate.  

Unul dintre acestea este şi ,,Interactive Sites for Education,, (ISE), site ce poate fi 
accesat la adresa: http://interactivesites.weebly.com/. 

’’Interactive  sites  for  education’’  reprezint   o  cole ie  de  material educa ionale,  
ppt-uri,  jocuri  interactive,  exerci ii,  filme  etc. realizate cu scop educational. 

Se pot folosi în activitatea de predare/evaluare cu toat  clasa, pe grupe, în laboratorul 
de informatic  sau acas  pentru înv are individual .  

Sec iunile acestuia sunt: matematic , englez , spaniol , tiin e, stiin e sociale, arte, 
muzic  etc. (figura 1). 

 
 
Sec iunea  dedicat   tiin elor  (Science)  este  foarte variat   acoperind  o arie  mare de  

interes: biologie, zoologie, anatomie, fizic ,  chimie, ecologie etc. (figura 2),(figura 3). 
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Fiecare  dintre  sec iunile  prezentate  integreaz   aplica ii  prezentate  sub  forma  unor 

lec ii interactive virtuale în care utilizatorului îi sunt prezentate conceptele teoretice legate de 
subiectul  ales  i  i  se  propun  i  o  serie  de  teste/  întreb ri  pentru  fixarea  i consolidarea  
cuno tin elor. 

Pentru realizarea experimentului virtual i pentru chestionarul de evaluare am folosit 
saiturile; http://interactivesites.weebly.com/ - SIENCE – BODY SISTEMS – DIGESTION i 
http://kitses.com/animation/swfs/digestion.swf. 
 

PROIECT DE LEC IE 
 

Unitatea de înv mânt: Liceul’’Voltaire’’ + Liceul ’’Matei Basarab’’, Craiova 
Numele i Prenumele: Iag ru Florentina 
Disciplina: Biologie 
Clasa/Vârsta Unitatea Titlul activit ii didactice Timp 

aXa Func ii de nutritie. 
Sistemul digestiv. Fiziologia 
sistemului digestiv la om. 

50 min 

 
Justificarea didactic  pentru utilizarea 
experiment rii virtuale 

Obiective de înv are 

 
-vizionarea  unui experiment virtual cu 
’’Digestia la om’’, 
 
-rezolvare chestionar  multimedia cu ’’Sistemul 
digestiv la om’’. 
-Site-ul  http://interactivesites.weebly.com/ 
- Body Human Anatomy Atlas v3 

- elevii  vor  crea  prezent ri conving toare, 
potrivite pentru un anumit tip de audien . 

- elevii vor identifica organele care 
alc tuiesc sistemul digestiv i le vor 
localiza pe materialul didactic (planse, 
torsul uman,experimentul virtual); 

- elevii vor descrie transform rile suferite 
de alimente în timpul celor 3 etape ale 
digestiei. 

- vor observa cum se realizeaz  absorb ia 
intestinal  i defeca ia. 

Termeni cheie Resurse 

- tub digestiv, glande anexe, digestie, 
sucuri digestive, enzime, nutrimente, 
absorb ia intestinal , defeca ie. 

- manual, 5 laptopuri,  videoproiector, 
conectare Internet, DVD, plan e, atlasul 
anatomic electronic, fi e de lucru. 

http://interactivesites.weebly.com/
http://kitses.com/animation/swfs/digestion.swf
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Desf şurarea activit ii didactice  
- Utilizând demonstra ia i experimentul virtual solicit elevilor s  identifice organele care 

alc tuiesc sistemul digestiv. 
- Clasa este imp r it  in 4 grupe. 
 Gr. 1- s  observe prezentarea multimedia pe leptopul grupului’’Digestia la om’’ ; s  identifice 

organele care alc tuiesc sistemul digestiv i s  le a eze în ordinea succesiunii lor; 
 Gr.2 – s  observe prezentarea multimedia pe leptopul grupului’’ Digestia la om’’ ; s  descrie 

segmentele tubului digestiv i glandele anexe. 
 Gr. 3 – s  observe prezentarea multimedia pe leptopul grupului’’ Digestia la om’’ ; s  

identifice tipurile de transform ri suferite de alimente de –a lungul tubului digestiv; s  
precizeze sucurile digestive i tipurile de enzime con inute de acestea i rolul lor. 

 Gr. 4 - s  observe prezentarea multimedia pe leptopul grupului’’ Digestia la om’’; s  identifice 
nutrimentele rezultate în urma digestiei; s  defineasc  absorb ia intestinal ; s  precizeze 
adapt rile mucoasei intestinale pentru realizarea absorb iei; s  precizeze caracteristici ale 
fiziologiei intestinului gros. 

- Fiecare grup  primeste câte o fi  de lucru cu sarcini bine stabilite pe care trebuie s  le 
studieze în mod independent i un leptop; 

- Dup  fiecare secven  se face fixarea par ial  a no iunilor; 
- Insist asupra utiliz rii terminologiei tiin ifice prin respectarea termenilor cu grad de 

dificultate în exprimare. 

Evaluarea 

Abilit i şi cunoştin e Deprinderi tehnice 

 
- elevii vor rezolva un chestionar’’ Sistemul 
digestiv’’ prezentat de profesor de la adresa de 
site  http://interactivesites.weebly.com/. 

- elevii  vor  crea  prezent ri conving toare, 
potrivite pentru un anumit tip de audien . 

Autoreflec ia 

Activitatea desf urat  a fost o lectie de predare – înv are - evaluare  care a îmbinat o parte din 
cuno tin ele dobîndite în clasa a VI a la ’’Organizarea general  a unui mamifer’’, Anatomia sistemului 
digestiv la om i cuno tinte noi dobândite în cadrul acestei activit i. 
PUNCTUL FORTE a fost prezentarea multimedia i testul de verificare folosite de pe saitul 
http://interactivesites.weebly.com/. 
PUNCTELE SLABE- lipsa accesului în laboratorul AEL. Elevii au venit cu leptopul personal (1 / 
grup ).  
Elevii au fost încânta i pentru c  au observat i au în eles transform rile suferite de alimente de-a 
lungul tubului digestiv. Pe baza chestionarului folosit au r spuns corect la cerin e .  
Tema propus  de profesor a fost s  creeze o PREZENTARE MULTIMEDIA sau un PPT – ’ Sistemul 
digestiv la om’’ pe care s -l prezinte ora urm toare.Prezent rile cele mai bune vor fie notate în 
catalog. 
Elevii au fost aten i, curio i i încânta i de materialele prezentate. 
 
Bibliografie: 
 

  http://interactivesites.weebly.com/- SIENCE – BODY SISTEMS – DIGESTION 
 http://kitses.com/animation/swfs/digestion.swf. 

 

http://interactivesites.weebly.com/
http://interactivesites.weebly.com/
http://kitses.com/animation/swfs/digestion.swf
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JOCUL –STRATEGII DE  DE ÎNV ARE INTEGRAT  A  
MATEMATICII, DE EXPLORARE A MEDIULUI ÎNCONJUR TOR 

 
 

Prof. POPAN MARIANA CRISTINA- Liceul cu Program Sportiv, Baia Mare, jud. Maramureş 
 

Copilul râde: ”În elepciunea şi iubirea mea e jocul!” Tânǎrul cântǎ: „Jocul şi 
în elepciunea mea-i iubirea! ”Bǎtrânul tace: „Iubirea şi jocul meu e-n elepciunea!”  

Lucian Blaga - Trei fe e 
Conform Teoriei lui Eduard Claparede, jocul îşi are r d cinile în „teoria exerci iului 

preg titor' pentru via a de adult. In acest sens, Claparede afirm  c  jocul este determinat, pe 
de o parte, de nevoile copilului, iar pe de alt  parte, de gradul dezvolt rii sale organice; jocul 
este un agent de dezvoltare, de expansiune a personalit ii în devenire. 

Jocul didactic este un mijloc de organizare a activit ilor de educarea limbajului care 
stimuleaz  imagina ia copiilor, asocia iile de idei şi originalitatea. Prin intermediul acestuia, 
se exerseaz  capacitatea de a g si o solu ie original  unei situa ii posibile. Prin exersarea 
cre rii de povestiri se realizeaz  trecerea de la o etap  de repetare stereotip  la crearea mai 
multor variante inedite pe aceeaşi tem . 

Exempli:”Covoraşul Fermecat”:”C l toria albastr  a Perlei”-poverstirea prin joc: 
Prezentarea jocului:pe m su a magic  din centrul s lii de clas  se afl  covoraşul 

surpriz , de nuan  albastr . Perla, o feti   (p puş  din vistieria materialelor didactice, 
adasptate la nivelul elevilor de 7 ani, ca şi celelalte piese din joc), o caut  pe mama ei, plecat  
în c l toria în care-şi propusese s -i cumpere fetei o barc  de ziua ei. Perla-şi începe c l toria 
în c utarea mamei, de-a lungul oceanului. Nu se ştie numele dar c l toria albastr  arat  
imensitatea apei. Feti a str bate cele patru z ri ale lumii, întâlneşte pe rând, o corabie, o 
turturic , o maimu ic , pe care le întreab  dac  au z rit-o pe mama ei.  În final, fetit a ajunge 
într-un port, unde-şi z reşte mama şi chiar pe bunica. Bucuroase, toate se întorc acas , f r  
barc , dar fericite de bucuria revederii şi ale tuturor frumuse ilor din lumea acvatic .  

  Elevii vor intra în contact astfel, cu no iunile de ap  curg toare, mediu acvatic,  
ocean, mare, glob p mântesc, mijloace de transport maritim,..Îşi vor îmbog i domeniul de 
cunoştin e, îşi formeaz  empatia , ascult  cu pl cere, chiar vor participa la un joc de 
rol.Deasemeni, jocul acesta dezvolt  r bdarea, motiva ia ascult rii, a particip rii interactive, a 
cooper rii,..Jocul favorizeaz  dezvoltarea ini iativeiei şi creativit ii, a unei înv ri 
odihnitoare, recreative, armonioase. 

 
Jocul şi procesul de creştere sunt strâns legate între ele, copilul mic are mai multe 

ocazii de a se juca liber, îns  treptat, joaca liber  a copilului este înlocuit  cu activit i 
structurate, atât acas  cât şi în institu iile de educa ie. 

Astfel, “ P ianjenul înmul irilor”, la clasa a II-a, deci vorbim de elevii de 8 ani, 
reprezint  un joc al socializ rii,  bazat pe interactivitate  între colegi, în cerc, spontan, f r  
re ineri.  
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Elevii sunt aşeza i în cerc, pe sc unele; se pot juca dup  predarea şi asimilarea no iunii 
de înmul ire, ca adunare repetat , când unul din factori poate fi pe rând, 2, 4, 5. Unul dintre 
elevi are un ghem în mân ; îl va desface, îl va da  altui coleg care va r spunde la întrebarea lui 
(exemplu:3x2); primul elev va p stra doar cap tul firului; al doilea elev repet  mişc rile 
primului, cu alt exerci iu oral, la fel urm torul, pân  la ultimul elev; astfel, to i elevii clasei 
(20) sunt testa i oral, în mod pl cut, colegial, respectuos:  jucându-se, înva  involuntar 
înmul irea, în concentrul 0-100. 

Realizarea acestui joc permite fixarea corect  a no iunilor de, produs, înmul ire factor, 
dezvolt  empatia, respectul reciproc şi r bdarea de a asculta, permite integrarea social  a 
noilor elevi, într-un colectiv şcolar nou. 

Literatura de specialitate aşeaz  jocul 
didactic între metodele participativ-active , care 
oferä şansa elevului de a se implica în propria sa 
instruire şi de a-şi folosi cunoştin ele, priceperile şi 
deprinderile în mod creator. Pentru a se desfäşura 
optim, jocul ddidactic presupune : a) realizarea unui 
scop şi a unei sarcini didactice; b) folosirea  
elementelor  de joc în vederea realiz rii sarcinii 
propuse cum sunt:  întrecerea sau competi ia 

individual  sau pe grupe de elevi, recompensarea rezultatelor ob inute sau penalizarea 
greşelilor, aplauzele etc.;c) utilizarea  un con inut  accesibil, atractiv şi recreativ; d) pentru 
realizarea sarcinii propuse şi pentru stabilirea rezultatelor competitive se folosesc reguli de joc 
cunoscute anticipat de c tre elevi, înv torul fiind “arbitrul“ principal al întrecerii. 

Cubul culorilor” reprezint  un joc în care, conform titlului s u, fiecare fa  a acestui 
corp geometri, realizat la AVAP, este o culoare specific   toamnei, reprezentativ  dealtfel, 
fiec rei echipe (6 la num r), format  din 4 elevi, chiar 6. Pe fiecare fa  a cubului sunt scrise 
sarcini pentru fiecare exhip  (maxim, 3 sarcini, cu durata de lucru, maxim, 5 minute). Aş 
exemplifica doar câteva din aceste sarcini, aplicative: realiza i un text despre toamn , apoi 
reprezenta i-l prin desen şi culoare: alc tui i cu ajutorul pieselor de puzzle, din s cule ul de pe 
mas , versurile date:”Spaima florilor şi Doamna/ Curcubitaceelor”, ….Jocul dezvolt  munca 
în echip , permite completarea de idei în colectiv, empatia, asimilare de noi cunoştin e şi 
formare de deprinderi, dup  modele date-elevii cu competen e deosebite.Echipa  care 
realizeaz  corect şi complet toate sarcinile este recompensat  cu buline zâmnbitoare. 

 

 
 

  

Bibliografie: 
 

1. Boja Alina. Managementul clasei- curs, Editua Napoca, 2011 
2. Bunescu Gheorghe, Democratizarea educa iei şi educa ia p rin ilor, www.educat.ro 
3. Cerghit, I., Pedagogie general , EDP, Bucureşti, 1982 
4. Chereja, F. Dezvoltarea gândirii critice in invatamantul primar, Ed. Humanitas 

Educational,   Bucureşti,2004   
5. Euromentor, studiu despre educa ie : Volumul II, Nr. 4/decembrie 2011 

http://www.educat.ro/


~185~ 

 

6. Florina Achim, Alina Boja, Olimpia Ignat, Monica Maier, Maria – Tereza - Pir u, 
Prelegeri de didactic  general , în sprijinul candida ilor la examenele de definitivat şi 
gradul II din înv mânt, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2013 

7. Golu Mihai, Pais L z rescu Mihaela, Psihologia şcolar , Editura Economic , Bucureşti, 
2000. 

 
 

STRATEGII DE CREŞTERE A MOTIVA IEI ELEVILOR PENTRU 
STUDIUL MATEMATICII 

 
 

Prof. MATEESCU CORINA-ELENA- coala Gim.„Anton Pann”, Rm.Vâlcea, jud. Vâlcea 

Motto: Matematica este limba cu care Dumnezeu a scris universul. (Galileo Galilei) 

Motiva ia este cheia succesului şi în activitatea de înv are. De la Piaget la Gardner, 
teoreticienii mecanismelor înv rii au subliniat faptul c  motiva ia este fundamentul pe care 
se construieşte succesul educa ional. Implicit, se poate afirma c  lipsa motiva iei pentru 
înv are poate s  conduc  nu numai la performan e şcolare sc zute, ci şi la alte acumul ri 
negative care pot sta la baza unor abateri sau devian e comportamentale. 

Dac  am cunoaşte natura şi diversitatea motivelor, legile dup  care ele se manifest , 
am putea prevedea, influen a şi direc iona comportamentul elevilor. De aceea, problema 
dezvolt rii motiva iei de înv are necesit  s  fie una dintre cele mai importante, de care s  se 
preocupe şcoala înc  din ciclul primar. A fi motivat la înv tur  exprim  în plan 
comportamental o stare mobilizatoare şi direc ionat  spre atingerea unor scopuri. 

Copiii înc  din clasele primare au nevoie mai mult decât oricine de stimularea dorin ei 
 de a face eforturi pentru a înv a. În aşa mod, elevul va fi profund implicat în sarcinile de 
înv are, va fi orientat spre finalit i, într-o mare m sur  conştientizate, va transfera în 
înv are întreg poten ialul cognitiv. Lipsa de motiva ie e caracterizat  de pasivitate, 
inactivitate, concentrare foarte lent  într-o sarcin  de înv are, lips  de spontaneitate şi chiar 
st ri de anxietate. 

Psihologia modern  recunoaşte doua tipuri de motiva ie: 
- intrinsec  – în care persoana urm reşte o activitate (sau chiar mai multe) strict cognitiv , 

când ac iunile întreprinse sunt pentru sine; de exemplu, aspira ia spre competen  
profesional , social ; 

- extrinsec  – în care persoana urm reşte, prin activit ile depuse anumite recompense 
morale: prestigiu, notorietate, faim , statut, pozi ie etc. 

În schimbarea tumultuoas  prin care societatea trece, elevii noştri au nevoie de 
capacitatea de a selecta informa iile şi de a alege ce este şi ce nu este esen ial pentru interesele 
lor. Ei trebuie s  în eleag  leg tura dintre informa ii, s  le descopere sensul şi s  le resping  
pe cele nesemnifictive. Un important obiectiv  de tip formativ urm rit în evolu ia copiilor îl 
constituie dezvoltarea gândirii critice şi se realizeaz  prin folosirea în mod special a unor 
strategii de înv are activ-participative. Aceste strategii reprezint  un nivel superior în ierarhia 
strategiilor didactice, dar nu trebuie separate de cele tradi ionale. Pentru dezvoltarea gândirii 
critice a elevilor, înv torul trebuie s  asigure un demers didactic adecvat înv rii active şi 
interactive folosind metode, procedee şi tehnici de înv are eficiente. Prin metodele activ- 
participative în elegem acele situa ii sau metode active propriu-zise în care elevii sunt scoşi 
din ipostaza de obiect al form rii şi sunt transforma i în subiec i activi, coparticipan i la 
propria lor formare. Sunt considerate activ - participative toate acele metode care ajut  la 
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mobilizarea energiilor elevului, concentrarea aten iei, urm rirea cu interes şi curiozitate a 
lec iei, care le stimuleaz  imagina ia, în elegerea, puterea de anticipare, memoria, etc. 

Ele sunt metode care ajut  elevul s  caute, s  cerceteze, s  g seasc  singur 
cunoştin ele 

 pe care urmeaz  s  şi le însuşeasc , s  afle singur solu ii la probleme, s  prelucreze 
cunoştin ele, s  ajung  la reconstituiri şi resistematiz ri de cunoştin e, cu alte cuvinte îl înva  
pe elev s  înve e, s  lucreze independent. O îndrumare pas cu pas, care impune de-a gata noile 
cunoştin e, f r  s  lase elevilor timp şi loc de gândire, s  formuleze întreb ri, s  aprecieze, nu 
va face decât s  stânjeneasc  afirmarea spontaneit ii, a gândirii şi a imagina iei. În schimb, 
munca independent , dialogul euristic, înv area prin descoperire, înv area prin cooperare, 
problematizarea, implic  elevii în înv are mai mult decât o explica ie, o expunere ori o 
demonstra ie. Unul dintre avantajele acestor metode interactive este acela c  pot fi folosite cu 
succes atât în înv are cât şi în evaluare. 

În studierea matematicii exist  un moment când copilul descoper  secretul numerelor 
şi apoi secretul rezolv rii exerci iilor şi problemelor. 

Dar cui revine misiunea de a-l forma pe elev s  în eleag  şi s  ştie s  descopere aceste 
taine? Cum se formeaz  la acest nivel tensiunea şi pasiunea cunoaşterii? 

Înv mântul matematic are ca rezultat formarea unor deprinderi şi capacit i necesare 
în activitatea de matematic  şi care devin utile în activitatea practic  a omului. Astfel se 
formeaz  o serie de atitudini: a gândi personal şi activ, a folosi analogii, a analiza un exerci iu 
sau o problem , sau a le descompune în exerci ii şi probleme mai simple. 

Rezolvând exerci ii şi probleme de matematic , procesele psihice de cunoaştere ale 
elevului – cu prec dere gândirea – sunt stimulate la o activitate sus inut . Pe m sur  ce are loc 
dezvoltarea psihic  prin contribu ia studiului matematicii, aceast  dezvoltare asigur  la rândul 
ei o capacitate mai larg  a elevului pentru însuşirea conştient  a no iunilor. 

De aici a izvorât dorin a de a-i preg ti pe elevi, de a cerceta cele mai eficiente 
modalit i de antrenare în propria lor formare urm rind stimularea puterii de deduc ie, 
convins  fiind c  flexibilitatea gândirii trebuie format  prin exerci ii, rezolv ri şi compuneri 
de probleme pe c i cât mai variate. 

Tratând diferen iat şi individualizat elevul şi activizându-l permanent în cadrul 
procesului de înv are reuşim s -i mobiliz m energiile creatoare, s -i concentr m aten ia, s -i 
stârnim curiozitatea, s -i câştig m adeziunea logic  şi afectiv , s -şi pun  în joc imagina ia, 
în elegerea şi memoria, puterea de anticipare.     

Cadrul didactic este cel care trebuie s  insufle elevilor c  matematica este o sintez  a 
unui complex de calit i intelectuale, morale i etice. Atunci elevii vor sim i pl cerea de a se 
angaja în competi ia intelectual  la orele de matematic , cu aceeaşi bucurie cu care se întrec 
în jocurile sportive. 

Formarea unor deprinderi de înv are prin cercetare – descoperire şi efort intelectual 
propriu, cu cât sunt fixate şi consolidate mai de timpuriu cu atât au un efect formativ mai 
eficient materializat în dezvoltarea capacit ilor intelectuale superioare şi a aptitudinilor 
actului creator. 

Metodele moderne, activ-participative, fac lec iile mai interesante, mai atractive, ajut  
elevii s  realizeze judec i de substan  şi fundamentate, sprijin  elevii în în elegerea 
con inuturilor pe care s  fie capabili s  le aplice în via a real , iar în orele de matematic  s  
reuşeasc  s  rezolve exerci ii şi probleme cu caracter nestereotip. 

 În activitatea la catedr  am c utat s  creez situa ii favorabile înv rii fiec rui elev în 
parte. Modalitatea de organizare a con inuturilor în manier  diferen iat  şi personalizat  
vizeaz  adaptarea procesului instructiv – educativ la posibilit ile aptitudinale, la nivelul 
intereselor cognitive, la ritmul şi la stilul de înv are al elevului. În termeni ai politicii 
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educa ionale, strategia diferen ierii curriculare se exprim  prin trecerea de la o şcoala pentru 
to i la o şcoal  pentru fiecare. (C. Cre u). 

Utilizarea medodelor interactive ca practici de succes atât în înv are cât şi în 
evaluare, are multiple valen e formative: 
- stimuleaz  implicarea elevilor în mod activ la rezolvarea sarcinilor şi îi fac mai conştien i de 
responsabilitatea ce o au; 
- ofer  posibilitatea aplic rii în practic  a cunoştin elor, a exers rii priceperilor şi 
deprinderilor în diferite contexte - asigur  o mai bun  în elegere a cunoştin elor noi şi ofer  
posibilitatea integr rii lor în bagajul de cunoştin e deja existent, f cându-le astfel 
opera ionale; 
- dau posibilitatea form rii unei imagini de ansamblu asupra activit ii elevului, pe o perioad  
mai mare de timp şi privit sub mai multe aspecte; 
- evaluarea se integreaz  în mod organic în procesul de predare-înv are, toate trei 
componentele c p tând un aspect interactiv; 
-  valorific  şi stimuleaz  poten ialul creativ şi originalitatea elevului deoarece sarcinile merg 
pân  la individualizare; 
-  elevul nu mai este tentat de a înv a doar pentru not ; 
 - reduc stresul, monotonia, stimuleaz  elevul, ofer  posibilitatea îmbun t irii activit ii. 
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MOTIVA IA, BAZA DEZVOLT RII UMANE 
 
 

Prof.  CEPOIU ANA MARIA- Colegiul “ tefan Odobleja”, Craiova, jud. Dolj 
 
Într-o societate aflat  în continuu  schimbare,într-o coal  româneasc  aflat  într-o 

continuu  transformare,elevii par c  nu î i mai g sesc locul,astfel încât stimularea motiva iei 
pentru înv are este esen ial .Atât pentru cei care se afl  la catedr , pentru p rin i sau pentru 
exper ii în domeniul ştiin elor educa iei, motiva ia este cheia succesului în înv are. De la 
Piaget la Gardner, teoreticienii mecanismelor înv rii au subliniat faptul c  motiva ia este 
fundamentul pe care se construieşte succesul educa ional. Implicit, se poate afirma c  lipsa 
motiva iei pentru înv are poate s  conduc  nu numai la performan e şcolare sc zute, ci şi la 
alte acumul ri negative care pot sta la baza unor abateri sau devian e comportamentale, 
devian e care, încadreaz  şcoala la capitolul Aşa nu!.Analizând proverbul „Ai carte, ai 
parte!”,constat m c  el reprezint   un îndemn direct pentru tineri de a se concentra pe şcoal , 
de a investi în propria dezvoltare.Totu i,în ce m sur  mai este ast zi un astfel de îndemn 
capabil s  concentreze şi s  stimuleze efortul elevilor? R spunsul se poate reg si în regândirea 
unei rela ii vechi dar extrem de actuale: motiva ia pentru înv are – performan a şcolar . Un 
copil motivat doreşte s  înve e, se bucur  atunci când realizeaz  activit i rela ionate cu 
înv area şi crede c  şcoala şi înv area sunt activit i importante pentru via a lui. Exist  un 
num r semnificativ de factori, pe care profesorii îi pot utiliza pentru a stimula motiva ia 
elevilor: 
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1) Începerea lec iei prin a da elevilor un motiv de a r mâne conecta i 
2) A tept ri i cerin e clare 
3) Fixarea unor obiective pe termen scurt 
4) Aprecierea verbal  şi scris  
5) Utilizarea judicioas  a not rii 
6) Stimularea descoperirii, explor rii, curiozit ii  
Motiva ia este baza înv rii umane,îns  dac  dorim ca un elev s  înve e,el trebuie s  

aib  propria lui motiva ie. Astfel, o prim  întrebare ce se va na te în capul unui copil pus s  
înve e pentru coal  va fi „De ce?”. F r  un r spuns concret, pe în elesul lui, acesta nu o va 
face a a cum trebuie. Desigur, profesorul va trebui s  urm reasc  atent elevul, s  discute cu el 
i s  stabileasc  cu exactitate ce se afl  în spatele unor anumite comportamente. 

Comportamentele ce indica problemele de motivatie sunt: 
•   elevul amân  cât mai mult momentul începerii lucrului; 
•   are dificult i în a se decide; 
•   î i fixeaz  scopuri greu de atins; 
•   alege calea cea mai facil  i mai rapid  pentru a îndeplini o activitate; 
•   crede c  ansele sale de succes sunt reduse; 
•   refuz  s  încerce s  execute o nou  activitate; 
•   î i face munca rapid i f r  a fi atent; 
•   abandoneaz  repede o activitate i nu încearc  s  o fac  i a doua oar ; 
•   explic  e ecurile sale prin propria incapacitate de a face lucrurile cerute; 
•   pretinde c  a încercat s  lucreze, dar nu a iesit nimic. 
Analiza datelor pe care profesorul le va obtine îi va permite s  stabileasc  profilul 

motivational al elevului i, în func ie de ceea ce constat , s  ac ioneze diferen iat. De 
exemplu, putem constata c  unii elevi nu valorizeaz  înv area la o anumit  disciplin  pentru 
c  nu o consider  util  sau important  pentru ceea ce i-au propus s  fac  în viitor. În acest 
caz, profesorul poate s -i sensibilizeze pe elevi, stabilind leg turi între materia predat  i 
domeniile de interes ale acestora ori ini iând o discu ie cu toat  clasa despre utilitatea practic  
a materiei predate. Mai grav  este situa ia în care un elev nu valorizeaz  activitatea de 
înv are în general. Acesta poate fi efectul mediului familial sau chiar al unei societ i în care 
nu întotdeauna nivelul înalt al preg tirii i competen a se asociaz  cu reusita 
profesional .Evaluând motivele înv rii, profesorul poate constata c  unii elevi se afl  înc  în 
stadiul satisfacerii trebuin elor de deficien . Conform teoriei lui Maslow, ace ti elevi sunt 
preocupa i mai mult de men inerea siguran ei personale, de evitarea e ecului, i mai pu in de 
dezvoltarea abilit ilor i ob inerea de succese. J.W. Atkinson sus ine c  în raportul dinamic 
dintre nevoia de succes i trebuin a de a evita e ecul, rezult  uneori o tendin  de a evita 
insuccesul, în defavoarea nevoii de succes. S-a constatat c  elevul care prezint  o teama 
accentuat  de e ec se angajeaza  (atunci cand poate s  aleag ) în sarcini foarte u oare, unde 
probabilitatea succesului este ridicat , sau în sarcini foarte grele, în care nereu ita e evident  
prin dificultatea sarcinii. Elevul evit  acele sarcini la care probabilitatea reu itei/nereu itei 
este medie. În cazul acestor elevi, profesorul trebuie s  ac ioneze, pe de o parte, pentru 
satisfacerea trebuin elor de deficien  (în special prin asigurarea în clas  a unui climat relaxat, 
sigur, nonevaluativ), cât i pentru dezvoltarea motiva iei de realizare a elevilor, prin 
implicarea lor în activit i captivante, în care li se asigur  anse reale de succes.Daca 
problemele de motiva ie ale elevului se reg sesc în perceptiile acestuia cu privire la 
competen a sa în a îndeplini o activitate i în gradul de control pe care crede c  îl exercit  
asupra acelei activit i, Rolland Viau recomand  urmatoarele strategii de interven ie : 

•   profesorul trebuie s -i înve e pe elevi s  gândeasc  pozitiv („este greu, dar sunt 
capabil s  reusesc'); 
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•   profesorul trebuie s -i obi nuiasc  pe elevi s - i stabileasc  în mod realist 
standardele, sa se raporteze la reu itele lor anterioare i s  nu se compare cu ceilal i colegi; 

•   atunci când e posibil, profesorul trebuie s -i lase pe elevi s - i defineasca 
obiectivele înv rii;  

•   în anumite situa ii, atunci când execut  o sarcin , profesorul poate s -i cear  
elevului s  verbalizeze opera iile pe care le execut ,astfel acesta, va putea constata care sunt 
procedurile bine executate, dar si cele care mai necesit  exerci ii; 

•   profesorul trebuie s -l obi nuiasc  pe elev s  nu se judece prea sever i s  nu se 
culpabilizeze atunci când gre e te. 

În esen , îmbun t irea opiniei elevului cu privire la propria sa competen  se ob ine 
atunci când el reu e te în mod repetat s  realizeze o activitate pe care nu se considera capabil 
s  o îndeplineasc . O reu it  nea teptat  red  unui elev încrederea în sine i cre te astfel 
motiva ia sa de a se angaja într-o activitate i de a persevera cu scopul de a- i ameliora 
performantele. O aten ie deosebit  trebuie acordat  elevilor slabi i nemotiva i. În practica 
educa ional  s-a constatat c  profesorii comunic  pu in cu elevii slabi i nemotiva i, se 
mul umesc cu r spunsuri incomplete ale acestora la lec ie, sunt tenta i s -i critice frecvent i 
manifest  dispre  fa  de ei atunci când e ueaz . Astfel,elevii percepu i ca slabi si nemotiva i 
nu fac nici un efort pentru a înv a, deoarece ei tiu c  profesorii îi solicit  foarte rar i c  lor 
li se adreseaz  doar pentru a le face observa ii. Se intr  atunci într-un cerc vicios: nefiind 
încuraja i s  lucreze, elevii nu sunt motiva i i, nelucrând, r mân în urm  la înv tur , 
confirmând astfel opinia profesorului cum c  nu se pot ob ine rezultate bune cu ace ti elevi. 
Profesorul trebuie s  se straduiasc  s  acorde atentie în mod egal tuturor elevilor, indiferent 
care sunt capacit ile lor. Fa  de elevii considera i slabi i nemotiva i, profesorul ar trebui s  
adopte urm toarele comportamente: 

•   s - i exprime încrederea în capacitatea lor de a reu i; 
•   s  le acorde aceea i aten ie ca i elevilor buni; 
•   s  evite crearea de situa ii competitive în care ei nu pot decât s  piard ; 
•   s  nu le fac  observa ii în fa a colegilor; 
•   s  evite a- i exprima dispre ul atunci când ei e ueaz ; 
•   s  manifeste interes pentru reu itele lor. 
Toate aceste sugestii arat , o data în plus, c  problemele de motiva ie ale elevilor sunt 

extrem de diverse, iar interven ia profesorului nu se poate baza pe re ete, ci trebuie adaptat  la 
fiecare situa ie în parte. 
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APLICA II ALE MATEMATICII ÎN PRACTIC  
 
 

Prof. MATEI MONICA, coala Gimnazial  ”Mircea Eliade”, Craiova, jud. Dolj 
 

 
  Studiul matematicii în înv mântul obligatoriu î i propune s  asigure pentru to i elevii 
formarea competen elor de baz  în rezolvarea de probleme implicând calculul algebric i 
ra ionamentul geometric. 
Înv area matematicii în coal  urmare te con tientizarea naturii matematicii ca o activitate de 
rezolvare a problemelor, bazat  pe un ansamblu de cuno tin e i de proceduri, dar ca o 
disciplin  dinamic , strâns legat  de societate prin relevan a sa în cotidian i prin  rolul s u în 
tiin ele naturii, în tehnologii i în tiin ele sociale. 

Unul dintre principiile matematicii este cel al leg turii teoriei cu practica. În linii 
generale, acest principiu revine la o corecta corelare a senzorialului cu ra ionalul i permite 
adesea o extensie a motiva iei. 
 Acest principiu poate admite o relevan  special , deoarece conceptul de “practic ” 
poate fi l rgit. În general, problemele sunt distinse drept “practica” în raport cu “teoria”. 
 Exist , relativ numeroase persoane care nu s-au descurcat grozav cu matematica atunci 
când  erau elevi. Este convenabil s  spunem c  nu au beneficiat de profesori foarte buni! 
Apare ca o reac ie  a teptat  din partea lor s  denigreze matematica zicând c  este o 
abstrac iune f r  legatur  cu practica! Suntem obliga i s  analiz m cu toata seriozitatea si s  o 
tax m drept neîn elegere de termeni i momente. 
 În coal  nu se poate face atâta matematic  încât s  aib  aplica ii practice nemijlocite 
si spectaculoase. Dar matematica studiat  în coal  deschide drumuri spre diverse faculta i ce 
edifica o tiin  care se aplic  în alte tiin e, în tehnic  i în practic . 
 Problema nu este c  matematica este steril , ci c  un anumit public nu este informat 
suficient de mul imea nepo ilor ei. Numeroase concepte matematice i i g sesc aplicabilitatea 
în probleme din via a de zi cu zi ca de exemplu:  
a) procente: calculul dobânzilor la banc , statistica, calculul pre urilor, infla ie, chimie, 

economie; 
b) probabilita i: ansele de realizare a unor evenimente in anumite condi ii date; 
c) grafice - dependen a func ional : reprezentare vizual  a unor date; 
d) arii i volume; 
e) elemente de trigonometrie; 
f) media ponderat ; 
g) regula de trei simpl  – determinarea unor valori in func ie de o anumita ipotez ; 
h) probleme ce se rezolv  cu ajutorul ecua iilor; 
i) aplica ii în fizic ; 
j) aplica ii în geografie; 

Matematica — tiin a ce reune te cuno tin e veridice despre realitatea obiectiv  sau 
subiectiv , adic  numai adevar — este fundament al tiin elor experimentale i sociale. 

Matematica este un mijloc i nu un scop. Este un mijloc  deoarece cuprinde cantitativ 
sau structural toate fenomenele naturale în forme precise i elegante. De aceea, matematica 
este cheia de aur a tuturor tiin elor experimentale. 
 Asimilarea matematicii este subcon tient , lent . În exercitarea min ii omene ti, 
matematica deprinde inteligen a s  disting  punctele esen iale ale ra ionamentului. Este 
adevarat c  ceea ce ai înv at în matematic , ca i în orice alt  tiin  pur  de altfel, logica i 
disciplina din matematic  nu se pot uita niciodata. Te urmaresc ca o umbr . 
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 Exist  o parere comun  gre it  a lumii despre matematic . O consider  rece, se teme 
de ea. ti i c rui fapt se datoreaz  aceasta? N-au întâlnit un profesor bun sau o carte bun  de 
matematic  pentru a p trunde armonia acestei discipline, armonia templelor din vechea Elad . 
Aceast  matematic , respectat  de cei ce n-au p truns-o i iubit  de cei ce o înteleg, prin 
armonia i echilibrul s u, provoac  o delectare de esen  superioar  atunci când inteligen a a 
reu it s  o p trund  sau s  dea o explica ie elegant  unei probleme dificile. 
 Matematica este ve nic tân r , ve nic în înnoire, f r  limit , ca i Universul. De aceea 
deviza stâlpilor “Gazetei Matematice”, entuziasm, armonie, munc , sacrificii este deviza 
oric rui matematician adev rat i a oric rui om demn în via . 

Matematica nu are nici o contingen  cu minciuna, vulgaritatea i egoismul. Ea d  
celor ce o urm resc, prin precizia expresiilor, disciplina intelectual , discre ie, modestie, 
dezinteresare, sensibilitate artistic  la frumuse ile acestei lumi. 
 Matematicianul, în plenitudinea puterii sale creatoare, este i pu in artist. Dar i 
pictura, gravura, sculptura, arhitectura, muzica, dansul, oratoria, literatura sunt arte care au 
contingen e cu matematica. Vom exemplifica doar leg tura dintre poezie si matematic . 
 In primul rând, to i ne aducem aminte ce ne-au înv at cel mai devreme p rin ii no tri 
copii fiind, câte o poezie i s  num r m. Uneori ne-au înv at s  num r m în versuri: simultan 
matematic  i poezie. Popoarele primelor civiliza ii au f cut matematic  în versuri. 
Matematicianul indian Bhaskara este cel dintâi, dup  o mie de ani de versifica ie a 
problemelor de matematici la indieni, care a dat enun urile i solu iile în versuri, explica iile i 
mersul ra ionamentului dându-le în proz .  
Metoda aceasta, de a înv a matematic  prin poezii au folosit-o i grecii; pe mormântul lui 
Diofant s-a pus un epitaf în versuri dup  care se poate stabili vârsta la care a murit, cu ajutorul 
unei ecua ii. 
 
a) Procente 
1. Daniel depune la banc  2000lei. Ce sum  va avea el dupa 2 ani, dac  dobânda este de 2% 
pe an? Dar dup  3ani? 
2. Untul con ine 65% grasime. Ce cantitate de gr sime con ine un pachet de unt de 250g? 
3. Florile de tei pierd prin uscare 48% din greutatea lor. Ce cantitate de flori de tei uscate se 
ob ine din 2kg de flori de tei proasp t culese? 
 
b) Probabilit i: 
1. Care este probabilitatea ca aruncând dou  zaruri, s  ob inem dou  fe e însumând 7 puncte? 
2. În cutia cu bomboane belgiene, având toate aceea i  form , m rime, greutate i înveli , au 
r mas 3 bomboane cu crem  de cacao, 4 cu nuc  de cocos i 5 cu rom. S-a dat stingerea 
pentru Ana, dar ea vrea s  mai manânce o bomboan  cu nuc  de cocos, de i nu poate aprinde 
lumina, de teama p rin ilor s i. Ispita este îns  atât de mare încât Ana se hot r te s  fac  
acest lucru pe întuneric i s  m nânce câte bomboane va fi nevoie pân  va nimeri una cu 
cocos. Care este probabilitatea ca prima bomboan  s  fie cu nuc  de cocos? Dar a doua? Dar a 
noua? 
3. Ionel i Gigel joac  table. Miza pusa în joc este de 10 bomboane de ment . Cel care va 
ca tiga 3 partide din 5 va lua cele 10 bomboane. La scorul de 2 la 1 pentru Ionel, acesta este 
chemat în cas  de mama sa. Considerând c  fiecare dintre cei doi juc tori au anse egale de a 
ca tiga o partid , cum trebuie împ r it  miza? 
c) Grafice-dependen  func ional  
1. Testul alcoolemiei .S  ne imagin m o poveste. Un ofer pleac  la volan de la un chef dupa 
ce b use ăuturi alcoolice, rulând cu 75km/h, timp de 30 de secunde, când la 300m înaintea 
lui, un agent de circula ie îi face semn s  opreasc . 
Scenariul 1: oferul opre te, sufl  în fiol  care se înverze te i i se ia permisul de conducere. 
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Scenariul 2: i se face fric  i se întoarce. 
Scenariul 3: se preface c  opre te i demareaz  imediat. 
 Pentru fiecare scenariu în parte, reprezenta i grafic distan a în func ie de timp, sistemul 
de coordonate având ca origine punctul de plecare. 

 

d) Arii i volume 
 
1. Cilindrul i conul 
Doi amici beau nectar de fructe, din pahare 
care au aceea i în l ime i acela i diametru la 
partea superioara, îns  unul din pahare are 
form  cilindric , iar celalalt conic . De câte 
ori trebuie s  bea mai mult cel cu paharul 
conic, pentru a consuma o cantitate egal  de 
nectar? 

 
R spuns: 
Volumul cilindrului = HπR 2   

Volumul conului = 
3

HπR 2 
 

Raportul este 3. Deci dac  unul bea con inutul unui pahar de form  cilindric , cel lalt trebuie 
s  bea con inutul a trei pahare conice. 

 
2. Sco ianul i topometrul 
Un sco ian emigreaz  în America secolului al XVIII-lea. El defri eaz  o suprafa  de p dure, 
pentru a o transforma în teren arabil, dar neavând instrumente i cuno tin e topografice, îi 
rezult  o suprafa  de forma unui patrulater neregulat. Dup  o perioad  de timp el vrea s - i 
dubleze suprafa a arabil , dar autorit ile locale, care între timp luaser  fiin , îi impun 
condi ia ca în final suprafa a defri at  s  aib  laturile paralele.  
Cum procedeaz  sco ianul pentru a respecta cele doua deziderate: 

1) dublarea suprafe ei; 
2)ob inerea unui teren în form  de 
paralelogram. 

R spuns: 
El apeleaz  la un topometru, care traseaz  
diagonalele patrulaterului ini ial, apoi prin 
vârfurile acestuia, duce paralele la diagonale. 
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B 1,5 C 
48


27 

60

A 

D 

D1C1||AC; A1B1||AC; 
A1D1||BD; B1C1||DB; 

Se observ  congruen a perechilor de triunghiuri, care au câte o latur  comun  i unghiurile 
egale: 

AA1BBOA; BB1CCOB 
CC1DDOC; DD1AAOD 

Suprafa a rezultat  A1B1C1D1 este un paralelogram  i este strict de dou  ori mai mare decât 
aceea a patrulaterului ABCD. 

 
3. Pentru a transporta 1088 evi de duraluminiu lungi de 2m, cu diametrul exterior 
de 4cm i cel interior de 3,5cm, s-au construit 17 l zi (în fiecare lad  urmând a fi 
plasate 8 rânduri de câte 8 evi). Dup  închidere, dimensiunile exterioare ale unei 
l zi sunt de 35cm, 35cm i 203cm. 
a) Ar ta i c  pentru transportul evilor sunt suficiente 16 l zi. 
b) Dac  densitatea duraluminiului este de 2,8g/cm3 i cea a lemnului pentru l zi 
este de 0,8g/cm3, calcula i masa unei l zi pline i goale (grosimea scândurii din 
care este confec ionat  cutia este de 1 cm). 

 
4. O bil  de fier se nicheleaz  cu un strat gros de 3mm. Câ i cm3 de nichel se consum ? 

 
5. Dintr-un cub de metal cu muchia de 30cm se strunje te o bil  cu pierdere minim  de 
material. 
a) Afla i volumul bilei. 
b) Cât la sut  din material se pierde prin strunjire. 
 
e) Elemente de trigonometrie în triunghiul dreptunghic 
Gigel si Ionel vor sa m soare înal imea unui 
turn, dar nu pot sa se apropie de baza acestuia 
i deci nu pot m sura distan a de unde se afl  

pân  la turn. Ionel plaseaz  un aparat 
(teodolit) la 150cm de sol i vizând vârful 
turnului masoar  un unghi de 48 cu 
orizontala. Gigel, situat la 60m de Ionel, 
vizeaz  vârful turnului i masoar  un unghi de 
27 cu orizontala. 

a) Exprima i BC i AC în func ie de CD. 
b) Deduce i în l imea turnului. 

 
f) Media ponderat  
1. La absolvirea facult ii, media general  a unui absolvent se calculeaz  astfel: se face media 
celor cinci ani de studiu, se face media celor 3 examene de licen . La media examenelor de 
licen  se adaug  nota de la examenul de diplom  i se face media. La media astfel ob inut  se 
adaug  media anilor de studiu i se face iar i media. 
Mihaela a ob inut media general  7,90. tiind c  media examenelor de licen  a fost cu 30 de 
sutimi mai mare decât media celor cinci ani de faculatate, iar la examenul de diplom  a 
ob inut nota 9, s  se afle media anilor din facultate i media examenelor de licen . 
 
g) Regula de trei simpl  
Are numeroase aplicații și este cunoscut  și folosit  chiar și de bunicii noștri. 
1) Din 15 kg de l mâi se ob in 9 l de suc. Din câte kilograme de l mâi se ob in 15 l de suc? 
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2) Trei tractoare ar  o suprafa  agricol  în 210h. În cât timp ar  aceea i suprafa  7 tractoare? 
3) Din 15m de stof  se confec ioneaz  6 costume. Câ i metri de stof  sunt necesari pentru a 
confec iona 10 costume? 
4) Pentru a vopsi un cub s-a folosit 1 litru de vopsea. Câ i litri de vopsea vor fi necesari pentru 
a vopsi un cub cu muchia de dou  ori mai mare ca a primului? 
5) O sta ie de benzin  dispune de un rezervor care-i ajunge 24 zile, dac  vinde zilnic 1000 
litri. Cât îi ajunge rezervorul dac  zilnic se vând 1200 litri? 
6) Pentru a realiza o lucrare într-o singura zi e nevoie de 12 muncitori. De câ i muncitori este 
nevoie pentru a termina lucrarea în 3 zile? 
 

h) Probleme ce se rezolv  cu ajutorul ecua iilor sau sistemelor de ecua ii 
1. Probleme cu robinetele care umplu un bazin (leul de bronz)  
“Sunt un leu de bronz. Ochii mei, gura i piciorul drept sunt fântâni. Ochiul drept umple 
bazinul în 2 zile, ochiul stâng în 3 zile i piciorul drept în 4 zile. Gura mea face acela i lucru 
în 6 ore”. Dac  toate curg în acela i timp cât le va trebui pentru a umple bazinul? 
Solu ie: 

Formula debitului este 
T

V
Q   

Q= debitul în l sau m3 pe secund , or  sau zi;  V= volumul; T= timpul 
 
Fie V volumul bazinului  

Debitul ochiului drept este 
ore

V

zile

V
q

4821  . 

Debitul ochiului stâng este 
ore

V

zile

V
q

7232  . 

Debitul piciorului drept este 
ore

V

zile

V
q

9643  . 

Debitul gurii este 
h

V
q

64  . 

Dac  toate cele 4 surse curg simultan, înseamn  c  debitul total de ap  care umple 
bazinul este egal cu suma celor 4 debite.  

288
61

69672484321

VVVVV
qqqqQ


  

T

V
Q  6144

61
288

288
61 


 hhT
T

VV
 

2. Ograda cu iepuri si gaini Într-o ograd  sunt 26 iepuri i g ini la un loc. Dac  num r m 
picioarele g sim 80. S  se afle câ i iepuri i câte g ini avem? 
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STRATEGII DE STIMULARE A MOTIVA IEI ELEVILOR 

 
 

Prof. CIONTESCU MARIA- Colegiul “ tefan Oobleja”, Craiova, jud. Dolj 
 
Controlul i dirijarea sistemului motivational specific activit ilor de înv are 

reprezint  una dintre cele mai dificile sarcini ale muncii profesorului. În pofida amplelor 
teoretiz ri, stimularea motiva iei elevului r mâne o art , care ine de m iestria i harul 
didactic al profesorului. Putem îns , în baza modelelor teoretice prezentate, s  oferim câteva 
sugestii care s -l ghideze pe profesor, indiferent de domeniul specialit ii sale. Foarte mul i 
profesori repro eaz  elevilor faptul ca nu fac eforturile necesare pentru a înv a i c  nimic 
nu-i motiveaz . Orice profesor care dore te stimularea motiva iei elevilor pentru activitatea de 
înv are trebuie s  înceap  prin a- i analiza si autoevalua propria motiva ie, precum i modul 
în care î i desf oar  activit ile de predare-înv are-evaluare. Nivelul competen ei 
profesorului, ca i gradul lui de implicare în activitatea didactic , entuziasmul, pasiunea cu 
care î i face meseria influen eaz  profund dinamica motiva ional  a elevilor. Lipsa de 
motiva ie a profesorului este o problem  la fel de grav  ca i incompeten a sa. Exist  profesori 
care nu manifest  nici un interes pentru profesiunea lor. De i contextul social i economic 
poate explica acest fenomen, nu e mai pu in grav faptul c  lipsa de motiva ie a profesorului se 
poate afla la originea lipsei de motiva ie a elevului. Un profesor plictisit, blazat nu poate fi o 
surs  de inspira ie i de motiva ie pentru elevii lui. Dac  vrei s  motivezi pe cineva, trebuie s  
fii motivat tu însu i. De asemenea, profesorul trebuie s - i îndrepte aten ia c tre activit ile de 
predare-învatare. Mult  vreme activitatea esen ial  a elevilor în clas  a constat în a asculta în 
mod pasiv expunerea magistral  a profesorului. O activitate didactic  cu adevarat motivant  
trebuie îns  s -i implice pe elevi în mod activ i s  le capteze interesul. Cadrul didactic trebuie 
sa fie capabil s  stârneasc  curiozitatea elevilor prin elemente de noutate, prin crearea unor 
conflicte cognitive, prin utilizarea studiului de caz ori prin antrenarea elevilor in realizarea 
unor proiecte de echipa. D. Ausubel sus ine c  profesorii ar putea face mai mult în direc ia 
capt rii interesului elevilor chiar atunci când impulsul cognitiv este minim. El propune în 
acest sens crearea unor conflicte cognitive, spunând c  „multe obiecte de înv mânt con in 
paradoxuri sau opinii opuse ale savan ilor, sau contradic ii vizibile fa  de bunul-sim  comun, 
i dac  acestea sunt reliefate în fa a elevului neinteresat la început, faptul poate avea un 

puternic efect motiva ional, propulsând procesul înv rii pân  cand devin opera ionale alte 
impulsuri relevante. Am putea apela, spune Ausubel, i la impulsul de autoafirmare al 
elevului, ar tându-i c  înv area unei discipline îi deschide perspective profesionale într-o 
serie de domenii prestigioase. Nu în ultimul rând, trebuie s  cunoa tem domeniile de interes 
ale elevului i, în activitatea de predare, s  alegem exemple i s  stabilim leg turi cu aceste 
domenii de interes.Rolland Viau ofer , la rândul s u, o serie de sugestii pentru ca activit ile 
de predare s  fie motivante i s -i intereseze pe elevi, dar el procedeaz  într-un mod mai 
analitic, considerând c  profesorul trebuie s  gândeasc  strategiile de predare în func ie de 
cuno tin ele pe care trebuie s  le transmit  elevilor, cuno tin e declarative i cuno tin e 
procedurale. Pentru predarea cuno tin elor declarative, privite în general de elevi ca un 
ansamblu de informa ii teoretice i abstracte ce trebuie înv ate pe de rost, Viau formuleaz  
urmatoarele cerinte: 

•   începe i predarea printr-o anecdot , o istorioar  insolit  legat  de teoria ce urmeaz  
a fi predat  sau printr-o problem  de solu ionat; 

•   chestiona i elevii asupra cuno tin elor lor anterioare în legatur  cu fenomenul ori 
teoria ce urmeaz  a fi explicate; 
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•   prezenta i planul cursului sub form  de întreb ri (acest mod de a prezenta materia îi 
oblig  pe elevi s - i focalizeze aten ia asupra aspectelor importante i s  caute s  afle 
raspunsurile la întrebarile puse); 

•   organiza i cuno tin ele sub form  de scheme, care permit eviden ierea leg turilor 
dintre concepte; 

•   dati exemple care s  îi intereseze pe elevi; 
•   utiliza i analogiile (astfel îi determin m pe elevi s  stabileasc  leg turi între un 

domeniu pe care îl cunosc bine i altul nou). 
În ceea ce prive te cuno tin ele procedurale, Viau recomand  ca profesorii s -i 

obi nuiasc  pe elevi s  con tientizeze pa ii ce trebuie parcur i în rezolvarea unei probleme, 
indiferent de domeniu. Profesorul poate servi, el insu i, ca model, recurgând la protocolul 
gândirii cu voce tare, pentru ca elevii s  observe modalit ile în care se identific  tipul de 
problem , se emit ipoteze cu privire la strategiile de rezolvare, se alege o anumit  strategie 
etc. Scopul acestui demers este ca elevii sa tie cât mai bine s  se orienteze într-o sarcin  de 
înv are: cum trebuie sa înceap , cum pot s - i dea seama dac  sunt pe calea cea bun , într-un 
cuvânt s  utilizeze strategii meta-cognitive (planificare, monitorizare, autoevaluare). În felul 
acesta, elevii î i vor evalua mai bine posibilit ile de a reu i într-o sarcin  i nu vor mai exista 
situa ii în care elevul abandoneaz  o sarcin  pentru simplul motiv c  nu tie ce trebuie s  
fac .Modul în care profesorul realizeaz  evaluarea poate avea, de asemenea, efecte asupra 
motiva iei elevilor. Pentru mul i profesori evaluarea înseamn  doar a da note elevilor, a-i 
clasifica i a constata dac  au reu it sau nu. Aceast  concep ie poate avea efecte negative 
asupra motiva iei unor elevi, pentru c  este generatoare de anxietate. Dac  dorim ca evaluarea 
s  fie cu adevarat motivant  pentru elevi, în sensul de a-l determina s  se implice mai mult în 
activit ile de înv are i s  persevereze, este necesar ca actul evaluativ s  se centreze mai 
mult pe progresul elevilor, pe recunoa terea efortului pe care  l-a depus fiecare pentru 
îmbun t irea propriilor performan e, i nu doar s  constate nivelul cuno tin elor.Aprecierea 
evolutiei elevilor trebuie s  se fac  în termeni pozitivi (laud , încurajare, eviden iere), 
deoarece dezaprobarea este mai pu in eficient  în stimularea motiva iei înv rii. S  ne 
reamintim aici i faptul c  recompensele i pedepsele nu au acela i efect asupra motiva iei 
înv rii.Atât recompensele, cât i pedepsele trebuie folosite cu discern mânt, mai ales atunci 
când se urm re te cre terea motiva iei înv rii.În urma unor cercetari efectuate cu scopul de 
a vedea efectul recompenselor asupra motiva iei elevilor, Pelletier si Vallerand au ajuns la 
concluzia c  o serie de recompense, precum banii sau premiile, provoac  la unii elevi o 
sc dere a interesului fa  de o activitate pe care, la început, au considerat-o interesant .Alte 
cercetari au ar tat c  elevii care au o opinie bun  despre competen a lor în rezolvarea unor 
sarcini de înv are au fost deceptiona i atunci când au fost recompensa i pentru activit i pe 
care ei le considerau facile. Recompensele pot avea un efect pozitiv pe termen scurt, dar pe 
termen lung ele d uneaz  motiva iei. Mult mai eficiente pentru intensificarea motiva iei 
elevului se dovedesc a fi observa iile personale i comentariile f cute de profesori pe caietele 
de teme ale elevilor, evaluarile care subliniaz  achizi iile elevului, încuraj rile în momentele 
dificile. Este important s -i incitam pe elevi s  se autoevalueze. Aceasta nu înseamn  a- i fixa 
singuri o not , ci mai ales s -i obi nuim s - i evalueze eficien a strategiilor utilizate. Elevii 
trebuie ajuta i s  cunoasc  instrumentele de evaluare utilizate de profesor i s  le foloseasc  
efectiv ei în i i, dep ind stadiul unor simple exerci ii de autocontrol i autoverificare.În afara 
acestor strategii de ordin general ce vizeaz  modificarea practicilor pedagogice, profesorul 
poate s - i pun  problema cum s  ac ioneze în mod direct asupra motiva iei unui elev. Pentru 
aceasta este nevoie s  realizeze un profil motiva ional al elevului, printr-o evaluare a 
intereselor acestuia,a atrac iilor i respingerilor pentru o disciplina sau alta, a perspectivelor 
de viitor pe care i le-a conturat, a valorii pe care o acord  activit ii de înv are. Profilul 
motiva ional al elevului trebuie s  includ  i percep iile cu privire la competen a i gradul de 
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control pe care acesta estimeaz  c  le are în indeplinirea diferitelor sarcini de înv are.Datele 
necesare realiz rii acestui profil motiva ional se ob in prin observarea elevului în diferite 
contexte de înv are, printr-o discu ie cu elevul sau prin aplicarea unui chestionar. R. Ames si 
C. Ames (1991) au stabilit chiar o list  de comportamente ce ar putea servi drept indicatori ai 
existen ei unor probleme de motiva ie.  
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ABORDARE CROSS-CURRICULAR  A LEC IILOR  
DIN ARIA CURRICULAR  OM I SOCIETATE 

 
 

Prof. O L ANDREEA MARILENA1, prof. B R ITARU PAULINA2-   
1,2Liceul Teoretic ”Tudor Arghezi”, Craiova, jud. Dolj 

  
Reprezentant al spiritualit ii româneşti din secolul al XVII-lea, Miron Costin 

marcheaz  primul efort de „sincronizare” a culturii noastre cu marea cultur  a epocii 
respective. Acest prim spirit „heliadesc” a fost cel mai cult dintre moldovenii timpului şi – 
lucru deosebit de important pentru scriitor – îşi dublase cultura printr-o extrem de bogat  
experien  de via . 

Miron Costin (1633 – 1691) tr ieşte şi lucreaz  în a doua jum tate a secolului al XVII-
lea, într-o epoc  de dec dere politic  şi economic  a statului medieval Moldova. Dup  o 
relativ  perioad  de linişte în timpul domniei lui Vasile Lupu (1633 – 1653), când turcii sunt 
preocupa i exclusiv de r zboiul cu perşii, iar comer ul cu Polonia se dezvolt , domina ia 
otoman  se accentueaz : domnii sunt numi i direct de Poart , trupele t t r şti ierneaz  în ar , 
r zboaiele turco-polone urmate de cele turco-austriece se desf şoar  în T rile Române, 
exploatarea economic  a acestora de c tre Imperiul otoman îl face pe Miron Costin s  
numeasc  timpul s u „acéste cumplite vrémi de acumu, cu toate primejdiile acestui p mântǔ 
covârşite sintǔ”5. 

Epoca lui Miron Costin este deci o epoc  de mari fr mânt ri, bântuit  de r zboaie, de 
necontenite lupte interne între partidele boiereşti de numeroase r scoale: r scoala boiereasc  
de la 1633, r scoala seimenilor din 1655, r scoala zis  a lui Hâncu din 1671. În aceast  vreme 
de dec dere, de ruin  şi de tulbur ri interne tr ieşte Miron Costin, opera sa este oglinda 
epocii. 

Cronicarul apar ine marii boierimi moldoveneşti, dar familia lui nu era din cele mai 
vechi. Tat l s u, Costin, mai întâi mare postelnic (1630 – 1632), mai târziu hatman (1633) se 
înrudea prin so ia sa, Safta a lui Ionaşco Scoar eş cu Miron-vod  Barnovski şi avea o avere 

                                                           
5Miron Costin, Opere, edi ie critic  şi îngrijit  de Petre P. Panaitescu, vol. I-II, Ed. pentru literatur , Bucureşti, 
1965, p. 7. 
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important  prin cump r ri de moşii în inuturile Tecuci şi Neam . El fusese trimis ca sol în 
Polonia în 1627, cu toate c , fiind boier nou nu avea niciun fel de cultur , nu ştia s  
isc leasc 6. 

Nici nu împlinise un an când familia lui Miron Costin începe pribegia în Polonia, anii 
copil riei i-a petrecut în Podolia unde „Miron acela nu era nici f r  înv tur , ci ştia 
latineşte, leşeşte şi ruseşte” spune Dimitrie Cantemir7. 

Studiile le urmeaz  la colegiul iezuit din Bar, oraş aşezat nu departe de moşia arendat  
de tat l s u, Costin-hatmanul în Podolia. În acest colegiu ini iat la 1636 de c tre o misiune de 
c lug ri catolici, la ini iativa a doi mari pani ce tr iau în aceast  localitate, tân rul moldovean 
înva  dup  metoda scolastic  limba latin  şi disciplina sever  a clasicismului latin, care i-au 
format un stil disciplinat şi admira ia pentru antichitate. 

Când în anul 1648 armatele conduse de Bogdan Hmelni chi se apropie de Bar, Miron 
Costin cu colegii s i de şcoal  şi profesorii-c lug ri se refugiaz  în cetatea Cameni a. Cum 
colegiul de la Bar era sbordonat celui din Cameni a, Costin studiaz  o vreme la acesta din 
urm . Ca nobil polon, ia parte în rândurile armatei polone în lupta de la Berestecico, 
împotriva cazacilor şi a t tarilor (1651).  

În 1652-1653 se întoarce în ar  împreun  cu fra ii s i, ajuta i de Iordache 
Cantacuzino-sp tarul (apoi vistiernic), sub patronajul c ruia îl g sim pe Miron Costin la 
sfârşitul domniei lui Vasile Lupu. 

În Moldova ia parte la asediul Sucevei în 1653. În aceast  împrejurare serveşte ca 
interpret lui Gheorghe Ştefan-vod , traducându-i spusele comandantului polon venit în 
ajutorul s u împotriva cazacilor. Când turcii amenin  cu mazilirea pe amândoi domnii români 
(1657), Miron Costin, ca om înv at ce era, deşi tân r, este trimis sol în ara Româneasc  la 
Constantin Şerban. 

Ceea ce a ridicat situa ia social  a lui Miron Costin a fost c s toria cu Elena Moviv , 
fata lui Ion Movil , nepoat  de fiu a lui Simion Movil , domn al Moldovei şi, pentru un timp, 
al rii Româneşti. Movileşii erau o familie cu tradi ii culturale şi politice polonofile, iar 
Petru Movil , vestitul mitropolit de Kiev, era unchiul so iei lui Miron Costin, dar înaltul ierarh 
murise înainte de c s toria ei. So ia lui Miron Costin îi mai aducea ca zestre imensele moşii 
ale unchiului ei, Isac Balica-hatmanul, c zut în lupta de la Cornul lui Sas (1612), moşii pentru 
care Miron Costin duce mai multe procese8.  

Ca oştean, Miron Costin i-a parte la diferite expedi ii militare: la luptele contigentelor 
moldoveneşti din oastea turceasc  împotriva lui Gheorghe Raköczi II, în Transilvania (1659-
1660), la r zboiul turco-austriac din 1663 de la Neuhäusel, când, trecând cu oastea lui Dabija-
vod  prin ara Româneasc , a v zut la Severin ruinele podului lui Traian. În Moldova luase 
parte la r zboaiele civile împ triva pretendentului Constantin Şerban, care ocup  în dou  
rânduri tronul Moldovei (1659-1660), iar în ara Româneasc , la lupta împotriva seimenilor 
r scula i (1655).  

Miron Costin a fost de asemenea şi un fin diplomat: în 1653 este trimis de Vasile Lupu 
la starostele de Cameni a, în 1657 este sol la domnul rii Româneşti, iar în 1661 Istrate 
Dabija-vod  îl trimite sol la însuşi regele regele Poloniei, Ioan Cazimir. Mai târziu, în timpul 
domniei lui Dumitraşco-Cantacuzino, este trimis la hatmanul Sobieski (1674), apoi la 
Constantinopol şi, în sfârşit, din nou în Polonia, la Ioan Sobieski, care îl primeşte la moşia sa 
de la Pielaszkowice9.  

Ca demnitar, el trece prin dreg toria de sulger în 1657, paharnic la 1659, pârc lab de 
Hotin (1660-1664), mare comis în 1664, mare vornic de ara-de-Sus (1667) şi mare vornic de 
                                                           
6 D. Velciu, Miron Costin, Editura Minerva, Bucure ti, 1973, p. 55. 
7D. Alma , Miron Costin, vol I-II, Editura Na ional  Ciornei, Bucure ti, 1939, p. 39. 
8 Miron, Costin, Letopise ul rii Moldovei, Editura Minerva, Bucure ti, 1975, p. 278. 
9 Miron, Costin, Letopise ul rii Moldovei, De neamul Moldovenilor, Editura Minerva, Bucure ti, 1979, p. 242. 
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ara-de-Jos (1669), dreg torie pe care o p streaz , cu o scurt  întrerupere, pân  în 1675. În 
noiembrie acelaşi an primeşte dreg toria de mare logof t, cea mai înalt  demnitate boiereasc  
din Moldova, în care r mâne pân  la sfârşitul anului 1683, când se refugiaz  în Polonia. 

În timpul acestei cariere, str lucit  pentru un boier moldovean, Miron Costin este 
deopotriv  preocupat de rivalit ile boiereşti, ca, de pild , pâra pentru r sturnarea din scaun a 
lui Antonie Ruset la 1678, ca şi de problemele importante care priveau interesele generale ale 

rii. Astfel, întrebat de marele vizir dac  moldovenii se bucur  de luarea Cameni ei de c tre 
turci la 1672, el r spunde: „Suntem noi, moldovenii, bucuroşi s  s  l asc  (împ r ia) în 
toate p r ile cât de mult, iar peste ara noastr  nu ne pare bine s  s  l asc ”, ob inând astfel 
de la vizir ca trupele turceşti s  nu ierneze în ar . Când, în 1673, Ştefan Petriceicu, 
imprudent, c ci turcii erau puternici, trece în Polonia, Miron Costin nu-l urmeaz , ci r mâne 
al turi de boieri: „«Ori s  fie voia m rii-tale, ori s  nu fie, noi nu ne vom l sa cas li s  le iè 
t tarîi». Şi s-au închinat şi i-au dzis: «S  fii m riia-ta s n tos»”. 

Totuşi, Miron Costin era prieten al polonilor, spera în mântuirea rii prin poloni, în 
care vedea pe cei ce vor zdrobi puterea otoman . Speran  deşart , c ci Polonia era sfâşiat  de 
luptele interne şi nu era capabil  s  îndeplineasc  atunci o astfel de oper  istoric . În vremea 
carierei lui Miron Costin de dreg tor în Moldova, politica oriental  a Poloniei era condus  de 
pe la 1666 de Ioan Sobieski, mareşal şi hatman al coroanei, ales la 1674 rege sub numele de 
Ioan al III-lea. El era moştenitorul politicii „hatmanilor”, a lui Ioan Zamoyski şi şi Stanislav 
Zólkiewski, cu care se înrudea, politic  ce urm rea expansiunea polon  în Orient spre Marea 
Neagr , prin lupt  împotriva turcilor. De la început, Miron Costin a fost al turi de Sobieski, 
leg turile lui personale cu nobilimea polon , şi îndeosebi cu celebrul ap r tor al Vienei, îl 
f ceau s  spere în eliberarea de sub jugul turcesc. Sobieski îl considera pe Miron Costin ca 
sprijinitor al politicii lui în Moldova înc  înainte de victoriile polonezilor de la Hotin (1673) şi 
Viena (1683)10.  

Dup  alegerea lui Sobieski ca rege, importan a lui Miron Costin a crescut în Moldova, 
şi se poate ca rela iile lui cu regele polon s  fi contribuit la numirea sa în dreg toria sa de 
mare logof t. El poart  coresponden  cu nobilii polonezi, precum cu Marcu Matczynski, 
comisul coroanei, c ruia cronicarul îi va dedica Cronica polon  în proz . Leg turile politice 
ale lui Miron Costin cu Polonia devin tot mai strânse printr-o coresponden  direct  cu regele 
Sobieski. Astfel, în 1680, împreun  cu Alexandru Buhuş, cere regelui polon s  încheie pace 
cu Moscova şi s  reînceap  r zboiul cu turcii, r zboi de la care Moldova îşi aştepta mântuirea. 
Bazat pe aceste leg turi, domnul Moldovei, Gheorghe Duca, trimisese ca sol la regele 
Poloniei pe unl dintre fii lui Miron Costin, pe care cronicarul îl recomand  lui Sobieski11. 

Totuşi, la asediul Vienei, Miron Costin se afla, ca vasal al Imperiului Otoman, în 
tab ra opus  polonilor, adic  în cea turceasc , al turi de domnul Moldovei de atunci, 
Gheorghe Duca. El a v zut desigur cu bucurie victoria lui Sobieski şi înfrângerea turcilor, 
înfrângere care marca începutul dec deri puterii otomane. La întoarcere, domnul temându-se 
de partizanii lui Ştefan Petriceicu, exilat în Polonia, care trimisese în ar  mercenari str ini, 
Miron Costin îl încurajeaz : „Ce putere au ei s  vie asupra m rii-tali? S  nu d m locul, c  
p mântul acesta este fr mântat cu sângele moşilor şi a str moşilor noştri”. Vorbea nu numai 
istoricul înv at, ci şi omul de suflet, cu durere pentru poporul şi p mântul rii sale. Duca-
vod  împreun  cu boierii, între care şi Miron Costin, sunt îns  prinşi de poloni la Domneşti în 
noaptea de Cr ciun 1683, şi duşi în Polonia. Miron Costin este ad postit de Sobieski în 
castelul s u de vân toare de la Daszow, în Carpa i. Aici, în exil, scrie Poema polon , pe care 
o dedic  ocrotitorului s u, regele Poloniei. Probabil c  memoriul adresat regelui la 25 iulie 
1684 de boierii pribegi în Polonia s  fie opera lui Miron Costin care cere ca polonii s  
elibereze Moldova de turci, cu garantarea credin ei ortodoxe şi cu eliberarea boierilor, 
                                                           
10 Enache Puiu, Via a şi opera lui Miron Costin, Ed. Academiei, Bucureşti, 1975, p. 61. 
11 Miron, Costin, Opere, p. 10. 
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curtenilor şi ostaşilor „de sub regimul despotic” al domnilor, scutirea lor de orice d ri, „aşa 
cum sunt şleahta polon  şi cea litvan ”12. 

 Vedem, deci, cum ideile politice şi sociale din Polonia referitoare la monarhie îşi fac 
loc în sânul boierimii moldovene cu sprijinul lui Miron Costin. Boierii care au fost de partea 
Poloniei, spune memoriul, s  fie primi i în şleahta polon , câ i n-au înc  indigenat, în cazul în 
care Moldova ar c dea din nou sub turci. 

În septembrie 1685, noul domn al Moldovei, Constantin Cantemir, vechi ostaş, 
prudent şi realist, a pus pe Velicico Costin s -l cheme pe fratele s u pribeag acas . În 
scrisoarea lui Velicico se arat  c  regele polon, „protector al casei noastre”, desigur nu l-ar 
putea re ine. La rug mintea domnului, Miron Costin se întoarce în ar , în decembrie, dar 
peste câteva luni, când regele polon coboar  cu armata în Moldova, Cantemir, b nuitor, îl 
numeşte staroste tocmai în cap tul cel lalt al rii, la Putna. 

Când, în 1690, Constantin Cantemir încheie tratatul secret de alian  cu Habsburgii, 
Miron Costin se opune, dar este nevoit s  adere la el sub amenin area domnului c -i va t ia 
capul lui şi întregii sale familii dac  nu accept , ceea ce arat  c  domnitorul pl nuia de mult 
dispari ia influentului boier, prieten al Poloniei. Este adev rat c  în aceast  vreme Miron 
Costin între inea o coresponden  politic  tainic  cu hatmaul polon Jablonowski, cu Andrei 
Potoki şi chiar cu regele însuşi, pe când domnul Moldovei se ferea de poloni şi, pân  la o 
schimbare hot râtoare a situa iei, era de partea turcilor. 

În 1691, la porunca lui Constantin Cantemir, capul b trânului şi înv atului boier a 
c zut sub securea c l ului, jertf  a rivalit ilor dintre familiile feudale: Cup reştii Rosetteşti, 
care aveau puterea în acea vreme, rivali ai Costinilor. Se pare c  pricina mor ii lui Miron 
Costin a fost ambi ia de a domni a fratelui s u, Velicico-hatmanul. Dar deasupra acestei 
rivalit i se situeaz  desigur lupta lui Miron Costin de a dezrobi ara de sub jugul turcesc, fie 
şi cu ajutor str in. Istoricii care s-au oprit asupra acestui eveniment îl pun în leg tur  cu 
politica filopolon  a fac iunii boiereşti, în frunte cu Miron Costin, şi cu expedi ia lui Sobieski 
în Moldova în 1691.     

Uciderea lui a avut un ecou interna ional cu totul neaşteptat. Ziarele occidentale îşi 
informeaz  cititorii asupra tragediei petrecute în Moldova, iar un c l tor francez aflat 
întâmpl tor în Moldova consemneaz  cu interes v dit evenimentul13.  

Acest ilustru încep tor al culturii româneşti a z mislit, prin îns şi via a lui, un roman 
la fel de atr g tor ca şi opera lui scris , fiind „cel mai profund gânditor politic şi istoric din 
literatura român  veche”. „Supus ‹‹cumplitelor›› vremi, omul este neputincios în fa a 
vicisitudinilor existente, care îl înal  spre cele mai înalte culmi, pentru a-l pr buşi apoi în 
mizerie şi moarte (fortuna labilis). Aceast  existen  instabil  şi incert  trebuie compensat  
prin scrierile şi monumentele care dau durat  şi p strez  memoria”. 

El continu  drumul început de Grigore Ureche, pentru a fi continuat de al i c rturari de 
seam , în primul rând de Ion Neculce şi Dimitrie Cantemir. Cronicile poloneze îl numeau 
Costin-moldovlahul, Neculce îi zicea Miron logof tul, Dosoftei – Miron, preacinstitul mare 
vornic, el însuşi îşi spunea Miron Costinu, vornic de ara de Giosu..., iar Nicolae Dabija îi 
zice „carte de c p tâi”.     

Nici Miron Costin, nici Ion Neculce, nu i-au propus s  scrie lucr ri literare, ci doar 
cronici, sau opere religioase i istorice.   

Miron Costin a scris tot timpul cu fa a i cu gândul la cititor, astfel încât "Letopise ul 
rii Moldovei" i "De neamul Moldovenilor", par adev rate colocvii între cronicar i 

contemporanii s i moldoveni c rora li se adreseaz . Am putea spune c  aceste lucr ri s-au 
n scut i s-au dezvoltat dintr-o necesitate de comunicare pe care cronicarul o resimte în mod 
acut i pe care o m rturise te aproape direct în predosloviile celor dou  opere ale sale. 
                                                           
12 D. Alma , Op. cit., p. 97. 
13 Enache Puiu, Op. Cit., p.79. 
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STUDIU EXPERIMENTAL PRIVIND STIMULAREA ELEVILOR DIN 
CICLUL PRIMAR PRIN JOC DIDACTIC MATEMATIC 

 
 

Prof. înv. primar COSTEA AGNES- 
Liceul Tehnologic pentru Transport Rutier, Tîrnava, jud. Sibiu 

 
Ipoteza pe care mi-am propus s  o verific în planul practic al realit ii şcolare este: 

dac  în înv mântul primar se concepe şi utilizeaz  un program special de jocuri didactice 
atunci se va determina o creştere a performan ei şcolare. 

Dac  folosim jocul ca activitate didactic  în clasele I-IV atunci copiii se vor bucura de 
continuitate între şcoal  şi gr dini , între ciclul primar şi cel gimnazial, de uşurare a 
procesului adapt rii la specificul muncii de înv are şcolar . Introducerea jocului în îns şi 
structura lec iilor constituie şi un mijloc de prevenire precum şi de înl turare a oboselii, 
cunoscut  fiind capacitatea redus  de efort a micilor şcolari. Folosind jocul didactic 
matematic în activitatea de înv are a figurilor geometrice, culorilor, m rimilor, atunci elevii 
vor fi mai aten i, mai receptivi şi vor recunoaşte cu uşurin  aceste elemente.  

În concluzie, dac  pe parcursul orei de matematic  este folosit cu regularitate jocul 
matematic atunci elevii îşi vor însuşi noile cunoştin e cu facilitate, vor manifesta nevoia de a 
se informa mai mult, de a construi ei înşişi jocuri noi, ca exerci ii ale min ii. Observând 
efectul jocului didactic asupra motiva iei elevilor şi eficien a sa ca modalitate activ , 
accesibil  şi pl cut  de înv are, în cadrul procesului instructiv - educativ, am întreprins o 
mini - investiga ie. 

Obiectivul investiga iei l-a constituit proiectare şi experimentarea (par ial ) a câtorva 
jocuri didactice matematice la clasa a III-a, la unitatea de înv are ,,Împ r irea numerelor 
naturale 0-100”. Realizat pe durata acestui capitol experimentul cuprinde evalu ri (predictiv , 
sumativ ), un program intensiv de lucru cu elevii celor dou  grupe (echivalente ) de câte 18 
elevi fiecare (experimental, de control). La grupul experimental s-a utilizat jocul didactic, iar 
la grupul de control alte metode didactice, pentru însuşirea algoritmilor, formarea priceperilor 
şi deprinderilor de lucru. Subiectele evalu rilor sunt de nivel identic. Testele m  vor ajuta s  
cunosc şi s  pot delimita mai în am nunt cum influen eaz  jocul didactic ob inerea 
performan ei şcolare şi s  surprind destul de obiectiv evolu ia şi stadiul atins de fiecare 
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individ în parte. Pe tot parcursul experimentului voi urm ri modul în care elevii prezint  
judec ile, atitudinea pe care o au în timpul jocului didactic dar şi a altor activit i, dac  
finalizeaz  sarcina de lucru, elaboreaz  solu ii originale pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. 
În aprecierea elevilor am avut în vedere descriptori de performan . Analizând rezultatele 
constat c : din grupul experimental 10 elevi au FB (55,55 %), din grupul de control 8 elevi au 
FB (44,44 %). Diferen a între rezultate este vizibil , în favoarea grupului experimental, ceea 
ce reiese c  jocul didactic are rol benefic în sporirea eficien ei lec iei de matematic . Realizez 
un plan experimental de tipul 2 x 4 
 

 VI2 Performanta scolara 

I S B FB Total 

VI Metode 
utilizate 

Jocul didactic 0(0,5) 1(1,5) 7(7) 10(9) 18 

      

Alte metode didactice 1(0,5) 2(1,5) 7(7) 8(9) 18 

 1 3 14 18 36 

 

 
 

Sunt date calificative şi pot realiza histograme cu bare şi diagrame circulare (grafice tip 
pl cint ) 

  
Având date neparametrice pot folosi tehnica lui X², o tehnic  de compara ie între cele 

dou  grupuri pentru a eviden ia diferen ele semnificative între ceea ce observ m în realitate 
(distribu ia real ) - Fo - şi ceea ce aştept m din punct de vedere teoretic (distribu ia teoretic ) 
- Fa. 
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Ipoteza de la care am plecat a fost: Dac  în înv mântul primar se concepe şi 
utilizeaz  un program special de jocuri didactice atunci se va determina o creştere a 
performan ei şcolare. 

Introduc ipoteza de nul (Ho), (o ipotez  statistic , ce urmeaz  s  fie admis  sau 
respins , pe baz  de calcule). Nu exist  o leg tur  între metodele  utilizate în  orele de 
matematic   şi performan a şcolar  a elevilor. Calculez pe X² dup  formula: 

 
    Fa se calculeaz  prin regula de trei simpl : 
 

 
 
Calculez gradul de libertate: (num rul de coloane -1) x (num rul de rânduri -1) 
(4- l) x (2 - l) = 3 x l = 3            x2 = 7,55 .   Urm resc nivelul de semnifica ie pentru 

testul HI P TRAT, observ c  valoarea lui X este mai mare decât valoarea lui 3 (în tabel) – 
decât pragul de semnifica ie din tabelul dat; X² este semnificativ; am dreptate cu privire la 
ipoteza formulat  la început (ipoteza de cercetare), o accept şi resping Ho (ipoteza de nul). 
Rezult  c  exist  o leg tur  între utilizarea jocurilor în înv mântul primar şi performan a 
şcolar  a elevilor (în urma calculului de probabilitate, ipoteza de cercetare este confirmat ). 
Am ar tat c  se poate demonstra eficien a unei metode didactice în vederea utiliz rii ei la 
clas  pentru creşterea performan ei şcolare.  

Elevii din grupul experimental şi cei din grupul de control, care au ob inut I şi S sunt 
antrena i în jocuri didactice, exerci ii-joc şi exerci ii pe fişe de aprofundare cu sarcini. Cei 
care au ob inut B şi FB rezolv  sarcinile din fişele de dezvoltare .  

Fişele de munc  independent  pot fi individuale pentru a permite evolu ia copilului în 
ritm propriu, înv torului revenindu-i sarcina de a explica şi îndruma acolo unde este cazul, 
în func ie de disponibilit ile fiec ruia şi de lacunele existente.  

Fişele exerci iu cuprind exerci ii gradate şi adaptate pentru to i elevii f când referire la 
cunoştin ele de baz .  

 
 
 
 
 
 



~204~ 

 

DISEMINARE PROIECT ERASMUS+, KA2  
VOLEUROPE - WE VOLUNTEER FOR EUROPE 

 
 

Prof. DIACONU ADELA-Şcoala Gimnazial  „Anton Pann”, Craiova, jud Dolj 
 

Şcoala Gimnazial  „Anton Pann” din Craiova implementeaza 
proiectul "VOLEurope- We volunteer for Europe", realizat cu 
sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului 
ERASMUS+, actiunea KA2 – parteneriate strategice in domeniul 

scolar, cu numarul de referinta 2015_1_TR01_KA219_022250_5. Perioada in care se 
desfasoara activitatile proiectului este 1 septembrie 2015 – 31 august 2017. "We volunteer for 
Europe " este un proiect bazat pe dezvoltarea cet eniei active prin implicarea comunit ii i 
încurajarea elevilor s  fie o schimbare în comunitatea european , devenind constien i de 
beneficiile cooper rii i abilit ilor în lucrul cu ceilal i i provoc rilor comune, precum i de 
impactul pozitiv al tuturor ac iunilor de voluntariat i încurajând colile i tinerii s  devin  
voluntari în comunit ile lor. Acest proiect inten ioneaz  s  dezvolte competen e de 
voluntariat în rândul elevilor europeni, precum i crearea unui sentiment comun de cet enie 
european , bazat pe în elegere i toleran  fa  de diferen a dintre culturi, oameni i religii. 

În plus, "We volunteer for Europe" va ajuta la sensibilizarea cu privire la valoarea i 
importan a voluntariatului i s  promoveze activit ile de voluntariat ale elevilor de-a lungul 
perioadei 2015-2017 între colile partenere. Parteneriatul nostru este format din Turcia, 
Portugalia, România, Italia, Grecia, Polonia. 

Organiza iile participante vizeaz  consolidarea cooper rii între comunit i i coli. Ne 
propunem s  facem comunitatea con tient  de aceast  problem  i s  ia parte în mod activ la 
g sirea solu iei. În etape diferite ale proiectului vom implica p r i interesate, în special 
organiza ii de voluntariat i autorit i locale din fiecare scoal . Ace tia vor juca un rol 
important în activit ile interna ionale, cercetare, vizite tematice, training-uri i organizarea de 
evenimente comunitare pentru a sensibiliza cu privire la voluntariat. 

Politica educa ional  a proiectului urm reşte cre terea abilit ilor antreprenoriale i de 
conducere; pentru a dezvolta competen e transversale, cum ar fi multilingvism, competen e 
digitale i abord ri pedagogice inovative bazate pe elev; pentru a contribui la dezvoltarea 
tinerilor în special, celor afla i în risc de p r sire timpurie a colii i cu abilit i de baz  
reduse, prin cre terea motiva iei colii, în elegerea importan ei responsabilit ii personale, cu 
accent pe înv area practic . 

Toate activit ile au fost concepute pentru a atinge obiectivele proiectului având în 
vedere necesitatea de a dezvolta abilit i antreprenoriale i de conducere (cercetare, 
înregistrare video, organizarea de zile de voluntariat, proiecte de voluntariat pentru platforma 
e - volunteer, campanie locala) competen e TIC ( facebook, youtube, platforma eTwinning, e - 
voluntar, Opri i filmul mi care, Podcast, carte de pove ti audio pentru copii cu deficien e de 
vedere, reclame TV despre proiect, atelier Photoshop (preg tirea marcaje / c r i po tale), 
Postere despre voluntariat" animale pe cale de dispari ie) cet enie ( preg tire ad post de 
animale pentru p s ri i alte animale; S rb torirea "Zilei Mondiale a P mântului", prin 
cur area p durii; plantarea de arbori "Copaci Erasmus plus"; Mini Olimpic 2015" Alearg  
pentru valorile Olimpice";  ”Zilele carit ii”, interculturale de caritate; ”Zilele Volutariatului) 
lingvistice (toate sarcinile va fi efectuate în limba englez ) i dimensiune cultural  european  
i identit ii europene ( întâlnire transna ional , cultura, tradi iile ) 

Obiective:  
 dezvoltarea competen elor de voluntariat în rândul a 2000 de studen i din 7 ri pân  la 

sfâr itul proiectului, în 2017; 
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 crearea unui sentiment comun de cet enie european , bazat pe în elegere i toleran  fa  
de diferen a dintre culturi, oameni i religii; 

 dezvoltarea competentelor antreprenoriale i de leadership la 84 elevi. 
Proiectul a avut pân  acum trei sesiuni de înv are: în Romania ( seminar de formare ) în 

perioada 7-11.12.2015 care a avut drept obiective: 
 Dezvoltarea unor strategii de prevenire a abandonului şcolar prin intermediul 

voluntariatului; 
 Identificarea metodelor de creştere a motiva iei profesorilor în scopul coordon rii 

activit ilor de voluntariat din şcoli; 
 Crearea unor planuri de lec ii în vederea promov rii voluntariatului; 
 Schimb de bune practici în domeniul voluntariatului 

A urmat apoi mobilitatea din Milano, Italia, în perioada 4-8.04.2016. 
OBIECTIVELE MOBILIT II: 

-Crearea unui sentiment comun de cet enie european , bazat pe în elegere şi toleran  fa  de 
diferen ele dintre culturi, oameni şi religii. 
- Dezvoltarea competentelor lingvistice (toate sarcinile va fi efectuate în limba englez  
- Vizite tematice la diferite ONG-uri ( Sacra Famiglia, Il Gabbiano, Pane Quotidiano )  
- Realizarea unei lec ii deschise despre voluntariat 
- Realizarea şi conceperea chestionarului despre voluntariat ce va fi aplicat de acum înainte pe 
durata proiectului; 
- Redactarea Europass; 
- Realizarea unui dic ionar de voluntariat care s  con in  termeni din câmpul lexical al 
voluntariatului; 
- Prezentarea de c tre elevii participan i a unor dansuri tradi ionale din ara lor; 
- Prezentarea unor interviuri ce au ca tem  voluntariatul şi rolul acestuia în via a tinerilor ; 

Cea de-a treia mobilitate a fost în Polonia şi a avut drept obiective: 
 Dobândirea şi dezvoltarea competen elor de lucru în programele Photoshop şi Movie 

Maker pentru crearea unor produse pentru actvit ile de voluntariat; 
 Dobândirea şi dezvoltarea competen elor de lucru folosind tehnicile Origami pentru 

crearea unor produse pentru actvit ile de voluntariat; 
 Schimb de bune practici în domeniul voluntariatului; 
 Sus inerea unor lec ii despre voluntariat; 

Proiectul "VOLEurope- We volunteer for Europe" este realizat cu sprijinul financiar al 
Comisiei Europene în cadrul Programului ERASMUS+, actiunea KA2 – parteneriate 
strategice in domeniul scolar.  

 
I for ațiile fur izate reprezi tă respo sa ilitatea ex lusivă a autorului, iar A.N.P.C.D.E.F.P și Comisia 

Europea ă u su t respo sa ile pe tru odul î  are este folosit o ți utul a estor i for ații. 
 

 
STIMULAREA MOTIVA IEI ÎNV RII ŞCOLARE 

LA CLASELE PRIMARE 
 
 

Prof. înv. primar BR NI TEANU GEORGETA- Liceul Tehnologic Bîlteni, jud. Gorj 
 
Stimularea motiva iei elevului este o art  care ine de m iestria şi harul didactic al 

educatorilor, al acelora care, dup  cum spunea Comenius au ,,cea mai minunat  îndeletnicire 
din lume”. De educatori depinde formarea la elevi a unei atitudini active fa  de înv are,fa  



~206~ 

 

de nou, de necunoscut, fiind astfel capabili s  se adapteze ,,din mers” cerin elor societ ii 
aflate în schimbare. 

Motiva ia este influen at  atât de factori care in de mediul în care se desf şoar  
activitatea de înv are(factori ecologici: climat fizic, climat social, climat ocupa ional), cât şi 
de factori subiectivi (starea de s n tate, starea emo ional , starea cognitiv ). 

Analizând factorii motiva iei şi c utând cele mai potrivite modalit i de îmbinare a 
influen ei acestor factori, cercet torii în domeniu au sugerat unele strategii de creare a 
motiva iei înv rii. 

Activit ile intelectuale sunt condi ionate de starea emo ional  a subiectului. Aflându-
se permanent într-o ambian  de dragoste, c ldur , în elegere şi bun tate, de încredere şi 
respect, copiii de vârst  şcolar  mic  vor da m sura întregii lor personalit i, dobândind 
cunoştin e, deprinderi, atitudini. Dasc lul care se apropie de copii cu iubire şi cu sim ul 
drept ii, care glumeşte cu ei, care le insufl  sentimente morale, este acela a c rui autoritate 
rezist  în timp, asemenea dasc li f cându-şi sim it  influen a în întreaga via  ulterioar  a 
copiilor. Deci, ac iunile proiectate cu copiii de vârst  şi şcolar  mic  trebuie proiectate în aşa 
fel încât s  se ob in  o stare de relaxare şi o înviorare afectiv .,,În munca de predare s  
lipseasc  orice posomorâre, toate s  fie tratate cu dragoste patern ”. 

Utilizarea unor forme de competi ie 
În activitatea educativ  se folosesc trei tipuri de competi ie: competi ia cu tine însu i, 

competi ia cu un alt elev, competi ia între grupuri de elevi.  
Competi ia se sprijin  pe trebuin a de autoafirmare a fiec rui elev şi a grupului. Elevul 

poate fi determinat s  intre în competi ie cu propriile sale realiz ri din trecut şi din prezent, cu 
anumite baremuri sau cu anumite etaloane ideale, ,,de perfec iune” socio-profesional . Studii 
recente recomand  utilizarea inteligent  a competi iei între grupurile omogene ale clasei, în 
condi iile repartiz rii unor sarcini de înv are a c ror natur  este comun , dar difer  între ele 
prin num rul de cerin e şi prin grade de dificultate sporit  a unor probleme ce pot fi alese spre 
rezolvare. Realiz rile deosebite ale fruntaşilor au rolul de înt ri, stimula şi condi iona 
comportamentele de înv are ale celorlal i. 

În timpul competi iei create în clas  se naşte emula ia care poate duce la dou  
fenomene:unul negativ, manifestat prin atitudini de r utate, invidie¸orgoliu, perceperea 
partenerului drept rival, care schimb  inten iile ini iale ale întrecerii;unul pozitiv, care apare 
ca o form  a emula iei cultivate, ca o aspira ie la competen , la cultur . 

Activitate cadrelor didactice orientate spre construirea unor situa ii euca ionale de tip 
competitiv trebuie controlat  şi planificat , deoarece pot ap rea unele fenomene secundare 
negative la nivelul:scopurilor educa ionale (cele colaterale devin prioritare, orientând 
activitatea de înv are spre succes cu orice pre );valorilor de con inut care apar la elevi ca 
scop în sine;elevilor, care vor înv a de dragul succesului şi nu al disciplinelor; 

Pentru a înl tura astfel de efecte, Ion Neacşu recomand : 
1. Profesorii s  pun  în balan  efectele negative şi pozitive ale succesului şi insuccesului 

generate de o astfel de competi ie. 
2. S  creeze condi ii şi s  stimuleze acele emula ii în care exist  aproximativ aceleaşi şanse 

pentru to i participan ii. 
3. Dac  o grup  se instituie în câştig tor sigur, cadrele didactice pot crea situa ii de 

relativizare a succesului în urm toarele etape prin schimbarea partenerului, a dificult ii 
problemei, f r  ca vreodat  s  nu recunoasc  succesul ob inut. 

4. S  se acorde o aten ie deosebit  elevilor care ob ini insuccese în competi ie. Aceşti elevi 
vor fi introduşi în grupe cu elevi mai buni, în aceste condi ii ei depunând un efort deosebit 
în interesul grupului, succesul ob inut înacest fel având o valoare motiva ional  
dinamizatoare. 
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5. Competi ia se recomand  a se utiliza în cazul activit ilor de predare-înv are de 
cunoştin e, şi extrem de rar în situa ii didactica care urm resc formarea de convingeri, 
sentimente şi judec i morale. 

S  se utilizeze jocul ca form  de activitate care implic  întrecerea, astfel eliminându-
st rile de oboseal , de blocaj. 

 Acordarea recompenselor 
Recompensa este un mijloc de influen are pedagogic  folosit în cazul când elevul a 

îndeplinit cu succes o sarcin  grea, a s vârşit o fapt  bun . În şcoal  pot fi folosite ca tipuri de 
recompense: lauda, recompensa material , recompensa exprimat  în timp liber, recompensa 
exprimat  în termeni sociali ( conferirea unor responsabilit i ca form  de apreciere), nota. 

Recompensa acordat  pe merit sporeşte încrederea elevului în for ele proprii, îi 
trezeşte dorin a de a se eviden ia, îl convinge c  educatorul şi colegii îi apreciaz  str duin a şi 
rezultatele  a ob inute.  

Recompensa se acord  respectându-se regulile generale de a nu recompensa un grup 
restrâns de aleşi, ci pe to i care s-au eviden iat într-o anumit  activitate (înv tur , sport); de 
a îmbina recompensa cu exigen a şi cu stimularea spiritului autocritic; de a deprinde pe elevi 
s  nu se mul umeasc  cu realiz rile ob inute; de a nu banaliza formele superioare de 
recompens ( acordarea diplomei de onoare, premierea) prin folosirea lor cotidian  şi cu cel 
mai mic prilej; de a ine cont de particularit ile individuale şi de vârst  ale copiilor. 

La coala unde îmi desf or activitatea de mai mult  vreme, am organizat simpozionul 
jude ean ,, Creativitate i inova ie în predarea matematicii la clasele mici,, - edi ia I -7 
decembrie 2012(din motive obiective nu a mai continuat pe aceast  tem  ci în cadrul 
activit ilor religioase /artistico-plastice). Elevii au fost provoca i în competi ii care vizau 
alc tuirea de probleme  ilustrate .Rezultatele au fost deosebit de interesante , au dat dovad  de 
mult  creativitate , imagina ie iar munca lor a fost recompensat  pe m sur  . Am antrenat tot 
colectivul de elevi în realizarea sarcinilor  i am folosit lucrul în echip /perechi  pentru a le 
spori spiritul competitiv la nivel de grup  Am primit din întreaga ar   lucr ri ale copiilor cu 
care am alc tuit un portofoliu al simpozionului (la sec iunea elevi) i aceasta fiind o form  de 
recompensare , al turi de diplomele acordate . 
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VIZITA DE STUDIU “DEVELOPING DIGITAL COMPETENCE 
THROUGH INNOVATIVE APPROACHES”   

 
 

Prof. OCHIA  FLORIN- Liceul Tehnologic “Ferdinand I”, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea 
 

Preocuparea personal  de g sire unor noi modalit i i contexte educa ionale care s  
favorizeze dezvoltarea competen elor digitale ale elevilor, dar i  necesitatea perfec ion rii 
mele în domeniul sistemelor de e-learning i în domeniul form rii adul ilor, m-a determinat s  
aplic în vederea particip rii la o vizit  de studiu în Marea Britanie,  a c rei tematic  a fost e-
learning-ul.  Candidatura fiind admis , în perioada 12 -16 martie 2012 am participat la vizita 
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de studiu cu titlul “Developing digital competence through innovative approaches” – 
Dezvoltarea competen ei digitale prin abord ri inovative, desf urat  în localitatea Falmouth, 
Cornwall, Marea Britanie. Aceast  vizit  de studiu a fost finan at  de c tre Comisia 
European  prin Programul  de Înv are pe Tot Parcursul Vie ii, Programul transversal, 
ac iunea cheie 1.1. Vizite de studiu. 

Institu ia organizatoare, Cornwall Learning - departamentul de formare şi dezvoltare 
al autorit ii locale pentru educa ie, sprijin  educa ia local  prin: 
- consultan  şi formare în educa ie 
- promovarea şi sus inerea educa iei non-formale 
- consiliere în carier  
- facilitarea leg turii şcolilor cu mediul de afaceri 
- dezvoltarea competen elor antreprenoriale ale elevilor, cunoaşterea  şi în elegerea 

func ion rii afacerilor 
- cursuri de formare pentru adul i 

La vizit  au participant 16 persoane din 11 ri europene -  cadre didactice, directori, 
coordonatori, oficiali, ce provin din institu ii diverse : şcoli primare, gimnaziale, liceale, 
centre de formare a adul ilor, institu ii guvernamentale. 

Activit i realizate în cadrul vizitei 
Introducere în sistemul britanic de educa ie,  cu referire îndeosebi  la regiunea 

Cornwall. În ceea ce prive te T.I.C. am remarcat: 
- şcolile sunt evaluate la fiecare 3 ani de c tre Offsted (Office Standards for Education), 

inclusiv din perspectiva utiliz rii T.I.C., raportul evalu rii se public  pe Internet; 
- siguran a copiilor în şcoli este evaluat  şi  monitorizat  permanent 
- şcolile ofer  servicii extinse (“extended services”): activit i after-school  pentru elevi 

(dans, muzic , sport, calculator, preg tire remedial  şi de performan , etc.), dar şi pentru 
p rin i: consiliere, ini iere calculator, siguran  online. 

- pentru a încuraja cadrele didactice ce au calit i şi o practic  didactic  deosebite s  r mân  
la catedr  în loc  s  vizeze promovarea  în  func ii de conducere, în Anglia şi ara Galilor 
au fost introduse posturi de Advance Skill Teacher. Profesorii ce au acest rol sunt par ial 
degreva i de ore şi mai bine remunera i, dar au obliga ia s  ofere sprijin şi îndrumare 
colegilor din şcoala lor sau din alte şcoli din zon . 

- toate şcolile sunt conectate la Internet;  se utilizeaz  platforme online de înv are; 
- p rin ii au acces online la rezultatele elevilor. 
- cercet ri recente relev  faptul c  95%  dintre elevii din Cornwall au acces la domiciliu la 

calculator  şi conexiune Internet. 
- Tehnologia Informa iei şi a Comunica iilor este disciplin  obligatorie în  gimnaziu. 

Vizit  educa ional    la Tremough University Campus. 
Campusul este utilizat în comun de dou  universit i: University College Falmouth şi 

University of Exeter.  
Utilizarea TIC: biblioteca virtual   -  c r i electronice, reviste, imagini, video 

- produc ie media asistat  de calculator : anima ie, fotografie, audio-video. 
- proiectare asistat  de calculator pentru produc ie în art  i design 

Vizit  educa ional  la Hayle Community School 
Aproximativ 700 elevi cu vârsta între 11 i  16 ani 
Specializ ri în limbi str ine, afaceri i spirit antreprenorial, cu performan e certificate 

de premii na ionale acordate colii 
Videoconferin e pentru a sprijini colaborarea interna ional , înv area limbilor str ine, 

con tientizarea diversit ii culturale; echipamente speciale de videoconferin , Skype. 
Platforme de e-learning: Frog (comercial) 
Table  interactive în toate s lile de clas  



~209~ 

 

Filtrarea informa iilor disponibile online elevilor în laboratorul de informatic , 
serviciu oferit de organiza ia non-profit South West Grid for Learning 

International Week – s pt mân  cu tematic  interna ional  în care se organizeaz  
conferin e online cu coli partenere din lume i  lec ii cu tematic  interna ional  (ex.Mituri din 
lumea întreag , Sistemele de numera ie roman i egiptean, Pove ti populare din lume, etc.) 

“The Barracudas’ Bank” – competi ie jurizat  de oameni de afaceri locali, prin care 
elevii sunt încuraja i s - i dezvolte spiritul antreprenorial prin conceperea i prezentarea unui 
produs care ar putea fi vândut turi tilor în magazinele din comunitate. 

Implicarea activ  în proiecte Comenius i colaborare interna ional . 
Prezent ri oferite de speciali ti în domeniul educa iei i TIC 
Oportunit i de utilizare a înv rii online (platforma Moodle) în scopul dezvolt rii 

strategice, instruirii i înv rii; Cerin ele de calitate impuse de Ofsted privind infrastructura 
TIC a colilor i instruirea în TIC; Curs online Staying Safe and Savvy in a Connected World  
- privind siguran a în mediul virtual; Instrumente online de autoevaluare organiza ional  
privind  asigurarea siguran ei elevilor în mediul online; South West Grid for Learning - 
organiza ia nonprofit ofer  consultan  colilor, elevilor, p rin ilor privind siguran a în mediul 
online, în special privind re elele sociale. 

Teme discutate:  identitate profesional ,  siguran a în  jocurile on-line,  Cyber-
bullying, alfabetizarea IT (copyright, plagiat),  site-uri de încredere, resurse pentru p rin i 

Concluzii eviden iate de participan i i men ionate în raportul de grup 
To i participan ii utilizeaz  TIC în procesul de instruire 
Utilizarea laptop-urilor, tablelor interactive, echipamentelor de proiec ie este  

r spândit  în majoritatea rilor participante. 
S-a discutat despre rolul disciplinei TIC i dac  este necesar s  fie  disciplin   

independent  sau  curriculumul TIC s  fie integrat  în alte discipline. 
S-a eviden iat necesitatea perfec ion rii permanente a profesorilor atât în specialitate 

dar i în privin a metodologiilor i a noilor abord ri.  
Participan ii au convenit c  formarea cadrelor didactice în utilizarea TIC în educa ie 

este mai eficient  dac  este realizat  de c tre cadre didactice.Siguran a în mediul online este o 
problem  în toate rile UE. Toate rile participante întâmpin  probleme similare în utilizarea 
TIC în educa ie: g sirea celor mai bune modalit i de includere a TIC în înv are, lipsa 
echipamentelor adecvate în coli, proiectarea curriculum-ului TIC, dezvoltarea profesional  a 
profesorilor, identificarea celor mai potrivite medii de înv are pentru elevi. 

TIC faciliteaz  înv area la distan , participarea este sporit  prin utilizarea 
platformelor de e-learning (Moodle), a conferin elor web (Adobe Connect, Anymeeting, 
Skype), inclusiv a re elelor de socializare (Facebook). 

S-a eviden iat necesitatea g sirii celor mai bune modalit i de a men ine interesul 
cursan ilor prin interactivitatea cursurilor, încurajarea colabor rii, motivarea. 

Valorificarea ideilor desprinse i a bunelor practici observate. 
Prezentarea în comisiile metodice / consiliu profesoral a aspectelor relevante ale 

vizitei de studiu, a exemplelor de bun  practic  ce pot fi transferate în cadrul colii, a 
contactelor ini iate cu participan ii la vizita de studiu, cu institu ii i coli din Cornwall. 

Includerea în programul de formare a cadrelor didactice  “Perfec ionarea activit ii 
cadrelor didactice prin  e-learning”  derulat prin CCD Vâlcea a tehnologiilor moderne de 
instruire asistat  de calculator observate în cadrul vizitei; dezbateri privind modalit ile în 
care sistemele europene de educa ie integreaz  TIC în activitatea didactic ; importan a 
siguran ei elevilor în mediul virtual; criteriile de evaluare a calit ii educa iei facilitate de TIC 
în sistemul de educa ie din Marea Britanie. 

Organizarea i desf urarea la nivelul colii a unor întâlniri de informare i consiliere a 
elevilor i p rin ilor privind beneficiile i pericolele din mediul online, cu referire îndeosebi la 
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re elele sociale, modalit ile prin care rile europene desf oar  activit i de prevenire i de 
consiliere, tehnologii de filtrare a informa iilor.  

Schimbul continuu de informa ii i bune practici cu participan ii la vizita de studiu: 
dup  finalizarea vizitei a fost creat grupul Facebook al vizitei ce permite comunicarea rapid  
i informarea membrilor asupra unor resurse educa ionale disponibile online. Astfel, printre 

resursele web educa ionale recomandate de participan i i testate personal, resurse deosebit de 
utile cadrelor didactice în cadrul procesului didactic men ionez:  Prezi (www.prezi.com) – 
crearea de prezent ri online deosebite; Anymeeting (www.anymeeting.com) – conferin e web 
audio nelimitat, videoconferin e cu pân  la maximum 6 utilizatori; Animoto ( 
http://animoto.com/ ) – crearea i distribuirea online a videoclip-urilor; Glogster 
(http://www.glogster.com/) – creare i distribuire de postere;  CommonSenseMedia 
(http://www.commonsensemedia.org/) – instrumente i resurse educa ionale pentru educatori, 
p rin i i elevi;  Qwiki (http://www.qwiki.com) – crea ii media ce combin  elementele 
multimedia (imagini, videoclipuri, text ) cu interactivitatea web-ului, rezultatul fiind 
prezent ri electronice deosebite; ePals  Global Community (http://www.epals.com) – deosebit 
de util pentru identificarea unor parteneri interna ionali pentru proiecte educa ionale g zduite 
pe site sau proiecte europene (Comenius, eTwinning).; Jing 
(http://www.techsmith.com/jing.html ) - captur  de imagini i video; LiveBinders  ( 
http://www.livebinders.com) – crearea i organizarea resurselor educa ionale; Edutopia 
(http://www.edutopia.org) – resurse, articole, bune practici pentru educatori. 

De asemenea, prin intermediul aplica iei web Adobe Connect, fiecare participant la 
vizit  va conduce o videoconferin  online în care î i va prezenta instrumentul TIC favorit. La 
prima videoconferin  am fost  ini ia i în aplica ia Adobe Connect. 

Impactul vizitei: Consider c  participarea la vizita de studiu a avut un impact deosebit 
în sensul cre terii nivelului competen elor mele profesionale i va avea un efect pozitiv asupra 
institu iei unde lucrez.  
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SCHIMB DE EXPERIEN  ŞI DE BUNE PRACTICI -  VIZIT  DE 
STUDIU ÎN  BIALYSTOK, POLONIA  

 
 

Prof. OCHIA  M D LINA CAMELIA- 
Liceul Tehnologic „Ferdinand I”, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea 

 
Tema vizitei: Teachers’ professional development for raising the quality of teaching – 

Dezvoltarea profesional  a profesorilor în vederea cre terii calit ii pred rii. 
Vizita s-a desf urat la Bialystok/Polonia în perioada 11/6/2012 – 15/6/2012. 
Aceast  vizit  de studiu a fost finan at  de c tre Comisia European  prin Programul  

de Înv are pe Tot Parcursul Vie ii, Programul transversal, ac iunea cheie 1.1. Vizite de 
studiu. 

Categoria de teme în care s-a încadrat vizita – Sus inerea preg tirii ini iale i continue 
a profesorilor, formatorilor i managerilor de institu ii colare. 

Centrul de formare a profesorilor din Bialystok a organizat aceast  vizit  de studiu 
pentru a împ rt i realiz rile proprii în ceea ce prive te dezvoltarea profesional  a cadrelor 
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didactice dar i pentru a realiza schimburi de experien  cu reprezentan ii i colaboratorii 
institu iilor similare din ri europene. S-au prezentat profesori din Norvegia, Suedia, Marea 
Britanie, Fran a, Spania, România, Slovacia, Lituania, Turcia, Germania. 

Centrul din Bialystok propune i realizeaz  programe pentru preg tirea avansat  în 
management a directorilor de coli, consulta ii metodice, supervizeaz  departamentele, colile 
i alte institu ii educa ionale. De asemenea, centrul organizeaz  cursuri, conferin e, seminarii, 

consulta ii pentru profesori, directori de coli i alte categorii de salaria i ai institu iilor de 
înv mânt. 

Participan ii la vizit  au înv at despre: 
- Programele de preg tire avansat  a personalului managerial, a consilierilor metodici, efii 

departamentelor de control, coli i institu ii educa ionale; 
- Metode inovative i instrumente utilizate în preg tirea continu  a profesorilor i 

formatorilor; 
- Structuri organiza ionale ale institu iilor de formare în Polinia în general i regiunea 

Podlaskie în particular. 
Vizita s-a desf urat astfel: 

- Participan ii s-au întâlnit cu consilieri, formatori, metodi ti, persoane responsabile cu 
sistemul educa ional din administra ia local  i regional ; 

- Au fost vizitate coli primare, gimnaziale i licee în Bialystok, Bialowieza, Suprasl i 
Augustow, s-a participat le lec ii deschise; 

- S-au prezentat de c tre fiecare participant, sistemul de formare a cadrelor didactice din 
rile participante; 

- S-au purtat discu ii i s-au lansat provoc ri. 
La întâlniri i discu ii au participat:  

- Managerii institu iilor de formare; 
- Directori de institu ii colare educa ionale i voca ionale dar i de centre de educa ie 

pentru copii cu cerin e speciale; 
- Inspectori de specialitate; 
- Formatori; 
- Directori de departamente; 
- Consilieri pedagogici; 
- Reprezentan i ai re elelor si asocia iilor colare; 
- Reprezentan i ai oficiilor for elor de munc  i centrelor de orientare colar  i 

profesional ; 
- Reprezentan i ai autorit ilor locale, regionale i na ionale.   

Au fost efectuate urm toarele vizite în vederea realiz rii obiectivelor: 
- Vizitarea bibliotecii Universit ii din Bialystok ; 
- Vizit  la Centrul de Educa ie Continu ; 
- Vizit  la Centrul de preg tire a cadrelor didactice din Bialystok; 
- Vizit  la Centrul de preg tire a cadrelor didactice din BielskPodlask; 
- Vizit  la o coal  special  din Bielsk; 
- Vizit  la o coal  voca ional  din Bielsk; 
- Vizit  la coala gimnazial  din  Hajnówka; 
- Vizit  la liceul i coala electric  din Bialystok;  
- Vizit  la coala de Art  din Supraślu; 

Concluzii: 
Abord ri ale rilor participante privind tema vizitei 
Multe dintre abord rile privind formarea cadrelor didactice din rile reprezentate în 

aceast  vizit  de studiu sunt similare, incluzând: 
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- formarea ini ial  realizat  în universit i prezint   un echilibru între  componentele 
teoretice şi practice. În unele ri, studiile de master sunt de a teptat sau mai r spândite. 

- centrele de formare a profesorilor conduse de c tre autorit ile administrative locale sau 
regionale, ofer   o gam  larg  de cursuri, formare, consultan  şi suport. În unele ri 
furnizori publici şi priva i ofer  oportunit i interne de preg tire a cadrelor didactice. 
Dificult i întâmpinate în eforturile derulate în vederea  implement rii politicilor privind 
tema 

În unele ri, preg tirea continu  a cadrelor didactice este un drept, uneori o obliga ie. 
Motiva ia de a participa la formarea continu  este asigurat  de: 
- interesul intrinsec sau nevoia de formare; 
- priorit ile institu ionale i / sau na ionale; 
- perspective de promovare; 
- nevoia perceput   pentru îmbun t ire, ac iuni de remediere. 

Cooperarea între cadrele didactice pentru a sprijini dezvoltarea lor profesional  i 
metodic  este o provocare în unele cazuri, astfel încât acestea au tendin a de a lucra 
individual. Grupul a fost de acord c  reprezentan ii conducerii  şcolilor sunt  un factor 
important în a stabili ca prioritate important  dezvoltarea continu  a profesorilor. 

Discu ii au fost, de asemenea, ridicate cu privire la statutul şi recrutarea profesorilor i 
a directorilor, care este o problem  în multe ri reprezentate. Impactul  monitoriz rii şi al 
inspec iei profesorilor este un factor inhibator în dezvoltarea acestora deoarece:  
- unii profesori sus in lec ii “spectacol”  pentru observa ii convenite; 
- unii profesori predau lec ii “sigure” care sunt  u or agreate, dar  nu inoveaz   în practica 

lor didactic   sau ezit  s - i asume riscurile; 
- unii profesori sunt mai preocupa i de calificativul ob inut ca  rezultat al observ rii lec iei 

mai degrab  decât orice feedback de dezvoltare; 
- observarea în scopuri de monitorizare poate inhiba dezvoltarea i inovarea în activitatea 

cadrelor didactice, datorit  temerii de a fi judeca i. 
Solu ii inovative identificate în cadrul vizitei 
Solu ii inovative identificate de participan i: 

- inovarea prin  TIC, de exemplu, utilizarea tehnologiei video pentru a înregistra lec iile,  
care vor fi ulterior utilizate pentru înv are prin observarea şi analiza  pred rii şi înv rii; 

- furnizarea de cursuri de lungimi şi tipuri diferite, pentru a r spunde nevoilor identificate 
de dezvoltare a cadrelor didactice; 

- disponibilitatea de cursuri care conduc la calific ri profesionale şi academice; 
- utilizarea  consultan ei ca un mijloc de a oferi suport personalizat pentru profesori, în 

satisfacerea nevoilor identificate de dezvoltare; 
- abord ri bazate pe practic , incluzând investigarea profesorilor şi programe de 

îmbun t ire conduse de profesor; 
- parteneriate între şcoli, autorit i locale, universit i şi mediul de afaceri; 
- acces la facilit ile oferite de bibliotec  şi la resursele educa ionale disponibile în centrele 

cadrelor didactice, în  universit i şi în mediul online. 
Evaluarea transferabilit ii bunelor practici observate: 
Participan ii la vizita de studiu au exprimat un interes  deosebit pentru practicile şi 

politicile colegilor, dar au fost, de asemenea, conştien i  de baza cultural  a acestora în fiecare 
ar , precum şi de limitele transferabilit ii acestora. În plus, fiecare participant a avut domenii 

specifice de interes si nu a fost suficient timp pentru a împ rt şi pe deplin impresiile personale 
privind vizita.  

Crearea unei re ele de exper i, crearea de parteneriate în vederea unor proiecte viitoare  
Gazdele au creat un spa iu Moodle destinat  participan ilor la aceast  vizit  de studiu 

pentru a comunica şi partaja  idei i resurse. Acest spa iu reprezint  un  mediu de colaborare 
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viitoare între participan i, precum şi un sprijin pentru stabilirea de parteneriate i proiecte de 
viitor. Mul i dintre participan ii la vizit  i-au exprimat interesul şi dorin a de a dezvolta astfel 
de proiecte, precum şi de a stabili leg turi permanente cu unele dintre şcolile vizitate, ca parte 
a programului. Datele de contact ale tuturor participan ilor au fost publicate  pentru a asista 
colabor rile viitoare. 
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ENERGII REGENERABILE DIN PERSPECTIVA T.I.C. 
 
 

Prof. RO U SIMONA -Liceul Teoretic ”Tudor Arghezi”, Craiova, jud. Dolj 
 
Abordarea crosscurricular  se refer  la structurarea informa iei pe baze comparatiste, 

sco ându-se în eviden  conexiunile dintre teme sau domenii diferite de studiu. Printr-un 
accent crescut pus pe aceast  dimensiune cross-curicular  în cadrul proceselor de predare-
înv are i nu numai se urm re te de fapt cre terea gradului de con tientizare i de implicare a 
elevilor pe durata orelor de curs precum i în elegerea interac iunilor multiple dintre diferite 
domenii de studiu.  

În cadrul unei unit i de înv are crosscurricular , ”Solu ii pentru reducerea 
consumului de energie într-o locuin ”, am realizat proiectarea unei lec ii de TIC, prezentat  
în continuare. 

Disciplina: TIC 
1. Obiective:  

 S  utilizeze în aplica ii liste marcate, obiecte desenate, tabele, imagini, grafice, 
organigrame; 

 S  g seasc  informa ii folosind un motor de c utare pe Internet; 
 S  realizeze un document Word care s  aib  un aspect professional; 
 S  aplice concept teoretice în rezolvarea unor sarcini practice diverse;  
 S  dezvolte abilit ile de lucru în echip , dar i abilit ile interpersonale;  

2. Timp alocat: 1 or  
3. Clasa: a IX-a  
4.  Nivelul ini ial al clasei: Elevii tiu deja :  

 S  utilizeze un motor de c utare pentru a g si informa ii sau imagini ; 
 S  utilizeze procesorul de texte Word ; 
 S  formateze text, tabele, grafice, imagini ; 
 S  insereze tabele, grafice, imagini, organigrame într-un document ; 
 S  foloseasc  forme automate pe care s  le grupeze; 

5. Resurse materiale: calculatoare, documente electronice, fi a de lucru, videoproiector. 
6. Metode de înv mânt: conversa ia, problematizarea  
7. Forme de organizare: munca independent   
8. Desf şurarea activit ii: 
8. 1. Moment organizatoric:- Profesorul explic  modul de desf urare a activit ii i împarte 
câte o fi  de lucru la fiecare calculator( aprox. 4 minute). 
8. 2. Aplica ii Sarcina - Rezolva i cerin ele fi ei de lucru.  
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Fi a de lucru 
 

1. Realiza i un document pe care îl ve i numi Energii alternative, îl ve i salva pe discul D, 
în folderul clasei voastre. 
Documentul va avea 

 titlul  Energii alternative,   
 în subsol numele vostru în partea stâng  i data în partea dreapt ,  
 în  antet o sigl  pe care o ve i realiza voi, (respectând tema abordat ) în partea 

stâng  i num rul paginii în partea dreapt . 
2. Ve i crea apoi o list  numerotat  care va con ine 

A. Energia hidraulic  
B. Energia solar  
C. Energia eolian  

D. Energia geotermic  
E. Energia derivat  din biomas  

3. C uta i folosind Google imagini cu  
- Ro ile hidraulice la morile de ap   
- Microcentrale 
- Picocentrale 
- Centrale mareomotrice 
- Instala iile care recupereaz  energia valurilor 
La finalul documentului ve i crea o list  numit  Webografie în care ve i ad uga 
adresele paginilor de unde a i preluat imaginile.  
Imaginile vor fi plasate sub lista numerotat  i vor fi stabilite forme diferite, vor fi 
rotite, realizând o aranjare cât mai atractiv .  
Ve i insera titlul Energia hidraulic  folosind scrierea artizanal , apoi o ve i formata 
astfel încât literele s  fie unele sub altele. 

4. Ve i insera titlul Energia solar  folosind scrierea artizanal , apoi o organigram  
ierarhic  în care ve i avea urm toarele informa ii: 
 

 
  

5. C uta i utilizând un motor de c utare avantajele i dezavantajele utiliz rii energiei 
eoliene, apoi crea i un tabel cu dou  coloane, una cu avantajele, iar cealalt  cu 
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dezavantajele. Ve i formata fundalul i caracterele fiec rei coloane, pentru a le 
diferen ia. Ve i ad uga un prim rând în care ve i îmbina celulele i ve i scrie Energia 
eolian . Ad uga i la finalul documentului, în webografie, adresele paginilor de unde 
a i preluat informa iile. 

6. Folosind obiectele desenate realiza i urm toarea schem : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Realiza i un grafic în care s  eviden ia i urm toarea situa ie:  
Ponderea sistemelor geotermice exploatate in SUA este: 
 • sisteme cu convec ie hidrotermic  10,5% 
• sisteme cu transfer conductiv 8,3% 
• sisteme cu z c minte geopresurizate 81,2% 

8. Folosind un motor de c utare, g si i o imagine sugestiv  pentru sistemele pe baz  de 
biomas  sau biogaz, pe care o insera i în document. Ad uga i la webografie i adresa 
imaginii.  

Locul de desf urare: laboratorul de informatic  
Timp alocat: 56 minute  
Organizare: perechi, individual 
Elevii sunt solicita i s  lucreze individual sau într-o pereche pentru  a rezolva sarcinile de 
lucru din fi . 
8.2. Evaluare 
Profesorul evalueaz  pe baza baremului lucr rile elevilor i anun  în urm toarea or  
rezultatele.  
Barem: 

1. Nume fi ier 0.25p+ loca ia 0.25p 
2. Titlul 0.12p+antet 0.38p+subsol 0.25p 
3. Text +lista numerotat  0.25p 
4. Imagini 0.5p+adrese+forme+rotire+titlul+scriere artizanal +format 0.75p 
5. Titlul+scriere artizanal  0.25p+organigram  1.25p 
6. Tabel cu 2 coloane 0.25p+ avantaje 0.25p+dezavantaje 0.25p+antet tabel+adresa 

0.25p +format caractere+format fundal 0.25p 
7. Cele 16 elemente ale schemei 2p 
8. Graficul+tipul+date corecte+coloane 0.5p 
9. Imaginea +adresa 0.25p 
10. Oficiu 2 p 

 
 

Centralele 
geotermice 

apa geotermală  electricitate
e 

USCATE FLASH CU CICLU BINAR 

Utilizează apa la 

182oC 

Utilizează aburi 

din izvorul 

termal 

Utilizează apa la 

200oC 
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Webografie: 

 http://www.ae3r-ploiesti.ro 
 http://elth.ucv.ro/student1/Cursuri/Stan%20(Ivan)%20Felicia/Eficienta%20Energetica/

eficienta%20energetica%20-%20suport%20curs-.pdf 
 http://www.minind.ro/energie/STRATEGIA_energetica_actualizata.pdf 
 http://arpee.org.ro/categorie/proiecte/ 

 
 

HIDDEN ATTRACTION - ENGLISH COMBINED WITH HISTORY AND PHYSICS- 
 
 

Prof. ROTARU  CRISTINA -Liceul Teoretic ”Tudor Arghezi”, Craiova, jud. Dolj 
 
Observation: The students have already acquired some of the vocabulary connected with 
magnets and magnetism; they will revise it or further expand it.  
The context for the implementation of the lesson: formal, in the 
classroom  
Objective:  
 To develop the students’ reading comprehension abilities;  
 to improve the abilities to understand the logical structure and 

organization of a text, pointing out the elements of cohesion; 
 to further develop the students’ vocabulary; 
 to further develop writing skills of the students; 
 To develop the skills of team work, as well as interpersonal skills. 
Time available: 50 minutes 
Procedure: 
Stage1: Leading in the subject of the lesson: 
Hidden Attraction: The History and Mystery of Magnetism 
Objective : to refresh the knowledge on the vocabulary previously introduced and to make 
the connection with the topic of the lesson- the early history of magnetism, This activity can 
be used as a pre-reading activity. 
Organization: group work, class work 
Time available: 10 minutes 
Procedure: The students, divided into groups of 4/5, are given the following poem written in 
the 1580s by Robert Norman 

Magnes, the lodestone I, 
our painted sheaths defy, 

without my help on Indians seas, 
the best of you might die 

 
I guide the Pilots course, 
his helping hand I am, 

the mariner delights in me, 
so doeth the merchant man. 

 
My virtues are unknown, 

my secrets hidden are, 
by me the Court and Common weal, 

are pleasured very far. 

http://www.ae3r-ploiesti.ro/
http://elth.ucv.ro/student1/Cursuri/Stan%20(Ivan)%20Felicia/Eficienta%20Energetica/eficienta%20energetica%20-%20suport%20curs-.pdf
http://elth.ucv.ro/student1/Cursuri/Stan%20(Ivan)%20Felicia/Eficienta%20Energetica/eficienta%20energetica%20-%20suport%20curs-.pdf
http://www.minind.ro/energie/STRATEGIA_energetica_actualizata.pdf
http://arpee.org.ro/categorie/proiecte/
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No ship could sail on seas, 

her course to run aright, 
nor compass show the ready way, 

were Magnes not of might. 
 

The groups of students are asked to answer the following questions:  
What do you think  the purpose of this poem is? What does each of the stanzas point out? 
After each group presents their answer to the question, a whole class discussion follows.  
The teacher also provides further information on the author of the poem - Robert Norman 
(one of the world's first scientists , a 16th-century-English mariner, compass builder, and 
hydrographer who discovered magnetic inclination, the deviation of the Earth's magnetic field 
from the vertical. Robert Norman is noted for The Newe 
Attractive, a pamphlet published in 1581 describing the 
lodestone -magnet- and practical aspects of navigation. More 
importantly, it included Norman's discovery of magnetic dip, 
the incline at an angle from the horizon by a compass needle. 
This effect is caused by the Earth's magnetic field not running 
parallel to the planet's surface. Norman demonstrated magnetic 
dip by creating a compass needle that pivoted on a horizontal 
axis. The needle tilted at a steep angle relative to the horizon 
line.) 
Stage 2. While-reading activity 
Objectives :  
• To develop the students’ reading comprehension abilities and 
to expand their vocabulary;  
• To improve the abilities to understand the logical structure 
and organization of a text, pointing out the elements of cohesion; 
Organization: group work, class work 
Time available: 20 minutes 
Procedure:The students are given the following text from which certain paragraphs have 
been removed. Their tasks is to put the paragraphs together again so as to form a coherent text 
on the early history of magnetism . 
While reading-activity-Task1 
You are going to read a text on the early history of magnetism. Seven paragraphs have 
been removed from the text. Choose from the paragraphs A-G the one which fits each 
gap.  

1. Long-forgotten individuals began to ask questions about magnetism over two 
thousand years ago. Nature had provided an abundant supply of magnets, called 
lodestones, to pique their curiosity. 
........................................ 

2. It was the obvious attractive powers of the lodestones that set them apart from other 
natural phenomena. Their power was reminiscent of the ability of a piece of amber 
(fossilized tree resin), which, when rubbed, drew "feathers, straws, sticks and other 
small things"  toward it. But lodestone worked without anyone having to rub it. That 
made it far more magical. 
.................................... 

3. Nature's magnets have been known since hundreds of years before the Christian era. In 
the first century B.C. Lucretius wrote that "iron can be drawn by that stone which the 
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Greeks call Magnet by its native name, because it has its origin in the hereditary 
bounds of Magnetes, the inhabitants of Magnesia in Thessaly [northern Greece]." 
.............................................. 

4. An alternative theory about the origin of the word magnet was proposed by Pliny the 
Elder, who wrote that there was a shepherd named Magnes, "the nails of whose shoes 
and the tip of whose staff stuck fast in a magnetic field while he pastured his flocks." 
......................................... 

5. This prospect must have curdled the blood of many able seamen. At about the same 
time, in 1269, the first attempts to choose truth over superstition regarding the 
phenomenon of magnetism took place on a battle-torn field outside the walls of the 
besieged city of Lucera in Italy. In those dark days, when men did little but fight other 
men for the right to control what people believed, Lucera was under siege for the third 
time in fourteen years. A crusade had been launched against its people, the Crusades 
being the polite name given to wars sanctioned by the papacy against anyone believed 
to be the enemy of Christianity. As a reward for being involved in "God's work," the 
pope was wont to hand out the title Peregrinus (which means pilgrim) and thus Pierre 
de Maricourt, of unknown birth date, became Peter Peregrinus. Peter Peregrinus was a 
member of the army of the King of Sicily, Charles of Anjou, and probably served as 
an engineer. During his service he wrote a letter, an epistola, that described everything 
known about lodestones and how to make instruments using these magnets. Although 
the bulk of the letter concerned his efforts to invent a perpetual motion machine 
using magnets, its impact was vast.  
................................. 

6. This mysterious man, who was patiently serving his king while waiting for the citizens 
of Lucera to submit, was, according to Roger Bacon (c. 1220-c. 1292), one of the 
world's first experimental scientists. Bacon described Peter Peregrinus as a master of 
experiments. 
................................ 

7. However, 330 years were to pass before anyone else took up the task of moving the 
subject of magnetism's mystery out of the realm of superstition into that of science.  
........................................ 

8. One could interpret this to mean that unless you had a map that showed the magnetic 
declination of a region the compass was not much use. If you were lost, a compass 
didn't help, unless you knew where you were so you could look up the corrections to 
the direction of north at that location—in which case you weren't lost! This peculiar 
phenomenon of the variation, or declination, of the needle, produced one hugely 
significant historical consequence. It determined whether Christopher Columbus 
discovered America in October, 1492.  

These are the paragraphs that have to be: 
A) His letter was "completed in camp, at the siege of Lucera, in the year of our Lord 

1269, eighth day of August"and sent to his soldier friend, Sygerus of Foucaucourt. 
Apparently Peregrinus had shaped a piece of lodestone into a sphere, and in his letter 
he explained how parts of it acted on an iron needle. He discovered the existence of 
two magnetic poles and was the first to coin the term "polus" to refer to the north and 
south ends of a magnet. He performed simple tests with floating lodestones to show 
how they attracted or repelled one another, how they were drawn to point northsouth, 
and how a lodestone could be used to magnetize an iron needle.  

B) Lodestone is a form of iron oxide called magnetite found in the shape of bands in 
certain iron mines. The name lodestone referred to the ability of small, elongated 
fragments of this material to indicate direction. A simple compass needle made of 
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lodestone could lead you to your destination in the same way that the lodestar (Polaris, 
the pole star, which marks north in the heavens) could guide you on a journey. 

C) He also knew that magnets could repel. "Sometimes, too, iron draws back from this 
stone; for it is wont to flee from and follow it in turn." 

D) In the interim, though, attempts to refine the manufacture to place on the earth's 
surface. of magnetic compasses were undertaken. Mariners had become aware of a 
peculiar deviation between true geographic north and the direction in which the 
compass needle pointed. Not only that, but this horizontal deviation—declination as it 
was called—varied from place 

E) What is immediately important is that lodestone is magnetic, a concept now familiar to 
almost everyone. It draws other pieces of iron to itself for no apparent reason. This 
magical behavior originally gave rise to explanations couched in terms of outright 
superstition.  And why not? How else could primitive minds cope with such an 
awesome mystery? 

F) Peter Peregrinus was apparently one of the first who asked why lodestones were 
imbued with the peculiar ability to attract one another over a distance. Until then all 
answers had been steeped in superstition, and he was aware enough to see that 
something was amiss(....). 

G) Over the centuries beliefs about the lodestone's powers grew.In the thirteenth century 
Bartholomew the Englishman hailed its medicinal properties in his 
encyclopedia:[T]his kind of stone [the magnet] restores husbands to wives and 
increases elegance and charm in speech. Moreover, along with honey, it cures dropsy, 
spleen, fox mange, and burn. . . . [W]hen placed on the head of a chaste woman [the 
magnet] causes its poisons to surround her immediately, [but] if she is an adultress she 
will instantly remove herself from bed for fear of an apparition. He also claimed that 
"there are mountains of such stones and they attract and dissolve ships made of iron." 

Solution : 1-b, 2-e, 3-c, 4-g, 5-a, 6-f, 7-d 
Stage 3- Post –reading activities: 
Objective: to enlarge the vocabulary of the students  
Time available: (15-20 minutes): 
Procedure: 
Task 1. The students, working in pairs, are required to match the words in column A with the 
words in column B to form collocations. Then, they must make sentences using them. 

abundant 
compass 
outright 

alternative 
Christian 
the first 

a master of 
 

magnetic 
peculiar 

historical 
horizontal 

superstition 
poles 

consequence 
 

deviation 
supply 

era 
experiments 

theory 
phenomenon 

attempts 
needle 

Solution: abundant supply , compass needle, Christian era, the first attempts, a master of 
experiments, magnetic poles, peculiar phenomenon, historical consequence, horizontal 
deviation, alternative theory, outright superstition 
Task 2.The students have to explain the highlighted words and phrases; 
Task 3.  The students are required to fill in the blanks with the appropriate  
preposition/adverbial particle. Then, they have to make sentences using them.  
 

under,       of,       in,        with,        to,       for,       from 
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to set apart........., reminiscent ......... , ..........the shape ........bands , to cope ......, to give rise 
....., ...... fear.... , made ....iron, the origin ...the word, the phenomenon ..... magnetism, fight 
other men... the right , to be .......siege, a member ......the army,to refer...... , the realm 
.......superstition, declination .... a region, the ability......... a piece ......amber 
Solution: to set apart from, reminiscent of , in the shape of bands , cope with, gave rise to, for 
fear of , made of iron, the origin of the word, the phenomenon of magnetism, fight other men 
for the right ,was under siege, a member of the army, to refer to , the realm of superstition, 
declination of a region, the ability of a piece of amber 
Task 3. Further practice activity. Summary writing 
Objective: to develop the students’ ability to summarize and to give practice to their writing 
skills. 
Organization:  task assigned as homework 
Procedure: This activity can also be used in order to assess the measure in which the students 
have understood the contents of the text studied. They are asked to give a summary of the text 
in no more than 20 lines.  
 
Sources: 
 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Norman 
2. http://dictionary.cambridge.org/ 
3. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_geomagnetism 
4. Gerrit L. Verschuur  -  Hidden Attraction: The Mystery and History of Magnetism – 

Oxford University Press, 1996 
 

 
FORMARE PROFESIONAL  PRIN PARTICIPAREA LA CURSUL 

PRACTICES FOSTERING CREATIVITY IN EARLY YEARS SCIENCE 
AND MATHEMATICS EDUCATION  

 
 

Prof. POPA LAVINIA-ANIELA, Complexul Educa ional “Lauder-Reut”, Bucure ti 
 
Rezumat: Diseminarea informa iilor ob inute în diverse contexte profesionale 

reprezint  unul dintre aspectele de realizat dup  orice activitate de formare semnificativ , 
asigurând realizarea unuia dintre obiectivele principale ale proiectelor. Exemplele concrete de 
activit i vin s  aduc  o valoare în plus, asigurând transferul de metodologie i bune practici 
de aplicat la clas , în folosul comunit ii didactice i al elevilor, deopotriv .      

Introducere: De i aceast  formare a avut loc în anul 2013, scrierea acestui material 
demonstreaz  faptul c  experien ele profesionale semnificative nu î i pierd valoarea odat  cu 
trecerea timpului. Acest material este scris în urma particip rii la programul Mobilit i 
individuale de formare continu  Comenius, Înv are pe tot parcursul vie ii. Înscrierea la 
programul de formare ap rea atunci, în 2013, din necesitatea de a aduce ceva nou în abordarea 
modului de predare a disciplinelor Matematic  i Cunoa terea mediului la clasele de 
înv mânt primar la care predam. La aceasta s-a ad ugat ulterior i necesitatea de a identifica 
noi teme de explorare în cadrul activit ii extracurriculare pe care am desf urat-o în anul 
scolar 2012-2013, lucrând cu un grup de 20 de copii, cu vârste cuprinse între 6 i 8 ani, în 
cadrul clubul de Experimente tiin ifice. Clubul de Experimente tiin ifice era pe atunci o 
activitate cross-curricular  organizat  s pt mânal în intervalul 15.00 – 16.00. Astfel, dup  o 
perioad  de activitate, oricât de mult  creativitate i oricâte surse de documentare a  fi folosit, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Norman
http://dictionary.cambridge.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_geomagnetism
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am identificat nevoia de a cunoa te mai mult, de a explora o alt  abordare a pred rii, de a g si 
alte teme de studiu i investigare a realit ii înconjur toare.  

Prezentare:Totul a început de la citirea unui email de prezentare a cursurilor unei 
coli de var  i accesarea site-ul www.creative-little-scientists.eu. Aceast  informa ie a 

constituit punctul de plecare în demersul de ob inere a finan rii pentru participarea la cursul 
intitulat Practices Fostering Creativity in Early Years Science and Mathematics 
Education. Dup  to i pa ii parcur i, participam la cursurile colii de var  ce s-a desf urat în 
perioada 30 iunie - 5 iulie 2013, în Creta, organizator fiind Ellinogermaniki Agogi, în 
colaborare cu Universitatea din Creta.  

Timp de 8 ore, zilnic, to i cei 18 participan i din Marea Britanie, Polonia, Grecia, 
Slovenia Norvegia i România, lucrând în echipe mixte, am realizat experimente cu materiale 
diferite, am desf urat activit i de conceptualizare i evaluare a modului de lucru folosind 
diverse abord ri: tradi ionale, directive, nondirective, bazate pe tehnici creative i de 
formulare de întreb ri. Workshop-urile au fost sus inute de speciali ti în predarea bazat  pe 
stimularea creativit ii i explorarea realita ii pe baza întreb rilor, utilizând o metodologie 
divers : studii de caz,  experimente, abord ri diferite de notare i colectare a informa iilor.  

Cursul a oferit participan ilor modele de aplicare i în elegere a unor tehnici de 
transformare a întreb rilor simple în modalit i creatoare de r spunsuri noi, generatoare de 
ipoteze. Experien a de înv are a fost una real , experimentând o abordare preponderent 
nondirectiv  în explorarea realit ilor investigate. Apropierea de natur , observarea mediului 
înconjur tor, vizitele la muzee, folosirea curiozit ii ca element de stimulare a înv rii, 
încurajarea manifest rii creativit ii în explorarea fenomenelor studiate au fost prezentate ca 
exemple de urmat în activitatea la clas .  

Dintre cele mai interesante activit i realizate dou  se num r  
printre cele reluate întotdeauna cu succes, la clasa. Primul experiment 
const  în explorarea propriet ilor ghe ii. Cu dou  zile înainte de 
realizarea experimentului, se iau câteva baloane, se umplu cu ap  i se 
las  la înghe at, în congelator. În ziua în care este programat 
experimentul, se preg tesc urm toarele materiale pentru fiecare grup  
de 3-4 elevi: o tav  adânc  transparent , sare, zah r, nisip, lup , 
acuarele sau tuburi de culori. Fiecare grup  prime te câte o tav  în care 
se afl  balonul cu ghea . Elevii sunt încuraja i s  dea la o parte balonul, 
explorând ghea a cu ajutorul lupei, observând bulele de aer din interior 
sferei, forma ghe ii, mirosul i textura acesteia. Orice ac iune asupra 
ghe ii este permis , în limita asigur rii securit ii elevilor. Ulterior, pe suprafa a ghe ii elevii 
vor pres ra sare, pe alt  suprafa  zah r, sau nisip, observând modific rile intervenite. Un alt 
elev poate colora ghea a, urm rind transformarea culorii acesteia i difuziunea culorilor. Toate 
observa iile se vor discuta i consemna într-o fi  de observa ie aflat  la îndemâna elevilor. 
Experimentul are scopul de a permite elevilor identificarea propriet ilor ghe ii, observarea 
trecerii dintr-o stare de agregare în alta, ca i studiul transform rilor acesteia sub ac iunea 
diferi ilor factori.                
Fig. 1. Observarea propriet ilor ghe ii  
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.creative-little-scientists.eu/
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A doua activitate propus  const  în construirea unui titirez având la dispozi ie câteva 
materiale simple: o farfurie de plastic, o foarfec , un creion. Elevii, organiza i în echipe de 
câte 2 sau 3, primesc sarcina de a construi un titirez, cu ajutorul materialelor oferite. Câ tig  
concursul echipa al c rei titirez reu e te, timp de 10 secunde, s  î i p streze pozi ia vertical  
când este pus în mi care prin r sucire rapid . Copiii înva  astfel intuitiv faptul ca titirezul 
devine mai stabil cu cât sunt respectate urm toarele principii mecanice: 
- mas  echilibrat  (centru de mas  situat pe axa de rota ie); 
- valoare mare a momentului de iner ie în raport cu axa (mase repartizate departe de 

aceasta); 
- un contact punctual cu suprafa a de sprijin, situat pe ax  (sau foarte aproape de aceasta), 

pentru diminuarea efectelor frec rii; 
 un sistem de imprimare a mi c rii de rota ie care permite lansarea titirezului.                                                             

         Fig. 2. Construirea titirezului 
 

Concluzii: În experien a fiec rui cadru didactic orice oportunitate de înv are 
reprezint  un beneficiu personal pe linie profesional , dar i unul colectiv, de împ rt it cu 
elevii de la clas  i cu propria comunitatea profesional  din care face parte. Astfel, din 
experien a acestei coli de var  s-a conturat o nou  program  a activit ii din cadrul clubului 
de Experimente tiintifice, cuprinzând noi experimente i o abordare bazat  pe stimularea 
curiozit ii i a manifest rii libert ii de explorare a fenomenelor din mediul înconjur tor. Un 
alt impact asupra abord rii pred rii l-a reprezentat con tientizarea importan ei descoperirii 
spontane, de c tre copii, a realit ii înconjur toare i identificarea acelor experien e de 
înv are care apropie copiii de natura, dar i încurajarea form rii deprinderilor de c utare i 
identificare independent  a surselor de cunoa tere. 
 
Bibliografie: 

 
1. www.creative-little-scientists.eu, accesat în data de 8.01.2017; 
2. www.scientix.eu, accesat în data de 8.01.2017; 
3. Materiale furnizate în cadrul activit ilor de formare  PRACTICES FOSTERING 

CREATIVITY IN EARLY YEARS SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, 
30.06-5.07.2013, organizate de Universitatea Ellinogermaniki Agogi, Grecia, Creta, în 
cadrul Programului de “Înv are pe tot Parcursul Vie ii”, Cursuri de formare continu  – 
Comenius. 

 
 

 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mas%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Centru_de_mas%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Moment_de_iner%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Frecare
http://www.creative-little-scientists.eu/
http://www.scientix.eu/
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PARTENERIAT EDUCA IONAL 
„GEOMETRIA ÎN ARTA POPULAR  DIN MARAMUREŞUL ISTORIC” 

 
 

Prof. PU  LILIANA-IVANA1, prof. ŞUŞTIC MARIANA2- 

1Liceul Pedagogic „Regele Ferdinand”, Sighetu Marma iei, jud. Maramureş 
2Şcoala Gimnazial  „Dr. Ioan Mihalyi de Apşa”, Sighetu Marma iei, jud. Maramureş 

 

   
Motto: “Po i s  cutreieri lumea toat  şi s  te minunezi de rezultatele civiliza iei, dar nimic 
nu-i mai fermec tor decât col ul de p mânt pe care te-ai n scut.” (Vasile Alecsandri)     
PARTENERI: 
Şcoala Gimnazial  Dr. Ioan Mihalyi de Apşa, Sighetu Marma iei 
Liceul Pedagogic Regele Ferdinand, Sighetu Marma iei 
Muzeul Maramureşului, Sighetu Marma iei 

coala Ap a de Mijloc, Ucraina 
ECHIPA DE PROIECT: 
Prof. PU  LILIANA IVANA, Regele Ferdinand, Sighetu Marma iei      
Prof. U TIC  MARIANA,  Şcoala Gim. Dr. Ioan Mihalyi de Apşa, Sighetu Marma iei 
Prof. SOLEA CRISTINA, Şcoala Gim. Dr. Ioan Mihalyi de Apşa, Sighetu Marma iei 
Bibliotecar MIHAI ADRIANA, Şcoala Gimnazial  Dr. Ioan Mihalyi de Apşa, S. Marma iei                                                            
Muzeograf BARZ MIRELA, Muzeul Maramureşului, Sighetu Marma iei 
Prof. DAN ANU A, coala Ap a de Mijloc, Ucraina     
Prof. ŞOVAC ELENA,   coala Ap a de Mijloc, Ucraina                                         
TIPUL DE EDUCA IE ÎN CARE SE ÎNCADREAZ :    Educa ie cultural artistic  
(arhitectur  tradi ional , folclor, tradi ii si obiceiuri, port popular) 

 

  

ARGUMENT: Prin intermediul acestui proiect ne-am propus s  eviden iem importan a 
p str rii tradi iilor şi obiceiurilor poporului nostru în societatea contemporan , în care asaltul 
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tehnologiei şi influen a mass-mediei promoveaz  în rândul tinerilor împrumuturi din diverse 
culturi. 

Tradi iile noastre, moştenite din b trâni, dorim s  fie p strate, preluate şi transmise 
urm toarelor genera ii, pentru a  s di în inimile copiilor dragostea pentru identitate na ional . 
Dorim s  realiz m acest lucru prin intermediul activit ilor din cadrul acestui proiect, 
activit i  interactive, relaxante la care elevii s  participe cu drag şi interes, din care s  
recunoasc  împletirea atât de armonioas  a motivelor geometrice cu frumosul şi autenticul, cu 
armonia şi gra ia costumului maramureşean.  

În Maramureşul istoric a înflorit de-a lungul timpului o veritabil  art  tradi ional , 
astfel c  de la bisericile din lemn la casele şi por ile unice în lume, de la covoarele din lân  
vopsite natural la frumosul port popular din zon , de la muzica şi dansurile tradi ionale la 
diferitele obiceiuri, toate constituie o bog ie material  şi spiritual  de-o valoare inestimabil , 
în care sunt înm nuncheate sentimentele poporului nostru. 

Copiii simt admira ia fa  de crea iile populare înc  de când îşi ascult  bunicii 
dep nând poveşti la gura sobei, poveşti în care eroii sunt înzestra i cu calit ile ranului 
român. Consider m c  numai înv ându-i pe elevii noştri s  îndr geasc  limba pe care o 
vorbesc şi obiceiurile rii în care tr iesc, s -şi cunoasc  moştenirea cultural  pe care ne-au 
l sat-o str bunii noştri, ne putem asigura c  tradi iile nu vor disp rea şi vor avea continuitate 
în viitor. 

SCOPUL PROIECTULUI: Cunoaşterea, în elegerea  şi valorificarea obiceiurilor şi 
tradi iilor culturale maramureşene prin respectarea, practicarea şi transmiterea lor genera iilor 
actuale şi viitoare 

OBIECTIVE SPECIFICE 
- Ini ierea copiilor în observarea elementelor specifice arhitecturii tradi ionale, obiceiurilor 

şi tradi iilor locale 
- Identificarea motivelor geometrice (punctul, linia, cercul, triunghiul, rombul etc) din 

arhitectura şi arta tradi ional  din Maramureşul istoric 
- Stimularea curiozit ii şi dezvoltarea interesului elevilor fa  de valorile culturii na ionale 
- Stimularea creativit ii, imagina iei si a originalit ii în realizarea lucr rilor proprii 
- Cunoaşterea şi  promovarea tradi iilor populare specifice principalelor s rb tori religioase 
- Dezvoltarea abilit ii cadrelor didactice de a crea un mediu educa ional care s -i motiveze 

pe elevi  în ceea ce priveşte cunoaşterea şi respectarea tradi iilor şi obiceiurilor din zona în 
care s-au n scut 

- Sensibilizarea copiilor în ceea ce priveşte arta tradi ional , motivele ornamentale,  
în elegerea importan ei protej rii şi conserv rii patrimoniului local şi al tradi iilor 

- Cultivarea abilit ilor de comunicare intercultural  în rela iile interumane 
GRUP INT : elevii claselor a VI-a A de la Şcoala Gimnazial  Dr. Ioan Mihalyi de Apşa               
 şi a VI-a A de la Liceul Pedagogic Regele Ferdinand, Sighetul Marma iei 
DURATA PROIECTULUI: Proiectul s-a derulat în perioada: iunie 2015- iunie 2016 
CALENDARUL ACTIVIT ILOR: 

1. Iunie 2015 –  Vizit  la Muzeul Satului Maramureşean 
Forme de realizare:-  prezentarea muzeului 

                                  - vizitarea caselor şi a gospod riilor din muzeu 
                      - discu ii despre arhitectura tradi ional  din Maramureşul istoric 

Obiectivul urm rit: -  identificarea motivelor geometrice în arhitectura şi arta tradi ional           
                       - cunoaşterea arhitecturii tradi ionale specifice Maramureşului istoric 
2. Iunie 2015 –  Ziua portului popular 

Forme de realizare: 
 - costumul popular maramureşean 
 - îmbr carea costumului popular, prezentarea şi purtarea acestuia la şcoal  
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Obiectivul urm rit: cunoa terea, aprecierea şi purtarea cu mândrie a costumului specific 
zonei Maramureşului istoric. 

3. Noiembrie 2015 - Tradi ii şi obiceiuri din zon   
Forme de realizare: - prezentarea şi punerea în scen  a obiceiului 

                            - realizarea de fotografii 
Obiectivul urm rit: cunoaşterea tradi iilor şi obiceiurilor specifice zonei. 

4. Mai 2016 – Şez toare la Şcoala Apşa de Mijloc - Ucraina 
Forme de realizare: -  prezentarea şez torii 
                                  - participarea la programul artistic 
                                  - realizarea de fotografii 
Obiectivul urm rit: promovarea tradi iilor şi obiceiurilor românilor din dreapta Tisei 

5. Iunie 2016 – Muguraş de flori surori 
Forme de realizare:- activitate la şcoli 

                  - expozi ie de desene 
Obiectivul urm rit -  oglindirea în lucr ri plastice ale motivelor geometrice din arhitectura şi 
arta tradi ional           
RESURSELE PROIECTULUI: 
Umane: elevi, cadre didactice, p rin i, colaboratori 
Resurse materiale:  costume populare, aparat foto  
REZULTATELE PROIECTULUI: Proiectul va avea un impact deosebit asupra elevilor 
datorit : 
- utiliz rii metodelor interactive, a procedeelor şi tehnicilor de lucru, care le trezesc dorin a 

de cunoaştere 
- apropierii lor de tradi iile şi obiceiurile zonei în care locuiesc şi crearea sentimentului de 

apartenen  
- însuşirii unor noi deprinderi 
- desf şur rii activit ilor într-un mediu relaxant. 
EVALUAREA PROIECTULUI SI MONITORIZARE 
- Expozi ie de fotografii din timpul activit ilor 
- Înregistr ri audio-video din timpul derul rii activit ilor 
- Colaj cu desenele copiilor 
 
Bibliografie: 

 
 Citate celebre, Citatepedia.ro 
 Imagini, maramuresanu.ro 

 
 

MESAJ C TRE PLANETA P MÂNT, 
PROIECT DE PARTENERIAT EDUCA IONAL 

 
 

Prof. înv. primar ANDREESCU CAMELIA-Şcoala Gimnazial  Nr. 81, Bucureşti 
 

Problema mediului, a ocrotirii acestuia, este o necesitate dat  de situa ia tot mai grav  
cu care se confrunt  planeta, mai ales din cauza faptului c  interven ia nociv  a omului, din 
inconştien  sau nep sare, îi afecteaz  fiecare particic . Prin urmare, Şcoala Gimnazial  Nr. 
81 din Bucureşti a ini iat un parteneriat educa ional „Mesaj c tre Planeta P mânt“, care s-a 
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inspirat din realit ile contemporane, în care poluarea determin  apari ia unor consecin e 
nefaste atât asupra Terrei, cât şi a locuitorilor acesteia.  

Prin urmare, participan ii (şcoli şi gr dini e din Bucureşti, jude ele Olt, Argeş, 
Giurgiu) şi-au  propus atingerea unor obiective cu prec dere ecologice, prin utilizarea unor 
activit i transdisciplinare, care vizeaz   conştientizarea elevilor în ceea ce priveşte 
frumuse ile naturii înconjur toare şi a rela iilor lor cu mediul, asupra importan ei rolului 
activit ilor lor, ce pot distruge sau, dimpotriv , salva natura înconjur toare. Obiectivul 
principal a urm rit dezvoltarea la elevi a unor atitudini investigative asupra realit ii şi a unui 
comportament ecologic vizând grija şi responsabilitatea fa  de calitatea mediului natural. 

S-au desf şurat activit i transdisciplinare, care au abordat o tem  general  din 
perspectiva mai multor arii curriculare, construind o imagine cât mai complet  a temei 
respective. Este tipul de activitate unde cunoştin ele şi capacit ile sunt transferate de la o arie 
curricular  la alta. Prin intermediul acestor activit i s-a urm rit atingerea obietivelor tuturor 
ariilor curriculare într-un context integrat. 

Insuflând copiilor dragostea pentru frumuse ile naturii, responsabilitatea p str rii 
acestora cât mai nealterate, ne-am asigurat c  şi genera iile urm toare vor aprecia aceste 
bog ii, vor încerca s  le protejeze  şi le vor l sa moştenire intacte . 

SCOPUL proiectului a vizat: 
Dezvoltarea capacit ii de a în elege implica iile polu rii în via a oamenilor şi faptul 

c  unele deşeuri pot fi reutilizate având efect pozitiv asupra mediului; 
Formarea unor atitudini ecologice active şi responsabile, care s  determine 

manifestarea unei conduite adecvate a preşcolarilor şi a şcolarilor mici în raport cu mediul 
natural; 

Stimularea creativit ii elevilor în domeniul literar, geografic, artistico – plastic; 
Dezvoltarea capacit ii institu ionale a şcolilor de a desf şura activit i cu caracter 

transdisciplinar, centrate pe abordarea valorilor p str rii unui mediu natural s n tos. 
OBIECTIVELE au urm rit: 

- s  formeze atitudini şi comportamente pozitive în raport cu mediul înconjur tor, pornind 
de la identificarea unor efecte ale ac iunii oamenilor asupra mediului pân  la creşterea 
interesului pentru protejarea mediului şi implicarea în situa ii concrete de p strare a unui 
mediu curat; 

- s  conştientizeze rolul fiec ruia dintre noi în realizarea unei lumi mai bune şi a unui mediu 
mai s n tos; 

- s  stimuleze motiva ia şi a responsabilitatea elevilor în ceea ce priveşte protec ia mediului; 
- s  promoveze transdisciplinaritatea ca mijloc de dezvoltare şi stimulare a creativit ii 

elevilor; 
- s  realizeze schimburi de experien  eficiente între diverse unit i de înv mânt, cadre 

didactice şi elevi; 
- s  redacteze crea ii literare în versuri, eseuri libere despre ocrotirea Terrei; 
- s  - şi îmbog easc  bagajul de cunoştin e al elevilor prin informarea suplimentar  cu 

privire la obiectul geografie, cu date noi despre problemele fundamentale ale lumii şi 
societ ii contemporane care s  ofere o cunoaştere mai profund : organizarea de 
concursuri, sesiuni de comunic ri ştiin ifice; 

- s  argumenteze necesitatea ocrotirii Terrei prin realizarea unor prezent ri power – point; 
- s  – şi eviden ieze talentul artistic în realizarea unor desene / colaje prin care s  lanseze 

mesaje c tre Planeta P mânt; 
- s  – şi dezvolte capacitatea de comunicare şi colaborare: formarea de ateliere de lucru, 

munca în echip , respectul fa  de opiniile altora. 
Proiectul educa ional s-a desf şurat pe baza urm torului proiect tematic: 
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Nr. 
crt. 

TEMA ACTIVIT I PERIOADA Institu ii 
partenere Luna S pt mâna 

 
 
1 

 
 
Târgul de toamn  

☺ „Carnavalul fructelor şi legumelor“; 
☺ „Toamna din sufletul copiilor“ – joc 
literar; 
☺Expozi ie de toamn  cu specific 
românesc – obiecte şi costume 
tradi ionale, machete, roadele toamnei; 
☺ Curiozit i; 
☺  „Zâna Legumelor” – pies  de teatru; 
☺ Concursul „Cea mai tr snit  varz !”; 
☺ Parada costumelor de toamn . 

 
 
 
X 

 
 
S2 
S3 
 
 
 

 
Televiziunea 
român  
 
Televiziunea 
Romantica 
 
 
 
 

 
 
2 

 
 
Planeta P mânt – 
casa noastr  

☺ Documentare; 
☺ Dezbateri în grup şi colective; 
☺ Selectarea unor informa ii din ziare, 
reviste, emisiuni TV, Internet; 
☺ Redactarea şi prezentarea unor eseuri, 
crea ii literare în versuri, epigrame; 
☺Formularea de solu ii, mesaje, 
concluzii; 
☺Expozi ie de desene, colaje. 

 
 
 
II 

 
 
 
S3 

 
 
 
 

 
3 

 
Minisesiune de 
comunic ri ştiin ifice 
– „Mesaj c tre 
Planeta P mânt” 

☺prezent ri de referate, eseuri; 
☺curiozit i; 
☺ postere; 
☺videotec  tematic ; 
☺ obiecte, costume, muzic  tradi ional . 

 
 
III 

 
 
S3 

 
 
 

 
 
4 

 
Excursie şcolar  
tematic  
 „Pentru un mediu 
curat“ 

☺ completarea fişelor de observa ie; 
☺ organizarea unui concurs de 
comportament ecologic (strângerea 
deşeurilor); 
☺ concurs de fotografie geografic ; 
☺ program de socializare. 

 
 
V 

 
 
S1 

 
 
Agen ie de 
turism 

5 „Ziua mediului” – 
expozi ie tematic  

☺confec ionarea de materiale publicitare 
pentru ocrotirea mediului; 
☺ realizarea „Panoului Ecologic”; 
☺realizarea unor eseuri, unor crea ii 
literare în versuri despre ocrotirea 
mediului; 
☺realizarea unor desene, colaje, 
prezent ri power –point despre protejarea 
Terrei. 

 
VI 

 
S1 

 
 

 
Metodologia de interven ie utilizat  a cuprins:  

- metode: explica ia, conversa ia, dezbaterea, problematizarea, jocul de rol, înv area prin 
descoperire, lectura;  

- mijloace: eseuri, crea ii în versuri, afişe, pliante, chestionare de opinie, teste gril , planşe, 
h r i, atlase, fotografii, desene, enciclopedii, prezent ri power – point, desene, colaje; 

- forme de organizare: frontal , individual , pe grupe, şedin e, simpozioane, concursuri, 
târguri şi expozi ii, vizite, excursii. 

Evaluarea proiectului educa ional s-a realizat pe baza urmatoarelor aspecte : 
INDICATORI  DE  PERFORMAN  
- Num rul participan ilor şi gradul de implicare efectiv ; 
- Colaborarea cadrelor didactice implicate în proiect; 
- Interesul pentru proiect, motivarea şi solu ionarea problemelor; 
- Impactul acestuia asupra elevilor, cadrelor didactice, comunit ii; 
- Activit i periodice de protejare a mediului natural înconjur tor. 
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MODALIT I DE EVALUARE: fotografii,  expozi ii,  portofolii realizate de fiecare clas  
şi grup  participant  la proiect, schimburi de impresii, prin internet, prin coresponden  sau 
direct ( o întâlnire a cadrelor didactice  implicate în proiect – într-o vacan ), realizarea unor 
prezent ri în PowerPoint cu activit ile desf şurate, realizarea unor CD-uri care s  cuprind  
activitatea desf şurat  în cadrul proiectului, chestionarea oral , analiza produselor copiilor, 
fişe de lucru. 
DISEMINAREA PROIECTULUI 

Valorificarea direct , prin participarea nemijlocit  la elaborarea unor materiale despre 
dezvoltarea creativit ii elevilor; 

Valorificarea indirect , prin publica ii destinate profesorilor, elevilor, p rin ilor, 
persoanelor de decizie (inspectori, directori de şcoli) şi prin seminarii, simpozioane na ionale, 
mese rotunde, dezbateri organizate în cadrul Comisiilor metodice, Consiliului profesoral, 
sedin elor cu p rin ii, Cercului pedagogic. 

Exemple de activit i desf şurate: 
- Carnavalul fructelor şi al legumelor: 
 

Aspecte din aceast  activitate au ap rut şi la Televiziunea Romantica. 
 - Realizarea unui poster : 

 
 
Aspecte din excursie: 
 

   
 
Activit ile desf şurate de-a lungul proiectului au condus la dezvoltarea sim ului ecologic al 
elevilor, la formarea unor atitudini şi comportamente pozitive în raport cu mediul 
înconjur tor, la realizarea unor schimburi de experien  eficiente între diverse unit i de 
înv mânt, cadre didactice şi elevi. 
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PARTENERIATE INTERNA IONALE PE PLATFORMA ETWINNING 
 
 

Prof. GRECU DANIELA- Liceul “Matei Basarab”, Craiova, jud. Dolj 
 

Platforma eTwinning este online gratuit , destinat  elevilor i cadrelor didactice, 
platform  de desf şurare de proiecte, de schimb de experien e, de înv are şi de interac iune. 

Portalul promoveaz  şi faciliteaz  colaborarea între şcoli prin utilizarea informaticii. 
Ea contribuie la formarea competen elor secolului XXI: 

•responsabilitate i capacitate de adaptare  
•competen e de comunicare  
•creativitate i curiozitate intelectual  
•gândire critic  i gândire sistemic   
•informa ii i abilit i media  
•capacit i de colaborare i interpersonale  
•identificarea, formularea i solu ionarea problemelor  
•auto-formare  
•responsabilitate social  
Profesorii de diferite discipline trebuie s  îi antreneze pe elevi în diverse situa ii 

educative, s  stimuleze imagina ia elevilor, gândirea divergent , creativitatea.  
Prin abordarea proiectelor eTwinning în echipe de profesori de multiple specialit i, 

elevii îşi vor sistematiza cunoştin ele şi vor dobandi o privire de ansamblu, unitar , cu 
consecin e în plan uman, dar şi social.  

Prin lucrul în echipe de profesori se promoveaz  interdisciplinaritatea, se asigur  o 
înv are pe o anumit  problematic , ce posed  o mare for  formativ  asupra elevilor 
 Astfel, fiind profesori am încercat sa cre tem motiva ia elevilor pentru a înv a diferite 
subiecte prin diferite aplica ii care s  le stimuleze imagina ia. În septembrie 2015 am început 
un proiect în parteneriat cu o coal  din Polonia (Zespół Szkół im.ks J. Londzina, Zabrzeg). 
Numele proiectului a fost “Jurnal digital colaborativ”.  Scopul proiectului de colaborare a 
fost de a colecta, aranja, i publica diferite jurnale digitale. 

Una dintre activit ile a fost de a crea o revist  cu informa ii culese de pe Internet, care 
urma s  fie scanat i asamblata ca un document PDF. 
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În cadrul unui atelier de crea ie, elevii  no tri au fost implica i pe grupuri, în  crearea  
revistei "puzzle" (cu informa ii despre România, Craiova i colile noastre), prin combinarea 
mai multor materiale preg tite. 

Metodele pedagogice utilizate au fost metoda Jigsaw, conversa ia, explica ia. 
Workshop-ul a avut loc în laboratorul de informatic  iar elevii au avut la dispozi ie 
urm toarele materiale: calculatoare, resursele de pe Internet, foi A4 colorate, markere, culori, 
foarfece, lipici, scanner. 

Prin aceast  activitate s-a urm rit abilitatea acestora de a asambla un "produs", 
stabilirea unor rela ii pozitive, comunicarea între participan i i munca în echip . 

Etape de lucru: 
• Organizarea clasei în grupuri mici 
• Distribuirea de materiale care urmeaz  s  fie utilizate 
• Comunicarea sarcinilor 
• Lucrul în grupuri pentru îndeplinirea sarcinilor 
• Analiza i prezentarea materialelor realizate 
Activitatea a avut un feedback pozitiv din partea participan ilor în ceea ce prive te 

relevan a atelierului. Astfel, componen a echipelor, cuno tin ele dobândite i leg turile create, 
au constituit factori atractivi i motivan i pentru fiecare participant. 

Elevii s-au sim it foarte bine, pentru c  au lucrat în grupuri i au  avut materiale 
adecvate. Afi area revistei - rezultatul muncii, a fost un motiv de mândrie pentru c  fiecare a 
contribuit cu ceva la produsul final.  

Iat  o list  de instrumente online, care pot fi folosite pentru a crea un e-jurnal sau 
pentru a comunica cu elevii: 

  1. https://www.smore.com.  Cu aceast  aplica ie se pot face u or pliante i buletine 
de tiri online, frumoase i eficiente. 

2. https://www.canva.com/create/infographics/ Permite crearea de materiale cu 
informa ii, u or de distribuit.  

3. www.titanpad.com  TitanPad este un instrument web 2.0 gratuit care permite 
utilizatorilor s  lucreze în colaborare într-un singur document. Similar cu Google Docs, acest 
instrument online permite multor oameni s  lucreze simultan pe document.  

Un alt proiect international, este “Web 2,0, education world”, proiect înregistrat pe 
platform  pe data de 10.09.2016 i care are 
în acest moment 360 de membri, dintre care 
52 de profesori i 308 elevi. rile 
participante sunt: Turcia, România, 
Bulgaria, Italia, Portugalia, Lituania, 
Ungaria, Ucraina, Polonia, etc. 

Scopul acestui proiect este de 
familiarizare a elevilor i profesorilor cu 
diferitele resurse ale Internetului din 
genera ia web 2.0. privind crearea de 
materiale interactive i creative. Fiecare 
participant prezint  unul sau mai multe 
instrumente pe care le cunoa te pentru 
realizarea de: avatare, postere, prezentari, 
filme de anima ie, har i mentale, nori de 
cuvinte, formulare, etc. Totodat , fiecare 

participant prezint  elevilor instrumentele expuse de partenerii din proiect. 

https://www.smore.com/
https://www.canva.com/create/infographics/
http://www.titanpad.com/
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Iat  în continuare, o lista a câtorva 
instrumente: 

http://www.voki.com/ - Voki este un 
instrument educa ional care permite 
utilizatorilor s  creeze propriul avatar 
care poate  s  vorbeasc  

https://www.mindmup.com/ - Mind 
map sau harta mentala este un instrument 
care ne ajuta sa structuram, organizam, 
memoram, sa aranjam si sa invatam 
informatii intr-un mod organizat. 

https://tagul.com/  - Norul de cuvinte 
îl ajut  pe cititor s  "fotografieze" sau 
"scaneze" foarte u or con inutul unui text. 
Este un instrument de utilizat în analiza 
de con inut. 

http://www.cartoonize.net/ - Modifica o fotografie aplicându-i diferite efecte: artistice, 
schi ate, pentru instagram, caricatur , etc. 

 

  
 

 
Proiectul a presupus i un schimb de felicit ri cu ocazia anului nou: 

 
 

Webografie: 
 
 http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=14661&folderId=18026&n

ame=DLFE-1201.pdf 
 https://ro.pinterest.com/ncarrw/team-buildinggames/  

 
 
 

http://www.voki.com/
https://www.mindmup.com/
https://tagul.com/
http://www.cartoonize.net/
http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=14661&folderId=18026&name=DLFE-1201.pdf
http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=14661&folderId=18026&name=DLFE-1201.pdf
https://ro.pinterest.com/ncarrw/team-buildinggames/
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IMPORTAN A   PARTENERIATELOR  EDUCA IONALE 
  
 

Prof. AROT RI EI MONICA- PETRU A- C.N. „M. Eminescu”, Suceava, jud.Suceava 
 

Traducerea, interpretarea, aspectele de cultur  şi civiliza ie, importan a acordat  
limbilor str ine şi avalanşa de termini din limba englez  au condus la un interes crescut fa  
de acest obiect şcolar  i au permis deschiderea c tre noi orizonturi i noi parteneriate atât la 
nivel na ional cât i interna ional. 

Fiind profesor de limb  englez  în cadrul înv mantului liceal am avut cursuri 
op ionale de cultur  şi civiliza ie britanic  i american , am ini iat i participat la diverse 
proiecte eTwinning. Aceasta platform  a fost lansat  la 14 ianuarie 2005, cu scopul ini ial de a 
facilita parteneriatele între institu ii de înv mânt preuniversitar din Europa. Ulterior, 
scopurile ac iunii s-au consolidat, platforma etwinning.net devenind o comunitate a şcolilor 
din Europa, reunind peste 250.000 de cadre didactice . E-Twinning este component  a 
Programului de Înv are pe tot parcursul vie ii, ini iat de Comisia European . În cadrul acestui 
program, eTwinning se încadreaz  ca m sur  care înso eşte Programul Comenius. Baza de 
date recomandat  de Comisia European  pentru c utarea de parteneri pentru proiecte 
Comenius este portalul eTwinning. Platforma etwinning.net oferind:instrumente pedagogice 
care integreaz  noile tehnologii în procesul de înv are; apropierea de celelalte ri 
participante şi mai buna cunoaştere a acestora; implicarea în activit i curriculare comune 
precum i participarea profesorilor la o re ea european  şi oportunit i pentru dezvoltare 
profesional , prin colaborarea în proiecte interna ionale şi prin participarea la seminarii 
interna ionale de formare/ schimburi de experien .  Acest cadru atractiv de înv are pentru 
elevi şi pentru profesori permite recunoaşterea oficial  şi o mai mare vizibilitate a activit ii 
participan ilor la nivel na ional şi european participan ii sunt r spl ti i cu premii anuale şi 
certificate na ionale şi europene de calitate pentru cele mai bune proiecte. 

 În cadrul proiectelor E-twinning am desf urat împreun  cu elevii mei mai multe 
activit i extra colare. Proiectul Winter in Europe ne-a ajutat sa lucram al turi de partenerii 
no trii de la o coal  din Lituania- Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija- i s  redescoperim 
pl cerea de a creea jocuri de cuvinte, rebusuri  i de gasi r spunsuri pentru provocarile create 
de patenerii no tri. Proiectul s-a finalizat printr-o videoconferin a pe Skype unde elevii români 
îmbr ca i în haine populare au cântat colinde în limba român  i englez , iar partenerii 
lituanieni au cântat la rândul lor cântece tradi ionale i colinde în limba englez .   

 

  
 
Un alt proiect desfa urat tot prin intermediul platformei E-Twinning- Europe through 

postcards- i-a ajutat pe elevii mei sa redescopere importan a coresponden ei prin scrisori. 
Acest proiect a fost initiat împreun  cu o coal  din Turcia- ŞEMSETTİN ONAY 
ANADOLU LİSESİ. Am descoperit cu triste e ca nici unul dintre elevii mei de liceu nu a 
scris vreodata o scrisoare, c  nu trimis sau primit o scrisoare. 
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To i elevii folosesc ca mijloace de comunicare doar telefonul mobil si re elele de socializare, 
acestea fiind acum în mod normal o parte important  din via a lor, neputându- i imagina un 
stil de via  f r  aceste elemente. Astfel am luat legatura cu unul dintre profesorii de limb  
englez  din Turcia, profesor pe care l-am gasit tot pe aceast  platform  i  împreu  am ini iat 
un schimb de scrisori între elevii români i cei turci. Atât elevii cât i p rin ii acestora au fost 
foarte încânta i de aceast  colaboarare, elevii continuând apoi schimbul de scrisori i cu al i 
elevi din Italia, Marea Britanie, Cehia, Croa ia i Polonia. Ulterior ace tia au facut schimb de 
vederi i timbre, postere facute de ei cu diverse obiective turistice din zona în care locuiesc 
precum i de mici obiecte facute manual sau tradi ionale (m r i oare).  

Aceast  activitate în afara orelor de curs a sporit interesul elevilor pentru limba 
englez  i pentru dezvoltarea culturii generale. Elevii italieni le-au trimis elevilor români nu 
doar vederi sau calendare cu diverse imagini din regiunea unei ei locuiesc ci i monede – lire 
italiene, c r i despre arhitectura local  sau despre gastronomia italian . Cei mai mul i dintre 
elevi i-au g sit astfel prieteni în alte ri membre ale Uniunii Europene i continu  
coresponden a cu ace tia chiar i dup  încheierea proiectului. 
Observând interesul elevilor pentru teatru i talentul unora dintre ei am creat un club de teatru 
în limba englez  i astfel am participat împreun  cu elevii mei la festivaluri locale de teatru în 
limba englez - Magic Fest Suceava. Prin intermediul teatrului elevii au facut cuno tin  în 
mod direct i mai pu in formal cu operele lui George Bernard Shaw sau Eugen Ionescu.  

 În cadrul clubului de teatru elevii au putut face adapt ri dup  mai multe seriale 
interna ionale, creând astfel scenarii proprii i îmbun t indu- i nivelul de limb  precum i 
talentul actoricesc. Recunosc c  astfel de lucruri nu a  fi putut s  le experimentez în cadrul 
orelor de curs din lips  de timp, resurse i spa iu. Ideea de a face altceva în afara orelor de 
curs într-o limb  str in  a prins repede. 

Colaboararea cu elevii mei este foarte important . Ca diriginte i având ansa de a 
lucra cu o clas  cu elevi extraordonari am ini iat proiectul Tinere e f r  violen  iar în cadrul 
s ptâmânii -S  tii mai multe, s  fii mai bun- elevii am mers la bibliotec  unde au consultat 
arhiva pentru ziarele locale i na ionale. Elevii au lucrat pe grupe, fiecare grup  a trebuit s  
caute în ziar articole despre diverse forme ale delicven ei juvenile, si apoi s  alc tuiasc  un 
raport cu m surile ce ar putea preveni sau corecta formele de violen  înt lnite. La finalul 
proiectului elevii au vizitat Inspectoratul Jude ean de Poli ie Suceava unde au luat parte la un 
dresaj canin, au observat cum se iau amprentele sau probele balistice i au putut vedea mai 
multe arme confiscate de la braconieri sau diver i infractori care le de ineau în mod ilegal. 

Acest proiect i astfel de activit i extra- colare au sporit interesul elevilor fa  de 
meserii precum cea de agent de poli ie, asistent social sau judec tor, i-a facut mai con tien i 
fa  de formele de violen  r spândite în societatea contemporan  i fa  de modul în care 
formele de violen  pot fi evitate.    

În cadrul proiectului liceenii au avut deasemenea ansa de a înt lni un judecator care 
le-a vorbit despre experin ele sale din sala de judecat  al turi de minori infractori, despre 
studiile, provoc rile i satisfac iile oferite de o astfel de meserie. Un voluntar , membru al 
organiza iei Salva i Copiii, le-a prezentat elevilor importan a voluntariatului în cadrul unei 
organiza ii non guvernamentale i în cadrul comunit ii, iar purt torul de cuvânt al Poli iei 
Suceava le-a prezentat elevilor mai multe materiale pe suport electronic depre importan a unui 
mediu f r  violen  atât în familie, cât i la coal  sau înafara acesteia. 

Elevii au prezentat un interes mare pentru acest proiect i au apreciat oportunit ile 
oferite în cadrul proiectului, au colaborat unii cu al ii , au înv at mai multe unii despre ceilal i 
i au descoperit informa ii noi despre ei în i i.  

Activit tile extra colare permit o apropiere mai mare i o strâns  colaboarare între 
elevii aceleia i clase sau clase diferite din ani de studiu diferi i, între profesori i elevi, între 
elevi, p rin i i profesorul diriginte. 
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Este foarte important s  le oferim elevilor no trii ansa de a descoperii lumea din jurul lor, 
de a se descoperii pe sine i de a- i dezvolta capacit i, aptitudini, de a descoperi modele  i de a se 
adapta într-o societate în permanent  mi care. 

 

 
 
 

Bibliografie:  
 
1. Prensky, Marc – “Digital Natives, Digital Immigrants”, in On the Horizon, NCB University 

Press, Vol. 9, No 5, Oct.2001; 
2. Beetham, Helen, 2005 – “E-learning Research: Emerging Issues?’’, in ALT-J Research in 

Learning Technology, Vol 13, No 1,March 2005 
 
 

EXPERIMENTE TIIN IFICE 
 
 

Prof. înv. primar TEFAN IRINA- c. Gimnazial  Nr.149, Bucure ti 
 
În anul colar 2015 – 2016,  la Şcoala Gimnazial  nr.149, sector 3, s-a desf urat proiectul 

educa ional ”Experimente tiin ifice” la clasa a III-a B în parteneriat cu Institutul Na ional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radia iei. Am propus acest proiect plecând 
de la propunerile elevilor i ale p rin ilor. Programa colar  actual  nu poate cultiva într-o paleta 
larg  de posibilit i  valorile necesare unei bune integr ri sociale i profesionale i de aceea se 
impune, pentru remedierea situa iei, implicarea elevilor în activit i extracurriculare conforme 
necesit ilor exprimate de ace tia sau constatate de c tre profesori. 

În cadrul proiectului s-a pornit de la premisa c  în orice domeniu de activitate nu se pot 
ob ine rezultate deosebite decât printr-o munc  perseverent  şi c  descoperirile ştiin ifice sau 
inven iile tehnice sunt un motiv de respect şi pre uire pentru cercet torii români. 

Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radia iei - 
INFLPR a avut si are o remarcabil  contribu ie la dezvoltarea cercet rii ştiin ifice în România. 

Activitatea de cercetare este organizat  pornind de la ideea fundamental  de aprofundare a 
cercet rilor ştiin ifice în scopul dezvolt rii ştiin ifice si tehnologice cu aplicabilitate în economia 
na ional . 

Ne-am dorit cunoaşterea unor oameni de mare valoare care au demonstrat prin activitatea 
depus  şi rezultatele ob inute c  sunt în stare s  solu ioneze cele mai complexe probleme ale ştiin ei 
şi tehnicii. Acest proiect poate constitui un punct de plecare în valorificarea educa iei pentru 
inventic , ale c rei valori sunt înc  neexploatate. Astfel, prin aceast  ini iativ  vom putea vorbi în 
câ iva ani de concretizarea contribu iei la olimpiadele inventicii şi la realizarea unor inven ii care 
poate vor fi brevetate. Proiectul  a facilitat întâlnirea elevilor cu cercet tori din domenii diferite, 
cunoaşterea unor inven ii. care îi vor ajuta s  în eleag  faptul c  via a noastr  depinde de acestea, 
dar şi participarea copiilor  la activit i practice de simulare a unor fenomene din domeniul fizicii.  
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Activit ile desf urate au fost :  
- Vizit  la  Institutul de Fizic  Atomic  
- Atelier de lucru la Institutul Na ional pentru Fizica P mântului 
- Atelier de lucru la Institutul Na ional de Cercetare - Dezvoltare pentru fizica laserilor, 

plasmei şi radia iei 
- Atelier de lucru la Institutul Na ional de Cercetare - Dezvoltare pentru Optoelectronic  
- Întâlnire cu cercet torii 
- Dezbatere  

Obiective specifice ale proiectului au facilitat:  
- Cunoaşterea unor inven ii româneşti  
- Realizarea unor experimente ştiin ifice surprinz toare şi spectaculoase   
- Optimizarea comunic rii cadre didactice – elevi – cercet tori sub impactul acestui proiect  
- Dezvoltarea spiritului de colaborare, de lucru în echip   
- Cultivarea şi dezvoltarea poten ialului inventiv al elevilor  
- Stimularea şi promovarea capacit iilor creatoare ale elevilor prin activit ile desf şurate în 

cadrul proiectului  
 Resurse:  

- Resurse umane: cadrele didactice, elevii claselor  a III-a B 
- Resurse financiare: autofinan are, sponsorizare, voluntariat  
- Resurse materiale: aparatur  audio video, camer  foto, coli A4, lasere, plasme  

Mediatizare: 
Activit ile proiectului au fost prezentate pe site-ul  www.fabricadebani.ro  
Descrierea activit ilor: 

- Am vizitat Institutul de Fizic  Atomic  şi cu ajutorul cercet torilor am organiza un atelier de 
lucru la Institutul Na ional pentru Fizica P mântului (studiul cutremurelor).   

- Atelierul de lucru la Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare pentru fizica laserilor, 
plasmei şi radia iei a cuprins 2 p r i: elevii au inventat laseri şi s-au jucat cu ei.  

- Atelier de lucru la Institutul Na ional de Cercetare - Dezvoltare pentru Optoelectronic  
- Întâlnire cu cercet torii 
- Dezbatere moderat  de prof. dr.  Dragoş Ciuparu (ANCS) 

Rezultatele aşteptate: 
- Îmbog irea cunoştin elor despre cercetare, ştiin , tehnic , inventic , fizic , lasere, plasme.  
- Dezvoltarea spiritului de colaborare, de lucru în echipe. 
- Elevii vor avea acces la informa ii pe care nu le pot dobândi prin curriculum obligatoriu. 

Modalit i de evaluare: Evaluarea proiectului s-a f cut pe baza fişelor de monitorizare, a 
chestionarelor şi a proceselor verbale i s-a finalizat cu realizarea uni portofoliu pe clas . Elevii au 
avut posibilitatea s - i voteze activit ile preferate. 

În urma desf ur rii acestui proiect  elevii au avut acces la informa ii pe care nu le pot 
dobândi prin curriculum obligatoriu şi astfel i astfel i-au îmbog it cuno tin ele despre cercetare, 
ştiin , tehnic , inventic , iar coala a fost promovat  în cadrul comunit ii locale. 

 
  

http://www.fabricadebani.ro/
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SCHIMB DE BUNE PRACTICI ÎN  

PARTENERIATUL EDUCA IONAL „IUBEŞTE- I APROAPELE” 
 
 

Prof. C PRI  PARASCHIVA-Colegiul Economic Buz u, jud. Buz u 
 

Educa ia este conceput  ca o activitate de formare şi dezvoltare armonioas  a fiin ei umane, 
marii filosofi şi oameni ai culturii ar tându-se preocupa i de „darul cel mai frumos ce poate fi f cut 
omului” (Platon). Dezvoltarea plenar , armonioas  a omului presupune o modelare a acestuia în 
planuri multiple: fizic, intelectual, moral, estetic şi practic. „Omul poate deveni om doar cu ajutorul 
educa iei” (Kant) dar mai ales a educa iei religioase pentru c , dup  cum spunea Pr. Conf. 
Constantin Galeriu, „prin deschiderea harului c tre Absolut, o educa ie creştin  autentic  
întemeiaz  şi sus ine toate valorile, toate formele de educa ie”. 

Educa ia reprezint  activitatea metodic  şi practic  prin care ne adres m sufletului şcolarilor 
şi capacit ii lor de a asimila cunoştin ele, în acelaşi timp suntem preocupa i cum trebuie s  fie 
transmise cunoştin ele ca prin ele s  le dezvolt m ra iunea, voin a şi sentimentul. 

De la cea mai fraged  vârst , copilul manifest  predispozi ie spre religiozitate; el e capabil 
de tr iri religioase, care nu poart  înc  forma unei manifest ri exterioare. Aceast  predispozi ie se 
poate cultiva şi dezvolta prin educa ie religioas . Religiozitatea copilului nu este identic  cu cea a 
adultului, în copil rie, ea se bazeaz  pe tr irile date de modul s u religios de via , iar la adult, pe o 
tr ire intens  şi o atitudine spiritual . 

Educa ia religioas  trebuie s  înceap  din copil rie deoarece, f r  aceasta, copilul creşte 
ascultând cel mult de legea moral  natural . Este cunoscut c  în copil rie, omul poate fi mai uşor 
influen at religios-moral decât mai târziu, iar deprinderile bune formate în copil rie r mân de multe 
ori valabile pentru întreaga via . 

Mergerea la biseric  şi diferitele evenimente religioase cum ar fi colindatul, cununiile, 
înmormânt rile ş.a. pot constitui momente prielnice care trebuie valorificate în educa ia religios-
moral  a copiilor. Con inutul trebuie ales în conformitate cu dezvoltarea psiho-fizic  a elevilor; 
cunoştin ele trebuie s  se potriveasc  cu capacitatea lor de în elegere, deoarece înv tura trebuie 
receptat  nu doar ca un volum de cunoştin e generale. Profesorului îi revine sarcina s  transmit  
înv tura şi s  arate mijloacele şi modul în care aceasta se poate aplica în via ; în elegerea 
înv turii şi tr irea acesteia sunt posibile doar prin respectarea particularit ilor de vârst  ale 
copiilor, deoarece înv tura creştin  cuprinde şi adev ruri de credin  mai greu de în eles, care nu 
se prezint  elevilor. De aceea colaborarea cu biserica trebuie s  fie o constant  în via a copiilor. 

Scopul proiectului: Prezentul parteneriat are ca scop: „realizarea caracterului religios-
moral cu des vârşirea lui în personalitatea creştin ” (Pr. Prof. Dumitru C lug r). 

Obiectivele proiectului sunt: 
- cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate; educarea abilit ii de a intra 

în rela ie cu ceilal i; 
- educarea tr s turilor pozitive de voin  şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive fa  de 

sine şi fa  de ceilal i; 
- cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al 

poporului român; 
- informarea copiilor despre propria credin  şi despre alte credin e şi convingeri; 
- asumarea şi sus inerea propriei identit i religioase; 
- eliminarea din comportament a oric rei forme de violen  pe criterii religioase. 

Grupul int  este format din:  Beneficiari direc i: 27 elevi din clasa a IX-a C liceu, Colegiul 
Economic Buz u; 17 elevi cu deficien e auditive din clasele a IX-a liceu, a X-a şi a XI-a SAM, Liceul 
Tehnologic Special pentru Copii cu Deficien e Auditive Buz u; 20 elevi din clasa a VIII-a, Şcoala cu 
clasele I-VIII nr. 11 Buz u. 
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Beneficiari indirec i: cadrele didactice, familiile elevilor, comunitatea local . 
Proiectul se deruleaz  timp de 7 luni, în perioada  decembrie 2016 – iunie 2017 
Planificarea activit ilor: 

TEMA: HRISTOS SE NAŞTE! PRIMI I-L! – mila creştin  ca exteriorizare a iubirii fa  de 
aproapele 

DATA: 16 decembrie 2016 ; TIMP: 3 ore 
SCOP: împ r irea de daruri copiilor cu nevoi speciale. 
DESF ŞURARE:  

 activitate în scop caritabil; 
 prezentarea programului de Cr ciun; 
 colinde dedicate Naşterii Domnului, împodobirea bradului 

TEMA: S  ÎNV M S  NE IUBIM APROAPELE 
DATA: 30 ianuarie  2017; TIMP: 2 ore 
DESF ŞURARE: participarea elevilor şi a cadrelor didactice la slujba religioas  „Sfin ii Trei 

Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gur  de Aur” 
TEMA: CE ÎNSEAMN  S  FII UN BUN CREŞTIN? 
DATA: 23 februarie 2017; TIMP: 2 ore 
SCOP: creşterea interesului elevilor pentru tradi ii, obiceiuri şi educa ia religioas . 
DESF ŞURARE: concurs pe teme religioase. 
TEMA: TRADI II ŞI OBICEIURI SPECIFICE ORAŞULUI BUZ U 
DATA: 25 martie 2017; TIMP: 1 or  
SCOP: creşterea interesului elevilor pentru tradi ii, obiceiuri şi educa ia religioas . 
DESF ŞURARE: participarea elevilor şi a cadrelor didactice la slujba religioas  a hramului 

Bisericii „Buna Vestire” 
TEMA: ÎNVIEREA DOMNULUI – PRILEJ DE BUCURIE SFÂNT  

DATA: 14 aprilie 2017; TIMP: 1 or  
SCOP: creşterea interesului elevilor pentru tradi ii, obiceiuri şi educa ia religioas . 
DESF ŞURARE: participarea elevilor şi a cadrelor didactice la slujba religioas  „Denia 

Prohodului Domnului”. 
TEMA: ÎN L AREA DOMNULUI ŞI CINSTIREA EROILOR NEAMULUI 

DATA: 25 mai 2017; TIMP: 2 ore 
DESF ŞURARE:  

 participarea elevilor şi a cadrelor didactice la slujba În l rii; 
 preasl virea eroilor prin slujba închinat  acestora şi depunerea de coroane de flori; 
 invita i: reprezentan i ai Armatei Române. 

TEMA: LUMINA SFÂNTULUI DUH ÎN SUFLETELE COPIILOR 
DATA: 4-5 iunie 2017; TIMP: 2 zile 
DESF ŞURARE: participarea elevilor şi a cadrelor didactice la slujba religioas  de Rusalii. 
 

  
Fotografii de la activitatea „Hristos se naşte! Primi i-l! – împodobirea bradului şi împ r irea darurilor 
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PROIECT EDUCA IONAL:  

UN MEDIU MAI FRUMOS, O VIA  MAI CURAT  
 
 

Prof. ANDREI ELENA- Colegiul Economic Buz u, jud. Buz u 
 

I. TITLUL PROIECTULUI  Un mediu mai frumos, o via  mai curat  
II. Motto: Natura şi educa ia sunt asem n toare, c ci educa ia transform  pe om şi, prin 

aceast  transformare, creeaz  natura.” DEMOCRIT 
III. ARGUMENT 
Iubi i natura preacurat  
Cât înc  nu e prea târziu, 
Elevi şi vârstnici laolalt  
S  mai p str m P MÂNTUL viu. 
Fiecare s rb toare are o deosebit  importan  în via a elevilor. Familiarizarea elevilor şi 

implicarea lor în ac iuni de s rb torire a unor zile care au ca subiect p mântul cu varietatea şi 
multitudinea de subiecte, cunoştin e, este un prim pas spre formarea unor atitudini corespunz toare 
fa  de mediu, fa  de existen a fiec rei viet i de pe p mânt, de la cea mai mic  pân  la cea mai 
complex . Chiar dac  în calendarul ac iunilor nu am cuprins toate s rb torile din Calendarul 
Ecologic, prin ceea ce vom desf şura încerc m s  conştientiz m elevii asupra rolului şi importan ei 
acestor date şi asupra rolului pe care îl au în leg tur  cu un mediu s n tos, conducându-ne dup  
principiul: „UN MEDIU S N TOS PENTRU O VIA  S N TOAS !” 

IV. SCOPUL PROIECTULUI 
 dezvoltarea sentimentului de dragoste fa  de natur ; 
 formarea unor priceperi şi deprinderi de a îngriji şi ocroti natura; 
 dezvoltarea creativit ii elevilor prin implicarea lor în realizarea unor expozi ii cu 

lucr ri artistico-plastice, practice, colaje estetice. 
V. OBIECTIVELE PROIECTULUI 
 familiarizarea elevilor cu semnifica ia unor s rb tori ecologice cum ar fi: Ziua 

Mondial  a S n t ii, Ziua p s rilor şi a arborilor, Ziua P mântului, Ziua Interna ional  a 
Diversit ii Biologice, Ziua Mondial  a Mediului; 

 implicarea elevilor în ac iuni practice de cur are a spa iilor verzi şi deprinderea unor 
înv minte cum ar fi: un mediu curat înseamn  s n tate în primul rând, de acesta beneficiind nu 
doar elevii şi oamenii, ci şi vie uitoarele p mântului, de la cea mai neînsemnat , pân  la cea mai 
complex ; 

 cunoaşterea semnifica iei, implic rii în ac iuni de protec ie şi cur are a mediului 
înconjur tor – un mediu poluat duce la dispari ia unor plante animale, p s ri şi alte viet i; 

 educarea elevilor în spiritul respectului şi pre uirii mediului înconjur tor şi form rii 
deprinderilor de cur are şi p strarea curat  a spa iilor verzi şi a împrejurimilor în orice situa ie şi în 
orice loc. 

VI. GRUPUL INT  
Beneficiari direc i: 
 28 elevi din clasa a IX-a C Colegiul Economic Buz u. 
Beneficiari indirec i: 
 cadrele didactice 
 familiile elevilor 
 comunitatea local . 
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VII. DURATA PROIECTULUI 
Proiectul se deruleaz  în perioada octombrie 2016 - iunie 2017. 
VIII. RESURSE 
a) Resurse materiale 
 aparat foto digital 
 materiale din natur  
 pungi din hârtie 
 hârtie creponat  
 hârtie glasat  
 pensule, acuarele, foi A4 
 materiale textile 
 dopuri de plut , pahare plastic. 
b) Resurse financiare 
 sponsoriz ri 
 dona ii ale p rin ilor 
 autofinan are. 
IX. AC IUNILE PROIECTULUI 
1. NATURA, IZVOR DE INSPIRA IE – 28 octombrie 2016 
 Plimbare în parc. 
 Observarea schimb rilor petrecute în natur  în anotimpul toamn . 
 Colectarea de materiale necesare pentru activit ile practice. 
2. MIŞCARE, RITM şi S N TATE! – 10 aprilie 2017 
 Jocuri sportive, întreceri, gimnastic  – pentru a marca însemn tatea Zilei Mondiale a 

S n t ii – activit i desf şurate în aer liber. 
 Programe de gimnastic  desf şurate în sala de sport, aer liber. 
3. ZIUA P MÂNTULUI – 21 aprilie 2017 
S  AJUT M P MÂNTUL S  RESPIRE! 
 Întâlnire cu reprezentan i ai mediului, care vor sublinia rolul elevilor, în special, pentru 

a p stra curate spa iile verzi. 
 Ac iune practic  de cur are a parcului oraşului. 
4. ZIUA P S RILOR şi ARBORILOR – 10 mai 2017 
P S RI şi ARBORI 
 Realizarea unor lucr ri artistico-plastice: picturi cu acuarele, creioane colorate, colaje 

estetice şi func ionale cu materiale din natur , materiale refolosibile. 
 Expozi ie cu lucr ri ale elevilor şi schimb de materiale la nivelul unit ilor implicate. 
 Premierea celor mai reuşite lucr ri şi diplome înmânate elevilor participan i. 
 Împreun  la joac  în Parcul Crâng. 
5. ZIUA INTERNA IONAL  A DIVERSIT II BIOLOGICE – 22 mai 2011 
NATURA, LA EA ACAS ! 
 Excursie la Vulcanii Noroioşi, având ca scop cunoaşterea de c tre elevi a împrejurimilor 

oraşului, familiarizarea cu mediul natural, cunoaşterea florei şi faunei existente. 
 Vizitarea unei gospod rii de pe Valea Buz ului, familiarizarea elevilor cu via a şi 

activitatea oamenilor care tr iesc în aceste locuri. 
X. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 
Prin activitatea proiectului, cele dou  şcoli recunosc şi accentueaz  rolul Consiliului 

Jude ean în activitatea şcolii pentru crearea unui mediu sigur şi s n tos. 
XI. EVALUAREA PROIECTULUI 
Se vor întocmi portofolii cu ilustrarea ac iunilor, procese verbale, proiecte de activit i 

integrate desf şurate pe parcursul proiectului. Portofoliile vor con ine pe lâng  cele enumerate, texte 
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literare, ghicitori, poezii, calendarul ecologic, scurta descriere a ac iunilor. În fiecare unitate 
partener  se vor realiza expozi ii cu lucr ri artistico-plastice şi practice ale elevilor şi cadrelor 
implicate, machete, postere; toate acestea se pot constitui într-o baz  material  pentru desf şurarea 
unor viitoare ac iuni sau folosi în activit ile de la clas ; se vor realiza de asemenea expozi ii la 
nivelul unit ilor. 

XII. MONITORIZAREA PROIECTULUI 
Colegiul Economic Buz u are urm toarele obliga ii: 

 s  avizeze derularea proiectului; 
 s  anun e în timp util organizarea activit ilor; 
 s  implice în ac iuni extracurriculare elevii; 
 s  realizeze activit i demonstrative asistate de p rin i; 
 s  asigure spa iile şi materialele necesare realiz rii activit ilor comune. 

Pe parcursul desf şur rii ac iunilor se va analiza modul de desf şurare a acestora şi diferitele 
oportunit i ivite, astfel încât ac iunile care se vor desf şura în continuare s  fie un mod pl cut de 
destindere, dar şi de implicare a elevilor, cât şi a cadrelor. Se va purta un dialog constructiv în 
vederea desf şur rii ac iunilor într-un mod cât mai pl cut, interesant, atractiv, constructiv. 

XIII. FINALIZAREA PROIECTULUI 
 albume cu poze din activitatea elevilor; 
 expozi ia cu lucr rile elevilor. 
 

 
PROMOVAREA PATRIMONIULUI NATURAL ÎN SPA IUL ROMÂNESC 

 
 

Prof. TEODORESCU DELIA-M D LINA- Liceul Tehnologic Turceni, jude ul Gorj 
 
Anul 2010 a venit cu o provocare, participarea la cursul de formare Le Grand Tour en 

Europe: art, paysage,   jardins,    créativité,  innovation, curs de formare continu  Comenius – 
LLP, des şurat în Barcelona în intevalul 23-27 august 2010. 

Obiectivele cursului: 
Actualizarea şi ameliorarea activit ii didactice a înv torilor şi profesorilor prin 

achizi ionarea, în timpul unei s pt mâni de studiu şi experimente, a unei metode educative eficiente 
cercetare-ac iune-formare în cadrul tradi iei europene a Marii C l torii, care a g sit în Italia una 
dintre loca iile privilegiate 

Descoperirea c l toriei ca prilej de confruntare cu natura şi cultura locurilor şi peisajelor 
Transformarea c l toriei fizice în una intelectual  şi afectiv  pentru a povesti cu ajutorul 

imaginilor şi textelor o tulbur toare experien  “transversal ” în locuri cruciale ale omenirii 
Plecând de la afirma ia lui Rabindranath Tagore „Copacii sunt efortul nesfârşit al 

P mântului de a vorbi cu cerul.” cadrele didactice de la Liceul Tehnologic Turceni au conceput un 
proiect  tematic Promovarea patrimoniului natural în spa iul românesc cu scopul de a stimula şi a 
valorifica poten ialul creator al elevilor din ciclul liceal. Aceast  activitate are menirea de a încuraja 
latura creativ  a elevilor pentru a scoate în eviden  valorile şcolii noastre. 

Prin punerea în aplicarea a poiectului mai sus amintit, elevii G.S.I.E Turceni îşi vor dezvolta 
spiritul competitiv, vor înfrânge eventualele emo ii, reuşind s -şi transmit  ideile într-o manier  
spontan  si dezinhibat , îşi vor îmbog i bagajul de cunoştin e, vor deveni responsabili pentru 
ac iunile lor, conştientizând rolul individului în protejarea mediului natural. 

Activitatea proiectului tematic a vizat atât implimarea elevilor din ciclul liceal, cât şi din 
cilul gimnazial, desf şurându-se în intervalul septembrie 2010 -  iunie 2011 cu ajutorul Prim riei şi 
Consiliului Local Turceni, Comitetului de p rin i şi al Consiliului elevilor. 

Activit i desf şurate: 
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Septembrie 2010  
Activitatea: Realizarea unui panou tematic „Identitatea zonala a patrimoniului national” cu 

lucrarile elevilor. 
Obiective: Eviden ierea activit ilor desf şurate la cursul de formare Marele Tur in Europa 
Mijloace: Materialele realizate de elevi sub indrumarea profesorului. 
Grup int : Consiliul profesoral si elevii G.S.I.E Turceni, Gorj 
Rezultate asteptate: mobilizarea colegilor în vederea demar rii unor proiecte Comenius   
Octombrie 2010  
Activitatea: Realizarea unor concursuri tematice, precum „Iubim natura”, „Arta pentru arta”, 

„Suntem ceea ce vrem sa fim” 
Obiective: Militarea pentru între inerea mediului inconjurator si a artei. 
Mijloace: afise, colaje, planse. 
Grup int : elevii, profesorii 
Rezultate asteptate: stimularea interesului elevilor pentru conservarea mediului natural. 
Decembrie 2010 
Activitatea : Expozi ie de fotografii si de materiale realizate in cadrul cursului  
Obiective: Prezentarea activit ilor desf şurate în cadrul cursului Marele Tur in Europa 
Mijloace : Fotografii, pliante, prezentari. 
Grup int : Elevii  
Rezultate asteptate: Cultivarea interesului pentru frumuse ile Europei 
Februarie 2011 
Activitatea: Dezbatere organizata 

„Protejarea mediului ambiant si valorificarea 
patrimoniului zonal” 

Obiective: Mediatizarea activit ilor 
desf şurate la curs în vederea prezent rii lor la 
nivel zonal. 

Mijloace : Fotografii, pliante, materiale 
realizate în timpul cursului 

Grup int : Participan ii la dezbatere 
(elevii), profesorii, reprezentatntii comunitatii 
locale 

Rezultate asteptate: Stimularea 
interesului participantilor pentru conservarea 
patrimoniului zonal si national. 

Aprilie 2011 
Activitatea: Lectie deschisa „Descoperirea patrimoniului cultural si natural al Europei” 
Obiective: Prezentarea materialelor/experien elor dobândite în cadrul proiectului Comenius 
Mijloace: Materiale Power Point, fotografii. 
Grup int : Cadrele didactice si elevii. 
Rezultate asteptate: Împ rt şirea experien elor Comenius, modalit i eficiente de 

implementare a parteneriatelor. 
Mai 2011 
Activitatea: Vizit  la Muzeul de Arta si la Muzeul de Stiinte ale Naturii din Craiova. 
Obiective: Integrarea valorilor culturale româneşti în cultura european . 
Mijloace: Fotografia, pliantul, albumul de arta. 
Grup int : Elevii 
Rezultate asteptate: Cunoaşterea valorilor culturale româneşti şi integrarea acestora în marea 

familie european . 
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MANAGEMENTUL PROIECTELOR ŞI A PARTENERIATELOR 

EDUCA IONALE 
 
 

Prof.  GAVRILOAIA DANIELA- Clubul Copiilor Târgu Neam , jud. Neam  
 

Motto: ”Educa ia  trebuie  s   vizeze  înflorirea  personalit ii umane  şi  respectarea  
drepturilor  şi  libert ilor omului.”  Declara ia  Universal   a  Drepturilor  Omului” 

Managementul, în maniera lui actual  de abordare îşi g seşte o aplicare specific  şi în 
domeniul conducerii educa iei, ca ac iune complex  de dirijare, proiectare şi evaluare a form rii şi 
dezvolt rii personalit ii  fiec rui individ. Managementul reprezint  un proces conştient de 
conducere şi coordonare a ac iunilor şi activit ilor individuale şi de grup, de mobilizare şi alocare a 
resurselor organiza iei în vederea îndeplinirii obiectivelor acesteia în concordan  cu misiunea, 
finalit ile şi resposabilit ile sale economice şi sociale. În limba englez   management semnific :  
activitatea,  arta de a conduce, abilitate, organizare, reuşit  în atingerea obiectivelor, adoptarea 
deciziilor optime în proiectarea şi realizarea proceselor. Termenul manager în limba englez  
înseamn   conduc tor, administrator, organizator, director, coordonatorul unei echipe. În prezent, 
dimensiunea educa iei se suprapune pe dimensiunea întregii existen e a omului. Potrivit principiului 

organizatoric şi filosofic al educa iei permanente sau 
continue, educa ia începe odat  cu naşterea fiin ei 
umane şi devine o dimensiune a existen ei sale pe 
parcursul întregii vie i.  

Parteneriatele se bazeaz  pe  metoda înv rii 
prin cooperare i pot fi folosite cu succes în educa ia 
nonformal . Ea  a fost studiat  pe parcursul anilor de 
mai mul i psihologi  care au ajuns la o concluzie 
evident  şi anume c : munca în echip  dezvolt  
capacitatea elevilor de a lucra împreun , o competen  
important  pentru via a şi activitatea viitorilor cet eni. 
Înv area prin cooperare solicit  toleran  fa  de moduri 

diferite de gândire şi sim ire,valorizând nevoia elevilor de a lucra împreun , într-un climat  
prietenos, de sus inere reciproc . Elevii vor lucra în echip  cu profesorii, cu p rin ii sau al i 
parteneri, vor face schimb de idei, vor lua decizii împreun , vor împ r i sarcinile de lucru, vor lucra 
pe echipe în felul acesta vor valoriza ideile grupului. Parteneriatele pot avea tematici diferite  prin 
care s  se dezvolte competen e pentru via ; Parteneriatul educa ional este un concept care devine 
tot mai prezent în rela iile de colaborare ce se stabilesc între unit ile de înv mânt şi diferitele 
segmente ale societ i noastre. Necesitatea şi importan a parteneriatelor rezid  în dou  aspecte: 
nevoia deschiderii unit ilor de înv mânt c tre comunitate şi sensibilizarea comunit ii la nevoile 
unit ilor de înv mânt. 

Modalitatea eficient  şi viabil  prin care comunitatea poate s  r spund  solicit rilor din 
sistemul educa ional este practicarea în parteneriat a proiectelor, acest lucru r mânând un 
instrument valoros a unit ilor de înv mânt în general şi un mare câştig pentru educa ia copiilor. 
Tipuri de parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale şi a spa iilor de înva mant; 
diversificarea, înnoirea materialului didactic aferent procesului de înv mânt; parteneriate ce 
vizeaz  atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale; parteneriate pentru cunoasterea reciproc  
şi buna rela ionare; parteneriate ce vizez  o cât mai bun  integrare a copiilor în societate; 
parteneriate profesionale, ce vizeaz  formarea continu  a cadrelor didactice; parteneriate de 
imagine, în scopul populariz rii experien elor pozitive. 

Etapele proiectului de parteneriat educa ional: orice proiect de parteneriat trebuie s  
porneasc  de la anumite nevoi identificate (analiza de nevoi/S.W.O.T.: puncte tari, puncte slabe, 
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oportunit i, amenin ri). Întocmirea protocolului între parteneri-cuprinde: angajamentul par ilor, 
obliga ii comune, obliga ii individuale, semnarea protocolului între p r i. 

Structura proiectului cuprinde informa ii despre aplicant, date de contact, nivel proiectului: 
jude ean, regional, na ional, interna ional. 

1.Organizarea documenta iei: titlul proiectului, tipul activit ii principale din cadrul 
proiectului: concurs; festival; festival-concurs; proiect social; expozi ie; tab r  tematic ; coal  de 
var ; simpozioane, tema, partenerii, colaboratori permanen i, grup int , ini iatorul proiectului, 
beneficiari direc i şi indirec i, analiza de nevoi, argument, mijloace de realizare, metode, tehnici, 
principii de lucru, scop şi obiective, echipa de realizare, repere temporale, loca ia, resursele 
proiectului, rezultate aşteptate-previziunea impactului asupra persoanelor, organiza iei, comunit ii 
şi eventualele produse finale. Domeniul în care se încadreaz  proiectul: cultural-artistic, arte 
vizuale;  cultural–artistic, culturi şi civiliza ii; cultural-artistic, literatur ; cultural-artistic, teatru; 
cultural artistic – folclor, tradi ii, obiceiuri; cultural-artistic – muzic ; cultural-artistic – dans, 
ecologie şi protec ia mediului; educa ie civic , voluntariat, proiecte caritabile,  sportive; domeniul 
ethnic, domeniul ştiin ific. 

 2. Organizarea desf şur rii proiectului, argument, justificare, context- analiz  de nevoi,   
echipa proiectului, scopul proiectului. Obiectivele specifice ale proiectului, beneficiarii direc i i 
indirec i; activit i propuse, în ordinea în care se vor desf şura. Diagrama Gantt a activit ilor, 
rezultate calitative i cantitative aşteptate ca urmare a implement rii, modalit i de monitorizare şi 
de evaluare ale proiectului, modalit i de asigurare a continuit ii şi sustenabilit ii proiectului 
Activit i de promovare/mediatizare şi de diseminare  care sunt realizate în timpul implement rii 
proiectului, partenerii implica i în proiect, descrierea parteneriatului -roluri şi responsabilit i în 
proiect. 

Diseminarea rezultatelor proiectului în unit ile colare, constituirea unei baze de date cu 
participan ii la proiect, realizarea unor materiale 
electronice cu rezultatele proiectului i transmiterea 
acestora c tre profesorii implica i. Alcatuirea 
programului de activit i în concordan  cu obiectivele 
stabilite teme, con inuturi, responsabilit i, loca ie, data şi 
ora derul rii, participarea direct , indirect , online. 

 Identificarea resurselor ce pot fi puse la 
dispozi ia proiectului care trebuie s  fie în concordan  cu 
obiectivele şi cu programul de activit i umane, 
materiale, financiare, resurse de informa ie. 

3. Implementarea proiectului- derularea propriu-
zis  a activi ilor, conform regulamentelor de organizare. 

4. Monitorizarea şi evaluarea proiectului-se vor concepe de comun acord şi se vor pune în 
practic  modalit i de monitorizare, evaluare şi autoevaluare a proiectului: la început, pe parcurs, la 
final. 

5. Diseminarea rezultatelor-experien a pozitiv  şi rezultatele proiectului se vor face 
cunoscute, utilizand o diversitate de mijloace de comunicare. 

6. Finalizarea proiectului sunt analizate alte posibilit i care s  conduc  la derularea unui 
nou proiect. 

Obiectivele parteneriatelor în cadrul comunit iilor sunt: cooptarea diferi ilor reprezentan i 
ai comunit ii locale ca parteneri în procesul educativ. Informarea membrilor comunit ii despre 
valorile promovate în institu iile de înva mânt. Creşterea disponibilit ii de colaborare în cele mai 
diverse domenii: educativ, sanitar, gospodaresc, informativ. Realizarea schimbului de opinii în ceea 
ce priveşte necesitatea unui mediu educativ s n tos. Creşterea imaginii publice a institu iei. 
Oportunitatea de a schimba idei şi impresii, de a împ rt şi din propria experien  şi de a prelua 
nout i. Promovarea unui înv mânt orientat pe valori, creativitate, capacit i cognitive, capacit i 
volitive şi capacit i ac ionale, cunoştin e fundamentale şi cunoştin e, competen e şi abilit i de 
utilitate direct , în profesie şi în societate. func ionarea în contextul globaliz rii, şi de generare 
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sustenabil  a unei resurse umane na ionale, competitive, capabil  s  func ioneze eficient în 
societatea actual  şi viitoare. Formarea unei concep ii de via , bazate pe valorile umaniste şi 
ştiin ifice, pe cultura na ional  şi universal  şi pe stimularea dialogului intercultural. Educarea în 
spiritul demnit ii, toleran ei şi respect rii drepturilor şi libert ilor fundamentale ale omului.  
Cultivarea sensibilit ii fa  de problematica uman , fa  de valorile moral-civice şi a respectului 
pentru natur  şi mediul înconjur tor natural, social şi cultural. 

În concluzie ini ierea şi derularea de activit i în parteneriat reprezint  o provocare 
necesitand mult  creativitate în concepere, dinamism în derulare, responsabilitate în monitorizare, 
flexibilitate în luarea deciziilor. 

 
Bibliografie: 
 
1. Legea Educa iei Na ionale nr.1/2011, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
2. Nicola, Grigore: ”Stimularea creativit ii elevilor în procesul de înv mânt”, E. D. P. 

Bucureşti, 1981; 
3. Popescu-Neveanu, Paul şi colaboratorii: „Psihologie”, E. D. P. Bucureşti, 1993; 
4. Radu, Ion; Ionescu, Miron – „Experien  didactic  şi creativitate”, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 

1987. 
 
 

PROIECTELE ETWINNING – MODALITATE MODERN   DE 
VALORIFICARE A POTEN IALULUI  CREATIV AL ACTORILOR 

IMPLICA I ÎN ACTUL EDUCA IONAL 
 
 

Prof. DUMITRU ADRIANA- Gr dini a cu Program Prelungit  Nr. 12, Braşov, jud. Braşov 
 

Cooperarea european , civismul ce împ rt şeşte schimbul sistemelor de valori comune, face 
ca activitatea educativ  bazat  pe parteneriatele interna ionale  ce se dezvolt  prin proiecte s  fie un 
pilon de sprijin al deveniriii noastre europene 

Ridicarea înv mântului românesc la nivelul standardelor educa ionale europene, necesit  
în prezent modernizarea şi eficientizarea strategiilor didactice aplicate, prin valorificarea 
creativit ii actorilor implica i în actul educa ional pe parcursul întrgului demers didactic. 

Odat  cu aderarea României la Uniunea European   cadrele didactice din România au avut 
acces la programele Comisiei Europene pentru Educa ie şi Înv mânt, programe ce  ofer  
numeroase şi diverse modalit i de colaborare, perfec ionare şi finan are pentru perfec ionare şi 
îmbun t ire a actului educa ional. Proiectele  eTwinning pun accent pe integrarea şcolilor într-o 
comunitate european , pe sprijinirea dezvolt rii institu ionale sau a dezvolt rii profesionale a 
cadrelor didactice precum şi pe  schimb ri de metodologie şi de proiectare didactic  şi ameliorarea 
climatului şcolar.  

Proiectele eTwinning ofer  copiilor noi oportunit i de înv are, o diversificare a activit ilor 
didactice şi, astfel, noi provoc ri atât pentru contactul cu noi informa ii, cât şi pentru dezvoltarea de 
noi competen e sau formarea de atitudini. Comunicând cu colegi din Europa, copiii  se 
familiarizeaz  cu elemente de specific cultural sau de specific al educa iei din rile partenere, îşi 
îmbun t esc competen ele de comunicare într-o limb  str in  dar şi pe cele de comunicare în sens 
social – de interrela ionare.  

Din perspectiva cadrelor didactice, proiectele eTwinning sporesc motiva ia elevilor pentru 
rezolvarea sarcinilor de înv are, ar tând c  elevii sunt foarte dornici s  înve e, cu condi ia s  fie 
stimula i şi îndruma i cu grij  (Piet van de Craen). Prin proiectele eTwining cadrele didactice pot 
recepta mai bine nevoile şi interesele copiilor, pot valorifica şi complementariza înv area în spa iul 
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formal cu cea non-formal  şi informal , timpul alocat înv rii sau rezolv rii de sarcini de înv are 
fiind un continuum între timpul şcolar şi timpul liber. 

Proiectele eTwinning pot fi realizate atât ca activit i integrate în curriculum, cât şi ca 
activit i extracurriculare. Pot fi proiecte pe discipline de studiu sau proiecte integrate – inter sau 
transdisciplinare. Un criteriu important în evaluarea proiectelor îl reprezint  integrarea lor în 
curriculum, modul în care pot sus ine parcurgerea curriculum-ului, întrucât aceste proiecte nu 
reprezint  un scop în sine, ci un mijloc de sus inere a activit ii didactice, de complementarizare a 
eforturilor de atingere a finalit ilor educa iei. 

Descoperind portalul eTwining am desf şurat un num r relativ restâns de proiecte 
interna ionale, dar , prin proiectele desf şurate am valorificat interesele copiilor, experien a 
anterioar  a acestora, poten ialul lor de dezvoltare, modalit ile  de comunicare şi de înv are 
preferate. În derularea acestor proiecte am  pornit de la premisa c  fiecare proiect este o experien  
de înv are, o modalitate atractiv  şi eficient  prin care copiii  şi profesorii lucreaz  împreun , 
identific  şi rezolv  probleme, înva  aplicând sau utilizând spa ii din afara mediului educa ional 
pentru a realiza aplica ii practice. În centrul activit ilor am pus copilul care a avut libertate de 
alegere dintr-o serie de posibilit i stabilite de el împreun  cu dasc lul. 

Profitând  de facilit ile oferite de Internet şi de mass-media copiii sunt  implica i în propria 
formare, prin îmbun t irea competen elor TIC, a celor de utilizare a limbilor str ine şi de 
comunicare în general, de participare activ .     Mai mult, proiectele presupun munc  în echip , 
sprijin reciproc, efort comun pentru rezolvarea unor sarcini, implicând astfel pe lâng  dimensiunea 
cognitiv  a procesului de înv are şi dimensiunile afectiv  şi social  – acestea stimulând motiva ia, 
implicarea şi performan a. Lucrul în grup şi diversitatea activit ilor, a metodelor şi mijloacelor de 
înv are vin în întâmpinarea diversit ii stilurilor de înv are diferite ale elevilor, facilitând 
adaptarea instruirii la specificul acestora.  

Derularea acestor proiecte pe portalul eTwining a avut un impact pozitiv asupra copiilor, 
p rin ilor, cadrelor didactice şi gr dini ei:  

- copiii şi-au dezvoltat competen e, abilit i de interrela ionare şi comunicare şi au legat 
prietenii; 

- p rin ii şi copiii au avut posibilitatea cunoaşterii culturii altor ri şi a unor sisteme de 
înv mânt europene;  

- cadrelor didactice li s-a oferit oportunitatea cunoaşterii şi aplic rii în activitatea didactic  a 
unor metode şi strategii noi pentru ob inerea performan ei şcolare; 

 - a contribuit la o nou  abordare a politicii şcolii privind integrarea european  . 
Datorit  acestor proiecte eTwining , participan ii au  şansa s  intre în  contact cu participan i 

din alte ri, culturi, etnii şi religii  şi acest lucru îi determin  s  accepte şi s  în eleag  alte puncte 
de vedere şi s  respecte asem n rile şi diferen ele dintre ei şi ceilal i. Prin activit ile desf şurate, 
prin prieteniile care se leag , ei îşi îmbun t esc   competen ele lingvistice şi  interculturale. 

Comportamentul elevilor se îmbun t eşte, lucru dovedit prin faptul c  ei  reuşesc s  fie mai 
toleran i şi s  în eleag  mai bine importan a valorilor morale precum integritatea, umanitatea şi 
prietenia într-o societate European  modern , deschis  spre noi orizonturi. 

Experien a acumulat  prin derularea, implementarea şi valorificarea proiectelor contribuie la 
îmbun t irea managementului educa ional şi a strategiei de dezvoltare a unit ii şcolare, la înt rirea 
dimensiunii europene în educa ie şi formare, la creşterea interesului  profesorilor în elaborarea 
proiectelor europene. 

 
Bibliografie: 
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PROIECTUL ERASMUS + „CULTURAL FIGURES” 

  
 

Prof. ILASI IULIA-CAMELIA- Liceul „Regina Maria”, Dorohoi, jud. Boto ani 
 
 

Începând cu 31 august 2015, Liceul „Regina Maria” din 
municipiul Dorohoi, jude ul Boto ani este partener în proiectul Erasmus+ 
cu titlul CULTURAL FIGURES, num r de referin  2015-1-TR01-
KA219-021523_3, program finan at de Uniunea European . Proiectul nostru se încadreaz  în AK2, 
fiind un parteneriat între coli, de cooperare pentru inovare i schimb de bune practici.  

În proiectul CULTURAL FIGURES sunt implicate patru unit i de înv mânt – Liceul 
„Regina Maria” din municipiul Dorohoi, jude ul Boto ani, România; Péter András Gimnázium és 
Szigeti Endre Szakképzo Iskola din ora ul Szeghalom, Ungaria; Zespol Szkol w Jezierzycach din 
regiunea Slupsk, Polonia i Elbistan Imkb Fen Lisesi din ora ul Elbistan, Turcia acesta fiind i 
coordonatoarea proiectului.  

Ideea acestui proiect s-a înfiripat pe E-tweeing, în prim vara anului 2015. Din dorin a de a 
intra în contact cu oameni din diferite ri i culturi, în speranta c  astfel atât eu cât i colegii dar 
mai ales elevii mei ne vom perfec iona cuno tin ele de limba englez , am hot rât s  continu m 
colaborarea început  pe site-ul mai sus mentionat, cu partenerii din colile mai sus men ionate i 
astfel a luat na tere proiectul Erasmus+ CULTURAL FIGURAS, prescurtat HERO.  

Obiectivele proiectului sunt descoperirea, afirmarea patrimoniului cultural na ional i  
interna ional, afirmarea identit ii na ionale prin încurajarea diversit ii şi promovarea dialogului 
intercultural, cultivarea toleran ei i respectului pentru oameni din diferite ri şi culturi, dezvoltarea 
competen elor de comunicare în limbi str ine, dezvoltarea  competen elor de lucru în echip  i nu in 
ultimul rând creşterea oportunit ilor de înv are a elevilor în termeni de experien e de via .  

Fiind în al doilea an de proiect, am realizat pâna acum trei mobilit i. Prima mabilitate la 
care am participat a fost întâlnirea transna ional  care a avut loc în localitatea Szeghalom din 
Ungaria între 18-19 noiembrie 2015. La aceast  întalnire am discutat aspecte organizatorice, ne-am 
împ r it sarcinile de lucru, am stabilit modalitatea de cazare a elevilor şi datele urm toarelor 
mobilit i. 

Prima activitate de formare/predare/înva are s-a desf urat tot in Ungaria, între 9-13 mai 
2016. La aceast  mobilitate au participat  un numar de 5 elevi si 3 cadre didactice din fiecare unitate 
de înv mânt partener . Pe parcursul celor 5 zile ale mobilit ii am luat parte la activit i cât se 
poate de interesante dintre care men ion m - vizitarea şcolii gazd , împreun  cu celelalte structuri 
ale sale; descoperirea patrimoniului local şi regional; prezent ri ale unor figuri culturale din fiecare 
ar  implicat  în proiect; ateliere de lucru. 

Cea de-a doua activitate de formare/predare/ 
înva are s-a desf şurat între 24-28 noiembrie 2016, 
la şcoala partener  din Polonia. La aceast  mobilitate 
au participat un num r similar de elevi şi profesori 
din cele 4 ri partenere. Si de aceast  dat  am avut 
pl cerea de a participa la activit i inedite care au 
inclus pe lâng  vizitarea şcolii gazd  şi a regiunii, 
prezentari a câte doi poe i na ionali din fiecare ar  
implicata în proiect; recitare de poezii din opera 
poe ilor prezenta i; interpretarea unui cântec despre 
un erou na ional. 

 



~ 247 ~ 

 

Alte activit i desf şurate pân  acum, în 
cadrul proiectului, sunt crearea logo-ului  
proiectului şi realizarea site-ului de promovare 
a proiectului.  

Pe tot parcursul vizitelor la care am 
participat ne-am bucurat de ospitalitate, de o 
deosebit  grij  din partea echipelor din Ungaria 
respectiv din Polonia, reflectat  de organizarea 
am nun it  a activit ilor. Totul s-a derulat 
conform programului stabilit anterior întâlnirii, 
într-o atmosfer  cald , prietenoas , ceea ce ne-a 
f cut s  ne sim im ca într-o adev rat  familie. 

În perioada urm toare vor mai avea loc înc  dou  activit i de formare/predare/înv are/ în 
luna aprilie, în localitatea Elbistan din Turcia şi în luna mai, în şcoala noastr . Proiectul va fi 
evaluat la întalnirea transna ional  care va avea loc la şcoala partener  din Turcia în luna iunie 2017 
şi se va încheia oficial la data de 1 septembrie 2017.  

În concluzie, consider m c  vizitarea altor şcoli europene şi posibilitatea de a observa alte 
lec ii şi de a discuta despre sistemele educa ionale ale rilor implicate constituie elemente extrem 
de benefice pentru noi, ca profesori, cât şi pentru elevii noştri. 

 
Proiectul este realizat cu sprijin  financiar din partea Comisiei Europene in cadrul Programului Erasmus+. Toate  

i for aţiile fur izate refle tă doar opi ia autorului, iar Age ţia Naţio ală  şi Co isia Europea ă u su t respo sa ile 
pe tru odul î  are este folosit o ţi utul a estor i for aţii. 

 
 

PREŞCOLARUL DE AZI, ŞCOLARUL DE MÂINE 
PROIECT DE PARTENERIAT 

 
 

Prof. MICU MARIA- Şcoala Gimnazial  Nr. 2, Sebeş, jud. Alba 
 

Categoria in care se încadrez  proiectul: educa ional 
Tipul de proiect: şcolar/local 
Coordonator proiect: Micu Maria  
Beneficiari: pre colari, p rin i                   Durata: 5 luni       
ARGUMENT: Implicarea celor trei factori esen iali: familia-gr dini a-şcoala în asigurarea calit ii 
demersului didactic este o prioritate a înv mântului sec. XXI; dorin a noastr  este de a dezv lui 
premisele motiva ionale şi a incita la implicare activ . 

Noi, echipa implicat  în acest proiect încerc m s  g sim lucrurile care s  îndrepte copilul 
spre fericire, educându-l astfel încât s  poat  deveni o „binecuvântare” pentru lume. Baza material  
din gr dini  şi şcoal  permit derularea optim  a proiectului, oferind s li spa ioase de activitate şi 
joc şi o mul ime de accesorii didactice, consumabile, CD-uri audio-video etc. 

Prin modul cum organiz m şi desf şur m întreaga palet  de activit i, vom reuşi s  
dezv luim copiilor frumuse ea vie ii, prin implicarea în activitati comune pl cute.Vom realiza pe 
deplin obiectivele propuse folosind mijloacele educative şi de înv are moderne, care s  fie 
acceptate de c tre copii. Pl cerea şi bucuria de a rezolva o situa ie, o problem , de a stabili rela ii de 
prietenie şi colaborare, vor face ca efortul depus pentru rezolvarea lor s   nu fie o povar . 

Desigur, l s m loc spontaneit ii şi actului liber,  valorific m fiecare moment, inem  cont de 
faptul c  “fiecare înva  de la fiecare” şi c  schimbul de idei sau sentimente antreneaz  întreaga 
personalitate a protagoniştilor. 
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Numai ac ionând unitar vom asigura caracterul de continuitate al con inutului, formelor şi 
mijloacelor de instruire şi educare a copiilor, facilitând în mod evident condi iile de adaptare şi 
integrare a lor la noile cerin e impuse de noul curriculum, la realitatea contemporan . 

Proiectul este viabil şi vrem s  fie primul pas f cut în sensul desf şur rii şi altor activit i 
comune, împ rt şind astfel fiecare din experien a sa, înv ând unii de la al ii. To i copiii, indiferent 
de etnie ori alte criterii au dreptul la şanse egale. 
SCOPUL: 

Formarea unui cadru propice dezvolt rii deprinderilor sociale şi emo ionale la copii în 
vederea reducerii în intensitate şi frecven  a problemelor de adaptare şi integrare in mediul şcolar 
OBIECTIVE:   

 crearea unei rela ii de colaborare şi cooperare între cadrele didactice din institu ii diferite de 
înv mânt în vederea armoniz rii condi iilor specifice fiec rei institu ii cu exigen ele 
sociale actuale 

 promovarea dialogului şi a comunic rii între preşcolari şi elevi în vederea dezvolt rii 
deprinderilor sociale de comunicare şi rela ionare eficient , a toleran ei şi respectului 

 implicarea efectiv  a elevilor şi preşcolarilor în activit i cu caracter extracurricular 
conducând la stimularea şi promovarea capacit ilor creatoare, formarea capacit ii de 
acceptare a valorilor specifice fiec rui grup 

 Familiarizarea p rin ilor preşcolarilor cu specificul şcolii şi stimularea interesului acestora 
fa  activit ile scolare si extracurriculare realizate în parteneriat 

RESURSE UMANE : - educatoare, înv tori  
MATERIALE:  -costume, materiale consumabile, mingi, sfori; 
AC IUNI: excursii, vizite, vizion ri de spectacole, concursuri, expozi ii, mese rotunde, ac iuni de 
voluntariat, activit i ecologice, întâlniri cu specialişti, jocuri tematice 
RESURSE UMANE: cadre didactice, elevi, p rin i, medici  
RESURSE MATERIALE: flipchart, coli pentru flipchart, markere, fişe de lucru, videoproiector, 
folii, hârtie A4, A3 şi Al, cartoane, creiane colorate, hârtie creponat , lipici, acuarele, etc. 
EVALUARE: 

 Desf şurarea unor activit i comune sub forma unor jocuri şi programe artistice; 
 Apreciere asupra colabor rii în modul de lucru, în prezentare şi produsele realizate; 
 Acordarea unor diplome copiilor care s-au eviden iat; 
 Realizarea expozi iei cu lucr rile copiilor în gr dini  şi în şcoal ; 
 Realizarea unui portofoliu cu lucr ri ; 
 CD cu aspecte din timpul activit ilor şi album cu poze.  

PRODUSE  FINALE: 
 m r işoare/felicit ri /afişe/ confec ionate de preşcolari şi elevi  
 lucr ri plastice şi practice: desene, picturi, colaje, juc rii, machete, c rticele de buzunar etc. 

MEDIATIZARE (MONITORIZARE): 
 Prezentarea proiectului în cadrul Comisiior metodice,  
 Ecusoane, Fluturasi; 
 Popularizarea proiectului prin Avizierul şcolii şi al gr dini ei; 
 Rapoarte de activitate-semestrial. 

 IMPACTUL PROIECTULUI 
 familiarizarea cu elevii şi cu mediul şcolar, va determina dezvoltarea la copiii implica i în 

proiect a deprinderilor de rela ionare eficient  şi de colaborare, reducerea anxiet ii fa  de 
şcoal  a preşcolarilor şi ulterior la o mai bun  adaptare şi integrare a acestora în mediul 
şcolar 

 formarea unei rela ii de prietenie între preşcolari şi elevi va asigura crearea unui mediu de 
respect şi protec ie între copiii mai man şi cei mai mici. reducându-se astfel frecven a 
comportamentelor necorespunz toare 

 dezvoltarea unei rela ii de colaborare între cadrele didactice din înv mântul preşcolar şi cel 
primar 
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 creşterea interesului p rin ilor fa  de activit ile scolare si extracurriculare 
                     

Calendarul activit ilor: 
 

Nr.crt. Tema ac iunii Data desf şur rii Locul Participan i 
1. 
 

« S  ne cunoaştem » 
« Ziua por ilor deschise 

februarie 2016 gr dini  
şcoal  

-şcolari ; 
-preşcolari ; 
-p rin i ; 
-cadre didactice. 

2. « În lumea poveştilor » 
-lectur  ; 
-jocuri didactice ; 
-dramatizare ; 
-pictur . 

martie  2016 gr dini  -şcolari ; 
-preşcolari ; 
-p rin i ; 
-cadre didactice. 

3. Expozi ie cu lucr ri 
« Prim var , bine ai venit ! » 

aprilie  2016 şcoal  -şcolari ; 
-preşcolari ; 
-p rin i ; 
-cadre didactice 

4. 
 
 

Împreun  în excursie 
 

mai  2016 Sibiu -şcolari ; 
-preşcolari ; 
-cadre didactice. 

5. Evaluarea proiectului 
 

iunie  2016 şcoala -şcolari ; 
-preşcolari ; 
-p rin i ; 
-cadre didactice 

 
 

INCLUSION ON THE WAY  TO EUROPE 
 
 

Prof. STAN MIHAELA- Colegiul Tehnic “Petru Poni ”, Roman, jud. Neam  
 

 

 
 
Nr referin : 2016- 1- LT01- KA219-0231445 
 Tip proiect: KA2 – Parteneriat strategic pentru sus inerea de bune practici în domeniul şcolar, 
proiecte  doar între şcoli. 

Data de început : 01-09-2016 ; Durata:24 luni ; Data încheiere proiect: 31-08-2018  
PARTENERI : 

• KAUNO ''VYTURIO" GIMNAZIJA- LITUANIA( coordonator proiect) 
• STÅLFORSSKOLA SF 2-ESKILSTUNA-SUEDIA  
• COLEGIUL TEHNIC "PETRU PONI" – ROMAN- ROMANIA  
• IBRAHIM TANRIVERDI SOSYAL BILIMLER LISESI-SAMSUN-  TURCIA  

 



~ 250 ~ 

 

OBIECTIVE: 
Proiectul îşi propune s  :  
1.  promoveze includerea elevilor  care se încadreaz  în categorii  de risc de excludere  social  :  cei 
cu lipsa de competen e de baz ,  riscul de abandon, cu nevoi speciale, contribuind la favorizarea 
integr rii lor în înv mântul de mas  i societate.  
2. aplice  noi strategii  educa ionale,  pentru dep irea lipsei de competen e de baz  ale elevilor,  în 
tiin , matematic  i tehnologie .  

3. conduc  la aplicarea unor noi metode în domeniul dezvolt rii sociale i emo ionale ale copilului,  
ca parte a curriculum practic  pentru elevii cu   nevoi educa ionale speciale .  
4. creeze un mediu de înv are stimulativ i abord ri pentru sprijinirea dezvolt rii sociale i 
emo ionale a copilului.  
5. s   pun   la dispozi iea profesorilor , din şcolile partenere,  noi metode de educa ie i împ rt irea 
de  bunele practici în domeniul educa ional . 
ACTIVIT I: 
I. Introducerea de noi strategii în procesul instructiv de predare înv are -evaluare 
Strategiile includ: - Înv area prin cooperare,   Peer tutoring,   Înv area în echip , Înv area bazat  
pe proiecte, Înv area interactiv  centrat  pe elev. Fiecare şcoal  partener  va studia dou   dintre 
aceste strategii şi o va aplica la clase, în dou  specializ ri ale grupului STEM ( Matematic , Ştiin e, 
Art  , Tehnologie, Inginerie) , în func ie de specificul şcolii. Aceste strategii vor oferi solu ii 
moderne şi eficiente pentru a dezvolta la elevi competen e de baz  şi de integrare .  
II. Transfer de bune practici  
III. Activit i locale Vor oferi elevilor participan i la proiect oportunitatea de a-şi dezvolta abilit i 
de baz  precum: comunicarea în limba matern , competen e TIC, analiza datelor, participarea la 
seminarii ştiin ifice, participarea la evenimente culturale, creare logo- ului proiectului, crearea unei 
bro uri , calendare, dic ionare, etc. 
IV. Întâlnirile de proiect:  
- Întâlniri transna ionale- 2  
- Activit i de predare-înv are pe termen scurt pentru elevi - 4  
ACTIVIT I DERULATE DE FIECARE SCOAL : 
A1. Colectarea şi analiza datelor. 
A2. Organizarea de activit i în şcolal  în concordan  cu 
stadiile proiectului, pentru fiecare întâlnire de proiect.  
A3. Selectarea elevilor care vor participa la activit ile de 
predare-înva are pe termen scurt. 
A4. Participarea elevilor la activit i de predare - înva are pe 
termen scurt. 
A5. Diseminarea rezultatelor dup  fiecare vizit .  
A6. Actualizarea paginii web a proiectului cu date relevante. 
A7.  Realizarea unui manual de c l torie. 
A8. Activita i realizate cu elevii . 
A9.  Publicarea de articole în presa local . Organizarea de  
conferin e locale la sfârşitul fiec rui an de proiect.   

 
 Proiectul este realizat cu sprijin  financiar din partea Comisiei Europene in cadrul Programului Erasmus+. Toate  

i for aţiile fur izate refle tă doar opi ia autorului, iar Age ţia Naţio ală  şi Co isia Europea ă u su t respo sa ile 
pe tru odul î  are este folosit o ţi utul a estor i for aţii. 
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CRAIOVA-VITERBO  
Dou  oraşe europene, dou  şcoli, o abordare comun :  

Implementarea proceselor educative în domeniul ştiin ei, tehnologiei, ingineriei 
şi matematicii, folosind tehnologii inovative  

 
 

Prof. Florescu Daniela1 şi prof. Gheorghi oiu Maria2- 1,2Liceul Teoretic ”Tudor Arghezi”, 
Craiova, jud. Dolj  

 
Liceul Teoretic “Tudor Arghezi” a implementat, în calitate de partener, 
proiectul intitulat “NZEB for Enhancing STEM skills and motivating 
students”, având num rul de referin  2015-1-IT02-KA219-015139_4. 

Finan at din fonduri europene, prin Programul Erasmus+, proiectul implic  un num r de opt ri 
partenere şi se desf şoar  pe parcursul a doi ani şcolari, începând cu anul şcolar 2015-2016. Scoala 
coordonatoare a acestui proiect este Liceo Scientifico Statale "Paolo Ruffini" din Viterbo, Italia, 
celelalte tari partenere fiind:Turcia, Bulgaria, Danemarca, Olanda, Finlanda, Franta.  

Scopul proiectului este acela de a dezvolta abilit ile elevilor în domeniul tiin ei, 
tehnologiei, ingineriei i matematicii, punându-se accentul pe abordarea interdisciplinar  între 
aceste obiecte i limba englez . Aceast  abordare implic  înv area prin experimente i activit i 
concrete, elevii exersându- i cuno tin ele dobândite în timpul orelor de fizic , chimie, biologie, 
matematic  i de informatic  în lec ii predate în limba englez .  

Prin intermediul activit ilor din proiect se urm re te, de asemenea, dezvoltarea unor 
abilit i transversale, cum ar fi cele antreprenoriale, digitale i multilingvistice, prin intermediul 
combin rii mobilit ilor virtuale i fizice. Astfel, în afar  de mobilit ile fizice cu elevii i profesorii 

rilor partenere, vor exista activitati realizate în cooperare între elevi prin mijloace electronice 
(chat, conferinte video i pe platforma TwinSpace).  

În perioada 26-30 septembrie 2016, elevii i profesorii din rile partenere s-au deplasat la 
Viterbo, Italia, pentru a desf ura activit ile prev zute în programul proiectului. Cei 10 elevi de 
liceu din „Tudor Arghezi” au fost înso i i de c tre prof. Florescu Daniela (disciplina Lb englez ) i 
prof. Gheorghi oiu Maria (disciplina Geografie). Mobilitatea respectiv  s-a axat pe cele 3 puncte 
principale ale parteneriatului strategic:  

1. Predarea STEM (Stiinta, Tehnologie, Inginerie, Matematica), analizând probleme 
concrete i provoc ri actuale, cum ar fi eficien a energetic  în cl dirile publice.  

2.  Dezvoltarea unor abilit i antreprenoriale personale, deoarece mul i elevi sunt interesa i 
în realizarea unor cariere profesionale în acest domeniu dup  absolvirea studiilor universitare.  

3.  Inova ii tehnologice prin folosirea tehnologiei informaticii i a metodelor de înv are 
specifice domeniilor respective, a înv rii prin cooperare i a mobilit ilor combinate.  

În prima zi petrecut  în Viterbo, a avut loc o întâlnire în Pia a Prefecturii. Elevii din cele 8 
ri participante au fost împ r i i în 5 echipe, fiecare echip  primind câte o hart  a ora ului. Elevii 

italieni au ini iat un joc de orientare în ora ul medieval, conducând elevii pe traseele stabilite, 
vizitându-se principalele obiective turistice. Elevii au primit câte un tricou, având sigla proiectului, 
fiecare tricou fiind personalizat cu drapelul rii respective.  

În aceea i zi, s-a vizitat Scoala „Liceo Scientifico Paolo Ruffini” din Viterbo, unde a avut 
loc o conferin , la care au participat directoarea liceului, reprezentan i ai Prim riei, profesori de la 
Universitatea Tuscia i profesori ai colii, precum si to i elevii i profesorii implica i în proiect. 
Dup  conferint , s-au vizitat s lile de clas  i laboratoarele. Elevii din România au apreciat faptul 
c  fiecare sal  de clas  era dotat  cu video proiector i laptop.  
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Membrii proiectului au participat la activitatea organizat  de echipa din Fran a, care a vizat 
elaborarea unui proiect de cas  ecologic , cu un consum minim de energie. 

Elevii, împ r i i în 10 grupe, au avut drept sarcin  g sirea unor solu ii de eficientizare a 
consumului de energie într-o locuint . 

Un plus al activit ii a fost acela c  elevii au avut ansa s  lucreze în echip , s  socializeze, 
s  comunice în limba englez  i s  î i utilizeze cuno tin ele de fizic  în g sirea unor solu ii practice 
privind tematica propus  pentru proiect.  

 
 
 
 
 
 

 

 
Urm toarea zi, mar i, 27.09.2016, echipele din fiecare ar  au prezentat activit ile sus inute 

în timpul s pt mânii EUSEW. S-au eviden iat echipele din România, Turcia, Bulgaria, Olanda i 
Italia. Miercuri, s-a desf urat vizita la Centrul Multifunc ional din Viterbo, care g zduie te 
Laboratorul FabLab si BicLazio. In deschiderea activitatii, elevii si profesorii au asistat la 
prezentarea SEAP (Planul de ac iune vizând energia sustenabil ), fiind prezen i membri ai 
Municipalit ii Viterbo. Apoi, elevii au fost împ r i i pe grupe i au vizitat FabLab, având 
oportunitatea de a vedea cum func ioneaz  o imprimant  3D i de a testa ochelarii conecta i la 
realitatea virtual . Elevii s-au declarat încânta i de aceast  activitate. Urm toarea activitate a 
presupus conceperea unui Decalog de ac iuni pozitive care pot fi implementate de municipalitate i 
de oamenii în i i, în propriile locuin e, la locul de munc  sau în via a de zi cu zi, în scopul reducerii 
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consumului de energie, reducându-se, astfel, consecin ele negative produse de schimbarea 
climatic .  

Profesorii danezi au propus pentru urmatoarea zi ca elevii s  creeze ni te postere cu 
decalogul propus de fiecare echip , apoi fiecare elev s  voteze cele mai bune 10 ac iuni pozitive de 
economisire a energiei, care s  fie men ionate pe o list  final , f cându-i astfel pe elevi s  fie mai 
activi. Dupa-amiaza, elevii au participat la activit ile desf urate la Liceul Paolo Ruffini, acestea 
fiind în numar de trei: - activitatea coordonat  de echipa olandez :împ r irea pe grupe a elevilor i 
construirea de c tre ace tia a unui spectometru, din materiale precum: un CD, o cutie de carton, etc. 
- asistarea la un experiment prezentat de prof de fizic  Ercoli, vizând m surarea echivalentului 
c ldurii, prin utilizarea unui calorimetru i - prezentarea testului cu u a ventilant  (Blower Door 
Test). Elevii români s-au declarat încânta i de aceste activit i, în special de cea care viza implicarea 
lor în construirea unui spectometru.  

Joi s-a desf urat o Conferin  la Universitatea Tuscia i ENEA (Agentia Nationala pentru 
noi tehnologii i dezvoltare economic  sustenabil ). Au fost rostite mesaje de bun venit din partea 
d-nei prof. Maria Antonietta Bentivegna, Director al Liceului Ruffini, prof. Alessandro Ruggieri, 
Rectorul Universit ii Tuscia i d-na Raffaella Saraconi, Evaluator în cadrul Prim riei Viterbo. A 
fost prezentat proiectul interna ional i scopul acestuia. Prin intermediul Skype, a avut loc o 
interven ie în direct din partea d-nei arhitect Mariadonata Bancher, care a vorbit despre protocolul 
colar CasaClima. Din partea ENEA, au vorbit cercetatorul Giuseppe Calabro i inginerul Nino di 

Franco. Acestuia i-au fost adresate întreb ri de c tre d-na Florescu Daniela cu privire la profesia de 
Energy Mananger, recunoscut  doar în Italia i SUA.  

Câteva ri participante la proiect au desemnat câte un reprezentant din rândul elevilor, 
pentru a rosti un discurs privind experien a lor în acest proiect. Din partea grupului din România, a 
urcat pe scen  eleva Durl  Irina, al carei discurs a fost elogiat de to i profesorii italieni prezen i în 
sala, în special pentru faptul c  a fost singurul discurs rostit atat în limba englez , cât i în limba 
italian . Un student al Universit ii Tuscia, câ tig tor al unui premiu important în domeniul 
inven iilor, a fost invitat s - i prezinte proiectul. La final, prof. Stefano Ubertini a facut o sintez  si 
a mul umit pentru prezen  tuturor persoanelor invitate.  

 
Tema elevilor, propus  de profesorii danezi, a fost aceea de a face fotografii în cadrul 

conferin ei, pe care urmau s  le posteze în timpul mobilit ii virtuale, înso ite de comentarii cu 
privire la vorbitorul surprins în imagine i discursul acestuia. Dup -amiaza, elevii s-au întors la 
coal  pentru a continua activitatea cu Decalogul. Dup  vot, s-a realizat o list  finala cu cele 10 cele 

mai importante ac iuni pozitive privind solu ii pentru reducerea consumului de energie.  
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Vineri, 30.09.2016, a avut loc un schimb cultural: Vizita în localitatea Caprarola, la Palatul 

Farnese. Dup  ce au vizitat palatul i gr dina acestuia, participan ii la proiect s-au întors la Viterbo, 
unde s-a desf urat Ceremonia de înmânare a Diplomelor de participare. S-a realizat o evaluare 
final  i s-au completat chestionare online.  

Aceast  mobilitate a stimulat interesul elevilor, prin experimentare i înv are în situa ii 
concrete, s-a dezvoltat capacitatea de orientare i încredere în sine, ini iativa, flexibilitatea i 
agilitatea mental . Au con tientizat importan a înv rii limbilor str ine, folosind metoda CLIL 
(Content Language Integrated Learning). I-a determinat pe membrii participan i la proiect s  adopte 
un comportament diferit, privind folosirea ra ional  a energiei i a dezvoltat la elevi sim ul 
responsabilit ii în alegerea unei viitoare cariere.  

 
Proiectul este realizat cu sprijin  financiar din partea Comisiei Europene in cadrul Programului Erasmus+. Toate  

i for aţiile fur izate refle tă doar opi ia autorului, iar Age ţia Naţio ală  şi Co isia Europea ă u su t respo sa ile 
pentru odul î  are este folosit o ţi utul a estor i for aţii. 

 
 

PROIECT EXTRACURRICULAR "CLUBUL DE LECTUR " 
 
 

    Prof. VÎLCEANU ALINA-ILEANA - Liceul Teoretic “Tudor Arghezi”, Craiova, jud. Dolj 
 

Tipul proiectului: proiect extracurricular  
Durata proiectului:  septembrie 2016-mai 2017 
Organizatorul proiectului:  prof .de limba i literatura român  Alina Vîlceanu 
Colaboratori:  consilier educativ, prof. Simona Ro u, prof.Dec  Minodora, consilier 

pshiopedagogic, prof.Floren a Avram. 
Scopul proiectului: Proiectul de fa  î i propune s  -i atrag  pe elevi în lumea minunat  a 

c r ilor, a lecturii, în ideea c  dac  ace tia  nu pot sau nu vor s  devin  lectori aviza i, pot s  fie, cel 
putin, ni te lectori pasiona i. 

Obiectivele proiectului 
- Formarea aptitudinilor de lectur  ale elevilor 
- Con tientizarea faptului c  acestea trebuie i pot s  fie dezvoltate, în vederea integr rii lor 

active i creative într-o societate în continu  schimbare 
- Dezvoltarea aptitudinilor de lectur  ale fiec rui elev în parte prin activit i inedite, care s  

permit  con tientizarea, de c tre elevi ,a importan ei lecturii în via a de zi cu zi, în coal , în 
societate. 
Grupul int / beneficiarii direc i ai proiectului: elevii claselor a IX-a A, E . 
Descrierea proiectului Proiectul î i va realiza, pe parcursul unui an calendaristic, 

obiectivele propuse prin întâlniri periodice, în afara orelor de curs,  prin lectura unor texte i 
realizarea unor jurnale de lectur -individuale i de grup-care vor fi postate i analizate în grupurile  
de lectur  on-line ale claselor respective. 

Activit ile proiectului 
- Anun area scopului i obiectivelor proiectului 
- Stabilirea grupurilor de elevi care particip  la proiect   
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- Stabilirea/negocierea sarcinilor i responsabilit ilor ce revin fiec rui participant în parte 
- Crearea grupurilor  de lectur  on-line pentru fiecare clas  care particip  la proiect 
- Stabilirea  graficului de desf urare a activit ilor clubului de lectur  
- Brainstorming-profesorul cere fiec rui participant s  aleag ,semestrial, cel pu in patru c r i, 

ale c ror titluri s  alc tuiasc  un text poetic, i s  posteze textul astfel ob inut în grupul de 
lectur  on-line 

Elevii vor avea obliga ia, pe parcursul fiec rui semestru al anului colar, s  citeasc  cele patru 
c r i/texte alese i s  posteze, pe m sur  ce le citesc,câte o pagin  de jurnal de lectur  în grupul on-
line al clasei; la sfâr itul fiec rui semestru,vor realiza, împreun  cu profesorul, un top 10 al celor 
mai interesante/instructive c r i citite de elevii clasei, iar cititorii pasiona i,care vor avea cea mai 
bogat  experien  de lectur ,vor fi premia i cu câte o carte   

Modalit i de evaluare a proiectului 
- analiza S.W.O.T 
- evalu ri de etap  ale jurnalelor de lectur  
- autoevaluare/coevaluare 
- observare sistematic  
- jurnale de lectur  

 
 

IMPACTUL APLICA IILOR CROSS-CURRICULARE ÎN EVALUAREA 
FORMATIV  A ELEVILOR 

 
 

Prof.  POPA DANIELA MARIA1 şi prof. T NEA -MIREA LILICA2 –  
1,2Liceul Teoretic "Tudor Arghezi", Craiova, jud. Dolj 

 
Ridicarea standardului de înv are în Europa, l rgirea şi facilitarea accesului pentru înv are 

pe tot parcursul vie ii, actualizarea definirii competen elor de baz  pentru o societate a cunoaşterii, 
deschiderea înv mântului şi form rii profesionale c tre mediul local, c tre Europa şi c tre lume, 
utilizarea eficient  a resurselor prin introducerea asigur rii calit ii în şcoli şi în institu ii de formare 
profesional  sunt doar câteva repere stabilite în cadrul Consiliului de la Lisabona în 2000 şi în 
Declara ia de la Copenhaga din noiembrie 2002. Educa ia ecologic  este „procesul de recunoaştere 
a valorilor şi de în elegere a conceptelor, în aspectul form rii şi dezvolt rii deprinderilor şi 
atitudinilor necesare pentru în elegerea corect  şi aprecierea interdependen ei dintre om, cultur  şi 
factorii  de mediu”14. Tema acestui articol va aborda problema aplica iilor cross-curriculare în 
evaluarea formativ  a elevilor pentru educa ie ecologic . 

Educa ia ecologic  presupune atât formarea unui comportament corect fa  de mediul 
ambiant cât şi implicarea activ  în procesul de adoptare a deciziilor de mediu.  Pentru realizarea cu 
succes a educa iei ecologice este  esen ial  îmbinarea efectiv  a formelor de "educa ie alternativ " 
cu formele de educa ie institu ionalizat . Educa ia ecologic  este un proces continuu, începând cu 
vârsta preşcolar  şi continuând cu toate stadiile formale şi nonformale. Şcoala transform  aceste  
obiective generale, prin con inuturile curriculare din planurile cadru pentru înv mântul gimnazial 
în cadrul orelor de educa ie tehnologic  care au alocate capitole speciale de educa ie ecologic , dar 
şi în cele din înv mântul preuniversitar, de la filiera tehnologic , la clasele de protec ie a mediului  
în deziderate de convie uire demn  pentru viitori cet eni responsabili.15 Implicarea const  în 
disponibilitatea de a participa la administrarea durabil  a mediului  atât din experien  practic , cât 

                                                           
14 Borza Dorina,  Educa ia pentru protec ia mediului la ora de dirigen ie, Editura Eurodidact, Cluj-
Napoca, 2004, p. 35 
15 www.edu.ro 
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şi din anumite reac ii la nivel intelectual şi emo ional. Competen ele sociale formate prin educa ia 
ecologic  ofer  fiec rui adolescent oportunit i pentru utilizarea responsabil  a resurselor naturale. 

Preg tirea adolescen ilor în orice calificare  vizeaz  o atitudine responsabil  fa  de mediu în 
cadrul domeniului lor de activitate, precum şi implementarea corect  a acestora. Este necesar ca 
toate institu iile de educa ie şi înv mânt s  aib  strategii proprii, pentru a îmbina educa ia formal  
cu cea ecologic . To i educatorii - profesorii, liderii ONG-urilor, p rin ii- trebuie s  fie preg ti i în 
mod corespunz tor, s  fie stimula i pentru a implementa şi pentru a evalua educa ia ecologic . 
Totodat , familia  trebuie s  participe activ, s   colaboreze eficient cu şcoala în trezirea interesului 
pentru educa ia ecologic  şi calitatea mediului. Pentru a dezvolta capacitatea adolescen ilor de a lua 
decizii prietenoase mediului16, este esen ial   dezvoltarea sistematic  a educa iei ecologice. 

Astfel, abordarea principalelor probleme ecologice locale, regionale sau globale asigur  
posibilitatea adolescen ilor de a-şi crea o atitudine pozitiv  şi un ataşament fa  de mediul natural în 
care se dezvolt . O strategie adecvat , urmat  de tactici pedagogice adaptate intereselor şi 
particularit ilor elevilor integrate într-un plan de ac iune pentru promovarea sistematic  a educa iei 
ecologice vor fi benefice nu numai pentru mediul natural dar şi pentru dezvoltarea ulterioar  a lor  
ca adul i responsabili. Protejarea naturii, cunoaşterea şi respectarea  legilor de existen   şi evolu ie 
a ei, în toate componentele: roci, soluri, ape, aer, clim , flor   înseamn  a proteja îns şi via a şi 
s n tatea fiec ruia. 

Educa ia ecologic  studiaz  influen a activit ilor umane asupra mediului înconjur tor, 
punând accent pe conştientizarea comportamentului adolescen ilor asupra calit ii mediului, s  
coreleze  cunoştin e referitoare la sistemele sociale şi ecologice, având şi o component  afectiv : 
domeniul responsabilit ii, sistemul de valori, atitudinile necesare construirii unei societ i durabile. 
Studiul problemelor de mediu nu se realizeaz  doar pe baza con inuturilor informative, ştiin ifice ci 
trebuie s  in  cont şi de factorii istorici, culturali, sociali, deoarece educa ia ecologic  cuprinde  
orice tip de activitate şcolar , activit i ştiin ifice, literare, artistice, plastice, sportive. Formele de 
evaluare vor fi, implicit, diversificate: observa ii, experimente, povestiri ştiin ifice, desene, activit i 
practice, plimb ri, drume ii, excursii, vizion ri de diapozitive, jocuri de rol, orient ri turistice, 
labirinturi ecologice, colec ii, expozi ii, spectacole, vizion ri de emisiuni TV, expedi ii, tabere, 
concursuri, elaborare de pagini WEB.  

Con inuturile  propuse  vor fi abordate crosscurricular, pentru o clas  de liceu, indiferent de 
filier , profil sau specializare, astfel: 
 Ora de geografie: Excursie tematic  "Cartierul meu, oraşul meu", Afiş cu tema "Poluarea în 

diferite anotimpuri", sesiune de referate "P mântul - planeta vie"  
 Ora de biologie: Activitate practic  în gr dina botanic  "Copac tân r, copac b trân", "Natura, 

izvor de s n tate" 
 Ora de limba şi literatura român : Eseu cu tema : "Revedere" 
 Ora de consiliere şi orientare: Realizarea unui "Mic dic ionar ecologic", vizionarea filmului 

"Focul şi paza contra incendiilor" 
 Ora de psihologie: Dezbatere pe tema: "Introspec ie psihologic -desen şi interpretare: Copacul 

meu" 
 Ora de informatic : Realizarea unei pagini WEB "Reclame ecologice", PPT "S.O.S. natura !" 
 Ora de religie: Mas  rotund  "Pomul vie ii - pomul cunoaşterii" 
 Ora de educa ie antreprenorial : Realizarea unui plan de afaceri  "Firm  european , firm  

ecologic " 
 Ora de educa ie plastic : Expozi ie cu tema "Culorile planetei P mânt", confec ionarea de  

"M şti ecologice". 

                                                           
16 Cristea Vasile,  Ocrotirea naturii şi protec ia mediului în România, Editura Cluj University Press, 
Cluj-Napoca, 1996, pp. 78-81 
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Principiile urmate în educa ia ecologic  se refer  la abordarea mediului în totalitatea lui: 
natural şi artificial, tehnologic şi social, economic şi politic, cultural şi istoric, moral şi estetic. 
Explorarea problemelor ecologice majore permite elevilor informarea şi sensibilizarea cu 
problemele actuale şi poten iale, luând în considerare evolu ia lor, promovarea valorilor europene, a 
înv rii prin cooperare, implicarea în activit i cu caracter experimental şi demonstrativ; 
dezvoltarea aptitudinilor de cercetare, explorare, investigare a mediului cu scopul de a crea atitudini 
pozitive fa  de mediul înconjur tor, identificarea modalit ilor de reabilitare a mediului 
înconjur tor. 

 Implicarea elevilor în via a comunit ii prin proiectele ecologice ce se vor derula urm reşte 
formarea unui comportament ecoprotectiv care va  pune bazele personalit ii şi conştiin ei viitorilor 
cet eni, pentru c  o personalitate moral  nu poate s  r mân  la nivelul exigen elor de conduit  prin 
moral , ci trebuie s  le şi aplice. 
 
Bibliografie: 

 
1. Borza Dorina,  Educa ia pentru protec ia mediului la ora de dirigen ie, Editura Eurodidact, 

Cluj-Napoca, 2004, p. 35 
2. Cristea Vasile,  Ocrotirea naturii şi protec ia mediului în România, Editura Cluj University 
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PARTENERIATUL STRATEGIC ERASMUS +  
„CROSS-CURRICULAR APPROACHES TO MATHEMATICS AND 

SCIENCES IN FORMAL AND INFORMAL CONTEXTS” 
 
 

Prof. B RBULESCU ANCA1, prof. ROTARU CRISTINA2 –1,2L. T. "T. Arghezi",Craiova, jud. Dolj 

 
Institutii partenere: 
 Liceul Teoretic "Tudor Arghezi", Craiova, Romania- coordonator proiect 
 Körfez FEN LISESI, Körfez, Turcia 
 I.E.S. "La Escribana", Villaviciosa de Córdoba, Spania 
 Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Jozefa Wybickiego, Somonino, Polonia 
 4th General Lyceum of Chania, Chania, Grecia 
 Liceo Scientifico Statale "Paolo Ruffini", Viterbo,  Italia 
 Gimnazija Gospic, Gospic, Croatia 
Perioada de implementare:2015 – 2017 
Grup int : elevi de liceu de la profilul real, profesori din diverse arii curriculare 
Limba de comunicare a proiectului: limba englezǎ 
Site-ul proiectului: https://sites.google.com/site/ccatosciences/ 
Prezentarea proiectului si a activit ilor: 
Parteneriatul strategic Erasmus + „Cross-Curricular Approaches to Mathematics and Sciences in 
Formal and Informal Contexts”,  2015-1-RO01-KA219-015034_1, a fost ini iat din dorin a de a 
stimula interesul  elevilor nostri pentru studiul unor discipline considerate „grele”, precum 
matematica şi ştiin ele exacte, de a ridica nivelul de în elegere şi cunoaştere a acestor discipline prin 
utilizarea unor abord ri cross-curriculare care, deşi nu noi, sunt foarte pu in utilizate în procesul de 
predare-înv are  în rile din spa iul european. Mai mult,  prin activit ile de proiect, ne-am propus 
s  eviden iem legatura dintre conceptele teoretice şi realitatea înconjur toare.  
Un important rezultat intelectual al proiectului, elaborat în echip   multina ional , este un pachet 
educa ional complet, conceput pentru a fi implementat la clasele din primii doi  ani de liceu, pentru 
grupa de vârst  a elevilor, 15-17 ani.  Pachetul cuprinde manualul elevului, care include 35 de 

https://sites.google.com/site/ccatosciences/
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unit i cross-curriculare de înv are,  manualul profesorului, care cuprinde sugestii metodologice cu 
privire la modalit i de implementare a activit ilor prev zute în manualul elevului, o culegere de 
teste concepute pentru fiecare  unitate cross-curricular  (70 de teste),  care con in itemi apartinând 
tuturor disiplinelor studiate în cadrul unit ilor, un ghid video în dou  volume cu înregistr ri 
realizate pe parcursul implement rii lec iilor, precum şi o brosura cu chestionare care pot fi utilizate 
atât înainte de implementarea unit ilor, cât şi dup  aceea,  pentru a culege informa ii (atât de la 
profesori, cât şi de la elevi) relevante privind eficien a activit ilor implementate, care poate fi 
utilizat ca instrument pentru îmbun t irea activit ilor urm toare. Manualul profesorului, împreun  
cu manualul elevului şi culegerea de teste sunt disponibile la urm toarele adrese 

http://lectura.bibliotecadigitala.ro/?p=2764,  http://lectura.bibliotecadigitala.ro/?p=2769,  
http://lectura.bibliotecadigitala.ro/?p=2786 , putând fi desc rcate gratuit de c tre to i cei interesa i. 
Mai mult, unit ile cross-curriculare sunt înc rcate pe platforma proiectului 
http://www.crosscurricularapproachestosciences.eu. Aceasta a fost utilizat  de c tre elevi şi 
profesori cu prilejul mobilit ilor din Polonia  -Short-term Exchange of Groups of Pupils- din 
octombie 2016 şi în continuare va fi accesat  în cadrul celui de-al doilea flux de schimb de elevi pe 
termen scurt, care se va desf şura în luna mai 2017 în România. 

În plus, în luna mai 2016 în şcolile partenere s-a desf şurat simultan un concurs on-line, 
intitulat „Links to the Real World”, care s-a dovedit a fi foarte apreciat de c tre elevi gra ie faptului 
c  aceştia şi-au putut testa cunoştin ele într-un mod inedit şi compara rezultatele ob inute cu cele ale 
colegilor lor str ini. A doua edi ie a concursului se va desf şura în aprilie 2017, implicând şi elevi 
de la alte şcoli din comunit ile locale şi diversificând modalitatea de desf şurare prin organizarea 
concursului pe mai multe sec iuni.  

Apreciem c  impactul activit ilor de proiect asupra elevilor şi profesorilor din grupul int  
este unul semnificativ deoarece profesorii au avut posibilitatea dezvolt rii profesionale prin 
implicarea în conceperea şi implementarea unit ilor cross-curriculare şi a celorlalte activit i de 
proiect, şi au înv at despre managementul de proiect, în timp ce elevii au avut şansa de a studia 
matematica şi ştiin ele în cadru  diferit de cel tradi ional,  prin metode şi tehnici noi, de a îşi forma 
şi dezvolta abilit i multiple de rela ionare şi comunicare, lingvistice şi digitale. Un element de 
noutate este şi formarea elevilor ca peer-traineri şi valorificarea lor ca elevi resurs  în asigurarea 
sustenabilit ii proiectului. 

În ceea ce priveşte impactul proiectului asupra institutiei, remarc m creşterea prestigiului 
liceului în cadrul comunit ii locale, facilitarea schimbului de experien  la nivel European, 
creşterea calit ii actului educa ional prin integrarea abord rilor cross-curriculare a lec iilor cu 
caracter ştiin ific (aplicarea de metode inovative).  Mai mult decât atat, liceul nostru devine furnizor 
de expertiz  în domeniul implement rii lec iilor cu caracter cross-curricular precum şi îşi 
îmbun t eşte şi diversific   oferta educa ional  a Curriculumului la decizia şcolii. 

Aspectele men ionate mai sus au fost identificate de elevii şi de profesorii şcolii care au 
r spuns la întreb rile din chestionarul de evaluare a impactului aplicat dupa încheierea primului an 
de implementare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lectura.bibliotecadigitala.ro/?p=2764
http://lectura.bibliotecadigitala.ro/?p=2769
http://lectura.bibliotecadigitala.ro/?p=2786
http://www.crosscurricularapproachestosciences.eu/
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Ilustrarea graficelor pentru diferite tipuri de func ii 

https://www.youtube.com/watch?v=xsDXe1jS3Z8&feature=youtu.be 
 

Proiectul este realizat cu sprijin  financiar din partea Comisiei Europene in cadrul Programului Erasmus+. Toate  

i for aţiile fur izate refle tă doar opi ia autorului, iar Age ţia Naţio ală  şi Co isia Europea ă u su t respo sa ile 
pe tru odul î  are este folosit o ţi utul a estor i for aţii. 

 
IYOUTH -EMPOWERING EUROPE’S YOUNG INNOVATORS –  

THE DESIRE TO INNOVATE 
 

prof. CAMELIA BUZATU, coala Gimnazial  ”Gheorghe i eica”, Craiova, jud. Dolj 

 
În prezent mul i oameni vorbesc despre ”inova ie” i despre cum 
” colile are trebui s  se schimbe” deoarece colile se demodeaz  
nefiind capabile s  ofere tinerilor ce au nevoie.  
Comisia European  invit  colile i alte institu ii s  fac  
experimentul ”cum se pot schimba colile” i cum tinerii pot fi interesa i de inova ie. De aceea am 
creat proiectul iYouth. Proiectul este pl tit de Comisia European  i titlul s u înseamn  tineret 
inovator. 

Acesta ca i alte proiecte a încercat s  fac  experimente în coli în leg tur  cu modalit i de 
înv are i mai ales experimente care lucreaz  împreun  cu tinerii pentru a afla ce este inova ia i 
cum pot fi ei interesa i de aceasta. Pentru a câ tiga interesul tinerilor în inova ie i a g sii noi forme 
de activit i, ei vor trebui fi implica i pe tot parcursul celor doi ani de proiect i chiar s  fie pionii 
principali ai proiectului. În coli primim cuno tiin e de la profesori i din diverse materiale dar nu 
invent m, nu g sim noi modalit i i nu schimb m lucruri, ceea ce am putea face în cadrul viitoarei 
slujbe. Acest lucru ar trebui schimbat.  

Asta ar însemna s : 
- punem întreb ri i s  fim critici; 
- încerc m s  g sim noi moduri de rezolvare a problemelor reale; 
- invent m lucruri noi i folositoare; 
- s  lucr m cu lumea real  pentru a schimba ceea ce nu func ioneaz  bine; 
- s  fim permanent interesa i de a crea noi lucruri, de a experimenta i asuma riscuri. 
   

iYouth -Empowering Europe’s Young Innovators – the desire to innovate-KA2-2016-1-RO01-KA201-024399 

https://www.youtube.com/watch?v=xsDXe1jS3Z8&feature=youtu.be


~ 260 ~ 

 

Vrem s  lucr m în patru etape lungi, fiecare implicându-ne în activit i 
care vor preg ti etapa urm toare. 
ETAPA 1 – Vom cunoa te proiectul i vom crea mici activit i în 
comunit ile locale, care vor fi coordonate de proiect. 
ETAPA 2 –Echipele de tineri din rile participante vor hot rî ce fel de 
activit i de inova ie vor s  desf oare i cum. Vom înv a cum s  lucr m cu celelalte echipe online. 
ETAPA 3 – Se va lucra cu ceea ce trebuie schimbat în comunitate, ce nu merge bine sau ce este 
nevoie i nu exist  înc .  Va fi foarte interesant, deoarece va trebui s  descoperim de ce are nevoie 
comunitatea. 
 ETAPA 4 – Se nume te etapa Inoveaz  la MAX. Vom aduna tot ce am înv at în primele 3 etape. 
Din acest moment ve i deveni exper i! Vom crea o mul ime de lucruri interesante folosind 
tehnologia creativ . Apogeul acestei etape vor fi cele 5 zile petrecute împreun  în Polonia: cei 40-
50 de tineri implica i în proiect vor lucra împreun  pentru ob inerea interesantelor rezultate ale 
proiectului.  
Ce se va întâmpla? 
Fiecare coal  din proiect va avea 2 echipe a câte 5 (aprox) elevi, sus inute de un profesor i un 
partener local. Fiecare echip  î i va alege un c pitan care va participa la toate întâlnirile proiectului 
– de planificare a activit ilor din cele 4 etape. Deci 10 c pitani se vor întâlni i vor lucra împreun  
la întâlnirile de 2 zile din diferite ri. Vor participa de asemenea profesorul i conduc torul local de 
proiect.   
La finalul proiectului ve i fi invita i s  c l tori i în Polonia i s  lucra i cu tinerii din alte ri. Multe 
dintre activit i vor avea loc în afara colii, dar pentru a avea parte de lucruri interesante e nevoie de 
efort.  
Avantajele implicarii in proiect: 
-vei experimenta un nou mod de a lucra în coal ; 
-te vei implica în multe lucruri care se întâmpl  în Europa; 
-vei lucra cu al i oameni i institu ii; 
-  lucru în echip ; 
- vei lucra cu elevi i echipe din alte ri i vei afla ce sunt formele de lucru online; 
- vei experimenta lucruri care pot fi importante pentru coal  i pentru ceea ce vrei s  faci dup  
coal ; 

- î i vei exersa engleza în mod natural i diferit fa  de situa ia de predare; 
- împreun  cu echipa vei c l tori în Polonia i vei petrece aproape o s pt mân  lucrând cu colegii 
din alte ri; 
- vei fi implicat în ob inerea rezultatelor ce vor fi împ rt ite în toat  Europa i vei fi mândru de 
asta i multe altele. 
Ce ar trebui s  tii înainte de a intra în proiect? 
În primul rând te vei implica de bun  voie. Nu este nicio obliga ie i nimeni nu te va for a. Trebuie 
s  te implici doar din interes i curiozitate. Dar ar trebui s - i pui câteva întreb ri înainte:  
Sunt preg tit s  fac munc  în plus? 
Sunt cu adev rat interesat s  încerc aceste lucruri noi? 
M  cred în stare s  urm resc i s  m  implic pe toat  durata proiectului? 
Dac  ai r spuns ”Da” la aceste întreb ri, bun venit la proiectul iYouth! 
 

Proiectul este realizat cu sprijin  financiar din partea Comisiei Europene in cadrul Programului Erasmus+. Toate  

i for aţiile fur izate refle tă doar opi ia autorului, iar Age ţia Naţio ală  şi Co isia Europea ă u su t respo sa ile 
pe tru odul î  are este folosit o ţi utul a estor i for aţii. 

Bibliografie:  
 

 https://basecamp.com/3560585/ 
 www.gheorghetiteica.ro 

 

https://basecamp.com/3560585/
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ABORDARE CROSS-CURRICULAR  A TEMEI ”MI CAREA. APLICA II” 

 
 

Prof.  ROŞCA CAMELIA - AIDA, Liceul Teoretic "Tudor Arghezi", Craiova, jud. Dolj 
 

Disciplina: biologie ( corelat  cu fizic ) 
Competen e specifice: 

 Identificarea principalelor grupe de muşchi  si a rolului lor in efectuarea miscarilor motrice 
la om 

 Identificarea tipurilor  de articula ii ( parghii de diferite ordine) 
 Realizarea de conexiuni intra-, inter- şi transdisciplinare  

Timp alocat: 1 or  
Vȃrsta elevilor: 16-17 ani 
Se porneste de la premisa c  elevii cunosc:  

 Principalele grupe de muschi la om (clasificare) 
 Tipurile de pârghii ( de ordinul I, II si III)  
 În timpul activita ilor sportive consumul energetic este  foarte mare într-un timp foarte scurt  
 În timpul oricarei mişc ri energia consumat  de om se transforma par ial în lucru mecanic.  

Materiale  şi echipamente: fişe de lucru, planşe 
Metode şi proceduri:  studiul de caz, dezbaterea  
Strategia:  
Etapa 1 - profesorul reactualizeaz  no iunile teoretice achizi ionate anterior ( 5-10 minute) 
Elevii sunt solicita i s  r spund  la cateva întreb ri: 
• În ce se transform  par ial energia consumat  de om în  timpul oricarei mişc ri efectuate? 
• Se ştie c  mersul/alergarea este o mişcare complex , simetric , reciproc  şi automatizat . Ce 

categorie de muschi este responsabil  de mişc rile voluntare  ale corpului uman? Ce for e 
contribuie la realizarea acestor mişc ri?   

• Enumera i câteva dintre for ele interne ale organismului (ex. for a muscular , for e de rezisten  
pasiv   a esuturilor, for e interioare de reac ie) care interactioneaz  în timpul mişc rii cu for a 
de greutate a corpului, cu reac iunea sprijinului şi cu for a de rezisten  a mediului. 

• Cum trebuie adaptat  alimenta ia în perioada antrenamentelor care presupun eforturi fizice 
deosebite?  

Etapa 2 – Aplica ii 
Sarcina de lucru 1 Identificarea pârghiilor osoase din corpul uman şi a modului lor de func ionare  
Contextul implement rii lec iei: formal în laboratorul de biologie/sala de clas  
 Obiective:  
 S  formeze şi/sau s  dezvolte competen e şi abilit i de observare, analiz  şi interpretare, 

utilizând instrumente şi proceduri specifice fizicii şi biologiei    
 S  dezvolte competen e de lucru în echip  şi interpersonale   
Timp alocat: 15-20 minute 
Organizarea: lucru în echip  
Procedura:  Elevilor li se pune la dispozi ie o fiş  de lucru şi li se solicit  s  localizeze câte o 
pârghie de fiecare ordin prezent  în  corpul uman, apoi s  identifice punctul de sprijin, for a activ  
şi cea rezistent  pentru fiecare tip de pârghie şi s  reprezinte grafic fortele. 
Solu ie sugerat : pârghie de ordinul I se g seşte la nivelul articula iei atlantooccipitale (for a activ  
este reprezentat  de muşchii cefei iar for a rezistent  de greutatea capului), singura pârghie de 
ordinul II este la articula ia talocrural  în pozi ia stând pe vârfuri iar pârghiile de ordinul III sunt  
cele mai r spândite. 
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Sarcina de lucru 2. Identificarea  muşchilor stria i (scheletici) responsabili de mişc rile voluntare  
ale corpului uman  
Contextul implement rii lec iei: formal în laboratorul de biologie/sala de clas  
Obiective:  

 S  cunoasc  clasificarea muşchilor dupa form /specializare/etc. 
 S  identifice muşchii stria i implica i în locomo ie ( mers/alergare/etc.) 
 S  dezvolte competen e de lucru în echip  şi interpersonale   

Timp alocat: 10-15 minute  
Organizarea: lucru în echip  
Procedura:  Elevilor li se pune la dispozi ie o fiş  de lucru şi li se solicit  s  analizeze şi  s  
identifice musculatura striat  care particip  la mers. C ror muşchi le revine ponderea semnificativ   
în locomo ie? 
Solu ie sugerat : În timpul mersului ac ioneaz  majoritatea grupelor musculare ale corpului, dar 
ponderea semnificativ  o au muşchii membrelor inferioare. Exemple de muşchi implica i în mers: 
muşchii fesieri, muşchii adductori ai coapsei, muşchiul cvadriceps femural, musculatura gambelor, 
muşchii extensori ai labei piciorului, etc. 
Sarcina de lucru 3. Studiu de caz. Fazele mersului. Pasul dublu  
Contextul implement rii lec iei: formal în laboratorul de biologie/sala de clas  sau informal  
Obiective:  

 S  identifice unitatea func ional  în mers constituit  de pasul dublu 
 S  analizeze cele 6 faze succesive ale pasului dublu   
 S   observe c  mişc rile membrelor superioare au rolul de a corecta în parte deplasarea 

centrului general de greutate datorit  mişc rilor membrelor inferioare şi torsiunii 
trunchiului. 

Timp alocat: 10-15 minute  
Organizarea: lucru în echip  
Procedura:  Elevilor li se prezint  o scurt  prezentare multimedia cu descrierea celor 6 faze 
succesive ale pasului dublu. Se discut  fiecare faza pe rând şi se încearc  exemplificarea direct  de 
c tre elevi. Elevii sunt solicita i s  analizeze şi mişc rile pe care le execut  cu bra ele în timpul 
mersului (dac  activitatea poate fi implementat  outdoor se poate exemplifica mersul pe plan 
înclinat descendent/ascendent, mersul prin înfruntarea unui obstacol (vânt, împingerea unei greut i, 
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etc.), mersul cu purtare de greut i, mersul prin tatonare –de exemplu în întuneric sau legat la ochi-, 
etc. 
Solu ie sugerat : Pasul dublu prezint  6 faze succesive care se pot grupa în dou  perioade distincte 
de: 
 sprijin care cuprinde amortizarea, momentul verticalei piciorului de sprijin şi impulsia  
 oscila ie care include faza pasului posterior, momentul verticalei piciorului oscilant şi pasul 

anterior. 
Etapa 3 Evaluare prin alte teme de lucru   
Tema 1. În sporturile nautice este folosit  ca for  motrice musculatura corpului transmis  apei prin 
rame sau vâsle. În probele de caiac-canoe vâslele actioneaz  asupra apei cu o for , iar apa 
actioneaz  la rândul ei asupra b rcii  prin intermediul vâslelor barca c p tând o mişcare accelerata. 
Acest fapt constitue un exemplu  de activitate sportiv  în care este reflectat unul din principiile 
mecanicii newtoniene adicǎ ............................................................................... 
 Enunta i acest principiu şi g si i un alt exemplu de activitate sportiv  în care acesta este ilustrat. 
 Precizaşi minim trei muşchi implica i în probele de caiac-canoe  
Solu ie sugerat : principiul ac iunii şi reac iunii. ( muşchii antebratului, muşchii palmari, muşchiul 
biceps branhial etc.) 
Tema 2. Corpul omenesc are tendin a de a se scufunda în ap . Acest lucru este împiedicat 
executând mişc ri de plutire, membrele efectuând mişc ri de sus în jos ridicând corpul. Condi iile 
de plutire sunt cu atât mai bune cu cât densitatea lichidului este mai .....................( ex. ap  s rat ). 
În apa suprasaturat  salin înot torul se poate men ine la suprafa  aproape f r  nici o mişcare 
ajut toare deoarece pierde 100 % din ..........proprie.  
Solu ie sugerat : mare; greutatea  

 

Bibliografie: 
 
1. Biologie- manual de clasa a XI-a, autori: Dan Cristescu, Carmen S l v stru, Bogdan Voiculescu, 
Cezar Th. Niculescu, Radu Cârmaciu,  Editura Corint, Bucureşti, 2008 
 

 
PREDAREA TIIN ELOR PRIN INVESTIGA IE 

 
 

Prof. GABRIELA TRU , Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova, jud. Dolj 
 

În elegerea ştiin ei pentru publicul larg este în mare m sur  influen at  de experien ele tr ite 
în s lile de clas . Prin urmare, este important ca profesorii de ştiin e s  în eleag  ştiin a şi s  dea 
elevilor o reprezentare exact  a acesteia. Ştiin a cuprinde, prin defini ie, un sistem de cunoştin e, un 
proces de cercetare, dar şi persoanele implicate în procesul de cecetare. Profesorii de ştiin e, de 
obicei, se concentreaz  pe setul de cunoştin e, specific disciplinelor predate. Elevii trebuie s  
în eleag  procesul de cercetare ştiin ific . În elegerea ar trebui s  apar  ca rezultat al experien elor 
ştiin ifice de la clas  şi din afara şcolii. Sunt pu ine defini iile ştiin ei care s  includ  si persoanele 
implicate în procesul de cercetare. Istoria ştiin ei a dovedit, de multe ori, c  face şi un istoric al 
cercet torilor. 

Diferite modele de cercetare ştiin ific  s-au dezvoltat puternic, în ultimii ani. Scopul tuturor 
modelelor a fost acela de a acumula noi cunoştin e valide si pertinente. Profesorii de ştiin e trebuie 
s  în eleag  punctele forte şi cele slabe, procedurile, precum şi problemele specifice diferitelor 
modele de investiga ie. În sala de clas , pentru predarea ştiin elor ar trebui s  existe un echilibru 
între sistemul de cunoştin e, procesul de investigare, şi ini iativa celor care sunt implica i. 

Înv area prin investiga ie a fost oficial promovat  în multe ri ca acel tip de pedagogie 
necesar pentru îmbun t irea modului de înv are al ştiin elor. Investiga ia poate fi definit  ca 
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"procesul inten ionat de diagnosticare de probleme, prin criticarea experimentelor şi identificarea 
alternativelor, planificarea investiga iilor, emiterea de ipoteze de cercetare, c utarea de informa ii, 
construirea de modele, dezbateri cu colegii, si formarea de argumente coerente". 

Aceasta defini ie este adesea folosit  ca o modalitate de a pune în aplicare în şcoli metoda 
ştiin ific : "Diferen a esen ial  dintre formulele actuale de cercetare fa  de cele tradi ionale prin 
metoda ştiin ific  este recunoaşterea explicit  c  investiga ia este ciclic  şi neliniar ”. Înv area 
ştiin elor ca investiga ie include modul în care progreseaz  cercetarea ştiin ific , analiza şi procesul 
de cercetare efectuat de al ii, folosind uneori şi perspective istorice. Înv area prin investiga ie sau 
înv ând "abilit ile necesare pentru a face o cercetare ştiin ific ", implic  elevul în a adresa 
întreb ri de cercetare, în a genera noi ipoteze; proiectând experimente pentru verificarea, 
construirea şi analiza de argumente pe baza dovezilor existente, recunoscând existen a explica iilor 
alternative si comunicarea argumentelor ştiin ifice. Predarea ştiin elor prin investiga ie pune la 
dispozi ie nu numai informa ii ştiin ifice, dar i strategiile potrivite pentru a face investiga ie şi mai 
mult decât atât, o în elegere a ceea ce ancheta ştiin ific  reprezint . 

Pentru a aplica la clas  metoda investiga iei trebuie respectate trei componente esen iale: (1) 
cadrele didactice trebuie s  în eleag  exact ceea ce presupune cercetarea ştiin ific ; (2) cadrele 
didactice trebuie s  dispun  de o în elegere suficient  a structurii şi a con inutului disciplinei 
tiin ifice predate; (3) cadrele didactice trebuie s  se perfec ioneze în a utiliza tehnicile de predare a 

investiga iei. Este important  identificarea distinc iei între con inutul cerut pentru a fi abordat prin 
investiga ie mai întâi de profesori şi apoi de c tre elevi, şi tehnica de investiga ie utilizat  de c tre 
profesori pentru a sprijini elevii s  înve e ştiin ele. Profesorii de ştiin e trebuie s  diferen ieze cele 
trei concepte. Primul pas în investiga ie este descrierea metodelor şi a tehnicilor folosite de c tre 
oamenii de tiin ; urm torul pas presupune ca investiga ia s  fie privit  ca un set de abilit i, 
competen e cognitive pe care elevii pot s  le dezvolte şi ultimul pas ar fi un sistem de strategii de 
predare care pot facilita înv area prin cercetarea ştiin ific , dezvoltarea abilit ilor de investiga ie şi 
în elegerea conceptelor şi a principiilor ştiin ifice. 

Din punctul de vedere al muncii elevului, descrierea investiga iei sau a rezultatelor unei 
evalu ri de performan , poate reprezenta un demers valoros pentru profesori. Un num r de 
întreb ri pot fi abordate şi pot fi discutate cu referire la abilit ile de investiga ie ale elevilor. Elevul 
a adresat o întrebare la care poate avea raspunsuri clare? Oare designul investiga iei demonstreaz  
c  elevul în elege cum poate controla variabilele? Cât este de elaborat  explica ia elevului? Este 
bazat  pe dovezi? Elevul a aplicat cunoştin ele sale în mod corespunz tor cu aceast  nou  situa ie? 
Respectarea temelor, a cerin elor cuprinse în curriculum poate fi abordat  diferit.  

Atunci când elevii înva  pe baza investiga iei ştiin ifice, se întâmpl  urm toarele lucruri: 
Elevii se v d pe ei înşişi ca participan i activi în procesul de înv are 

• Ei urm resc cu ner bdare s  parcurg  disciplinele ştiin ifice. 
• Ei demonstreaz  c  au dorin a de a afla mai multe.  
• Ei doresc s  colaboreze şi s  lucreze în cooperare cu colegii lor. 
• Ei sunt încrez tori în for ele lor i doresc s  se implice în cercetarea ştiin ific ,  
• Ei manifest  dorin a de a schimba idei, de a-şi asuma anumite riscuri, şi vor da dovad  de un 

scepticism s n tos. 
 Ei respect  toate persoanele, chiar dac  au puncte de vedere diferite. 

• Elevii accept  " invita ia la înv are" şi se implic  uşor în procese de explorare.  
• Ei sunt curio i şi fac observa ii  
• Ei au posibilitatea în timp de a încerca şi de a persevera cu propriile lor idei. 
• Elevii planific  desf şurarea investiga iilor: 
• Ei au conceput un test corect ca mijloc de a-şi testa ideile, nu aşteapt  s  li se spun  ce s  

fac   
• Ei planific  şi verific  în diferite moduri ideile emise i planificate 
• Ei realizeaz  investiga ii, folosind cu discern mânt materiale reale, observînd, m surând şi 

înregistrând datele.  
Elevii comunic  printr-o varietate de metode:  
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•    Ei îşi exprim  ideile într-o varietate de moduri: jurnale, rapoarte, desen, grafic , h r i,  
•    Ei ascult , vorbesc şi scriu despre ştiin  cu p rin ii, profesorii, si colegii lor  
• Ei folosesc limbajul specific disciplinelor ştiin ifice.  
• Ei comunic  nivelul de în elegere al conceptelor pe care le-au studiat pân  în prezent. 
• Elevii propun solu ii şi explica ii, construind un sistem de concepte: 
• Ei ofer  explica ii, atât dintr- un "depozit", cât şi din experien a anterioar , pe baza 

cunoştin elor dobândite ca urmare a desf şur rii activit ii de investiga ie 
• Ei folosesc investiga ia pentru a-şi satisface propriile întreb ri  
• Ei sorteaz  informa ii pentru a decide ceea ce este important (ceea ce func ioneaz  sau nu) 
• Ei sunt dispuşi s  revizuiasc  explica iile şi s  ia în considerare ideile noi, prin care vor 

acumula noi cunoştin e (construiesc în elegerea). 
 Elevii pun întreb ri: 

• Ei solicit  întreb ri - verbal sau prin ac iuni  
• Ei folosesc întreb rile pe care le pun în timpul investiga iei i care genereaz  sau redefinesc 

întreb ri suplimentare şi idei noi  
• Ei apreciaz  şi se bucur  s  adreseze intreb ri, considerând a fi o parte important  a ştiin ei. 

Elevii folosesc observa ia:  
• Ei observ  cu aten ie, spre deosebire de cei care doar caut   
• Ei v d detalii, caut  modele, detecteaz  secven e şi evenimente; observ  schimb rile, 

asem n rile, şi diferen ele  
• Ei fac conexiuni între ideile anterior de inute.  
• Elevii critic  activitatea lor direct  în cadrul activit ii practice a tiintelor: 
• Ei creeaz  şi folosesc indicatori de calitate pentru a evalua propria lor munc  
• Ei raporteaz  şi îşi stabilesc punctele forte şi identific  eleméntele pe care ar dori s  le 

îmbun t easc  ulterior.  
• Ei reflecteaz  asupra activit ii lor i a colegilor cu responsabilitate, prin intermediul 

discu iilor cu profesorii. 
Profesorii pot aborda la lec ii predarea/înv area ştiin elor bazat  pe investiga ie, pot analiza 

ceea ce elevii vor înv a şi, în cazul în care ace tia au probleme, pot alege o alt  strategie care 
sprijin  în elegerea elevului. Profesorii pot încerca o "reaşezare a unei unit ilor de înv are", 
înlocuind astfel în curriculum-ul actual abordarea orientat  spre con inuturi cu una bazat  pe 
investiga ie. Profesorii pot analiza modul în care elevii parcurg eficient un anumit set de experien e, 
con inuturi de la un capitol pe care îl pot preda utilizând investiga ia i modul în care elevii înva  
un anumit set de experien e, con inuturi de la acela i capitol pe care il predau obi nuit, tradi ional, 
în acelaşi timp. Studierea şi folosirea frecvent  a investiga iei în predarea con inuturilor din 
curriculum poate determina în elegerea mai rapid  i de durat  a ştiin elor i stimularea activit ilor 
de cercetare atât pentru profesor cât i pentru elev. Se pot creea diferite situa ii prin care profesorii 
descoper  noi informa ii despre o tem  dat , acestea pot stimula analiza împreun  cu al i profesori, 
pot fi motiva i s  caute mai multe informa ii despre con inuturile ştiin elor predate, despre noile 
abord ri în predare. 
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S  ÎN ELEGEM MUZICA ŞI MATEMATICA 

 
Prof. DANIELA MARIA SOBARU-Liceul Teoretic ”Tudor Arghezi”, Craiova, jud. Dolj 

 

Acum 2500 de ani, Pitagora s-a servit de un instrument numit monocord (o singur  coard  
vibrant ), care este analog cu sonometrul utilizat astazi pentru studiul vibra iilor coardelor. 
Utilizând acest monocord, Pitagora i-a dat seama, cel dintâi, c  sunetul muzical (sau cel vorbit) 
este rezultatul vibra iilor regulate ale corpurilor elastice. 

De asemenea, Pitagora a constat c  atunci când vibreaz  împreun  dou  coarde, dintre care 
una este de doua  ori mai lung  decât cealalt , se aud dou  sunete, coarda mai scurt  dând 
sunetul cel mai înalt. Sunetul cel mai înalt produs de coarda scurt  este în octava fa  de sunetul 
cel mai jos produs de coarda dubl . Adic  rapoartele lungimilor i ale frecventelor sunt inverse 
unul altuia. Evaluarea simpla si precisa în rapoarte de numere întregi ale celor trei intervale 
considerate consonante perfecte, octava, cvinta si cvarta, perfecte, a constituit baza sistemului 
muzical. 

Precizându-se aceste trei intervale de baza de catre Pitagora si discipolii sai, s-a putut fixa 
ulterior gama (scara) diatonica greaca (scara lui Pitagora), ale carei sunete (note) au fost numite 
ulterior do, re, mi, fa, sol, la ,si, do. Englezii, olandezii, germanii si ungurii desemneaza cele 8 
suntele ale octavei prin litere: 

Sunetele do re mi fa sol la si do 
Notatiile prin litere C D E F G A H C 

Prin urmare, Pitagora si discipolii sai si-au dat seama ca în succesiunea sunetelor (notelor) 
muzicale intervin rapoarte constante din numere întregi ca 1,2,3,4.  Logaritmii sunt descoperiti de 
Neper, putin dupa anul 1600 e.n., astfel încât în scoala lui Pitagora (sec. VI – V î.e.n.) nu s-a stiut 
de legatura logaritmica dintre diferitele intervale. Mai târziu, s-a vazut ca daca vom considera 
lungimea sonometrului care produce pe do egala cu unitatea, lungimile pentru celelalte note sunt 
mai mici decât 1, dar totdeauna  exprimate prin numere rationale ca rapoarte de numere întregi. 
Si anume, s-a gasit ca pentru scara muzicala a lui Pitagora, avem urmatoarea corespondenta: 
Sunetele Do1 Re1 Mi1 Fa1 Sol1 La1 Si1 Do2 

Scara muzicala a lui Pitagora este convenabila pentru scrierea melodica a unei lucrari 
muzicale, dar nu-i satisfacatoare pentru scrierea armonica; de aceea, ea nu a fost folosita decât 
pâna la sfârsitul evului mediu, mai ales de catre compozitorii cântecelor bisericesti. Aparând 
necesitatea polifoniei si dezvoltându-se scrierea armonic  s-a gasit ca daca în scara lui Pitagora, 
intervalele de la do la mi, fa la la si sol la si se vor restrânge, se va obtine o intonatie mult mai 
placuta, mult mai satisfacatoare. În acest fel, toate tertele majore fa –la –do, sol- si – re, do – mi –
sol devin terte majore perfecte în raportul 4 : 5 : 6. 

Noua scara, dându-se seria sunetelor armonice, a fost numita, de aceea, scara  (gama) 
majora cu intonatie justa sau scara muzicala naturala. 

Cei vechi aveau un instrument muzical mult folosit în reprezentatiile muzicale : lira cu 8 
coarde vibrante. La aceasta lira s-au determinat raportele dintre doua sunete muzicale, precum 
tonul, semitonul, cvarta, cvinta, octava. Un interval muzical, distant dintre doua sunete sau doua 
note muzicale, poate fi reprezentat aritmetic prin câtul dintre frecventa sunetului muzical mai acut 
si frecventa sunetului muzical mai grav. Aceasta înseamna, experimentându-se în alt mod 
matematic, ca logaritmul unui interval oarecare este egal cu logaritmul frecventei notei mai înalte 
minus logaritmul frecventei notei mai joase. Dar un logaritm poate fi exprimat si ca o suma de 
logaritmi ai intervalelor componente (ceea ce înseamna, în acest caz, ca intervalul poate fi 
determinat aritmetic ca un produs de numere). 

Tonul este intervalul muzical dintre doua note consecutive ale gamei diatonice grecesti ( 
afara de intervalul dintre mi si fa sau cel dintre si si do). Semitonul este intervalul de o jumatate 
de ton, ca de exemplu, între mi si fa sau si si do. Prima este intervalul dat de aceeasi nota 
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repetata, de exemplu do1 – do1, distant zero data de aceeasi treapta; secunda este distanta dintre 
doua sunete alaturate, de exemplu, do –re, mi –fa etc.; terta este intervalul dintre trei trepte 
consecutive, de exemplu, do – mi, sol – si etc.; cvarta consta din patru trepte, deci intervalul 
dintre sunetele 1 si 4 (de exemplu do – fa); cvinta consta din cinci trepte, deci intervalul dintre 
sunetele 1 si 5 (de exemplu, do – sol), si asa mai departe; octava este intervalul dintre prima si 
ultima nota cu acelasi nume dintr-o gama (de exemplu, do- do1). 

Ce legatura exista intre logaritmi si muzica? 
- logaritmul cvartei perfecte este egal cu logaritmul octavei minus logaritmul cvintei perfecte. 
- logaritmul sextei majore marite este egal cu suma logaritmului cvartei perfecte si 
cel al tertei majore 
- Sexta mica (minora) este egala, logaritmic, cu suma unei cvarte perfecte si a unei terte minore 
micsorate 
- Septima mica ( minora) este egala, logaritmic, cu suma a doua cvarte perfecte. 

Logaritmii pot fi folositi spre a preciza intervalele muzicale, pentru ca, spre a gasi 
logartmul unui interval muzical dat, nu avem altceva de facut decât de adunat sau de scazut 
logaritmii altor intervale. 

În armonie, când este vorba de dublarea sau de suprimarea sunetelor în acorduri, 
rasturnari de acorduri, de întârzieri sau suspensii, anticipatii, broderii, apogiaturi, cadente, 
acorduri de septima dominanta sau de nona majora, alteratii coborâtoare, acorduri de undecima, 
modulatii, imitatii, progresii armonice etc., toate acestea nu se fac oricum, ci dupa anumite reguli 
bine stabilite si precis respectate de compozitori; dar regulile acestea înseamna calcul matematic. 
Si tot astfel fuga în muzica, adica lucrarea polifonica în care are loc repetarea imitativa a unuia 
sau doua subiecte dupa un anumit plan tonal-armonic, atât de întâlnita la Bach si Handel, nu se 
întocmeste oricum, ci tot dupa reguli matematice, pe care compozitorii trebuie sa le stapâneasca 
aproape intuitiv. 

Numai matematica singura însa nu este capabila sa explice totul în muzica. Nu se va 
ajunge niciodata sa se scrie muzica cu ajutorul simbolismului matematic ca, de exemplu, muzica 
în ecuatii. Dar muzica poate fi tratata prin mijlocirea matematicii, aceasta dându-i un fundament 
solid de mare profunzime. În sprijinul acestei idei, calculatoarele pot fi folosite la mecanizarea 
orchestratiilor compozitiilor muzicale. În scrierea programelor, intervin legile armoniei. 
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FIZICA – ABORDARE INTERDISCIPLINAR   
(DISEMINARE PROIECT EDUCA IONAL) 

 

Prof. CRAICIU MARIANA TAN I, L. T.” Nicolae Cartojan”, Giurgiu, jud. Giurgiu 

Tot mai mult se vorbeşte în ultima perioad  despre beneficiile educa iei nonformale care 
desemneaz  totalitatea influen elor educative ce se deruleaz  în afara clasei şi are ca deziderate s  
l rgeasc  şi s  completeze orizontul de cultur , s  îmbog easc  cunoştin ele din anumite domenii, 
s  contribuie la destinderea participan ilor, s  asigure cadrul de exersare şi de cultivare  a diferitelor 
înclina ii, aptitudini şi capacit i de manifestare a talentelor şi intereselor. 

Coordonez începând cu anul şcolar 2012-2013, proiectul cultural-ştiin ific „Finalit ile 
formative ale procesului de predare-înv are a fizicii şi a ştiin elor adiacente, prin trunchi comun, 
curriculum diferen iat şi curriculum la dispozi ia şcolii şi implica iile lor în practic  şi via a 
social ”, proiect de nivel jude ean, prin parteneriatele educa ionale încheiate. Am implicat în 

http://www.scritub.com/profesor-scoala/MATEMATICA-si-MUZICA95332.php
http://documents.tips/documents/matematica-si-muzica.html
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activit ile proiectului cadre didactice de diverse specialit i, bibliotecari, preo i etc., S.C. Apa 
Service S.A., Direc ia de S n tate Public  a Jude ului Giurgiu, Biblioteca Jude ean  “I. A. 
Bassarabescu” Giurgiu, Episcopia Giurgiului, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Teoctist 
Patriarhul”, Biserica „Buna Vestire” din Giurgiu („Biserica Tinerilor”) şi, nu în ultimul rând, elevi 
(de la profilul pedagogic, dar şi elevi care studiaz  discipline op ionale cu caracter ştiin ific), în 
scopul educ rii lor pentru o mai bun  dezvoltare personal . 

Parteneriatele încheiate au avut ca scop organizarea de activit i extracurriculare comune în 
cadrul proiectului educa ional, inându-se seama de poten ialul educativ al înv mântului 
extraşcolar şi de necesitatea lui în scopul model rii personalit ii elevilor din punct de vedere 
ştiin ific, cultural-artistic,  tehnic, ecologic şi religios. În ceea ce priveşte parteneriatul cu S.C. Apa 
Service S.A., s-a avut în vedere  şi conştientizarea importan ei apei pentru via  şi pericolul la care 
se expune omul, utilizând-o în mod defectuos. Referitor la colaborarea cu Biblioteca Jude ean  „I. 
A. Bassarabescu”, am urm rit valorificarea ofertei bibliotecii pentru formarea la elevi a unui 
comportament bazat pe curiozitate, preocupare pentru lectur , respect fa  de cultur  şi descoperirile 
ştiin ifice şi tehnice, conştientizarea importan ei cercet rilor fizicii pentru progres şi civiliza ie.  

Am avut de asemenea în vedere formarea la elevi a deprinderilor de comunicare şi 
rela ionare în contextul educa iei ştiin ifice, tehnice, ecologice, cultural-artistice, civice, religioase. 
Am urm rit totodat , creşterea prestigiului institu iilor implicate, asigurarea unui climat favorabil de 
colaborare şi dezvoltare a rela iilor comunitare. 
  În anul al doilea de proiect, am desf şurat microproiectul intitulat “Fizica-abordare 
interdisciplinar ” şi am implicat în activit i, al turi de cadre didactice din aria curricular  
“Matematic  şi ştiin e”  şi cadre didactice din ariile curriculare “Limb  şi comunicare” , “Om şi 
societate”. Abordarea interdisciplinar  tinde s  devin  un principiu fundamental al ştiin ei 
contemporane şi al unui sistem modern de înv mânt. “Interdisciplinaritatea reprezint  o 
modalitate de organizare a con inuturilor înv rii, cu implica ii asupra întregii strategii de 
proiectare a curriculum-ului, care ofer  o imagine unitar  asupra fenomenelor şi proceselor studiate 
în cadrul diferitelor discipline de înv mânt şi care faciliteaz  contextualizarea şi aplicarea 
cunoştin elor şcolare în diferite  situa ii de via ” (C. Cre u). Activit ile propuse au vizat teme ca: 
Abordarea interdisciplinar  a fizicii. De ce fizica?, Leg tura dintre biologie şi mecanic : Modelarea 
sistemului osos la om, Abordare interdisciplinar  chimie-fizic : Modele atomice, Fizica şi ingineria, 
Fizica şi tehnologia: Dragomir Hurmuzescu - un mare fizician şi un ctitor al înv mântului tehnic 
din ara noastr , Fizicieni celebri, Contribu ia fizicienilor britanici  la progresul ştiin ei şi tehnicii, 
Contribu ia fizicienilor francezi la progresul ştiin ei şi tehnicii,  Literatura şi fizica-Conexiuni 
inedite, Eminescu şi fizica, Interdisciplinaritate geografie-fizic  (Mişcarea de rota ie şi de revolu ie 
a p mântului. Consecin e, Dinamica apelor oceanice-Maree), Apa-miracolul vie ii,  
Interdisciplinaritate psihologie-fizic : Legile psihofizice ale sensibilit ii, Interdisciplinaritate 
matematic -fizic . În cadrul proiectului au prezentat şi elevii materiale  în Power Point: Dezastre 
naturale, Fata Morgana, Aurora polar , Poluarea electromagnetic  etc.  
  Marea majoritate a activit ilor proiectului s-au desf şurat în Laboratorul de fizic  al 
liceului, dar dou  dintre activit i au ieşit din tiparul obişnuit în ceea ce a privit locul de desf şurare. 
Una dintre activit i a avut loc la Centrul Eparhial de Copii şi Tineret  “Sfântul Ioan Valahul” 
(Episcopia Giurgiului) şi s-a desf şurat sub forma unei conferin e jude ene la care au participat elevi 
de la Liceul Teoretic “Nicolae Cartojan” şi Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Teoctist 
Patriarhul”. Temele dezb tute au fost: Interdisciplinaritate religie-fizic : Pun i de leg tur  între 
fizic  şi teologie (preot profesor doctor R zvan Lucian Petcu, dublu licen iat, în Fizic  şi Teologie 
ortodox ) şi  Interdisciplinaritate filosofie-fizic : Timpul, reversibil sau ireversibil? (profesor 
Velicu Gheorghe). Cu aceast  ocazie, elevii de la cele dou  unit i de înv mânt, profesorii 
înso itori, preo ii prezen i au vizitat Muzeul cu obiecte bisericeşti şi cultural-artistice de la parterul 
cl dirii Episcopiei. 
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  Cealalt  activitate cu alt  loca ie s-a desf şurat în parteneriat cu Biblioteca Jude ean  “ I. A. 
Bassarabescu”  Giurgiu, la Sala de lectur  şi a cuprins: prezent ri Power Point şi dezbateri privind 
Contribu ia fizicii la dezvoltarea umanit ii. Fizicieni celebri; Lansarea broşurii “Fizicieni celebri de 
la Arhimede la Poiseuille”; Organizarea  unei  expozi ii cu portrete de fizicieni. 
 

           
 

La ultima activitate, Direc ia de S n tate Public  a Jude ului Giurgiu a sponsorizat cu 
obiecte de birotic  şi calendare de perete concursul organizat în urma parcurgerii materialelor 
Power Point referitoare la  „Interdisciplinaritate fizic -medicin . Terapia cu laser”. 

Totodat , s-au  realizat portofolii electronice cu materialele prezentate în cadrul proiectului 
de c tre profesori şi elevi şi s-a finalizat revista “Fizicieni celebri (I)”, realizat  de elevii ce 
constituie  grupul int  principal al proiectului. 

Prin varietatea activit ilor desf urate, elevii în eleg treptat faptul c  fizica reprezint  „nava 
amiral” a tehnicii i tehnologiei într-o etap  în care inven ia i descoperirea sunt caracteristicile 
esen iale ale vie ii sociale. 
  Referitor la importan a fizicii, Nichita St nescu spunea: „Dac  printr-o ciudat  amnezie, 
fizicienii ar uita dintr-o dat  tot, iar noi, restul de oameni, am r mâne în bra e doar cu fantezia i  cu 
poezia, cred c  n-ar trece mai mult de un secol i am reinventa tiin a i mai ales, tiin a fizicii”. 
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APLICA II MATEMATICE INTEGRATE ÎN LUDOTERAPIE LA ELEVII 

CU CERIN E EDUCATIVE SPECIALE 
 

Prof. educator MURE AN- CHIRA GABRIEL1,  IOVI  DANIELA2 

1,2 coala Gimnazial  Special  Centru de Resurse i Documentare privind Educa ia 
Incluziv / Integrat , Cluj- Napoca, jud. Cluj 

 
            Preambul. Dovada faptului c  anumite con inuturi ştiin ifice sunt transferate dintr-o ştiin  
în alta, dintr-un con inut în altul, ne este indicat de psihopedagogia special , aceasta fiind o ştiin  
de sintez  ce transfer  şi recepteaz  informa ii ştiin ifice, pe fondul unui statut care, parcurge traseul 
de la general la particular, inclusiv în cazul terapiilor. (Gherghu , 2001, Mure an, 2015) 
          Psihopedagogia special  atrage con inuturi ştiin ifice valoroase pe care le adapteaz  trecându- 
le prin filtrul principiilor psihopedagogice de normalizare, educa ie pentru to i, integrare, adaptare şi 
stimulare, activând aplica ii practice decupate din fonduri teoretice valoroase r spunzând 
solicit rilor societ ii moderne contemporane. În aceste condi ii, educa iei speciale îi revine sarcina 
de a îmbina armonios atât specificul curricular cât mai ales stilul de predare, care trebuie s  fie 
adaptat, individualizat, personalizat, i totu i simplu i clar, pentru o diseminare corespunz toare a 
acestor con inuturi.  

Prin specificul Programei de Terapie Educa ional  Complex  i Integrat  ca ansamblu de 
proceduri terapeutice modulare (ludoterapie, terapie ocupa ional , formarea autonomiei personale, 
socializare i stimulare cognitiv ) cât i prin programele sau proiectele pozi ionate la nivelul 
curriculumului la decizia colii, valen ele înv rii comutative alc tuiesc un ansamblu tiin ific i 
mai ales procedural, demers reg sit dual în capacitatea managerial  a institu iei de înv mânt, iar 
mai apoi la nivelul competen elor fiec rui cadru didactic în parte. 

Am amintit complexitatea programei i ramurile aflate la îndemâna factorilor decizionali; ca 
mai apoi, ace ti factori s  descompun  planurile cadru personalizând interven ia. La nivelul 
înv torului- educator sau al profesorului educator de la caz la caz i func ie de ciclul de 
înv mânt, spectrul Terapiei Educa ionale Complexe i Integrate sus ine o abordare integrat , inter 
i transdisciplinar , o abordare din ce în ce mai complex , având în aten ie specificul înv rii, 

specificul beneficiarilor de educa ie, specificul organiza ional al institu iei, dar i modelele 
europene moderne privind interven ia specific  destinat  pesoanelor cu cerin e speciale. În acest 
context de interdisciplinaritate inclusiv legislativ , coala româneasc  tinde s  dezvolte- func ie de 
beneficiarii educa iei i posibilit ile financiare i de resurs  uman , un tip particular de 
procesualitate didactic  destinat elevilor cu cerin e educative speciale. 

 Proiectul de activitate didactic- integrat, rezult  din necesitatea de a corela con inuturile 
curriculare, în “a defini obiectivele la unul sau mai multe niveluri; a sugera teme de activitate pentru 
a orienta înv area în sensul dorit, a propune instrumente de control al pred rii; a determina 
condi iile prealabile” (cit. în, DeLandsheere, pag. 226, 1977 apud Joi a, Chi , 2005). “Proiectarea 
activit ilor instructive- educative se supune unor reguli“considerate “principii de design al 
instruirii” (cit. în Chi  pag. 88, 2005), îns  prin design se ob ine pertinen , eficacitate, clarviziune, 
rigurozitate procesual , satisface exigen ele planific rii educative, evit  rutina, propune un alt tip de 
uniformizare din punct de vedere al cadrelor didactice nu rutinier ci stimulativ, deschis, permisiv la 
varietatea procedural  de adaptare la situa ii i evolu ii ale elevilor (Cuco , 2002, Chi , 2005). 

Muta ie tiin ific  în istoria i practica educa iei, proiectarea didactic  la elevii cu cerin e 
educative speciale este una deosebit . Astfel, pentru o proiectare didactic  eficient , 
interdisciplinar , axat  pe cerin ele educa ilor, pe corela ia cu principiile pedagogiei moderne i 
având în aten ie tendin a de integralizare a proiect rii didactice, am propus o altfel de proiectare 
(conform  cu programa) mai realist  i realizabil  în cadrul Terapiei Educa ionale Complexe i 
Integrate, la disciplina ludoterapie, un proiect didactic experimental ce s- a remarcat prin 
urm toarele caracteristici generale i particulare, dup  cum urmeaz :  
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a. Având în aten ie specificul clasei de elevi, ciclul de înv mânt i anumite caracteristici 
psihosociologice i psihopedagogice, proiectarea didactic  devine o sintez , o concluzie asupra unor 
con inuturi curriculare, o propunere educa ional  ce graviteaz  în jurul unor teme generele, 
particulare, ca apoi, s  le interpun  în competen e generale, specifice, particularizând activitatea în 
jurul a trei obiective structurate SMART (m surabile, specifice, realizabile, încadrate în timp) 

b. Abordarea unui curriculum integrat poate conduce la defalcarea pe sec iuni de interven ie 
psihopedagogic  a unor criterii ce in de planificarea educatorului, punând în rela ie teoria, practica, 
aspectele manageriale, resursele materiale implicate i timpul de desf urare a acestor activit i. 
Datorit  strategiilor i metodelor didactice specifice i având în vedere particularit ile elevilor 
clasei la care a fost aplicat (elevi cu dizabilit i cognitive u oare i medii), proiectul de activitate 
didactic , în a doua sec iune formal , de ine caracteristici bine stabilite, ca spre exemplu: 
competen ele generale derivate din principiile didactice i fundamentele ludoterapeutice universale 
(incluzând i principii specifice altor a ez minte speciale, unde beneficiarii sunt inclu i i în astfel 
de activit i: clinici/ spitale, sec ii de recuperare a persoanelor care necesit  internalizarea) cât mai 
ales din programa de înv mânt i anexele care fac referire la activit ile terapeurice de interven ie 
i recuperare pentru copii cu cerin e educative speciale (Anexa 2 la Ordinul Ministrului Educa iei, 

Cercet rii i Tineretului, nr. 5234/01.09.2008).  
c. Competen ele generale, competen ele specifice formuleaz  treptat i logic obiectivele 

SMART, rezultând necesitatea de a implica anumite resurse materiale, financiare i de resurs  
uman . Totodat , proiectul de activitate se centreaz  pe domeniul ludoterapeutic (dezvoltarea 
capacit ii de autocuno tere, cunoa terea celorlal i, a mediului înconjur tor, formarea unor abilit i 
manuale i a unor deprinderi practic- aplicative, formarea unor specificit i strategice specifice 
axate pe: rezolvarea unor situa ii ipotetice decupate din context rutinier, operarea cu simboluri din 
mediul înconjur tor, ini ierea i stabilirea unor rela ii de comunicare, dezvoltarea acestora, ca, mai 
apoi prin obiectivele precise, opera ionale, s  conturam personalizat scopurile.  

d. Designul activit ii (scenariul didactic) în general formuleaz - din sec iuni cunoscute, mai 
pu in cunoscute i fragmentare, un tot unitar un con inut informa ional global, tiin ific, care, etap  
cu etap , sprijin  înva area. Specificul activit ii este ludicul ata at unui nou context- prezentarea la 
un magazin X, citirea unor etichete/ texte scurte informative, calcului pre urilor- excepând calculele 
cu numere zecimale, stimularea interesului pentru activitate realizându- se prin joc, deoarece zilnic, 
fiecare dintre elevi singuri sau înso i i de p rin i cump r  câte ceva de la un magazin oarecare. 
Activitatea este planificat . În acest caz accentul dinamic al activit ii cade de la maniera de 
prezentare (reguli de polite e) pân  la calculul unor sume. Simularea unei astfel de activit i poate 
avea în vedere câteva obiective ce pot fi incluse într- o situa ie integra ionist- gradual  func ie de 
ceea ce profesorul consider   c  trebuie înv at conform planific rii, dar care este orientativ .   

Dirijarea activit ii se realizeaz  etapizat, gradual, de la simplu la complex, tiind c  printr- 
o serie de etape i succesiuni, atingerea obiectivelor este posibil , transdisciplinaritatea fiind 
asigurat  de spectru amplu de informa ie (aritmetic , reguli de polite e cuprinse în Codul Bunelor 
Maniere, comunicare/ mod de adresare conform vârstei i limbajului).  

Elevii cu cerin e educative speciale sunt pu i în posturi noi, deoarece pe lâng  specificul 
activit ii ludice, desf oar  i opera iuni aritmetico- matematice elementare, lucreaz  în echip , 
dezvolt  rela ii de prietenie, socializeaz , i munca lor se constituie ca o finalitate prin desf urarea 
activit ii i realizarea unui eventual colaj în ceea ce prive te alimenta ia s n toas , un afi  
publicitar ce promoveaz  un stil de via  s n tos prin consumul de alimente, care tocmai au fost 
selectate de la magazin, incluzându- le în cele trei mese principale i o gustare.  

Concluzii i recomand ri. 
Proiectul de activitate de ine un caracter de originalitate tocmai prin structura 

interdisciplinar  a acestuia. Prin creionarea obiectivelor SMART corespunz toare specificului 
elevilor cu cerin e educative speciale i conforme cu planificarea în vigoare, stadiul actualiz rii 
bazei minimale de cuno tin e se realizeaz  permanent, aceastea validând i perceptele înv rii 
commutative, a transferurilor informa ionale, stimularea gândirii critice prin ghidarea înv rii 
active, crearea unor situa ii ipotetice frecvent întâlnite în via a de zi cu zi, fructificarea bazei de 
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cuno tin e actuale pentru sedimentarea altora noi, stimuleaz  elevii s  gândeasc  fiind pu i în 
posturi noi, se încurajeaz  analiza unor aspecte ce in de cadrul scenariului, elevii se exprim  cu 
cuvintele lor dar structura/ consisten a calit ii informa iei redate este substan ial , se stimuleaz  
aten ia, rela iile dintre elevi, clasa devine o comunitate de înv are unde tema abordat  reprezint  o 
platform  de la care se pot creea alte scenarii.  

Permanent se stimuleaz  discutarea unor aspecte ale cadrului de înv are, notarea pe tabl  a 
unor cuvinte cheie sprijin  memorarea unor proceduri/ succesiuni care se întâlnesc în via a 
cotidian  i care deseori trec neobservate sau sunt ritualice, mecaniciste, f r  a le în elege 
substratul. Consider m c  scenariul didactic rezumativ prezentat în cele de fa  (datorit  
amplitudinii acestuia), se încadreaz  i într- o problematic  cross- curricular  deoarece, stabile te 
grade diferite de integrare a obiectivelor, introduce con inuturile treptat i func ie de posibilit ile 
reale ale elevilor cu cerin e educative speciale, se concentreaz  pe ob inerea de rezultate, pe 
feedback imediat inclusiv pentru fiecare sec iune din proiectarea didactic .  

Dincolo de competen e generale, competen e specific, obiective concepute SMART, 
proiectul de activitate didactic  compartimenteaz  instruirea sec iune cu sec iune, dar, în ansamblu, 
atinge varii domenii, unific  exponen ial valori tiin ifice, valideaz  principiile didactice i 
psihopedagogice, preg tind elevul pentru via , pentru o independen  psihosocial  func ie de 
posibilit ile sale reale.  

Dincolo de discipline, de curriculum, dincolo de dialogurile integratoare, se realizeaz  o 
înv are pl cut , interesant , dinamic , o înv are în care to i elevii au fost inclu i, un tip de 
activitate dinamic  ce nu pune problema cre rii de anxiet i, ci dimpotriv , îmbin  tiin a cu 
imagina ia, matematica cu jocul, stimuleaz  i nu încorseteaz  elevul în reguli, modele tipice sau 
rutin ; un tip de proiect interdisciplinar care este de dorit a fi dezvoltat i aplicat cel pu in în cazul 
educ rii elevilor cu cerin e educative speciale.  
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ENERGIE ELECTRIC  DE DURAT  
 

Prof. B RBULESCU ANCA -Liceul Teoretic ”Tudor Arghezi”, Craiova, jud. Dolj 

 
Argument: Secolul XX nu a reu it s  rezolve problemele de mediu generate de dezvoltarea 
industrial . Schimb rile climatice i dispari ia speciilor de plante i animale sunt probleme cu care 
omenirea continu  s  se confrunte. Întrebarea este: ne îndrept m spre o catastrof  sau exist  
modalit i de a ie i din criza ecologic  a planetei noastre? 
Este clar pentru toat  lumea c  toate rile ar trebui s  depun  eforturi semnificative pentru a 
respecta principiile i regulile de mediu acceptate pe plan interna ional. La urma urmei, protec ia 
mediului este un element-cheie pentru asigurarea unei vie i bune i de calitate pentru genera ia 
actual  i pentru genera iile viitoare. 
În prezent, atȃt utilizarea ra ional  a resurselor energetice existente cȃt i identificarea alternativelor 
regenerabile au devenit o necesitate absolutǎ. 
Scop: n elegerea de c tre elevi a faptului c  mediul nostru fizic este guvernat de legile fizicii, iar 
conceptele teoretice studiate sunt reg site i aplicate în via a de zi. 
Disciplina: Fizicǎ (corelat  cu matematicǎ i tehnologie)  
Obiective:  
• Folosind instrumente i proceduri specifice, formarea i dezvoltarea abilit ilor de analiz  
/investigare, prin studierea eficien ei unei turbine eoliene, a unei turbine de ap , precum i 
în elegerea principiilor fizice din spatele modului de func ionare a acestor turbine; 
• Identificarea poten ialului energetic al diferitelor resurse de ap  (râuri, mare, ocean, etc.), al 
vantului i soarelui; 
• Descoperirea conexiunilor dintre conceptele tiin ifice i aplica iile lor practice  
• Aplicarea conceptelor teoretice în rezolvarea diferitelor sarcini practice; 
• Dezvoltarea de abilit i de lucru în echip , precum i a unor abilit i de lucru  interpersonale 
Timp disponibil: 2 ore 
Vȃrsta elevilor: 15-16 ani 
Se porneste de la premisa c  elevii cunosc r spunsurile la urm toarele întreb ri:  
 Ce întelegem prin energie poten ial ? Dar prin energie cinetic  ? Exemple. 
 Care sunt principalele surse alternative de producere a energiei electrice? 
 Care sunt formulele de calcul pentru energia cinetic , energia potential , putere electrica, 

randament? 
 Care sunt unitǎ ile de masur   pentru mǎrimile fizice enumerate mai sus i multiplii  acestora? 
Materiale i echipament necesare: hȃrtie, fi e de lucru , prezentare PPT/film, video-proiector. 
Metode i procedee: conversa ia, problematizarea, studiul de caz, dezbaterea   
Strategie:  
Etapa 1- Profesorul ajut  elevii s  recapituleze cȃteva no iuni teoretice  (aproximativ 10 
minute), punând urm toarele întreb ri: 
 Dac  a i locui la malul marii, sau la munte, ce surse alternative de energie crede i c  ar putea fi 

utilizate? Justifica i alegerea. 
 Ce condi ii minimale (climato-geografice) trebuie îndeplinite pentru a putea amplasa o turbin  

eolian /panouri solare/microhidrocentral ? 
 Ce în elege i prin randamentul (eficacitatea) unei turbine eoliene/hidroturbina/etc.? 
 În opinia voastr , o turbin  eolian  are randament mai mare sau mai mic decât o hidroturbinǎ? 

Argumenta i alegerea. 
Etapa 2  
PART A Fizica din spatele turnimelor hidraulice (15-20 minutes) 
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Hidrocentralele  sunt instala ii complexe în care energia hidraulic  a c derilor de ape naturale sau 
artificiale este transformat  în energie mecanic  prin 
intermediul turbinelor hidraulice şi apoi în energie 
electric ,  în generatoarele de curent electric. 
Poten ialul de a produce energie electric  depinde atât 
de c dere cât şi de debitul de ap .  Principiul lor de 
func ionare const  în transformarea energiei poten iale 
a apei captate în lacuri de acumulare în energie 
mecanic . Din lacul de acumulare, prin conducta 
for at , apa cade pe paletele unei turbine hidraulice, 
rotindu-i axul. Acesta antreneaz  generatorul electric, 
care transform  energia mecanic  în energie electric . 
. O turbin  cu ap  este o ma in  rotativ  care 
transform  energia cinetic  i energia poten ial  a apei 
în lucr ri mecanice.Fig.1 Turbina hidraulica  
Elevii urmǎresc apoi un scurt video:   
https://www.youtube.com/watch?v=q8HmRLCgDAI 
Reactualizarea si fixarea informa iilor prin problematizare.  
Presupunem c  lacul de acumulare al unei hidrocentrale are form  paralelipipedic , având 
dimensiunile: lungimea L=10km, l imea l=3km şi adâncimea h=20m.  
Ce volum de ap  are lacul atunci când este plin? 
Se ştie c  volumul unui corp paralelipipedic are expresia:  
        hlLV   

3810620300010000 mV   
Cât  energie poate fi generat  când lacul este gol? Ce m rimi fizice trebuie s  cunoaştem în acest 
scop? 
Este vorba de energia poten ial  a apei. Se ştie c  energia poten ial  gravita ional  are expresia:   

hgmEp   
Unde: m- mas  de ap  
           g- accelera ia gravita ional  (g=9,81m/s2) 
           h-  în l imea c derii de ap  
Cunoscând densitatea apei   şi expresia de defini ie a densit ii      

3
1021

m

kg
apa 

                
Vm

V

m
 

               
 

kgm 88 1061261061021   

Energia poten ial  poate fi calculat  astfel: JJEp
1498 102,11012,1201922081,9106126   

Sarcina de lucru A1- Considera i urmǎtorul scenariu: condi iile meteogeografice din zona în care 
locui i sunt favorabile amplasǎrii unei micro-hidrocentrale. Pentru a fi propriul furnizor de energie 
electric , prima condi ie este existen a prin apropiere a unei ape curg toare. Aceasta, îns , trebuie s  
fie amenajat , astfel încât s  se asigure o c dere de ap  şi un debit corespunz tor. În func ie de 
specifica iile tehnice ale microhidrocentralei şi de parametrii în care se doreşte s  produc , c derea 
de ap  poate coborî chiar şi sub 1,5 metri dac  debitul dep şeşte 25 litri/secund , ceea ce reprezint  
cam a şasea parte din debitul normal al unui curs de munte 
 (http://www.gandul.info/financiar/microhidrocentrala-solutia-ca-sa-fii-baiat-destept-la-tine-acasa-
855046). 
 Stiind cǎ randamentul unei astfel de microhidrocentrale, care  produce într-o zi 21,6 kwh, este de 
90%, iar o casǎ ca a voastrǎ consumǎ,  în medie,  2400kwh pe an, estima i (în urma calculelor 
efectuate) cȃte case pot fi alimentate cu energie electricǎ?  

https://www.youtube.com/watch?v=q8HmRLCgDAI
http://www.gandul.info/financiar/microhidrocentrala-solutia-ca-sa-fii-baiat-destept-la-tine-acasa-855046
http://www.gandul.info/financiar/microhidrocentrala-solutia-ca-sa-fii-baiat-destept-la-tine-acasa-855046
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Cadrul implement rii lec iei: formal, în sala de 
clasǎ/ laboratoru de fizicǎ  
Obiective:  

 S  aplice conceptele teoretice în rezolvarea 
diferitelor sarcini  practice; 

 S  înve e cum s  citeasc  i s  în eleag  
semnifica ia diferitelor mǎrimi fizice i unitǎ i 
de m sur  (multipli/submultipli); 

 S  dezvolte abilit i de lucru în echip , precum 
i abilit i interpersonale.  

    Fig.2 Microhidrocentralǎ  
Timp disponibil: 10-15 minute 
Organizare: lucrul pe grupe, lucul în perechi  
Procedur : Elevii sunt solicita i s  precizeze ce semnific  valorile exprimate în kwh şi s  exprime 
rezultatele în Sistem Interna ional - SI (Joule). Plecând de la faptul c  se cunoaşte energia produs  
într-o zi, se poate calcula cât produce o microhidrocentral  într-un an. Cunoscând semnifica ia 
randamentului, se poate determina energia electric  furnizat  într-un an. Comparând cu consumul 
mediu al unei case,  elevii vor putea aprecia num rul de case care pot fi alimentate cu energie 
electric .  
Solu ie:  
Energia furnizatǎ într-un an: 21,6 kwh x 365zile=7884kwh  

Din defini ia randamentului,  
consumata

utila

E

E
       

consumataP

Putila
  

unde   E-energie, iar  P-putere 
Energia consumatǎ=0,97884=7095,6kwh                        R:  3 case 
 Etapa 4. Evaluare prin exerci ii suplimentare 
Sarcina de lucru A2. Explica i care este rolul generatorul electric. Ce putere are un astfel de 
generator de microhidrocentralǎ,  care va produce în mod ideal o energie echivalent  cu 21,6 KWh 
pe zi. Exprimat  rezultatul in SI.  
Cadrul de implementare a lec iei: formal, în laboratorul de fizicǎ 
Obiective:  
 n elegerea principiului de func ionare a unei microhidrocentrale; 
 Aplicarea in practicǎ a no iunilor teoretice accumulate.  
Modalitate de desf urare: Elevilor li se vor prezen a principalele componente ale unei 
hidrocentrale de mic  putere: 
• Acumularea: constituie o form  de stocare a energiei poten iale disponibile; 
• Sistemul de transfer, care include dispozitivul de captare  şi circuitul de transfer (canalul, van , 

st vilarul, galeriile, canalul de evacuare) unde o parte din energia disponibil  este convertit  în 
energie cinetic ; 

• Turbin  hidraulic : este o parte a centralei unde energia apei este convertit  în energie mecanic ; 
• Generatorul: energia mecanic  transmis  la turbin  men ine vitez  rotorului generatorului 

producând energie electric  în concordan  cu legile electromagnetice; 
• Sta ia de transformare şi linia de transport: energia electric  este condus  şi transformat  pentru a 

putea fi conectat  la re ea, în scopul de a furniza energie electric  consumatorilor. 
Elevilor li se va explic  rolul generatorului electric şi vor fi solicita i s  calculeze puterea unui astfel 
de generator de microhidrocentral   care va produce în mod ideal o energie echivalent  cu               
21,6 KWh pe zi. 
Timp disponibil: 10-15 minute 
Organizare: lucrul individual/pe grupe 
Solu ie: Se va utiliza formula de defini ie a puterii electrice  
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t

E
P


 ,   unde E-energia i  t - intervalul de timp 

E=21,6kwh=21,636105=777,6105J=77760000J                        WP 900
86400

77760000
  

t =1 zi=24h3600s=86400  s 
Etapa 2  
PARTB Fizica din spatele turninelor eoliene (15-20 minute) 
O turbin  eolian  este un dispozitiv 
care transform  energia cinetic  a 
vântului în energie electric . Vântul 
care sufl  în lamele rotorului unei 
turbine eoliene determin  rotorul s  se 
roteasc . Acest lucru este posibil 
deoarece vântul posed  energie, 
numit  Energie Kinetic  (EK). O parte 
din energia cinetic  a vântului este 
transferat  la lamele rotorului. 
                                                                                                         
Fig.3 Turbina eolianǎ 
Exist  dou  modele de baz  de turbine eoliene electrice:  
– cu axa vertical   
–cu axa orizontal  (stil elice).  
Turbinele eoliene cu axa orizontal  sunt cele mai comune in ziua de ast zi.     
Elevii vor viziona un scurt video:    https://www.youtube.com/watch?v=qSWm_nprfqE 
Problematizarea, în vederea reactualiz rii informa iei: 
Cum putem determina masa de aer pus  în miscare de o eolian ? Ce m rimi fizice trebuie s  
cunoaştem în acest scop? 

Se stie ca energia cinetica are expresia:       
2

2vm
Ec


      

unde: m-masa de aer în mişcare (kg); v- viteza aerului (m/s); Ec- energia cinetic  (J) 
Aerul care trece prin zona eficient  a discului rotorului va 
contribui la mi carea rotoarelor. 

Zona eficient  a discului rotorului:         2

4
1

dA    ( m2) 

 unde: d-diametrul rotorului 
O alt  m rime fizic  necesar  este de densitatea aerului. 

Vm
V

m
 

 
unde: V-volumul de aer (m3); -densitatea aerului (kg/m3) 
Cum putem exprima volumul?  

tvADAV      
tvD   

unde: v - viteza vântului  ; t - intervalul de timp       
Masa de aer în mişcare poate fi exprimat  în func ie de densitatea aerului,  the effective disc area, 
viteza aerului/vântului : 

tvAm    
Studiu de caz:  
Dac  estimarea se face în unitatea de timp ( st 1 ), viteza vântului este v =8m/s, densitatea aerului  
la temperatura de 200C este ρ = 1,205 kg/m3,  and the usual diameter of wind turbines is 50 m, that 
it means the effective disc area is A=6162, 25 m2 atunci masa de aer are valoarea:  

https://www.youtube.com/watch?v=qSWm_nprfqE
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tonekgm 4,5909,594041825,6162205,1   
Sarcina de lucru B1- Considera i urmǎtorul scenariu. Condi iile climato-geografice din zona în 
care locui i sunt favorabile amplasǎrii unei centrale eoliene. Stiind cǎ puterea unei turbine eoliene 
este de 3MW, iar randamentul acesteia este de aproximativ  35%, calcula i energia produsǎ în 24 de 
ore (în kwh i în jouli). 
Cadrul de implementare a lec iei: formal, în laboratorul de fizicǎ  
Obiective: 

 S  în eleag  sistemul de func ionare a unei turbine eoliene; 
 S  aplice conceptele teoretice în rezolvarea diferitelor sarcini practice; 
 S  dezvolte abilit i de lucru în echip , precum i abilit i interpersonale. 

Timp disponibil: 15 minute  
Organizare: lucrul în perechi/grupe  
Modalitate de desf urare: Elevii sunt solicita i s  transforme puterea centralei eoliene din 
Megawa i în wa i şi s  explice ce se în elege prin randament. Elevii vor folosi formulele cunoscute 
pentru energie şi randament pentru  a rezolva sarcina de lucru. 
 Solu ie:Va fi utlizatǎ formula de calcul al randamentului:  

=Putilǎ/Pconsumatǎ    Putil*= Pconsumatǎ 
Putilǎ=0,353106=1,05106 W=1050kW 
E= Putilǎt     E=1050kW24h=25200 kwh 
           E=2520036105=9072107J=90,72GJ 
1kwh=36105J ; 1 Giga=1G=109 
Sarcina de lucru B2- Cate turbine eoliene sunt necesare pentru a asigura energia necesarǎ unei 
localitǎ i cu 15000 case, tiind cǎ, în medie, o casǎ consumǎ 3000kwh într-un an! Se vor utiliza 
rezultatele de la Sarcina de lucru nr. 3.  
Cadrul de implementare a lec iei: formal, în laboratorul de fizicǎ 
Obiective: 

 În elegerea principiului de func ionare a unei turbine eoliene; 
 Aplicarea conceptelor teoretice de fizic  în rezolvarea diferitelor sarcini practice; 
 Dezvoltarea de abilit i de lucru în echip , precum i a unor abilit i interpersonale. 

Timp disponibil: 15 -20 minute 
Organizare: lucrul în perechi/pe grupe 
Modalitate de desf urare: Elevii sunt solicita i s  calculeze energia produs  într-un an de o 
singur  eolian  şi mai apoi necesarul energetic pentru 15000 de case. Prin compararea celor dou  
rezultate, se va determina num rul de centrale eoliene necesare. 
Solu ie: Dac  o central  eolian  produce o energie E=25200 kWh/zi, atunci într-un an va produce:  
Emedie anualǎ/turbinǎ eolianǎ=25200kWh365 zile=9198000kWh 
Emedie anual/toate gospodǎriile =150003000kWh=45000000kWh 

5/ 
ianaturbinaeolamedieanual

toategospanualamedie

E

E
n  

 
Etapa 4. Evaluare prin exerci ii suplimentare:  
Elevii vor urmǎri urmǎtorul film:     https://www.youtube.com/watch?v=ltKGRywnRr8 
Sarcina de lucru 1. Elevii, împ r i i pe grupe, vor analiza  impactul asupra mediului produs de 
instalarea unei microhidrocentrale. Vor identifica locurile propice amplas rii, avantajele şi 
dezavantajele instal rii acesteia şi îşi vor exprim  opinia în leg tur  cu mesajul transmis în 
filmule ul video prezentat anterior dar şi cu privire la oportunitatea investi iei. 
Rezultat: Fiecare grup  de elevi va realiza o prezentare multimedia pe care o vor prezenta în plen. 
Se va dezbate oportunitatea investi iei din perspective diferite ( investitori, localnici, organiza ii 
implicate în protec ia mediului, autorit i locale, etc.)  

https://www.youtube.com/watch?v=ltKGRywnRr8
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Sarcina de lucru 2. Elevii, împ r i i pe grupe, vor analiza impactul asupra mediului produs de 
instalarea unei centrale eoliene. Vor identifica locurile propice amplas rii, avantajele şi 
dezavantajele instal rii acesteia şi îşi vor exprima opinia în leg tur  cu oportunitatea investi iei. 
Rezultat: fiecare grup  de elevi va realiza o prezentare multimedia pe care o vor prezenta în plen. 
Se va dezbate oportunitatea investi iei din perspective diferite &nbsp;(investitori, localnici, 
organiza ii implicate în protec ia mediului, autorit i locale, etc.)  
Sarcina de lucru 3. Elevii, împ r i i pe grupe, vor realiza o prezentare multimedia în care vor 
r spunde la întrebarea “Crede i cǎ ar putea fi construit un ora  ecocu o pozi ionare geografic  
favorabil  amplasamentului simultan atât al unei hidrocentrale cât şi al eolienelor?  
În sus inerea argument rii, se vor avea în vedere urm toarele aspecte:  
• Propune i o localitate/zonǎ din ar  care, din punctul vostru de vedere, corespunde din punct de 
vedere al amplasamentului şi condi iilor climatice cerute  de situa ia problem .  
• Crede i c  vor exista destui oameni în favoarea acestui proiect i cǎ se vor gǎsi destui bani pentru 
acest proiect? 
• Cât va fi afectat mediul înconjurǎtor? Explica i, da i exemple  
Rezultat: fiecare grup  de elevi va realiza o prezentare multimedia pe care o vor prezenta în plen. 
Se va dezbate oportunitatea investi iei din perspective diferite ( investitori, localnici, organiza ii 
implicate în protec ia mediului, autorit i locale, etc.) 
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2. http://www.eoliene.eu/bazele-energiei-eoliene/ce-este-o-turbina-de-vant-si-cum-

functioneaza.html 
3. http://www.gandul.info/financiar/microhidrocentrala-solutia-ca-sa-fii-baiat-destept-la-tine-

acasa-855046 
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 High Private Language School "Leonardo da Vinci"-Dobrich, BULGARIA 
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        Proiectul are scopul de a dezvolta abilit ile elevilor în domeniul ştiin ei, tehnologiei, 
ingineriei şi matematicii, punându-se accentul pe abordarea interdisciplinar  între aceste discipline 
şi limba englez , competen e STEM (Science, Technology, Engineering and Maths). Aceast  
abordare implic  înv area prin experimente şi activit i concrete, elevii exersându-şi cunoştin ele 
dobândite în timpul orelor de fizic , chimie, biologie, matematic  si de informatic  în lec ii predate 
în limba englez  prin folosirea sistemului CLIL-Content Language Integrated Learning. 
     Toate şcolile partenere au identificat necesitatea de a îmbun t i calitatea educa iei în 
aceste domenii şi au realizat proiecte ce au scopul de a sus ine implicarea elevilor în procesul de 
înv are. Activit ile proiectului vor ajuta de asemenea la dezvoltarea unor abilit i transversale, 
cum ar fi cele antreprenoriale, digitale şi multilingvistice, prin intermediul combin rii mobilit ilor 
virtuale  cu cele fizice. Astfel, în afar  de mobilit ile fizice cu elevii şi profesorii rilor partenere, 
vor exista activit i realizate în cooperare între elevi prin mijloace electronice (chat, conferin e 
video şi pe platforma TwinSpace. 

Parteneriatul strategic  se axeaza pe trei puncte principale: 
1.Predarea STEM (Ştiin e, Tehnologie, Inginerie, Matematic ), analizând probleme concrete şi 
provoc ri actuale, cum ar fi eficien a energetic  în cl dirile publice. 
2.Dezvoltarea unor abilit i antreprenoriale personale, deoarece mul i elevi sunt interesa i în 
realizarea unor cariere profesionale în acest domeniu dup  absolvirea studiilor universitare. 
3. Inova ii tehnologice prin folosirea tehnologiei informaticii şi a metodelor de înv are specifice 
domeniilor respective, a înv rii prin cooperare şi a mobilit ilor combinate. 
Obiective generale: 
- Implementare proceselor educative folosind tehnologii inovative 
- Elevul trebuie sa fie în centrul procesului educativ, creşterea motiva iei de a înv a, abilitatea de a-
şi alege propriul drum, creşterea responsabilit ii în alegerea unei viitoare cariere 
- Axarea pred rii disciplinelor ştiin ifice şi tehnice pe probleme concrete 
- Folosirea metodei CLIL (Content Language Integrated Learning), înv area disciplinelor tehnice 
prin intermediul unei limbi str ine. 
Obiective specifice: 
- Stimularea interesului elevilor prin experimentare şi înv are în situa ii concrete 
- Dezvoltarea capacit ii de orientare şi încredere în sine, initiativ , flexibilitate şi agilitate mentala, 
precum şi dorin a de schimbare 
- Conştientizarea elevilor şi personalului din şcoli pentru a adopta un comportament diferit şi 
folosirea rational  a energiei 
- Solicitarea institu iilor abilitate de a investi în eliberarea de resurse material care pot fi folosite în 
viitoarele proiecte pentru şcoli 
- Dezvoltarea înv arii colaborative, folosind expertiza şi cunoştintele altora (colegi de clas , 
profesori şi profesionişti). 
 

Proiectul este realizat cu sprijin  financiar din partea Comisiei Europene in cadrul Programului Erasmus+. Toate  

i for aţiile fur izate refle tă doar opi ia autorului, iar Age ţia Naţio ală  şi Co isia Europea ă u su t respo sa ile 
pentru modul în care este folosit o ţi utul a estor i for aţii. 
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	Am observat că elevii întâmpină dificultăţi mai mari în identificarea întrebărilor-problemă decât în rezolvarea situaţiei-problemă. De aceea, rolul învăţătorului este de a îndruma căutările, ca apoi să realizeze întărirea pozitivă sau negativă a rezul...
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