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INTRODUCERE
1. Importanţa studiului limbii române în învăţământul primar
Limba română constituie un obiect de studiu important în învăţământul românesc. Cu
mult timp înaintea momentului devenirii lor ca şcolari, copiii folosesc în mod curent limba ca
mijloc de comunicare specific umană. Şi-au însuşit-o de la mamă – limba maternă – de la
părinţi, de la ceilalţi membrii ai familiei, de la toţi cei din jur cu care au simţit nevoia de a
comunica.
În ciclul primar, importanţa limbii române ca disciplină şcolară capătă dimensiuni noi,
determinate prin faptul că prin aceasta se urmăreşte atât cultivarea limbajului oral şi scris al
elevilor, cunoaşterea şi folosirea corectă a limbii materne, cât şi învăţarea unor tehnici de bază
ale activităţii intelectuale, cum sunt cititul, scrisul şi exprimarea corectă. Aceste tehnici sau
instrumente ale muncii intelectuale asigură dezvoltarea şi perfecţionarea limbajului precum şi
succesul în întreaga evoluţie a şcolarilor.
Elementele funcţiei informative ale disciplinei limbii române se asigură prin toate
activităţile pregătitoare în vederea învăţării şi scrierii încă din perioada preabecedară, apoi în
perioada abecedară şi cea postabecedară. Specific perioadei postabecedare, îndeosebi cu privire
la procesul învăţării cititului al sensurilor cuvintelor, al propoziţiilor şi al unor texte accesibile
copiilor.
Funcţia instrumentală a limbii române se realizează prin toate compartimentele limbii
române şi este funcţia cea mai importantă a limbii române în realizarea ei – aproape din
jumătate din numărul total de ore din planul de învăţământ este afectat învăţării citit – scrisului.
Se realizează cu succes pe fondul dobândirii de către elevi a unor cunoştinţe care sunt implicate
în înscrieri tehnicile muncii intelectuale. Atât funcţia instrumentală, cât şi cea informaţională se
realizează cu rezultate bune în condiţiile unei susţinute solicitări şi exersări a capacităţilor
intelectuale ale elevilor. Limba română solicită, prin excelenţă un efort intelectual, o puternică
angajare a proceselor de cunoaştere ale elevilor şi o contribuţie din cele mai de seamă la
cultivarea unor alese calităţi morale – cetăţeneşti, în rândul şcolarilor.
Fănuş Neagu aduce un omagiu limbii române în „deschiderea” uneia din calităţile sale,
deschidere pa care o intitulează „Ploile de aur la fereastră”:
În acelaşi timp îmi permit să consemnez aici şi cuvintele unor străluciţi maeştri ai
cuvântului românesc, trecuţi în lumea umbrelor, cu privire la limba română. Nichita Stănescu
spunea: „Pentru mine limba română este patria mea”. Lucian Blaga îşi deschide primul capitol
al cele brei sale scrieri apărute postum – „Hronicul şi cântecul vârstelor cu o destăinuire
imaginabilă pentru cei care au parcurs fie şi numai câteva file din creaţia sa poetică în filozofia:
„Începuturile mele stau sub semnul unor fabuloase absenţe a cuvântului””
Menirea celor care conduc copiii încă din primele clase este aceea de a perfecţiona
procesul comunicării lor. Faptul că şcolarii posedă comunicarea prin vorbe, mai întâi doar spuse
apoi şi scrise sporesc răspunderea învăţătorilor. Prin studiul organizat al limbii române în şcoala
primară elevii vor conştientiza actul comunicării, vor afla încă din clasa a I a că vorbirea corectă
are la bază anumite reguli pe care ei le pot înţelege şi aplica fără dificultăţi, constituind
comunicării care se despart în cuvinte, silabe, sunete. Metodele de învăţământ cunoscute din
pedagogie îşi găsesc un mod deosebit de folosire, unele dintre ele fiind constituite din metode
specifice pentru fiecare disciplină a limbii române.
În studiul citit-scrisului, metodele de învăţământ cunoscute sunt completate cu o metodă
specifică, ce are în vedere particularităţile psihopedagogice ale copiilor de vârstă şcolară mică,

iar la citire se foloseşte o metodă specifică, care apropie elevii de analiza literară, orientându-i
în tehnica muncii cu cartea.
Studiul limbii române în clasele I-IV urmăreşte finalităţi de o foarte largă perspectivă,
care au în vedere nu doar însuşirea unr date, denumiri, diverse fapte, accentul tinde să cadă pe a
şti cum se învaţă, cum se elaborează conceptele, cum se rezolvă situaţii-problemă.

2.Metodologia cercetării
Cercetarea psihopedagogică contribuie la dezvoltarea şi perfecţionarea învăţământului
românesc şi ocupă o poziţie cheie. Cercetarea prin specificul ei nu este o activitate cu valoare
intrinsecă, ea vizează, în mod explicit optimizarea şi perfecţionarea sectorului investigat –
procesul de învăţământ.
Educaţia este şi va rămâne una din preocupările principale ale societăţii şi este tot mai
intens interesată de verificarea resurseor umane. Metodica cercetării se înscrie ca parte
integrantă din strategia cercetării constituind aspectul – cheie constituirea situaţiei
experimentale. După cum se poate observa, problema cheie a perfecţionării conţinutului
învăţământul primar, îndeosebi a limbii române, are un specific cu totul aparte, o constituie
stabilirea obiectivelor ca prim moment al programelor şcolare. Unul dintre elementele
importante ale metodologiei cercetării îl constituie metodele de investigaţie. Majoritatea
lucrărilor de specialitate amintesc observarea şi experimentarea. Consider că în cercetarea
psihopedagigică gama metodelor ar fi incompletă dacă nu am utiliza terţele, ancheta,
convorbirea, chestionarul, studiul produselor realizate de elevi, studiul documentelor şcolare.
Utilizarea unei metode sau a altuia nu trebuie făcută la întâmplare, după „inspiraţie”, ci în
funcţie de specificul fenomenului cercetat şi de obiectul cercetării.
Metodica cercetării se înscrie ca parte integrantă din strategia cercetării, constituind
aspectul-cheie în constituirea situaţiei experimentale. Ea nu cuprinde doar metodele pe care le
vom utiliza pentru recoltarea faptelor (datelor) semnificative pentru cercetare, ci şi demersul
logic (inductiv, deductiv) al acesteia, precum şi eşantionul (clasele, numărul de elevi) luat spre
cercetare şi eşantionul de control (martor).
Fără îndoială că unul din elementele importante ale metodologiei cercetării îl constituie
metodele de investigaţie. La acest capitol, majoritatea lucrărilor de specialitate amintesc
observarea şi experimentarea. Fără a subestima valoarea acestor principale instrumente de
investigare, consider că în cercetarea psihopedagogică gama metodelor ar fi incompletă dacă nu
aminti şi utiliza, alături de acestea, testele, ancheta (convorbirea, chestionarul), studiul
produselor realizate de elevi, studiul documentelor şcolare, iar în unele situaţii anamneza şi
autoobservarea; complexitate fenomenelor cercetate în domeniul educaţional ne obligă la o
metodică complexă în care este bine să fie incluse cât mai multe instrumente în funcţie de
aspectul abordat în cercetare. Aşadar, un cercetător pasionat, dornic de a cunoaşte temeinic
domeniul abordat, va simţi nevoia să utilizeze întreg arsenalul de metode, sau cât mai multe
posibil, convins că fiecare îi poate furniza date specifice asupra diverselor laturi ale
fenomenului în cauză, ajutându-l astfel să-şi formeze o opinie, o imagine cât mai completă şi
mai corectă. Utilizarea unei metode sau a alteia nu trebuie făcută la întâmplare, după
„inspiraţie”, ci în funcţie de specificul fenomenului cercetat şi de obiectivele cercetării.
Datele culese, oricât ar fi de numeroase şi semnificative, nu constituie decât substanţa
din care se constituie teoria din urma „distilării”, interpretării acestora. Ca atare, metodica
culegerii datelor se continuă şi se complineşte, desăvârşindu-se, prin metodica prelucrării,
analizei şi interpretării lor, care implică operaţii statistice.
Analiza şi interpretarea datelor cercetării implică operaţii logice (analiza, sinteza,
comparaţia, abstractizarea, generalizarea), raţionamente (inductiv, deductiv) precum şi o solidă
cultură psihopedagogică care îl ajută pe cercetător să pătrundă în esenţa fenomenelor, să le
înţeleagă, să le dea explicaţia ştiinţifică.

3.Ipoteza de lucru
Istoria cunoaşterii ştiinţifice demonstrează faptul că apropierea treptată de adevăratul
obiectiv se realizează prin salturi continue, în cadrul cărora ipoteza îşi are rolul său. Ea este
considerată ca fiind un enunţ a cărui valoare de adevăr sau fals este probabilă, potenţială,
cercetarea urmând să verifice acest lucru.
Pe parcursul desfăşurării unei cercetări pedagogice se confruntă două ipoteze, ipoteza
specifică sau ipoteza cercetării şi ipoteza nulă. Ipoteza specifică pleacă de la presupunerea că
toate modificările ce se produc, cât şi diferenţele la sfârşit s-ar datora unor factorului
experimental controlat de cercetător, cea de-a doua admite că modificările şi diferenţele
constatate s-ar datora unor factori întâmplători, aleatori, necontrolaţi de către cercetător.
O cercetare este, în fond, un răspuns, o soluţie, la o problemă pe care ne-o pune viaţa,
practica, în cazul nostru, practica pedagogică. Răspunsul iniţial, teoretic, este însăşi ipoteza.
Ipotezele sunt utile şi necesare în cercetările cu caracter explicativ. Există însă şi cercetări
descriptive în care ipoteza nu este necesară şi mai ales nu necesită o formulare explicită.
Pe măsură ce lumea devine tot mai complexă şi democraţia se răspândeşte tot mai mult,
devine evident faptul că tinerii trebuie să rezolve problemele dificile, să examineze critic
condiţiile, să cântărească alternativele şi să ia decizii gândite în cunoştinţă de cauză. Este, de
asemenea, evident că a gândi critic este o capacitate care trebuie dezvoltată şi încurajată într-un
mediu de învăţare propice.
Idealul educaţional al zilelor noastre constă în „formarea individualităţii, caracterizate
de competenţă, spirit critic, capacitatea de a rezolva probleme, disponibilitatea la dialog
argumentativ”.
Informaţiile sunt importante, însă este dovedit faptul că 100% din ceea ce ştim astăzi
constituie doar 10% sau cel mult 15% din ceea ce vom şti peste 15 ani. Ceea ce le este necesar
elevilor este capacitatea de a cerne informaţiile şi de a decide ce este şi ce nu este important.
Pentru a manevra informaţiile bine, elevii vor trebui să ştie aplica un set de deprinderi
de gândire care să le dea posibilitatea să sorteze informaţia cu eficienţă, transformând-o în
sensuri, care la rândul lor pot fi convertite în comportamente practice. Cu alte cuvinte, ei vor
trebui să gândească şi să înveţe în mod critic.
4. Motivarea alegerii temei
Educaţiei îi revine misiunea de a forme unele capacităţi, cum ar fi aceea de
abstractizare, de abordare a unei probleme, de formulare de idei, de testare a soluţiilor, de lucru
în grup, de comunicare pe bază de argumente.
Baza lucrării Strategii noi în procesul de predare – învăţarea limbii şi literaturii române
o constituie gândirea critică, un concept nou, foarte des utilizat în ultimul timp.
Educatorii au dezbătut multă vreme problema însuşirii de informaţii spre deosebire de
cunoştinţe practice şi conceptuale. Cei care susţin că informaţiile sunt cele mai importante cred.
De obicei, că există un anumit set de informaţii care, o dată învăţate în mod adecvat, îi
pregătesc pe elevi să funcţioneze optim ca participanţi la viaţa socială. Cei ce cred că experienţa
practică şi conceptele sunt esenţiale, sugerează că informaţia în sine nu este suficientă. Mai
degrabă, susţin ei, cunoştinţele au valoare numai când sunt utile şi nu pot fi utile decât dacă sunt
înţelese în termeni conceptuali, putând fi aplicate practic, creativ şi critic.
Ceea ce le va fi necesar elevilor pentru a funcţiona cu succes într-o lume schimbătoare
va fi capacitatea de a cerne informaţiile şi de a decide ce este şi ce nu este important. Va trebui
ca ei să poată înţelege cum diferite informaţii se leagă sau se pot lega şi să poată plasa în
context idei şi cunoştinţe noi, să descopere sensul lucrurilor întâlnite pentru prima oară, să
respingă informaţiile care sunt irelevante sau false. Pe scurt, ei vor trebui să dea în mod critic şi
productiv acelei părţi din universul informaţional pe care o vor întâlni. Elevii trebuie să fie

obişnuiţi să întâlnească, să proceseze, să-şi însuşească şi să utilizeze informaţii şi idei. Ei
trebuie să parcurgă un proces sistematic de analiză şi reflecţie critică. Procesul, în afară de
faptul că îi ajută să parcurgă informaţia în timpul şcolii, serveşte drept cadru pentru procesele
de gândire şi reflecţie critică ulterioare. Pentru ca acest lucru să se întâmple în clasă, dascălii
trebuie să le ofere elevilor un cadru de gândire şi învăţare în egală măsură sistematic şi evident.
Cadrul trebuie să fie sistematic pentru ca elevii să ajungă să înţeleagă şi să aplice
procesul cu consecvenţă şi trebuie să fie evident pentru ca elevii să-şi dea seama unde se află cu
propria lor gândire, putând astfel să-şi urmărească şi să-şi monitorizeze propriile procese de
gândire când învaţă independent.
Gândirea critică este deci rezultatul unor lecţii bine concepute al căror scop este
încurajarea gândirii critice.

II. CUPRINS
Aspecte metodologice ale studierii limbii române la ciclul
primar (psihologia copilului mic)
Adaptarea la şcoală, la ocupaţiile şi relaţiile şcolare presupune o oarecare maturitate din
partea copilului care să insufle capacitatea de a se lipsi de afectivitatea îngustă din mediul
familial şi de interesele imediate ale jocului, pentru a pătrunde întru-n univers de legături
sociale şi de a-şi asuma îndatoriri. Intrarea în şcolaritate se subsumează întru totul
caracteristicilor de profil ale unei faze de tranziţie, ocupând o poziţie specială în configuraţia
tabloului copilăriei. Ea marchează începutul celei de-a treia subperioade a copilăriei, ce se va
întinde pe un spaţiu de 4 ani (între 6/7 ani – 10/11 ani), până-n pragul pubertăţii şi al
preadolescenţei.
Începutul vieţii şcolare este, în acelaşi timp, începutul unei activităţi de învăţare, care îi
cere copilului, nu numai un efort intelectual considerabil, ci şi o mare rezistenţă fizică.
Mica şcolaritate este perioade când se modifică substanţial regimul de muncă şi de viaţă,
caracteristicile tensionale şi vectoriale, generate de evenimente care domină şi marchează tabela
de valori a şcolarului mic. Şcoala introduce în fluxul activităţii copilului un anumit orar,
anumite planuri şi programe cu valoare structurată pentru activitate.
Mediul şcolar, în care copilul de 6 ani primit, este complet diferit de cel familial, el fiind
creat, cum observă M. Debesse, nu pentru a distribui satisfacţii afective, ci pentru o muncă
disciplinată, continuă, organizată. Şcoala constituie un mediu în care, în locul unui grup restrâns
(cel de joc), oferă copilului o colectivitate şi un loc de muncă, cu numeroase întrepătrunderi –
mentale, afective, morale – care se constituie ca un important resort al dezvoltării psihice.
Adaptarea la şcoala, la ocupaţiile şi relaţiile şcolare presupune o oarecare maturitate din
partea copilului, care să-i insufle capacitatea de a lipsi de afectivitatea îngustă din mediul
familial şi de interesele imediate ale jocului, pentru a pătrunde într-un nou univers de legături
sociale şi de a-şi asuma îndatoriri.
Mutaţiile bruşte care acompaniază noua vârstă în desfăşurarea copilăriei, mutaţii ce se
petrec sub acţiunea sistematică a mediului şcolar, care aduce cu sine noi cunoştinţe, noi tehnici
individuale, noi exigenţe şi îndatoriri, i-au determinat pe specialişti să vorbească de şocul
şcolarizării, pe care l-au asemănat cu cel al naşterii sau debutului pubertăţii. Noul mediu social,
obositor dar şi de temut, provoacă nu rareori băiatului sau fetiţei o frică paralizantă. De aici
importanţa deosebită a socializării prin grădiniţe, care interpusă între familie şi şcoală,
contribuie la atenuarea şocului începutului de şcoală. Ea îl obişnuieşte pe copil cu viaţa socială

în afara căminului familial, conservând însă ceva din căldura proprie a acestuia (primirea
afectuoasă pe care o face educatoarea copilului prelungeşte contactul emoţional cu mama) şi
evitând rigorile disciplinei ce decurg din programul şi orarul şcolar.
Mediul şcolar aduce cu el un climat mai rece şi mai puţin protector decât cel familial şi
cel din grădiniţă. Cadrul didactic înclină spre raportări mai rezervate şi mai puţin intime cu
elevii, iar colegii de şcoală sunt mai puţin dispuşi să dea dovadă de înţelegere faţă de cel ce stă
îmbufnat, scânceşte sau aşteaptă alinări. Ia naştere în şcoală o societate schimbătoare, multiplă,
care anihilează iluzia întreţinută în familie că, în calitate de copil, eşti centrul lumii.
Perioada de tranziţie şi de adaptare, deşi cronologic înscrisă între limite asemănătoare,
faptic poate să se consume la fel pentru toţi copiii. Sunt preşcolarii care, aflaţi în pragul
şcolarităţii, manifestă o simptomatologie negativă în raport cu modelul conduitelor din
grădiniţă. Părinţii relatează despre dificultatea de a găsi un limbaj comun cu aceşti copii, care
pe neaşteptate s-au schimbat foarte mult: au devenit capricioşi, neascultători chiar impertinenţi.
O altă categorie de preşcolari, aflaţi şi ei în pragul şcolarităţii, manifestă, potrivit datelor de
cercetare, o conduită diferită de cea descrisă mai sus: se comportă neconflictual, sunt liniştiţi,
ascultători, nu protestează în faţa cerinţelor adulţilor, se ocupă mult cu jocul, preferându-l
învăţăturii.
În ipostaza de şcolari în clasa întâia, copiii din prima categorie, în a căror conduită de
preşcolari se observă indiciile unor fenomene de criză, îşi modifică brusc conduita. Ei reuşesc
să depăşească dificultăţile din etapa precedentă, îşi ameliorează simţitor conduita şi reintră în
normal . Fapt care îi determină pe unii părinţi să considere că, pentru o profilaxie reuşită a
capriciilor copiilor, aceştia trebuie daţi la şcoală mai devreme, de pildă la 6 ani . Nu lipsesc însă
nici cazurile când, în ciuda începerii şcolarităţii, capriciile, indisciplina în conduită continuă,
copiii cu asemenea caracteristici reuşind cu greu să facă faţă încărcăturii programului şcolar.
Copiii din a doua categorie, în a căror conduită nu se observă fenomene de criză, înclină
şi ei spre o conduită negativă odată cu intrarea în şcoală, devenind asemănători cu cei din
prima categorie şi comportându-se aşa cum se manifestau aceştia înaintea debutului şcolarităţii.
Acasă fac mofturi, sunt capricioşi, impertinenţi, chiar grosolani, iar la şcoală sunt indisciplinaţi,
puţin activ la lecţie, se comportă ca nişte răsfăţaţi, aduc la şcoală jucării, se joacă pe sub bănci,
au un nivel scăzut în activitate.
Treptat, cu vârsta, intrând în şcoală, copiii din prima categorie, începând să practice
acea activitate cognitivă, învăţarea, spre care au năzuit cu ardoare ca preşcolari, vor ajunge, prin
însuşi acest fapt, să-şi restabilească starea de confort interior; la fel şi cei din categoria a doua,
realizând un fel de compromis între învăţătură ca activitate obligatorie şi activitatea dorită şi
preferată – cea de joc – îşi vor restabili şi ei starea de confort, completându-şi suportul de
pregătire psihologică necesară inserţiei normale în noua formă de activitate. Completarea şi
perfecţionarea condiţiilor psihologice interne sunt absolut necesare, deoarece rămâne în urmă
Se poate croniciza şi într-un caz şi-n altul, reuşita parcurgerii fazei post – critice, de
adaptare la cerinţele şcolii, depinde de modul cum se asigură – cum este călăuzită şi dirijată
prin modelul de instruire – inserţia copilului, devenit elev, în setul sarcinilor şi solicitărilor de
tip şcolar.
Declanşând un proces de adaptare la un mediu şi la un sistem de solicitări foarte diferit
– ca structură, climat şi funcţionare – de cel din familie şi din grădiniţă, şcoala îşi exercită de
fapt calitatea ei formatoare asupra evoluţiei psihice a copilului.
Progrese importante de-a lungul micii şcolarităţi realizează procesele gândirii, constând,
în general, în apariţia şi consolidarea construcţiilor logice – mediate, reversibile – care
înlocuiesc procedeele empirice, intuitive, naive ale etapei precedente. Construcţiile logice
îmbracă forma unor judecăţi şi raţionamente care-i permit copilului ca, dincolo de datele
experienţei nemijlocit senzoriale, să întrevadă anumite permanenţe, anumiţi invarianţi, cum ar
fi, de pildă, cantitatea de materie, greutatea, volumul, timpul, viteza, spaţiul.
În procesul de învăţământ se dezvoltă operaţiile de gândire absolut indispensabile
oricărei activităţi intelectuale: analiza, sinteza, comparaţia, abstracţia şi generalizarea,

clasificarea şi concretizarea logică. Gândirea devine mai productivă, ca rezultat al creşterii
gradului de flexibilitate şi mobilitate, al utilizării diferitelor procedee de activitate mintală.
Experienţa şcolii şi cercetării moderne de psihologie atestă că posibilităţile gândirii şcolarului
mic, resursele lui intelectuale sunt mult mai bogate decât se considera anterior.
Învăţătorul trebuie să utilizeze cu măiestrie totalitatea mijloacelor intuitive, acţionale şi
verbale de care dispune, pentru a sprijini şi accelera formarea proceselor gândirii şcolarului.
La intrarea în şcoală, copilul dispune de un vocabular relativ bogat (aproximativ 2500
de cuvinte) şi stăpâneşte la modul practic regulile de folosire corectă a cuvintelor în vorbire.
În cursul micii şcolarităţi se dezvoltă atât limbajul oral cât şi cel scris. În ceea ce
priveşte limbajul oral, una din laturile lui importante este ascultarea. Cu prilejul rezolvării
problemelor de aritmetică sau al exerciţiilor gramaticale, desenând sau privind un tablou,
şcolarul mic învaţă, treptat, să asculte explicaţiile învăţătorului şi să meargă „pe urmele”
îndrumărilor şi raţionamentelor sale.
În cursul micii şcolarităţi se formează capacitatea de citit – scris şi aceasta
impulsionează, de asemenea, progresele limbajului. Lecturile literare fac să crească
posibilităţile de exprimare corectă. Se însuşeşte fondul principal de cuvinte al limbii materne,
care ajunge să numere, spre sfârşitul micii şcolarităţi aproape 500 de cuvinte, dintre care tot mai
multe pătrund în limbajul activ al copilului. Contactul sistematic cu primele noţiuni de
gramatică îi permite copilului să conştientizeze deosebirile dintre cuvinte ca elemente de limbă
şi obiectele desemnate prin cuvinte. Copilul capătă cunoştinţe despre structura morfo –
semantică a cuvintelor, despre rolul pe care îl joacă, în exprimare – rădăcina, terminaţia,
sufixele, prefixele. Ulterior, însuşirea categoriilor gramaticale propriu – zise (substantiv, verb,
adjectiv, pronume) îi dezvăluie copilului bogăţia posibilităţilor de exprimare a limbii materne şi
îi prilejuieşte constatări cu privire la frumuseţea construcţiilor sale.
Specific vârstei şcolare mici este creşterea considerabilă a volumului memoriei. În
fondul memoriei pătrunde un mare volum de informaţie. Elevul memorează şi reţine date
despre uneltele cu care lucrează, despre semnele şi simbolurile cu care operează, despre noii
termeni pe care îi utilizează, despre regulile şi legile pe care le învaţă. Comparativ cu clasa
întâi, în clasa a patra se memorează de 2-3 ori mai multe cuvinte.
În acelaşi timp, se îmbogăţesc indicatorii trăiniciei şi rapidităţii memorării diferitelor
conţinuturi. Productivitatea memoriei – mult mai mare decât la vârsta preşcolară – depinde de o
serie de factori, cum ar fi: conţinutul materialului supus memorării (literar, gramatical etc.),
felul acţiunilor pe care le efectuează şcolarul, măsura în care acesta dispune de anumite
mijloace de memorare şi reproducere a materialului. Graţie cooperării memoriei cu gândirea, se
instalează şi se dezvoltă formele mediate, logice ale memoriei, bazate pe legături de sens dintre
date. O ilustrare a acestei caracteristici o constituie posibilităţile active ale şcolilor mici de a
transforma şi organiza, în alt mod, materialul de memorat sau materialul memorat deja. Ei pot
să înlocuiască necunoscutul prin cunoscut (de pildă, cuvinte mai puţin cunoscute prin termeni
familiari), pot „să sară” peste unele detalii şi să redea esenţialul, pot să adauge de la ei noi
elemente la conţinutul memorat, pot să introducă anumite criterii logice (judecăţii,
raţionamente) în organizarea materialului ce urmează a fi memorat.
Axarea memoriei pe sensuri logice face să crească de 8 până la 10 ori volumul ei (faţă
de vârsta preşcolară), prelungeşte timpul de reţinere, opreşte trăinicia şi productivitatea
legăturilor mnemonice. Creşte precizia plenitudinea proceselor de reproducere mnezică în
raport cu procesele de recunoaştere. Dacă, la 7 – 8 ani, copii recunosc aproximativ 24 din 30 de
cuvinte percepute şi reproduc 5, în jurul vârstei de 11 ani 28 şi reproduc 11.
O altă direcţie de modificare a memoriei la vârsta şcolară mică o constituie accentuarea
caracterului voluntar, conştient al proceselor ei. Îndeosebi, în partea a doua a micii şcolarităţi
(clasele a treia şi a patra), copilul este capabil să-şi fixeze sarcina de a memora, să-şi planifice
în timp memorarea unui material oarecare, să se autocontroleze cu consecvenţă în procesul
reproducerii celor memorate.

Cu toate acestea, şcolarii mici, pot să întâmpine multe dificultăţi în procesul memorării.
Se poate ca ei să nu-şi dea seama ce anume trebuie memorat şi reţinut dintr-un material
oarecare, sau ce trebuie făcut pentru o memorare mai rapidă, mai trainică şi mai eficientă. De
aici, tendinţa de a recurge exclusiv la repetarea, adesea mecanică a faptelor. Sarcina
învăţătorului constă în ai îndruma pe elevi cu procedee raţionale şi eficiente de memorare, între
care ar putea figura, de pildă, structurarea unui plan, a unui program de desfăşurare a acţiunii de
memorare în raport cu un conţinut sau altul. Cercetările arată că din memorie dispar cel mai
repede datele întipărite mecanic. Cu timpul nu mai rămân din ele decât elemente dezordonate,
disparate.
Dacă în memorie se insistă asupra a ceea ce este esenţial (într-un text, într-o definiţie ),
pe legăturile care constituie fundamentul lor logic, atunci uitarea este întârziată, încetinită. Şi
chiar dacă se produce, ea nu afectează decât părţi, detalii, elemente minore, indiferent de forma
concretă în care apar acestea în mintea copilului, după un timp.
Ca personalitate, copii se disting printr-o mare diversitate temperamentală. Există copii
vioi, expansivi, comunicativi şi copii retraşi, lenţi. Sunt şi unii total nestăpâniţi, care parcă nu-şi
găsesc locul, vorbesc fără să fie întrebaţi, intervin în toate împrejurările. La lecţie, unii sunt
mereu cu mâna ridicată, fie că ştiu, fie că nu ştiu, alţii, dimpotrivă, chiar dacă ştiu, sunt tăcuţi,
nu încearcă să se „afişeze”. Aceasta este o realitate psihologică grefată pe o realitate biologică,
naturală – care, adesea, creează multe dificultăţi activităţii de instruire şi educare.
Treptat pe măsură ce copilul ce înaintează în vârstă, însuşirile înnăscute ale sistemului
nervos se împletesc cu influenţele de viaţă şi ale educaţiei, formând un „aliaj”. Contactul cu
influenţele modelatoare ale procesului educaţional, dă naştere la anumite compensaţii
sentimentale. Copiii agitaţi încep să devină mai stăpâni pe conduita lor, datorită posibilităţilor
pe care le oferă activitatea şcolară de a-şi consuma energia prin studiu. Temperamentele
flegmatice încep să-şi reducă treptat din inerţie şi să adopte un ritm de lucru mai alert. Cei cu
trăsături melancolice – naturii sensibile, cu tendinţe de închidere în sine – cunosc şi ei un proces
de activizare a conduitei, încurajează succesele pe care le obţin.
Atitudinea educatorului, faţă de aceste însuşiri tipologice şi temperamentale trebuie să
fie maleabilă, diferenţiată în funcţie de natura elevilor, temperându-i pe unii, stimulându-i pe
alţii, cei vioi trebuie orientaţi spre a-şi concentra energia asupra obiectelor şcolare, cei cu
trăsături melancolice trebuie încurajaţi cu căldură, trataţi cu delicateţe, susţinuţi şi ajutaţi să-şi
valorifice potenţialităţile intelectuale.
Educatorul trebuie să cunoască diversitatea caracterelor copiilor, să-i observe atent şi
meticulos în clasă şi în afara clasei (recreaţie, în timpul jocului, acasă) – faptele copiilor, nu atât
latura exterioară a faptei, ci mai ales, care a fost motivul faptei. În funcţie de aceasta, măsura
educativă poate să meargă de la sancţionarea faptei exterioare (prin observaţie, mustrare) până
la restructurarea sistemului de relaţii care l-au determinat pe copil să se comporte astfel.
Contactul şcolarilor mici cu literatura, cu eroi diferitelor povestiri le dă acces la multe
exemple şi modele de viaţă. Ei încearcă şi de multe ori reuşesc să transpună în conduita lor câte
ceva din spiritul de întrajutorare şi răspundere ai exemplelor întâlnite din tactul şi delicateţea
comportamentului celorlalţi. Această transpunere nu se face automat. Întâlnim situaţii când
şcolarul mic ştie foarte bine ce înseamnă o anumită trăsătură, îşi defineşte corect poziţia faţă de
ea şi totuşi, când este pus în situaţia să acţioneze afectiv, nu procedează în concordanţă cu
cunoştinţele şi atitudinile pe care le are. Caracterul lui nu este încă suficient de elaborat sub
raportul unificării într-un tot a cuvântului cu fapta. El nu si-a format încă, în suficientă măsură
capacitatea de a-şi proiecta şi planifica faptele, de a le aprecia corespunzător, de a coraporta
analitic fapte cu cerinţe sociale.
Învăţarea la vârstă şcolară mică se mai distinge prin aceea mică spre deosebire de
etapele precedente, ea se desfăşoară pe baza unor acţiuni meticulos segmentate şi riguros
înlănţuite. Aceste acţiuni pornesc de la contactul şcolarului cu obiectul. Şcolarul mic se
familiarizează cu faptul că aceste acţiuni pot să dispună de conţinuturi foarte diferite, în funcţie

de specificul disciplinelor de învăţământ, că unele pot să aibă o aplicabilitate foarte largă la mai
multe categorii de obiecte, la mai multe grupe de acţiuni, altele o sferă mai restrânsă.
Învăţarea la vârsta şcolară mică se distinge prin ceea ce îl pune pe copil în faţa
necesităţii unor acţiuni de control de confruntare şi comparare a rezultatelor obţinute cu modele
corecte.
Toate aceste achiziţii bazate pe transferuri, treceri, extinderi, aplicări, conştientizări, care
prefigurează o învăţare creatoare nu se realizează în limitele unui an şcolar. Ele comportă,
uneori parcurgerea multor ani de şcolaritate, instalare mai devreme sau mai târziu, a
indicatorului autonomiei creatoare în învăţare depinzând în mare măsură de componentele
modului de instruire: cuantumul sprijinului pe care educatorul îl acordă fiecărui copil,
metodologia introducerii elevului în sarcina de învăţare, practicarea unei instruiri
problematizate, euristice etc.
2. Strategii noi de învăţare
Metodele de învăţământ reprezintă o entitate mai cuprinzătoare şi sunt un drum sau o
cale de urmat în activitatea comună a educatorului şi educaţiilor, pentru îndeplinirea scopurilor
învăţământului, adică pentru informarea şi formarea educaţilor.
Pe măsura înaintării în şcoală, elevii trebuie să proceseze o cantitate tot mai mare de informaţii
şi să opereze cu informaţia la nivel abstract. Aceasta necesită utilizarea unor strategii din ce în
ce mai sofisticate. Mulţi elevi le învaţă implicit sau le deduc prin reflectarea asupra propriilor
experienţe de învăţare, dar alţii nu dobândesc aceste strategii sau deduc strategii greşite şi
contraproductive. Orele de limba şi literatura română la clasele I – IV pot oferii cadrul de
desfăşurare al unui program de dezvoltare a unor strategii eficiente de învăţare, prin care se
poate valorifica şi îmbogăţii experienţa de învăţare a elevilor.
Orice metodă de învăţare reflectată şi utilizată pentru a atinge un scop anterior stabilit
poartă denumirea de strategie de învăţare. Există o multitudine de strategii de învăţare care
diferă prin conţinutul şi eficientă. Strategiile superioare de învăţare se bazează pe elaborarea,
înţelegerea şi organizarea materialului.
Elaborarea constă în utilizarea cunoştinţelor anterioare pentru interpretarea şi
îmbogăţirea materialului ce trebuie învăţat. Scopul elaborării este înţelegerea, adică relaţionarea
noilor cunoştinţe cu cele deja stocate pentru formarea unor structuri de cunoştinţe active şi
flexibile. Ambele procese implică relaţionarea cunoştinţelor anterioare cu cele noi şi ambele
sunt necesare pentru o învăţare eficientă.
Superioritatea metodelor bazate pe înţelegere este evidentă, iar eficienţa acestora se
dovedeşte în special pe termen lung sau în cazul evaluării pe bază de eseuri şi aplicaţii practice
a materialului învăţat. Prin contrast, în aceste situaţii, strategiile simple de memorare a
materialului s-au dovedit a fi total ineficiente (Gardner - 1999).
Modalităţi prin care se facilitează elaborarea şi înţelegerea materialului:
 activarea cunoştinţelor anterioare prin survolarea şi punerea de întrebări
referitoare la cunoştinţele relaţionate cu cele prezente în material;
 realizarea de analogii, respectiv apropierea unor concepte de idei pe baza
similarităţilor existente între acestea (inima este ca o pompă care alimentează cu
sânge întregul organism, memoria este ca o bibliotecă unde informaţia este
ordonată şi poate fi accesată cunoscând această structură );
 memotehnicile sau trucurile de memorare, care sunt utile în special în
prelucrarea materialului de memorat (clarificări) şi constau în crearea de legături
artificiale între diverse idei (elemente de clarificări) care să permită
reactualizarea ulterioară a acestora.
Este util să recunoaştem că unele materiale pot fi reţinute şi reactualizate cu mai multă
eficienţă dacă se folosesc astfel de trucuri şi să încurajăm utilizarea lor.

Organizarea materialului, adică gruparea informaţiilor relaţionate în diverse categorii
şi structuri, este o altă condiţie a eficienţei învăţării. Mintea umană operează cu structuri şi
cunoştinţe de aceea impune structură şi organizare a informaţiilor pe care le achiziţionează.
Astfel, un material bine organizat este mult mai bine reţinut decât un material neorganizat.
Materialul şcolar este de cele mai multe ori un material organizat. Există însă şi cazuri în care
structura materialului, chiar dacă există, nu este transparenţă, fie datorită dificultăţilor
materialului, fie datorită suprapunerii acestuia prin expectanţele cititorului. În aceste cazuri se
impune utilizarea unor strategii de organizare a materialului:
 realizarea unui outline / cuprins a ideilor principale din a materialul de învăţat;
 schematizarea conţinutului pe baza relaţiilor existente între idei, relaţia poate fi
de tip: cauză - efect, supraordonare sau subordonarea (parte - întreg), ordine
cronologică, naraţiune ;
 reprezentarea grafică a materialului;
 sumarizarea, o tehnică eficientă pentru revizuirea notiţelor. Acesta presupune
tratarea critică a materialului în vederea reflectării ideilor şi exemplelor celor
mai relevante, care vor constitui suportul de reactualizare al celorlalte idei.
Alegerea strategiilor de învăţare ce urmează a fi utilizate este dependentă de :
- stilul de învăţare al elevilor;
- cunoştinţele metacognitive de care dispun elevii;
- tipul materialului de învăţat;
- scopul învăţării.
Cu cât elevii devin mai conştienţi de aceste constrângeri, cu cât vor fi capabili să aleagă
mai eficient între diversele strategii de învăţare pe care la cunosc, economisind în acest fel timp
şi energie.
Stilul de învăţare –reprezintă modalitatea de receptare, prelucrare, stocare şi
reactualizare a informaţiei. Acesta are atât componente determinate genetic, cât şi componente
care se dezvoltă ca urmare a expunerii frecvente şi preferenţiale la o anumită categorie de
stimuli.
a) După modalitatea senzorială implicată, există trei stiluri de învăţare principale:
auditiv, vizual, kinestezic. (Tabel 1.1)
b) În funcţie de emisfera cerebrală cea mai activată în învăţare există două stiluri
cognitive: stilul global (dominantă dreaptă) şi stilul analitic (dominantă stânga)
(Tabel 1.2).
 Copiii care utilizează un stil global de învăţare preferă să aibă mai întâi o viziune de
ansamblu asupra materialului pentru a putea trata mai apoi fiecare componentă în
manieră analitică. Ei vor prefera schemele care integrează informaţiile ca mod de
pornire în studiul unui material sau vor citi un text în întregime şi nu se vor opri,
pentru fixarea unor idei, până la terminarea textului.
 Copii care utilizează stilul analitic de învăţare preferă împărţirea materialului în părţi
componente prezentate pas cu pas în ordine logică. Ei vor prefera fixarea unor idei pe
măsura citirii textului şi refacerea la urmă a întregii structuri.

TABELUL 1.1 MODALITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
Stilul de învăţare

Stilul auditiv

Stilul vizual

Stilul kinestezic



Caracteristici ale comportamentului de învăţare
 învaţă vorbind şi ascultând;
 este eficient în discuţiile în grup;
 învaţă din explicaţiile dascălului;
 verbalizează acţiunea întreprinsă pentru a-şi depăşi şi mediul în
care se simte bine;
 suportă greu liniştea în timpul învăţării;
 preferă să vadă lucrurile sau desfăşurarea proceselor pe care le
învaţă;
 învaţă pe bază de ilustraţii, hărţi şi imagini;
 este important să vadă textul scris;
 are nevoie să aibă control asupra ambianţei în care învaţă;
 îşi decorează singur mediul;
 recitirea sau rescrierea materialului sunt metodele cele mai frecvent
utilizate pentru fixare;
 are nevoie să atingă şi să se implice fizic în activitatea de învăţare;
 învaţă din situaţiile în care să poată să experimenteze;
 a lua notiţe înseamnă mai mult act fizic şi nu un suport vizual
pentru învăţare de multe ori nu revizuiesc notiţele;
 îşi manifestă entuziasmul sărind;
lipsa de activitate manifestări kinestezice, fiind de multe ori
confundaţi cu copii cu tulburări de comportament.

TABELUL 1.2 STILURI COGNITIVE
Stilul
Stilul global

Stilul analitic

Strategia de învăţare
Survolarea materialului înainte de a începe studiul aprofundat al
acestuia, pentru identificarea simbolurilor, cuvintelor – cheie şi a
rezumatului care poate să ofere perspectiva de ansamblu de care are
nevoie.
Rescrierea notiţelor în manieră logică şi ordonată, utilizarea sublinierii
şi a fragmentării materialului.

c) Tipul de inteligenţă determină de asemenea modul de operare cu cunoştinţele.
Gardner propune examinarea tipului de inteligenţă din perspectiva a 7 modalităţi
diferite de utilizare a abilităţilor cognitive:
- inteligenţă lingvistică (sensibilitate la sensul şi ordinea cuvintelor, respectiv a
multiplelor funcţii ale limbajului);
- inteligenţa logico – matematică (abilitatea de a realiza raţionamente complexe şi de
a recunoaşte petternuri logice şi relaţii numerice);
- inteligenţa muzicală (sensibilitate la ritm, linie melodică şi tonalitate, capacitatea de
a produce şi recunoaşte diverse forme de expresie muzicală);
- inteligenţa spaţială (abilitatea de a percepe cu acurateţe lumea vizuală şi de a
transforma sau modifica aspectele acesteia pe baza propriilor percepţii);
- inteligenţa kinestezică (abilitatea de a-şi controla mişcările corpului; îndemânarea în
manipularea obiectelor);

- inteligenţa interpersonală (abilitatea de a discrimina şi a răspunde adecvat la
dispoziţiile, manifestările temperamentale şi dorinţele altora);
- inteligenţa intrapersonală (capacitatea de acces la propriile trăiri şi abilitatea de
discrimina şi a le utiliza în exprimare; conştientizarea propriilor cunoştinţe, abilităţi
şi dorinţe).
d) Gradul şi modalitatea de implicare în experienţierea cunoştinţelor descriu de
asemenea tipuri de învăţare. Modelul învăţării experienţiale a lui Kolb propune în
acest sens înţelegerea comportamentului de învăţare a elevilor ca variante ale
stilurilor: divergent, asimilator, convergent şi acomodativ.
În concepţia lui Kolb învăţarea eficientă presupune parcurgerea tuturor etapelor, de la
experienţierea activă, trecând prin faza de reflectare şi conceptualizare abstractă a cunoştinţelor,
până la aplicarea practică a acestora. Copii, însă, prezintă de obicei preferinţe pentru anumite
etape ale acestui proces.
Stilul divergent – învăţarea se bazează pe experienţa concretă cu situaţia generatoare de
cunoştinţe şi reflectarea ulterioară (uneori nu prea productivă) asupra acesteia.
Stilul asimilator – valorifică reflecţiile personale asupra situaţiilor, ajungând la
concepte şi teorii cu grad înalt de abstractizare şi generalizare.
Stilul convergent – orientat spre aplicarea creativă a ideilor şi datelor prelucrate
sistematic.
Stilul acomodativ – tentat de testarea în situaţii rele a cunoştinţelor, presupune învăţare
pragmatică.

Este important de reţinut că un stil de învăţare este în general o combinaţie între stilurile
descrise mai sus. Ele implică atât aspecte senzoriale (modalităţile specifice de învăţare), abilităţi
cognitive specifice (tipurile de inteligenţă), cât şi modalităţi diferite de raportare la experienţa
directă cu cunoştinţele (modelul lui Kolb) şi de implicare a emisferelor cerebrale (stiluri
cognitive).
Stilurile de învăţare sunt structuri flexibile şi nu imutabile. Experienţa, cerinţele şcolii
sau ale unui loc de muncă, rolul pe care îl avem la un moment dat, într-un anumit context, pot
forţa modificarea lor sau utilizarea lor strict contextualizată.
Identificarea stilului preferat de învăţare într-un anumit context permite intervenţia
asupra materialului de învăţat sau asupra mediului învăţării, astfel încât acesta să fie cât mai
avantajos. Astfel, copiii vizuali pot utiliza cu succes vizualizarea materialului, în timp ce pentru
copiii auditivi este mai eficient să discute pe marginea materialului sau să se audă vorbind
despre acesta. De asemenea, copiii kinestezici au nevoie de un mediu în care să poată exersa
sau practica, în timp ce pentru copiii auditivi acest tip de mediu ar putea fi distractor.
Modalităţi de modificare a stilurilor de învăţare:
 reflectarea asupra propriilor experienţe de învăţare. În cadrul unor grupuri de discuţie
se poate propune ca temă analiza modului cel mai eficient de învăţare experimentat până
în acel moment. Se porneşte de la descrierea modului de pregătire la obiectele de studiu
sau la una din temele la care elevul a avut succes. Împărţind experienţele lor de învăţare
şi analizând strategiile pe care le utilizează, cu ajutorul colegiilor, copiii devin conştienţi
de eficienţa pe care o au diverse metode pentru diverse cazuri particulare şi la diverse
materii;
 identificarea stilului de învăţare pe baza descrierilor existente. Această fază poate să
urmeze descrierii realizate în grup. Copiii pot identifica, pornind de la descrierile
existente, în ce măsură utilizează tehnicile vizuale, auditive sau kinestezice în
prelucrarea informaţiilor, ajungând la un nivel superior de conceptualizare a stilului
propriu de învăţare;
 utilizarea de chestionare specifice, prin care se vizează de asemenea identificarea
individuală a caracteristicilor stilului propriu de învăţare;
 experimentarea diverselor stiluri de învăţare, chiar în cadrul orelor de consiliere şi
evaluarea metodelor utilizate, pornind de la performanţele obţinute şi eficienţa sub
aspectul timpului şi efortului depus.
Cunoştinţele metacognitive
Cunoştinţele despre învăţare şi factorii care afectează activitatea cognitivă, ca şi reglarea
şi monitorizarea funcţionării acesteia sunt cunoscute sub denumirea de metacogniţie.
Exemple de cunoştinţe metacognitive:
 a cunoaşte resursele cognitive proprii precum şi sarcinile la care pot face faţă (de
exemplu a şti că nu este posibil să înveţi un material de 10 pagini într-o seară);
 a ştii în ce condiţii se aplică diverse strategii de învăţare şi a le cunoaşte limitele
(exemplu: a ştii că înţelegerea materialului şi elaborarea pe marginea acestora
sunt mai eficiente pe termen lung decât învăţarea mecanică);
 planificarea modalităţii de abordare a unei sarcini (exemplu: alegerea unui loc
propice învăţării, stabilirea priorităţilor, alegerea materialului);
 utilizarea unor strategii eficiente de învăţare şi reactualizarea materialului
anterior (exemplu: a prelucra notiţele atunci când materialul va fi greu de
reactualizat în alt mod, a face apel la contextul în care sa învăţat un anumit
material în cazul eşecului de reactualizare);
 monitorizarea nivelului actual de cunoaştere (exemplu: a şti când un material
este sau nu învăţat).

Aceste cunoştinţe pot fi extrem de utile în procesul de învăţare, funcţionând ca o
modalitate de evaluare permanentă şi control al procesului de învăţare. Fără un control
metacognitiv pot apărea frecvent iluzii de cunoaştere a unei teme şi astfel să aloce mai puţin
timp pentru asimilare decât este necesar. Cu toate acestea, ele pot avea un efect inhibator sau
frenator în cazul în care focalizarea este mai de grabă pe capacităţile proprii (percepute ca fiind
insuficiente) şi nu pe strategii utilizate.
Dezvoltarea metacogniţiilor
În timp, elevii devin tot mai realişti în privinţa capacităţilor proprii de prelucrare a
informaţiei şi a limitărilor memoriei proprii. Dacă pentru copii de 5 – 6 ani este greu să
evalueze timpul şi numărul de repetări necesare pentru învăţare, copiii de 9 -10 ani sunt deja
capabili să- şi modeleze timpul de învăţare în funcţie de dificultatea sarcinilor de învăţare. În
timp, copiii îşi dezvoltă de asemenea şi capacitatea de a utiliza strategii de memorare şi învăţare
eficiente pentru sarcini particulare de învăţare. Dacă la început ei utilizează unele strategii în
mod automat şi inconştient, cu timpul vor deveni conştienţi de ele şi le utilizează în mod
voluntar.
Acest proces de dezvoltare este unul natural, în care copiii, dezvoltându-şi capacităţile
cognitive şi exersându-le prin învăţare, pot la un moment dat să reflecteze asupra lor. Este
posibil ca strategiile metacognitive să fie formate în cadrul unor ore cum sunt cele de consiliere
şi orientare. Metoda cea mai eficientă de formare a unor strategii metacognitive este cea de
învăţare prin cooperare, în care elevii devin pe rând un fel de metacogniţie externă pentru
celălalt membru al grupului, punând întrebări legate de text cerând clarificarea unor idei,
saumarizarea sau predicţia asupra conţinutului care va urma.
Tipul materialului
Unele conţinuturi se pretează la utilizarea de mnemotehnici (de exemplu învăţarea unor
cuvinte dintr-o limbă străină, vârfurile din Carpaţii Orientali etc.), pentru altele însă modalitatea
cea mai eficientă de învăţare este una bazată pe comprehesiunea textului. Prin urmare, eficienţa
unei strategii depinde şi de natura materialului la care se aplică şi care este independentă de
domeniul de studiu. În cadrul aceluiaş domeniu de studiu există conţinuturi care se învaţă mai
eficient utilizând tehnici de memorare şi alte conţinuturi care se învaţă mai bine pa bază de
înţelegere.
Scopul învăţării
Modul în care citim un text este determinat de scopul pe care-l avem pentru citire.
Confruntat cu un anumit material, există mai multe posibilităţi de al aborda: a survola
materialul pentru a spicui ideile principale, al citi integral pentru a reţine cât mai mult din
conţinut sau de al scana pentru al găsi ceea ce ne interesează. Pentru o retenţie de lungă durată a
materialului citit, combinarea acestor modalităţi, întărită de strategii de comprehesiune şi
monitorizare a înţelegerii pe parcursul citirii reprezintă modalitatea cea mai eficientă de
abordare a textului. Pentru scopul de realizare întru-n timp cât mai scurt al sarcinii, acete
strategii sunt contraproductive.
Timpul acordat citirii este un alt parametru al acestui comportament care este de
asemenea determinat de scopul pe care l-au formulat dacă citim pentru pregătirea unui test,
timpul de citire este mai lung, citirea se face mai lent pentru a avea timpul necesar pentru
prelucrarea informaţiei şi înţelegerea ei, în timp ce în cazul în care dorim să-l înţelegem în mare
un concept sau anumite idei, ritmul de citire este mai alert, iar timpul acordat poate fi mai scurt.
Motivul pentru care elevii nu utilizează strategii eficiente de învăţare:
 nu sunt informaţi sau sunt informaţi greşit asupra condiţiilor de utilizare a
strategiilor eficiente de învăţare. Mulţi elevi, chiar în liceu sau facultate, sunt
naivi din punct de vedere metacognitiv, adică nu au sau au informaţii greşite
despre contextele în care eficienţa strategiilor este cea dorită. Spre exemplu unii

consideră că pentru a obţine o performanţă bună, trebuie doar să depui mai mult
efort la o materie indiferent de modul cum procesezi informaţia;
 au prea puţine informaţii anterioare care pot fi relaţionate cu cele noi, prin
urmare întâmpină dificultăţi de înţelegere a materialului şi recurg la metode mai
uzuale, cum ar fi simpla lui memorare;
 sarcinile de învăţare nu necesită sau nu permit utilizarea lor. Dacă dascălul cere
învăţarea pe de rost a materialului sau timpul pus la dispoziţie este prea scurt,
este contraproductiv pentru elevi să apeleze la strategii superioare de prelucrare
a materialului, care sunt costisitoare sub aspectul timpului şi efortului pe care
trebuie să îl depună;
 scopurile lor sunt inconsistente c u utilizarea strategiilor eficiente de învăţare.
Elevii nu sunt întotdeauna interesaţi de înţelegerea materialului şi reţinerea
informaţiilor pe o perioadă mai lungă de timp. Scopul lor poate să fie obţinerea
unor note de trecere la un test sau să realizeze o sarcină întru-n timp cât mai
scurt şi cu cât mai puţin efort. Pentru acest gen de scopuri, strategiile care
vizează înţelegerea sunt total irelevante;
 au stimă de sine scăzută relativ la capacitatea lor de a învăţa. Aceşti elevi
consideră că nu sunt capabili să înveţe indiferent de strategiile pe care le-ar
utiliza şi evită sarcinile de învăţare. Ei recurg la autosugestii negative de genul:
„Sunt uituc”, „De geaba învăţ că nu înţeleg nimic”, „Sunt prost”. Atâta timp cât
copilul îşi face autosugestii negative sau primeşte din anturaj sugestii negative în
legătură cu capacitatea lor de a învăţa, nu va avea nici un randament în învăţare.
În fiecare din aceste cazuri necesităţile de intervenţie sunt diferite . dacă elevii nu
cunosc tehnici de învăţare eficientă, necesitatea este de a li se oferii informaţii despre acestea şi
a li se permite exersarea lor în cadrul orelor de curs, însă dacă motivul este determinat de stima
de sine scăzută în ceea ce priveşte capacitatea de achiziţie academică, atunci nevoile elevilor se
situează în sfera autocunoaşterii, pentru creşterea stimei de sine şi simularea motivaţiei.
Deprinderi eficiente de studiu:
1. Luarea de notiţe
Este una din deprinderile bazale de studiu. Aceasta întrucât notiţele luate constituie o
sursă alternativă importantă pentru studiu, alături de manual sau bibliografia aferentă. Funcţiile
luării de notiţe sunt multiple:
 este o modalitate externă de stocare a informaţiei. Informaţiile nu pot fi reţinute în
întregime după o prezentare în grup, însă o dată notate, ele pot fi oricând accesate şi
revizuite;
 facilitează reactualizarea materialului. Luarea de notiţe permite o triplă codare a
materialului, verbală şi vizuală şi permite o retenţie mai mică şi o reactualizare mai
uşoară;
 permite structurarea materialului chiar şi în timpul predării acestuia.
Eficienţa notiţelor depinde de tipul acestora. Cele mai utile sunt notiţele care sunt
reprezentări relativ complete ale materialului prezentat, cuprind sumarizări ale principalelor
idei şi care furnizează detalii şi elaborări proprii pe baza materialului.
De cele mai multe ori, însă nu există posibilitatea de a realiza astfel de notiţe în timpul
lecţiei. Ele permit totuşi să se realizeze o revizie şi o completare ulterioară a lor. Acest lucru
este preferabil să se realizeze în intervalul de o zi de la data luării notiţelor. Revizuirea permite
reactualizarea informaţiilor. Clasificarea conceptelor dificile, completarea abrevierilor şi a
informaţiilor care lipsesc şi sublinierea sau întărirea ideilor sau conceptelor – cheie. Se pot de
asemenea introduce titluri şi subtitluri şi adăuga fraze sau propoziţii clarificatoare. Sistemul
care sa impus cel mai mult este sistemul T sau sistemul Cornell de luare de notiţe. Acest sistem
are succes pentru că are succes pentru că este simplu şi eficient. El cuprinde trei secţiuni:

Secţiunea 1, porţiunea cea mai mare aflată în partea dreaptă a paginii în care se notează
de fapt ideile într-o modalitate informală (aşa cum sunt prezentate în oră).
Secţiunea 2, aflată în partea stângă a paginii este cunoscută ca secţiunea cuvintelor
cheie. Ea se completează de obicei în faza de revizuire şi cuprinde comentarii care accentuează
ideile importante, clarifică sensuri, sugerează exemple sau leagă idei şi exemple şi care ulterior
vor constitui elementele de bază în reactualizarea cunoştinţelor.
Secţiunea 3, în partea de jos a paginii, este cunoscută ca cea a rezumatului. Aici se
include u8n rezumat format din două sau trei propoziţii care sumarizează ideile din pagină şi le
integrează într-o structură clarificatoare.
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2. Sublinierea
Interacţiunea cu textul se poate realiza prin sublinierea în text a ideilor importante care
vor oferi oferi o structură de fixare şi reactualizare a informaţiilor. Problema care apare în cazul
subliniereii este de a decide asupra a ceea ce se consideră important în text. Scopul sublinierii
este de a reduce cantitatea de material ce trebuie materializată şi de a oferii o ancoră în
reactualizarea informaţiilor adiacente. Următoarele principii pot constitui un suport în utilizarea
cât mai eficientă a acestei strategii.
 Paragraful se citeşte în întregime înainte de a decide care este ideea principală ce
merită subliniată;
 Sublinierea acoperă întreg materialul, dar nu se subliniază o cantitate prea mare din
text. Texte diferite necesită sublinierea unei cantităţi diferite de material.
 Se utilizează diverse semne pentru a discrimina între părţile textului (spre exemplu:
se încercuiesc concertele, se subliniază definiţiile, se delimitează printr-o linie
exemplele). Aceste semne trebuie folosite cu consecvenţă pe parc ursul unui text.
3. Monitorizarea comprehensiunii textului
Reprezintă deprinderea de verificare sistematică a gradului de înţelegere a textului (citit
sau prezentat verbal). Studiile realizate asupra copiilor cu performanţe superioare în învăţare au
pus în evidenţă prezenţa în comportamentul de asimilare al cunoştinţelor a unor strategii de
monitorizare „cu voce tare”
 formularea de întrebări. Aceasta direcţionează citirea şi prelucrarea materialului şi
permite focalizarea pe informaţia care răspunde întrebărilor puse. Formularea de
întrebări se realizează aproape automat când un text cuprinde informaţii în totalitate
noi, transformarea titlurilor şi subtitlurilor în întrebări poate fi o soluţie viabilă.

 clarificarea ideilor care pun probleme de înţelegere. Aceasta se poate realiza făcând
apel la cunoştinţele prezentate anterior în text sau la cunoştinţele anterioare
relaţionate.
 sumarizarea textului, pentru extragerea ideilor importante ce vor constitui scheletul
reactualizării;
 predicţia în text, valabilă în special pentru textele narative.
Tehnicile de monitorizare sunt învăţate cu mare eficienţă în grup. Învăţarea
prin
colaborare presupune existenţa a cel puţin două roluri predefinite, care sunt preluate pe rând de
fiecare membru al grupului. Rolul de moderator (cel care formulează cerinţele de chestionare,
sumarizare, clarificare sau predicţie) aparţine la început expertului (care poate fi dascăl, coleg,
părinte) pentru ca ulterior acesta să fie preluate în mod gradat de elevi.
4. Controlul învăţării
Deprinderile de monitorizare şi control al învăţării se formează pe măsura acumulării de
informaţii legate de modul cum se realizează învăţarea, capacitatea proprie de învăţare,
respectiv de cerinţele diverselor sarcini. Aceste cunoştinţe dau naştere la o teorie personală de
învăţare precum şi la anumite standarde de performanţă, un „model acceptor” al învăţării care
se aplică la sarcinile de învăţare şi are un rol reglator asupra învăţării. Relaţia dintre
monitorizare şi control este o relaţie directă în care informaţiile ce provin din monitorizarea
învăţării determină luarea decizii privind timpul de studiu şi strategiile ce trebuie utilizate.
5. Gândirea critică
Reprezintă deprinderea de a interacţiona cu textul (informaţia în mod activ, de a obţine,
interpreta şi evalua informaţia conţinută într-un material eficient şi acurat). Tratarea critică a
materialului se poate realiza fie în scris, fie într-o discuţie de grup prin reflexie individuală
asupra sa. Când gândim critic, formulăm o serie de întrebări asupra textului.
A nu gândi critic înseamnă a nu pune întrebări legate de informaţiile sau ideile
prezentate. O persoană care nu gândeşte critic tinde să accepte sau să protejeze o informaţie
sau o idee fără a o analiza în prealabil.
Tipul de întrebări care stimulează gândirea critică asupra textului:
 Ce semnificaţie au aceste idei?
 Pot să-mi amintesc cu uşurinţă ideile pe care le-am notat?
 Ce exemple susţin aceste idei?
 Cunosc exemple care susţin aceste idei?
 Ce idei sau fapte asemănătoare am mai întâlnit?
 În ce fel diferă aceste informaţii de ceea ce ştim deja în legătură cu acest subiect?
 Cum se relaţionează aceste informaţii? Este o relaţie de tip cauză – efect sau de
parte – întreg?
 Cum se pot utiliza cunoştinţele?
 Care ar fi consecinţele aplicării în practică a acestor idei, pentru mine şi pentru
ceilalţi?
O modalitate interesantă de analiză a rolului gândirii critice este tocmai investigarea
modului în care aceasta estre prezentă în luarea deciziilor şi rezolvarea problemelor curente.
Grupul de discuţie poate furniza un cadru foarte bun pentru revizuirea şi prelucrarea critică a
informaţiilor, unde fiecare membru al grupului poate beneficia de pe urma perspectivelor
diferite.
O importanţă deosebită în dobândirea acestei atitudini revine contextului şi mediului de
învăţare. Un mediu care facilitează gândirea critică ne caracterizează prin:
 acceptarea diversităţii de idei şi păreri;
 implicarea activă a elevilor în procesul învăţării;
 asigurarea sentimentului de siguranţă;






extinderea încrederii în capacitatea fiecărui elev de a gândii critic;
aprecierea gândiri critice;
crearea condiţiilor pentru experimentarea gândirii critice;
acordarea timpului necesar pentru experienţierea gândirii critice.

6. Managementul timpului de studiu
Este desprinderea de utilizare eficientă a momentelor dedicate învăţării. Aceasta
presupune: alegerea momentelor propice pentru studiu, utilizarea eficientă a timpului acordat
studiului (stabilirea de priorităţi şi respectarea timpului de studiu) şi evitarea amânării sarcinilor
de lucru.
a) Alegerea momentelor de studiu se face în concordanţă cu perioadele de eficienţă
maximă ale unei persoane. La majoritatea oamenilor, orele de maximă eficienţă sunt situate
dimineaţa, între 8 - 12 şi după – amiază între orele 16 – 1. aceste perioade de eficienţă. Însă,
variază în funcţie de persoană. Nu de puţine ori întâlnim persoane care relatează că perioada lor
de maximă eficienţă este dimineaţa devreme, la orele prânzului, seara sau chiar noaptea.
Prin reflectarea asupra experienţelor de învăţare şi a rezultatelor obţinute în urma
acestora, ca şi a dispoziţiei pentru învăţare şi a rezultatelor obţinute în urma acestora, ca şi a
dispoziţiei pentru învăţare în anumite perioade de timp, putem identifica perioadele de maximă
eficienţă în învăţarea şi să le valorificăm.
b) Ce trebuie să ştie un elev despre modul de utilizare a timpului dedicat studiului:
 să înceapă cu subiecte sau materii uşoare, după care să treacă la cele mai dificile şi
să păstreze pentru sfârşit ceva plăcut;
 să evite planificarea unor sesiuni de studiu tip maraton;
 să aleagă un loc propice pentru învăţare, cu cât mai puţini distractori (televizor,
telefon, zgomot);
 să aleagă o poziţie care să îl menţină activ, treaz;
 să-şi stabilească un program de studiu pe care să-l comunice şi altora (eventual afişat
chiar pe uşa camerei);
 să înveţe să spună nu eventualelor tentaţii (de a ieşi cu un prieten care l-a sunat, de a
se uita la televizor chiar dacă nu este emisiunea sa preferată);
 să-şi monitorizeze modul de utilizare a timpului (punând întrebări legate de eficienţa
utilizării timpului).
Un plan de studiu cuprinde:
 Obiectivul lunar, săptămânal şi obiectivele zilnice. Obiectivele de studiu orientează
efortul şi dau sens învăţării. Pentru ca acestea să aibă un efect motivaţional trebuie
să fie:
- specifice: să stabilească foarte clar starea finală la care aspiră copilul;
- măsurabile , adică să descrie starea finală în termeni de comportamente care pot fi
evoluate şi măsurate pentru a se decide dacă a fost atinsă starea dorită;
- realiste, respectiv să stabilească termene viabile şi să se bazeze pe capacităţile sale
reale.
 Modalităţile prin care se realizează aceste obiective, respectiv activităţile specifice
care duc atingere obiectivului respectiv.
 Gradele de libertate pe care le acceptă, adică măsura în care poate fi modificat.
 Termenele stabilite pentru diverse lucrări, teze, proiecte.
Pe măsura acumulării şi utilizării acestor deprinderi de studiu, copiii dobândesc auto –
controlul asupra propriei învăţări. Aceasta se manifestă prin:
 stabilirea independentă a scopurilor şi obiectivelor personale în învăţare;
 planificarea timpului de studiu;
 monitorizarea sistematică a implicării în sarcină;

 eliminarea sau controlul factorilor distractori (externi sau interni – emoţii şi gânduri
distractoare);
 controlul procesului de învăţare;
 selectarea şi utilizarea unor strategii potrivite de prelucrare şi reactualizare a
materialului învăţat;
 evaluarea rezultatului învăţării;
 autorecompensarea.
Motivaţia pentru învăţare ca imbold spre învăţare şi implicare susţinută în realizarea
sarcinilor pe care le presupune această activitate, este rezultanta unui complex de factori, între
care se includ factorii sociali şi culturali, convingerile şi valorile personale şi factorii
contextuali, specifici unei situaţii de învăţare (Pintrich, 1994).
Factorii sociali şi culturali acţionează la nivelul normelor, valorilor şi practicilor de
învăţare ce se constituie în zestrea culturală a unei persoane. Diferenţele dintre culturi (să luăm
spre exemplu doar diferenţele dintre cultura urbană şi cea rurală sau dintre cultura familiilor cu
statut socio – economic crescut şi cea a familiilor cu statut socio – economic scăzut) se găsesc
la nivelul:
 valorii pe care o acordă învăţării de tip şcolar (pentru unii învăţarea în şcoală este
foarte importantă, pentru alţii însă experienţa de viaţă are o importanţă mai mare);
 tipurilor de interacţiune pe care le încurajează în activitatea de învăţare (cooperare
sau competiţie);
 concepţiilor despre competenţă (pentru unii competenţa se referă la dobândirea de
cunoştinţele aprofundate, pentru alţii la dezvoltarea de deprinderi de muncă);
 experienţelor de învăţare pe care le asigură (utilizarea deprinderilor academice în
activităţile curente).
Mecanismul prin care aceste aspecte îşi pun amprenta asupra motivaţiei unui tânăr
pentru învăţare este implicit. Scufundat în această cultură, copilul interiorizează valori şi
practici, care se manifestă ulterior la nivelul comportamental, pritnr-o modalitate specifică de
implicare în sarcinile şcolare.
Factorii contextuali influenţează orientarea persoanei, fie spre dobândirea de competenţă
în domeniu, fie spre obţinerea doar a unei performanţe specifice. Printre aceşti factori se
numără:
 tipul sarcinii de învăţare (sarcinile aplicative şi cele legate de activităţile curente ale
elevilor sunt mai atractive decât cele decontextualizate şi facilitează orientarea spre
dobândirea de competenţă şi nu doar spre obţinerea unei performanţe particulare );
 relaţia de autoritate în clasă (autonomia în învăţare determină o motivaţie intrinsecă
şi o percepţie pozitivă asupra competenţelor proprii de învăţare);
 utilizarea formală şi informală a recompenselor (recompensarea competenţelor are
un puternic rol motivaţional pe termen lung);
 modalitatea de evaluare (orientarea spre competenţă în cadrul evaluărilor formative
determină o motivaţie de învăţare superioară faţă de orientarea spre performanţă);
 timpul acordat unei sarcini de învăţare (un interval de timp prea scurt are tendinţa
de a demotiva elevii);
 modalitatea de grupare a elevilor (gruparea rigidă pe abilităţi are consecinţe
serioase în planul performanţelor şi a motivaţiei pentru învăţare).
Convingerile şi valorile personale au un rol mediator între factorii contextuali şi cei
sociali, pe de o parte, şi comportamentele motivaţionale, pe de altă parte. Dintre cele mai
importante convingeri care afectează implicarea în sarcinile de învăţare sunt:
 expentanţele legate de autoeficacitatea în sarcină (ineficienţa percepută în sarcini de
învăţare determină evitarea acestora sau implicare mai redusă în acest fel de sarcini);

 teoriile proprii despre inteligenţă (conceperea inteligenţei ca fiind o entitate
nemodificabilă poate determina o motivaţie scăzută pentru învăţare în cazul unei
percepţii negative despre propriile abilităţi intelectuale);
 tipul atribuţiilor pe care le fac elevii (atribuirea eşecului unor caracteristici proprii şi
stabile, cum ar fi abilităţile de învăţare; demotivează persoana pentru activităţile de
studiu percepute ca generatoare de eşec);
 locusul de control pentru învăţare (elevii care au un locus de control intern,
respectiv consideră că pot să-şi influenţeze performanţele şcolare prin implicarea
în sarcină, vor fi mai motivaţi pentru învăţare);
 valoarea acordată sarcinii de învăţare (cu cât învăţarea este mai strânsă legată de
implicare în sarcină).
Motivaţia pentru învăţare nu mai poate fi privită simplist, ca o însuşire a unei persoane
sau ca rezultat al unor manipulări contextuale de genul întăririlor şi pedepselor.
Multideterminarea sa este evidentă, iar identificarea factorilor care determină o motivaţie
scăzută este esenţială pentru autoreglarea învăţării.
3. Strategii noi de predare. Definirea conceptelor – cheie
Educatorii au dezbătut multă vreme problema însuşirii de informaţii spre deosebire de
cunoştinţe practice şi conceptuale. Cei care cred că informaţiile sunt cele mai importante cred,
de obicei, că există un anumit set de informaţii care, o dată învăţate în mod adecvat, îi pregătesc
pe elevi să funcţioneze optim ca participanţi la viaţa socială. Cei ce cred că experienţa practică
şi conceptele sunt esenţiale, sugerează că informaţia în sine nu este eficientă. Mai degrabă,
susţin ei, cunoştinţele au valoare numai când sunt utile, şi ele nu pot fi utile decât dacă sunt
înţelese în termeni conceptuali, putând fi aplicate practic, creativ şi critic. Nimeni nu se
îndoieşte de faptul că informaţiile sunt importante. Oamenii trebuie să ştie foarte multe lucruri
pentru a putea face faţă cu succes solicitărilor cotidiene. Ideea, însă, că există un set de
cunoştinţe care îi va pregăti pe elevi pentru viitor devine tot mai puţin susţinută pe măsură ce
societăţile se schimbă tot mai rapid. Cu mijloace de comunicare electronică extinse la aproape
toate culturile globului,şcolile şi clasele devin centre de informaţii care au acces la informaţia
din întreaga lume.
Ceea ce le va fi necesar elevilor noştri pentru a funcţiona cu succes într-o lume
schimbătoare va fi capacitatea de a cerne informaţiile şi de a decide ce este şi ce nu este
important. Va trebui ca ei să poată înţelege cum diferite informaţii se leagă sau se pot lega şi să
poată plasa în context idei şi cunoştinţe noi, să descopere sensul lucrărilor întâlnite pentru prima
oară, să respingă informaţiile care sunt irelevante sau false. Pe scurt, ei vor trebui să dea sens în
mod critic, creativ şi productiv acelei părţi din universul informaţional pe care o vor întâlni.
Pentru a manevra informaţiile bine, elevii vor trebui să ştie aplica un set de deprinderi
de gândire care să le dea posibilitatea să sorteze informaţia cu eficienţă, transformând-o în
sensuri care la rândul lor pot fi convertite în comportamente practice. Cu alte cuvinte, ei vor
trebui să gândească şi să înveţe în mod critic. Aceasta nu se întâmplă însă în mod automat. Ei
trebuie să fie obişnuiţi să întâlnească, să proceseze, să-şi însuşească şi să utilizeze informaţii şi
idei. Ei trebuie să parcurgă un proces sistematic de analiză şi reflecţie critică. Procesul, în afară
de faptul că îi ajută să parcurgă informaţia în timpul şcolii, serveşte şi drept cadru pentru
procesele de gândire şi reflecţie critică ulterioare. Pentru ca acest lucru să se întâmple în clasă,
dascălii trebuie să le ofere elevilor un cadru de gândire şi învăţare în egală măsură sistematic şi
evident. Cadrul trebuie să fie sistematic pentru ca elevii să ajungă să înţeleagă şi să aplice
procesul cu consecvenţă şi trebuie să fie evident pentru ca elevii să-şi dea seama unde se află cu
propria gândire, putând astfel să-şi urmărească şi să-şi monitorizeze propriile procese de
gândire când învaţă independent.

Dimensiunile schimbărilor care se petrec în societatea contemporană reprezintă o
provocare înfricoşătoare pentru cei a căror sarcini este să-i pregătească pe copii pentru secolul
XXI. Cadrele didactice se confruntă cu problema de a-i pregăti optim pe copii pentru a reuşi, a
fi prosperi şi productivi într-un viitor pe care nu-l vedem. Este imposibil de anticipat ce vor face
actuali elevi când vor intra în rândul forţei de muncă. În fabrici, în sănătate sau în alte servicii,
greu ne putem imagina ce vor face oamenii. În S.U.A. se crede că 25% din meseriile secolului
viitor nu există în prezent şi care vor supravieţui în prima parte a secolului următor vor fi
considerabil diferite. Pentru a funcţiona cu eficienţă în lumea viitorului va fi adesea nevoie de
cunoştinţe şi perspective complet noi. Phillips (1992) a stabilit că majoritatea lucrurilor pe care
le ştiu sunt valabile 10 ani sau chiar mai puţin, după care devin inexacte sau depăşite. În paralel
cu această explozie informaţională se desfăşoară o explozie tehnologică în domeniul
transmiterii informaţiei. Cu tehnologia CD – ROM, toate bibliotecile din lume devin accesibile
de acasă sau de la birou cu ajutorul unui telefon şi al unui computer.
Volumul enorm de informaţii disponibile face să devină imposibil, ba chiar ridicol să
credem că volumul de cunoştinţe acumulat în şcoală ar putea fi semnificativ în comparaţie cu
totalul. Informaţiile directe pe care le învaţă elevii noştri nu vor reprezenta decât o fracţiune din
tot ce se ştie într-un domeniu şi o fracţiune foarte mică din ceea ce ei vor trebui să ştie în cursul
vieţii lor.
O întrebare fundamentală pe care trebuie să şi-o pună cadrele didactice acum, când tot
mai ,multe ţări se luptă cu tranziţia către o economie de piaţă şi o ordine democratică este: „cum
putem să-i pregătim cel mai bine pe elevi pentru o viaţă democratică şi productivă în secolul
XXI?”. Deşi învăţarea de cunoştinţe este mai importantă poate că totuşi nu este esenţială.
Esenţial pentru elevi este să înveţe eficient şi să gândească critic. Cu alte cuvinte, elevii trebuie
să poată să întâlnească informaţii noi şi să le examineze atent şi critic. Ei trebuie să poată
reflecta asupra informaţiilor şi ideilor în mod independent şi să acţiona în concordanţă cu
rezultatele reflecţiei lor în aşa fel încât informaţiile respective să devină utile. Ei trebuie să
poată examina ideile noi din numeroase perspective, făcând judecăţi asupra adevărului şi
valorii acestora, determinând valoarea de ansamblu a ideilor pe baza propriilor lor nevoi şi
scopuri.
Dacă este esenţial să-i învăţăm pe elevi să gândească critic, atunci acest lucru trebuie să
devină o practică sistematică în predare (Zelina, 1994). Nu putem presupune că elevii vor
ajunge să gândească critic de la sine sau doar că cineva afirmă că este un lucru important. Nu
este de ajuns să includem gândirea critică în programele şcolare. Gândirea critică nu se
formează predând, să zicem, cei şapte paşi către gândirea critică sau folosind alte asemenea
reţete de comportament. Pentru a deveni cu adevărat gânditori critici, elevii trebuie să aibă
experienţa directă a ceea ce înseamnă să gândeşti critic.
S-a greşit adesea considerând gândirea critică o „materie” de studiu sau un set de
deprinderi care trebuie memorate şi aplicate. Ea nu este o materie, este un produs. Este un punct
la care ajunge gândirea noastră în momentul în care gândim critic din obişnuinţă, ca modalitate
firească de interacţiune cu ideile şi informaţiile. Este un proces activ, care se produce uneori
intenţionat, alteori spontan şi care îl face pe cel care îl face să deţină controlul asupra
informaţiei, punând-o sub semnul întrebării, integrând-o, adaptând-o sau respingând-o. gândirea
critică este un proces care are loc atunci când cel care învaţă îşi pune întrebări ca: „Ce
semnificaţie au aceste informaţii pentru mine?”; „Cum pot folosi aceste cunoştinţe”; „Cum se
leagă aceste cunoştinţe de ceea ce ştiam dinainte?”; „Îmi foloseşte această informaţie la ceva?”;
„Care ar fi consecinţele aplicării în practică a acestor idei pentru mine şi pentru ceilalţi?”.
Gândirea este un proces asemănător cititului, scrisului, vorbitului şi ascultatului. Este un
produs activ, coordonat, complex, care presupune că te gândeşti în mod autentic la ceva. Ea nu
este ceva ce se poate preda în afara unui context. Gândirea critică nu depinde eficient când este
separată de contextul general al programei şcolare sau al vieţii cotidiene. Învăţarea gândirii
critice în şcoală se realizează eficient când se abordează în acest fel cunoştinţe noi, ca şi cum
această abordare ar fi parte a programei sau un rezultat previzibil al acesteia.

De fapt, cercetările mai recente în domeniul învăţării şi gândirii critice demonstrează că
predarea deprinderilor în mod izolat şi memorarea cunoştinţelor diminuează gândirea critică.
De exemplu, Brown (1989) arată că dobândirea unor deprinderi separate de scopurile şi
sarcinile lumii reale le poate permite elevilor să obţină rezultate bune la un test, fără a-i face
însă incapabili să aplice acele deprinderi în situaţii noi.
Definiţiile mai complexe ale învăţării şi gândirii sunt sprijinite de cercetările în
domeniul psihologiei cognitive, filosofiei şi educaţiei multiculturale. Punctele comune ale
acestor cercetări sunt următoarele:
1. Învăţarea eficientă, de durată, care poate fi aplicată la situaţii noi constă în principal
în găsirea sensului informaţiilor şi ideilor cu care avem de-a face. Acest lucru se
întâmplă cel mai bine când cei care învaţă participă activ la procesul de învăţare internalizând, sintetizând şi însuşindu-şi în felul acesta informaţiile (Anderson,
Hieber, Scott & Wilkinson, 1985).
2. Învăţarea se intensifică atunci când elevii folosesc un repertoriu de strategii de
gândire. Folosind aceste strategii în cadrul experienţelor de învăţare, elevii
internalizează procesul învăţării (Palincsar şi Brown, 1989)
3. Învăţarea şi gândirea critică sunt stimulate de ocaziile în care cunoştinţele noi
învăţate pot fi aplicate în rezolvarea unor sarcini autentice (Resnick, 1987).
4. Învăţarea se intensifică atunci când se bazează pe cunoştinţele şi experienţele
anterioare ale elevilor, permiţându-le acestora să lege ceea ce ştiu deja de noile
informaţii care trebuie învăţate (Rooth, 1990).
5. Gândirea şi învăţarea critică au loc atunci când dascălii apreciază diversitatea de idei
şi experienţe.
6. Gândirea critică apare când nu există mentalitatea „unicului răspuns corect” (Banks,
1988).
Predarea gândirii critice nu este o sarcină simplă şi nici una care se realizează într-o
lecţie şi apoi se uită. Nu există o listă de paşi care trebuie urmaţi pentru a ajunge la gândirea
critică. Există, însă, un set de condiţii care trebuie îndeplinite de fiecare lecţie şi care sunt
esenţiale pentru promovarea gândirii critice:
1. trebuie găsit timp şi create condiţii pentru experienţele de gândire critică;
2. elevii trebuie lăsaţi să speculeze;
3. trebuie acceptată diversitatea de idei şi păreri;
4. trebuie promovată implicarea activă a elevilor în procesul de învăţare;
5. elevii nu trebuie să aibă sentimentul că riscă să fie ridiculizaţi;
6. trebuie exprimată încrederea în capacitatea fiecărui elev de a gândi critic;
7. trebuie apreciată gândirea critică;
Pentru a ajunge să gândească critic, elevii trebuie:
1. să-şi dezvolte încrederea în forţele proprii şi să înţeleagă valoarea propriilor idei şi
opinii;
2. să se implice activ în procesul de învăţare;
3. să asculte cu respect opiniile diferite;
4. să fie pregătiţi pentru a formula şi demonta judecăţi.
Gândire critică necesită timp din mai multe motive. Înainte de a gândi la ceva nou,
trebuie să descoperim ceea ce credeam despre acest ceva nou. Descoperirea propriilor gânduri
presupune un fel de explorare arheologică a ideilor, convingerilor şi experienţelor anterioare
(Pearson, Hansen, Gordon, 1979). Este, de asemenea, nevoie de timp pentru a începe să
exprimăm aceste gânduri în propriile noastre cuvinte şi a auzi cum sună. Comunicarea
gândurilor critice ia şi ea timp. Fără comunicare nu apare ocazia de a auzi feedbak-ul celorlalţi,
care permit şlefuirea ideilor şi reflectarea în continuare. Pentru a promova gândirea critică,
lecţiile trebui să acorde suficient timp elevilor pentru a-şi exprima ideile şi pentru a primii
feedbak-ul constructiv. Când gândurile sunt verbalizate, într-o atmosferă care încurajează
comunicarea, ideile se formulează şi se clarifică mai bine.

Elevii nu gândesc întotdeauna liber în legătură cu ideile importante pentru ei. Adesea ei
aşteaptă ca dascălul să le dea „singurul răspuns bun”. Elevii care gândesc critic, dezvoltă însă,
în mod activ ipoteze, aranjând ideile şi conceptele în diverse feluri. Unele dintre aceste
combinaţii sunt mai productive decât altele, unele pot apărea rezonabile la început şi mai puţin
valoroase ulterior. Dimpotrivă, unele conceptualizări pot apărea aberante la prima vedere pentru
a deveni interesante prin perfecţionare sau prin schimbarea perspectivei. Pentru ca acest tip de
gândire să se desfăşoare spontan, elevii trebuie să li se permită să speculeze, să creeze, să
afirme diverse lucruri, fie că sunt evidente, fie că par aberante. Când elevii înţeleg că acest
comportament este acceptabil, se angajează mai activ în analiza critică.
Când dascălii permit elevilor să devină gânditori critici, trebuie să o facă ghidat. Cu alte
cuvinte, ei trebuie să facă distincţia între a acorda permisiunea şi a fi prea indulgenţi. A acorda
elevilor permisiunea de a gândi speculativ nu înseamnă şi acceptarea unui mod superficial sau
inconsecvent de gândire. Nu orice reflecţie este o reflecţie valabilă, iar elevii trebuie să fie
responsabili pentru autenticitatea gândirii lor şi trebuie să primească feedback onest. Astfel,
permisiunea de a gândi critic presupune acordarea permisiunii într-un context stimulativ şi
productiv, în care există un scop autentic pentru demersuri speculative.
Odată ce elevii se simt liberi să facă speculaţii, va apărea diversitatea de opinii şi idei.
Aşa se întâmplă întotdeauna când de renunţă la convingerea că există un singur răspuns corect:
vor apărea atâtea opinii, câţi elevi există. A încerca să limitezi exprimarea opiniilor ar însemna
să limitezi gândirea elevilor. Pentru ca gândirea critică să se dezvolte, trebuie creată în clasă o
atmosferă care să le dea elevilor siguranţa că de la ei se aşteaptă şi se acceptă o gamă largă de
idei şi opinii.
Există totuşi şi situaţii în care un singur răspuns este corect iar dascălii trebuie să fie
oneşti cu elevii lor. În asemenea situaţii ceea ce va fi diferit este medierea sau procesul prin care
elevul ajunge la răspunsul corect. În cele mai multe cazuri acest lucru este mult mai important
decât răspunsul corect. În cele mai multe cazuri acest lucru este mult mai important decât
răspunsul însuşi.
Dacă marea majoritate a timpului este folosit pentru găsirea răspunsului corect, atunci a
gândi nu înseamnă a ajunge la un nivel superior de semnificaţie.
Acolo unde lipseşte implicarea în procesul de gândire şi învăţare lipseşte şi gândirea
critică. Mulţi elevi sunt pasivi, crezând că profesorul sau manualul conţine toate cunoştinţele şi
că al nu trebuie decât să le înveţe. Ei văd cunoştinţele ca fiind fixe, gata pentru a fi turnate în
capul elevilor care nu trebuie decât să le reproducă apoi la comandă pentru a demonstra că nu
au învăţat. Aceşti elevi nu se implică în gândirea critică decât dacă sunt impulsionaţi să facă
acest lucru şi să investească în propria lor învăţare. Abia atunci se implică în procesul de
învăţare şi îşi asumă responsabilitatea propriei învăţări. Abordările metodologice care îi implică
pe elevi în reflecţii speculative, în împărtăşirea ideilor şi opiniilor îi angajează şi îi activează.
La orele unde elevilor li se permite să rămână pasivi, se constată că gândirea critică lipseşte din
comportamentul acestora.
A gândi liber poate fi riscant. Ideile pot să îţi vină în moduri ciudate, umoristice, uneori
contradictorii. Combinaţiile aiurite, noţiunile penibile sunt toate parte a procesului de gândire.
Dascălii trebuie să-i liniştească pe elevi, explicându-le că aceste lucruri fac parte, în mod firesc,
din procesul de învăţare. Este de asemenea important să se înţeleagă foarte bine că ridiculizarea
ideilor nu va fi tolerată, pentru că aceasta sufocă gândirea prin crearea unui sentiment de risc
personal excesiv. Gândirea se desfăşoară cel mai bine într-o atmosferă lipsită de riscuri, în care
ideile sunt respectate şi elevii sunt motivaţi să se angajeze activ în procesul de gândire.
Adesea nu suntem siguri ce vor crede elevii sau cum vor interpreta informaţiile. Se fac
eforturi pentru a le controla şi analiza gândirea de parcă, fără acest control, minţile copiilor ar
lua-o razna şi ar produce haos. De fapt, se întâmplă tocmai opusul. Când elevii înţeleg că
opiniile sunt apreciate, când cred că profesorul le respectă ideile şi convingerile, reacţia lor
tipică este de a demonstra responsabilitatea şi grija sporită. Ei încep să arate mai mult respect

faţă de propria lor gândire şi iau procesul de învăţare şi consecinţele acestuia mult mai în serios
dacă şi profesorul manifestă respect.
Este esenţial să comunicăm elevilor că opinia lor, adică propria lor analiză critică, are
valoare. Abia atunci vom reuşi să-i implicăm în gândirea critică. Şcoala, prin natura feedbackului pe care îl solicită elevilor, comunică foarte mult în legătură cu ce este apreciat. Când
elevilor li se cere numai, sau mai ales, să reproducă pur şi simplu ce l-i sa spus în ziua
precedentă, fie oral, fie într-un test scris, ei înţeleg rapid că cel mai important şi mai apreciat
lucru este învăţarea pe de rost a ideilor altcuiva. Dacă nu asta dorim să se înţeleagă, atunci
trebuie să demonstrăm ceea ce apreciem interacţionând în fel cu elevii şi cerându-le un alt fel de
feedback.
Responsabilitatea pentru învăţare şi pentru angajare în gândirea critică revine, în ultimă
instanţă, elevului. Atmosfera din clasă trebuie să le permită elevilor să gândească critic, dar ei
sunt cei care trebuie să acţioneze pentru a face asta. Înainte de a acţiona, însă ei trebuie să
înţeleagă ce li se cere pentru a ajunge să gândească critic.
Există un număr de atribute şi comportamente pe care le manifestă cei care gândesc
critic şi pe care ar trebui să le promovăm şi să le încurajăm la clasă. Acestea sunt: încrederea,
implicarea activă, împărtăşirea ideilor, ascultarea.
Întâi elevi trebuie să ajungă să creadă că opiniile lor au valoare. Trebuie să accepte ideea
că ceea ce gândesc ei are valoare unică şi reprezintă o contribuţie la înţelegerea mai bună a
conceptelor discutate. Fără încredere în propria lor valoare şi demnitate, elevii vor refuza să se
implice în gândirea critică.
În al doilea rând, Mihaly Csikszentmihalyi (1975) demonstrează că atunci când elevi
sunt implicaţi activ într-un proces de învăţare situat la un nivel adecvat de dificultate, ei învaţă
cu plăcere, iar capacitatea lor de gândire şi înţelegere este mai mare. Elevii autentic implicaţi
ajung să înţeleagă că atunci când investesc suficientă energie în învăţare şi se implică în mod
activ, procesul devine agreabil şi dă naştere unui sistem de împlinire.
Împărtăşirea ideilor este o conduită învăţată care necesită renunţarea la anumite lucruri
în favoarea celorlalţi. Părinţii îi învaţă pe copii să împartă cu alţii ceea ce au, considerând că
aceasta este o deprindere socială şi de supravieţuire importantă. Copii ajung să accepte ideea nu
doar pentru-că le-o cer părinţii, ci pentru că ajung să constate avantajele intrinseci ale acestui
comportament. Cu alte cuvinte, ei înţeleg că, renunţând la ceva, câştigi altceva. „Împărţirea” cu
alţii a propriilor convingeri, idei şi opinii poate fi riscantă. Ea presupune să le expui în faţa
celorlalţi în calitate ta de om care gândeşte, capabil de a emite idei valoroase dar şi de a comite
greşeli. Acest mod de a dezvălui este ceea ce defineşte comunitatea învăţării, cea care îi
îmbogăţeşte pe toţi membrii ei.
În clasă, împărtăşirea ideilor presupune că elevii ascultă, renunţând la a face judecăţi sau
la a-şi impune propriul punct de vedere. Ce primesc în schimb este înţelepciunea colectivă a
celorlalţi care, dacă nu are alt merit, măcar exprimă ideile în alţi termeni şi oferă un context mai
larg pentru propriile idei. De fapt, acest gen de dialog extins le permite elevilor să-şi
reexamineze şi să-şi şlefuiască propriile idei, să le plaseze în mozaicul de idei care se
formulează în jurul unui anumit subiect prin învăţare şi experienţă.
Un instrument puternic pentru promovarea sau dimpotrivă, descurajarea gândirii critice
îl constituie întrebările profesorului. Felul întrebărilor pe care le pune profesorul determină
atmosfera din clasă, ceea ce este valorizat, ce înseamnă „corect” şi „greşit”, ce constituie sau nu
constituie surse de informaţii şi cunoştinţe. Întrebările care limitează gândirea elevului la o
simplă recitare sau care impun constrângeri asupra proceselor de gândire îi informează pe elevi
că propria lor gândire este superfluă. Întrebările care îi invită să reflecteze, să speculeze, să
reconstruiască, să-şi imagineze, să creeze sau să cântărească un răspuns cu grijă ridică nivelul
gândirii elevilor şi îi învaţă că gândirea lor are valoare, că pot contribui la comunitatea ideilor şi
convingerilor. Îi învaţă că niciodată cunoştinţele nu vor fi ceva fix, că ideile sunt maleabile, că
lumea lor se compune din edificii de gândire omeneşti, ale căror cărămizi sunt edificiile
personale ale altora, care au privit problemele din propriul lor punct de gândire.

Profesorul este un model puternic. Copiii învaţă de la începutul experienţei lor şcolare
să fie atenţi la ceea ce spune şi face învăţătorul lor. Prin observaţie atentă, elevii învaţă ce este
considerat important, ce se aşteaptă de la ei în viitor şi ce tipuri de informaţii vor trebui să aibă
în momentul evaluării. Cu alte cuvinte, pe lângă transmiterea de informaţii şi idei, întrebările
profesorului transmit şi ceea ce acesta apreciază la elevii săi (Steele, meredith, 1991). Cu
timpul, elevii ajung şi ei să aprecieze aceleaşi lucruri şi să încerce să le realizeze.
Studiile efectuate în America au demonstrat că peste 75% din întrebările puse de dascăli
elevilor vizează nivelul literal sau factual, deci nu solicită în vreun fel prelucrarea informaţiilor.
Studiile făcute în Slovacia au scos la iveală folosirea şi mai frecventă a aceluiaşi tip de
interogare (până la 95%, după Zelina, 1994). Indiferent dacă materia este o ştiinţă exactă sau
literatură, întrebările cu care se confruntă cel mai adesea elevii sunt cele care nu cer decât
răspunsuri de un cuvânt sau o propoziţie. Exemple de astfel de întrebări sunt cele care le cer
elevilor să numească un animal cu patru picioare sau satul în care se petrece acţiunea povestirii
pe care au citit-o în clasă, sau să spună câţi, sau ce culoare, la ce distanţă sau la ce dată. Când se
pun atât de multe întrebări referitoare la nivelul literar, nu este de mirare că elevii ajung să
aprecieze datele mai mult decât orice altă formă de cunoştinţe şi că se străduiesc să gândească
mai ales la acest nivel.
Când datele exacte sunt cele mai apreciate, s-ar putea să nu reuşim să ne schimbăm
elevii. O dată cu creşterea enormă a volumului de informaţii şi cunoştinţe, ideea că elevii ar
putea acumula vreodată destule informaţii pentru a fi stăpâni cu adevărat pe o anumită materie
este în cel mai bun caz de natură să inducă în eroare. Mai mult, cunoştinţele în sine nu au
valoare prea mare. Fără capacitatea de a sintetiza, reintegra şi reconstrui informaţiile astfel încât
ele să devină utilizabile, practice şi aplicabile, acestea sunt inutile.
În plus, întrebările ce vizează nivelul literar nu necesită nici integrarea ideilor, nici
reflecţie, nici conversaţie. Pentru a răspunde la astfel de întrebări nu este nevoie decât de o
cunoaştere superficială a conţinutului şi de cuvinte sau expresii împrumutate din text. Mulţi
elevi şi-au dezvoltat capacitatea de a-şi aminti informaţiile fără a înţelege vreodată informaţii
fără a înţelege vreodată ideile centrale ale acestora. Ei sunt în stare să memoreze fără a fi
schimbaţi în vreun fel de experienţa lor de învăţare. Dacă învăţarea este considerată ca o
permanentă schimbare de comportament, memorarea nu poate contribui decât în foarte mare
măsură la învăţare.
Pentru ca elevii să reflecteze la informaţiile noi şi să le integreze în rândul cunoştinţelor
şi convingerilor lor anterioare, ei trebuie să se angajeze în conversaţie, să-şi exprime ideile cu
propriile lor cuvinte, să-şi însuşească vocabularul nou. Abia atunci când vor stăpânii noile
cunoştinţe şi noul vocabular cu adevărat, noile experienţe vor deveni învăţare permanentă.
Integrarea la nivel literar nu le oferă elevilor ocazia de a conversa (Gavora, 1990). Ea le
limitează limbajul la câteva expresii care, de obicei, nu sunt originale.
Cadrul de gândire şi învăţare este un procedeu prin care profesorii îi îndrumă pe elevi
spre înţelegere. El nu poate fi descris decât prin părţile sale componente, dar trebuie perceput ca
o strategie bine legată şi integrată. Cadrul este construit pornind de la următoarea premisă:
„ceea ce ştim este determinantul principal pentru ceea ce vom învăţa”. Cadrul diferă de la
lecţie la lecţie, de la conţinut la conţinut, dar este aplicabil la orice situaţie de învăţare.
Stadiile cadrului:
I.
Evocarea (discuţia premergătoare) (E)
1. Care este subiectul? (identificaţi-l)
2. Ce ştiţi deja despre el? (scrieţi-l pe tablă)
3. Ce aşteptaţi/ vreţi, şi/ sau trebuie să aflaţi despre el? (scrieţi pe tablă)
4. De ce trebuie să aflaţi aceste lucruri?
II. Realizarea sensului (R)
Se face de către elev pe măsură ce caută informaţii care să-i confirme anticipările
III. Reflecţia (discuţia ulterioară) (R)
1. Ce aţi aflat? (Răspunsuri cât mai existente)

2. Puneţi întrebări pentru a extrage informaţii importante care nu au fost
menţionate în etapa de evocare
3. Ca reacţie la răspunsurile lor, întrebăm: „De ce credeţi asta?”
Se reîncepe ciclul cu alte cuvinte:
Evocarea (pentru următorul segment de conţinut)
1. Ce altceva credeţi că veţi afla? sau Ce n-aţi aflat încă din ceea ce vreţi să ştiţi?
2. De ce este important acest lucru? Sau De ce credeţi asta?
(Se amplifică discuţia şi se adaugă informaţiile la cele deja scrise pe tablă).
La orele la care se foloseşte acest cadru, în etapa evocării elevilor li cere deseori să facă
brainstorming-ul şi să alcătuiască liste cu ceea ce ştiu sau cred că ştiu ca punct de plecare.
Uneori brainstorming-ul se face individual, alteori în perechi şi apoi cu întregul grup. Cineva
scrie ideile grupului pe tablă , acceptând toate ideile, fie că ele sunt corecte sau nu. Profesorul
poate extrage unele idei de la elevi punând întrebări despre anumite lucruri care nu au fost
discutate dar care sunt relevante pentru lectură. În această etapă este important ca dascălul să se
abţină de la a vorbi, în măsura posibilului, lăsându-i pe elevi să vorbească. Rolul său este de a
îndruma şi extrage ideile, precum şi de a-i asculta cu atenţie pe elevi.
În această primă fază se realizează mai multe activităţi cognitive importante. Întâi, elevii
sunt implicaţi activ în încercarea de a-şi aminti ce ştiu despre un anumit subiect. Acesta îi
obligă să examineze propriile cunoştinţe şi să înceapă să gândească la subiectul pe care în
curând ăl vor examina în detaliu. Importanţa acestei implicări iniţiale va deveni mai clară o dată
cu deschiderea celorlalte două faze. Oricum, important este că prin această activitate iniţială,
elevul stabileşte un punct de plecare bazat pe cunoştinţe proprii, la care se pot adăuga altele noi.
Procesul de învăţare este un proces de conectare a noului cu ce este deja cunoscut. Cei
care învaţă îşi clădesc înţelegerea lucrurilor noi pe fundamentul oferi de cunoştinţele şi
convingerile anterioare. Astfel, ajutorându-i pe elevi să reconstruiască aceste cunoştinţe şi
convingeri anterioare, se poate clădi un fundament solid pe care să se construiască înţelegerea
pe termen lung a noilor informaţii. În felul acesta se scot la lumină, neînţelegerile, confuziile şi
erorile de cunoaştere care nu devin evidente fără examinarea activă a cunoştinţelor şi
convingerilor deja existente.
Al doilea scop al fazei de evocare este de a-l activa pe cel care învaţă. Prea des se
întâmplă ca elevii să stea pasivi în clasă, ascultând dascălul gândind în locul lor, în timp ce ei
stau în bănci, luând notiţe sau visând cu ochii deschişi.
Pentru înţelegerea critică, de lungă durată, să aibă loc, elevii trebuie implicaţi activ în
procesul de învăţare. Prin implicare activă, se înţelege că elevii devin conştienţi de propria lor
gândire şi îşi folosesc limbajul propriu. Ei trebuie să-şi exprime cunoştinţele scriind şi / sau
vorbind. În felul acesta, cunoştinţele fiecăruia sunt conştientizate şi este scoasă la suprafaţă
„schema” preexistentă în gândirea fiecăruia în legătură cu un anumit subiect sau idee.
Deoarece durabilitatea înţelegerii depinde de procesul de corelare a informaţiilor noi cu
schemele preexistente, al treilea scop al etapei se evocare este esenţial. Prin intermediul acestei
etape, se stabilesc interesul şi scopul pentru explorarea subiectului. Interesul şi scopul sunt
esenţiale pentru menţinerea implicării active a elevului în învăţare. Când există un scop,
învăţarea devine mult mai eficientă. Există însă, două feluri de scopuri: cel impus de dascăl sau
de text şi cel stabilit de elev pentru sine. Scopurile din această a doua categorie sunt mult mai
puternice decât cele impuse de surse externe, iar interesul e adesea cel care determină scopul.
Fără interes susţinut, motivaţia este mult diminuată.
Un cercetător american a spus odată că definiţia înţelegerii este de fapt „a găsi
răspunsuri la propriile tale întrebări” (Pearson, 1991).
A doua fază a cadrului pentru gândire şi învăţare este realizarea sensului. Acesta este
faza în care cel care învaţă vine în contact cu noile informaţii şi idei. Acest contact poate lua
forma lecturii unui text, a vizionării unui film, a ascultării unei cuvântări sau a efectuării unui
experiment.

Aceasta este şi faza de învăţare în care profesorul are influenţa cea mai redusă asupra
elevului, care trebuie să-şi menţină implicarea activă în învăţarea în mod independent.
Există strategii de predare care pot fi folosite pentru a-i ajuta pe elevi să rămână
implicaţi. Se poate utiliza, de exemplu, metoda SINELG de monitorizare a învăţării (Vaughan
şi Eses, 1986). Numărul de semne pe care îl vor face elevii în clasă depinde de vârsta şi
maturitatea lor. Pentru elevii din clasele primare se recomandă folosirea a cel mult două semne;
semnul „+” pentru „ Asta ştiam” şi „?” sau „-” pentru „Asta nu ştiam”. Semnele pe care le fac
elevii variază, de asemenea, în funcţie de scopul lecturii şi de experienţa pe care o au în
folosirea sistemului de adnotare.
SINELG este un instrument util pentru că le permite elevilor să-şi urmărească în mod
activ înţelegerea a ceea ce citesc. Toţi cititorii cunosc fenomenul care constă în terminarea
lecturii unei pagini fără a-ţi aminti nici măcar un lucru din ceea ce tocmai ai citit. Este cel mai
bun exemplu de lectură fără înţelegere, fără implicare cognitivă activă în procesul de lectură, de
absenţă a monitorizării înţelegerii. Pentru adesea elevii abordează lectura sau alte experienţe de
învăţare cu aceeaşi lipsă de implicare cognitivă. Stadiul realizării sensului este esenţial în
procesul de învăţare dar şansa de a învăţa poate trece pe lângă noi dacă nu suntem implicaţi în
acest proces.
Sarcina esenţială a acestei a doua etape, realizarea sensului, este în primul rând, de a
menţine implicarea şi interesul stabilite în faza de evocare. A doua sarcină esenţială este de a
susţine eforturile elevilor în monitorizarea propriei înţelegeri. Cei care învaţă sau citesc în mod
eficient îşi monitorizează propria înţelegere când întâlnesc informaţii noi. În timpul lecturii,
cititorii buni vor reveni asupra pasajelor pe care nu le înţeleg. Cei care ascultă o prelegere pun
întrebări sau notează ceea ce nu înţeleg pentru a cere lămuriri ulterior. Cei care învaţă pasiv trec
pur şi simplu peste aceste goluri în înţelegere, fără a sesiza confuzia, neînţelegerea sau
omisiunea.
În plus, elevii când îşi monitorizează propria înţelegere, ei se implică în introducerea
noilor informaţii în schemele de cunoaştere pe care le posedă deja . ei corelează în mod
deliberat noul cu ceea le ce este cunoscut, construiesc punţi între cunoscuţi şi nou pentru a
ajunge la o nouă neînţelegere.
A treia fază a cadrului este reflecţia. Adesea uitată în predare, ea este la fel de
importantă ca şi celelalte. În această etapă, elevii îşi consolidează cunoştinţe noi şi îşi
restructurează activ schema pentru a include în ea noi concepte. Aceasta este faza care elevii îşi
însuşesc cu adevărat cunoştinţe noi. Aici are loc învăţarea durabilă.
Această fază urmăreşte câteva lucruri esenţiale. Întâi, aşteaptă ca elevii să exprime în
propriile lor cuvinte ideile şi informaţiile întâlnite. Acest lucru este necesar pentru construirea
unor scheme noi. Învăţarea durabilă şi înţelegerea aprofundată sunt personale. Al doilea scop al
acestei faze este generarea unui schimb de idei sănătos între elevi, capabil să dezvolte
vocabularul şi capacitatea de exprimare, precum şi expunerea diverselor scheme pe care ei să le
analizeze în timp ce şi le construiesc pe ale lor.
Este important să observăm câteva principii de predare în acest proces. Întâi, că unul
din tipurile de gândire încurajate este anticiparea. Ea sporeşte interesul elevilor şi îl obligă să
examineze ceea ce deja ştie şi ce nu ştie, ridicând astfel nivelul de conştientizare a
cunoştinţelor. După unii autori, stabilirea scopului şi aflarea răspunsului la întrebările puse
reprezintă însăşi definiţia înţelegerii (Steele, 1991). Astfel anticiparea, formularea de ipoteze
sunt factori esenţiali pentru înţelegere. Al doilea principiu presupune existenţe unui plan
coerent după care să fie direcţionată gândirea elevilor. Deoarece dascălul este cel care pune
întrebările, elevii au tendinţa de a-i răspunde direct acestuia. Pe el îl privesc, pe el îl ascultă cu
atenţie, în timp ce pe colegi îi ascultă mai puţin. Dacă se urmăreşte un dialog real în clasă,
atunci este necesar să se modifice acest model de interacţiune. Primul comportament care
trebuie schimbat la dascăl este cel de comutator al orei. Când elevii vorbesc, dascălii se simt
obligaţi să răspundă. Atâta timp cât dascălul practică acest model, elevii nu vor vorbi niciodată

unii cu alţii, fiecare elev purtând un dialog cu profesorul. Mai eficientă este discuţia între elevi,
moderată de dascăl, ca unul din participanţi la discuţie, dar nu ca figură centrală.
Al doilea comportament pe care îl practică profesorii şi care susţine modelul
interacţiunii centrale este cel al evaluatorului instantaneu. Acest comportament se observă
când, de fiecare dată un elev vorbeşte, dascălul face o judecată în legătură cu răspunsul
acestuia. Nu rareori auzim dascălii răspunzând: „Da, aşa este”, „Nu, nu e bine”, „Posibil” etc.
Alte lucruri pe care le poate spune profesorul sunt: „Cine mai vrea să adauge ceva?” sau „Alţii
ce părere au?”.scopul acestora din urmă comentarii este să diminueze caracterul evaluativ al
contextului, pentru a le da elevilor libertatea de a-şi exprima ideile.
O problemă importantă de care trebuie să ţinem seama când îi interogăm pe elevi este
cea a „timpului de aşteptare”. Acesta se referă la perioada de timp în care profesorul aşteaptă,
înainte de a pune altă întrebare, sau de a trece la alt elev. Studiile arată că, dacă durata aşteptării
creşte la trei secunde, şi nivelul de gândire creşte semnificativ.
Este important ca în cadrul unei interogări multi – procesuale, toţi elevii să fie încurajaţi
să participe. Pentru a realiza acest lucru dascălii trebuie să-i pună să răspundă şi pe cei mai
timizi, nominalizându-i şi, uneori să ignore elevii care vor să răspundă la fiecare întrebare.
Mulţi elevi nu răspund de bună voie pentru că întrebările sunt de obicei pur evaluative. Dacă
însă se recurge la întrebări care stimulează gândirea critică, elevii sunt mult mai dispuşi să se
implice în discuţie.
Cadrul E R R le oferă profesorilor un context în care să prezinte experienţele de
învăţare şi care îi ajută să-i îndrume pe elevi în procesul de învăţare, el oferă cadrelor didactice
un context în care aceştia pot:
 să activeze gândire elevilor;
 să stabilească scopuri pentru învăţare;
 să ofere material bogat de discuţie;
 să-i motiveze pe elevi pentru învăţare;
 să-i implice activ pe elevi în procesul de învăţare;
 să stimuleze schimbarea;
 să stimuleze reflecţia;
 să-i pună pe elevi la diverse păreri;
 să-i ajute pe elevi să-şi formuleze propriile întrebări;:
 să încurajeze exprimarea liberă;
 să se asigure că elevii procesează informaţia;
 să faciliteze gândirea critică.
Pentru a gândi critic, este esenţial ca elevii să ajungă să ştie ce ştiu. Reflecţia şi analiza
critică necesită luarea în considerare cu atenţie şi creativitate a modalităţilor în care noile
cunoştinţe pot fi aplicate celor preexistente şi acestea modificate pentru a face loc celor noi.
Acesta este un proces activ. El cere timp, atenţie şi intenţie. De obicei, nu are loc în mod
spontan. Elevilor să li se dea timp pentru a activa cunoştinţele anterioare şi a-şi reconstrui
schemele. Predarea, care are ca scop dezvoltarea gândirii implică atât procesele cognitive cât şi
metacognitive. Cele cognitive se referă la faptul că elevii trebuie să se gândească la conţinut,
adică la idei şi sensuri, la informaţii şi cunoştinţe în general. Cele metacognitive se referă la
faptul că ei trebuie să se gândească şi la gândirea lor. Gânditorii critici se întreabă:
 „Ce cred eu despre asta?”
 „Cum se potriveşte această informaţie cu ce ştiu eu?”
 „Ce anume pot face în alt fel acum când deţin această informaţie?”
 „Cum sunt afectate convingerile mele de aceste idei?”
Gânditorii critici sunt gânditori activi, angajaţi capabili să opereze sistematic şi reflexiv
cu noţiunile şi cunoştinţele pa care le au pentru a se redefini pe ei însuşi şi felul în care percep
lumea pe măsură ce cresc şi învaţă.

4. Prezentarea teoretică a metodelor moderne de predare – învăţare în
cadrul ariei curriculare „Limbă şi comunicare”
Cadrul E R R este un mijloc excelent de a îndruma lectura unui text, fie el literar ori
ştiinţific la toate clasele, indiferent de vârsta elevilor. De fapt, cu cât textul este mai complex,
cu atât procesul este mai util. Întrebările cu răspunsuri multiple, care ghidează lectura elevului,
pot structura un material complicat, furnizând un cadru care să genereze sensul. Fiind însă
întrebări cu mai multe răspunsuri posibile, structura pe care el o oferă nu inhibă analiza critică,
ci invită la speculaţii şi anticipări. Îndrumarea lecturii / învăţării cu ajutorul cadrului E R R
permite realizarea următoarelor obiective ale instruirii:
 le permite elevilor să stabilească un scop pentru lectură;
 menţine implicarea activă în lectură;
 generează discuţii productive;
 îi încurajează pe elevi să-şi creeze şi să-şi pună propriile întrebări;
 îi ajută pe elevi să-şi exprime opiniile proprii;
 menţine motivaţia pentru lectură a elevilor;
 creează o atmosferă în care părerile sunt respectate;
 stimulează empatia elevilor faţă de personaje;
 creează un cadru propice reflecţiei asupra valorilor;
 serveşte drept stimul pentru schimbare;
 stimulează implicarea critică a elevilor;
 facilitează gândirea critică la diferite nivele.
Este nevoie de timp şi exerciţiu până ajungem să împărţim textele în mod corespunzător
şi să punem acele întrebări care să-i îndrume cu adevărat pe elevi în lectura textului. Când
învăţătorul îşi pregăteşte întrebările pentru lecţie, nu este nevoie să folosească toate tipurile de
întrebări. Este preferabil să lăsăm textul şi scopul lecturii să determine care sunt cele mai
potrivite întrebări, neuitând să limităm numărul întrebărilor ce vizează nivelul literar.
Sunt câteva lucruri pa care e bine să le facă chiar dascălul înainte să înceapă să disece
textul. Întâi trebuie să citească şi să înţeleagă el însuşi povestirea, apoi să-şi pună întrebări de
genul:
 „De ce vreau ca elevii mei să citească acest material?”
 „Ce sper să înţeleagă elevii mei când vor fi terminat de citit textul?”
 „Ce vreau să facă elevii când vor fi terminat de citit textul?”
 „Care sunt marile probleme pe care le discută textul – dacă există astfel de probleme
în text?”
 „Ce experienţe vreau să aibă elevii mei în timpul lecturii?”
Răspunsurile vor ghida multe din întrebările puse elevilor. Când se trece la împărţirea
textului pe fragmente şi la formularea întrebărilor, trebuie să ţinem cont de următoarele lucruri:
1. Nu există locuri bune şi locuri rele pentru fragmentarea textului. Textul se poate
fragmenta în punctele unde o pauză sporeşte interesul.
2. Fragmentarea nu este definitivă. Dacă devine evident că alte locuri ar fi mai potrivite
pentru a întrerupe lectura, reîmpărţiţi textul.
3. Nu există întrebări corecte sau greşite .
4. Este important să se adreseze elevilor întrebări cât mai variate.
5. Se poate aplica cadrul. El poate ghida procesul, astfel încât elevii să fie tot timpul
angajaţi în evocare, anticipare, înţelegerea textului şi reflecţie.
6. Textul nu trebuie împărţit în multe fragmente. Este important să poată fi urmărit firul
povestirii.

7. Nu trebuie puse foarte multe întrebări, pentru a nu risca să distrugem comunitatea
textului.
Cadrul de predare – învăţare oferă un mecanism de organizare a activităţii instructive. El
oferă, de asemenea, o concepţie despre instruire. Aceasta îi permite dascălului, printre altele, să
facă următoarele lucruri în mod sistematic:
 să-şi organizeze predarea;
 să stabilească scopurile predării;
 să planifice activităţi care să ajute la realizarea acestor scopuri;
 să-i implice în mod conştient pe elevi în procesul învăţării;
 să construiască punţi de legătură între diverse materii de studiu;
 să-i angajeze pe elevi într-un discurs permanent care să-i permită profesorului să le
monitorizeze tot timpul înţelegerea.
După ce cadrul devine un proces automatizat, o gamă foarte largă de strategii de predare
pot fi folosite în diferitele sale etape, modificând procesul de instruire pentru a răspunde
necesităţii specifice ale materiei predate sau pentru realizarea unor scopuri specifice.
1. Scrisul
Este un instrument foarte util pentru dezvoltarea critice. Cu toate acestea, rolul său în
formarea gândirii critice a fost trecut adesea cu vederea din cauza felului în care el e folosit în
şcoală. În mod obişnuit, când e vorba de scriere, accentul cade pe produsul final şi nu pe proces.
Adesea temele scrise sunt rupte de programă, având prea puţină legătură cu ceea ce învaţă
elevii. Pentru a ajunge să gândească critic omul are nevoie de un lucru interesant şi important la
care să se gândească. Deşi scrisul este un instrument valoros de dezvoltare a gândirii critice,
este necesar şi o anumită atmosferă în clasă care să stimuleze gândirea şi scrierea critică.
Scrisul poate ajuta mult gândirea, formularea de raţionamente, rezolvarea de probleme,
reflecţia şi creaţia. Eficienţa scrisului ca instrument de dezvoltare a gândirii critice este adesea
trecută cu vederea di cauza obiceiului de a folosi scrisul doar ca instrument de evaluare a
cunoştinţelor acumulate (testele) sau ca exerciţiu prin care se demonstrează capacitatea de
exprimare scrisă (lucrările scrise pe o temă dată). De obicei tema dată ţine prea puţin cont de
interesul sau de cunoştinţele elevilor despre acel subiect. Mai mult, publicul cititor, de obicei
dascălul, care citeşte lucrarea urmăreşte aspectele de tehnică a scrisului mai mult decât
conţinutul pe care autorul doreşte să-l transmită.
James Moffet defineşte scrisul astfel: „Cineva vorbeşte cuiva despre ceva”. În această
concepţie, cel care scrie o face despre un subiect ales de el şi pentru un public interesat de ceea
ce are de spus autorul. Când dascălul ajunge să privească scrisul în acest fel, elevilor li se
permite să îşi aleagă singuri subiectul şi li se găseşte un public real. Moffet are o schemă a
elementelor importante în procesul scrierii:

Scriitori buni scriu despre ce doresc ei pentru un public interesat. În clasă, de multe ori
publicul este constituit din alţi elevi. Există câteva principii importante de folosire la clasă a
scrisului pentru dezvoltarea gândirii critice. Întâi, scrisul pentru sine însuşi nu se notează.
Accentul cade pe parcurgerea liberă a ideilor. Pentru a realiza fluiditate, elevi trebuie lăsaţi să

scrie fără să se preocupe de tehnica scrisului sau de corectitudinea frazelor, a ortografiei sau a
punctuaţiei. În al doilea rând, elevii trebuie să aibă libertatea de a-şi asuma riscuri. Ei trebuie să
simtă că pot să-şi exprime liber gândurile şi că aceste gânduri vor fi respectate. Mai mult,
trebuie să înţeleagă că adesea întrebările cu mai mult decât un singur răspuns corect şi că ideile
lor sau soluţiile date de ei unor probleme sunt la fel de importante ca ele oricui altcuiva. În
sfârşit, dacă învăţarea e să aibă loc, elevii trebuie să aibă ocazia de a discuta despre ceea ce
gândesc, de a-şi discuta reacţiile la cele citite sau învăţate. Când îşi exprimă ideile în scris,
elevii trebuie să poată să discute despre cele scrise cu alţi elevi, învăţând astfel unii de alţii.
2. Ciorchinele
Este o strategie de învăţare care îi încurajează pe elevi să gândească liber şi deschis. Ea
structurează ideile doar atât cât să stimuleze gândirea legată de conexiunile dintre idei. Este o
formă de gândire nelineară, care aproximează în mare măsură felul în care funcţionează mintea
omenească. Ciorchinele poate fi folosit atât în faza de Evocare, cât şi în faza de reflecţie. El
poate fi utilizat pentru a stimula gândirea înainte de a studia mai temeinic un anumit subiect.
Mai poate fi folosit ca mijloc de a rezuma ceea ce s-a studiat, ca modalitate de a construi
asociaţii noi, sau de a reprezenta noi sensuri. Este o activitate de scriere, care poate fi folosită ca
instrument eficient în dezvoltarea deprinderilor de scriere, mai ales la cei care sunt recalcitranţi
la scris. Este, însă, înainte de toate, o strategie de găsire a căi de acces la propriile cunoştinţe,
înţelegeri sau convingeri legate de o anumită temă. Fiind o activitate de scriere, ea mai serveşte
şi la propriile cunoştinţe, înţelegeri sau convingeri legate de o anumită temă. Fiind o activitate
de scriere, ea mai serveşte şi la informarea scriitorului despre anumite cunoştinţe sau conexiuni
pe care nu era conştient că le are minte, sau că le poate utiliza.
Etapele realizării unui ciorchine sunt simple:
1. Se scrie un cuvânt sau o propoziţie – nucleul în mijlocul unei pagini sau table.
2. Începeţi să scrieţi cuvinte sau sintagme care vă vin în minte legate de tema respectivă.
3. Pe măsură ce scrieţi aceste cuvinte, până expiră timpul sau nu mai aveţi nici o altă
idee.
4. Scrieţi atâtea idei câte vă vin în minte până expiră timpul sau nu mai aveţi nici o altă
idee.
Există câteva reguli de bază care trebuie respectate:
1. Scrieţi tot ce vă trece prin minte. Nu se fac judecăţi în legătură cu gândurile care vă
vin, notaţi-le doar pe hârtie.
2. nu vă preocupaţi de ortografie, punctuaţie sau alte reguli ale textului scris.
3. Nu vă opriţi din scris până n-a trecut destul timp, astfel încât să poată ieşi la lumină
toate ideile. Dacă ideile refuză să vină, zăboviţi asupra hârtiei şi până la urmă vor
apărea.
4. lăsaţi să apară cât mai multe conexiuni. Nu limitaţi nici numărul ideilor, nici fluxul
conexiunilor.
Aşa cum arată Steele şi Steele(1991), ciorchinele este o strategie flexibilă. Poate fi
realizată individual sau ca activitate de grup. Folosită în grup, ea poate servi ca şi cadru pentru
ideile grupului, ceea ce le oferă elevilor ocazia de a afla asociaţiile şi relaţiile stabilite de
ceilalţi.
Ciorchinele făcut individual este o pauză binevenită din brainstorming-ul de grup,
pentru că este rapid şi le permite tuturor elevilor, nu doar celor care sunt tot timpul cu mâna pe
sus, să se implice activ în procesul de gândire. Dacă se aplică individual, subiectul trebuie să fie
familiar elevilor, care nu mai pot culege informaţii de la membrii grupului. După expirarea
timpului, ciorchinii individuali pot fi comunicaţi perechii sau grupului.
3. Cvintetul
Capacitatea de a rezuma informaţiile, de a surprinde complexitatea ideilor,
sentimentelor şi convingerilor în câteva cuvinte este o deprindere importantă. Ea necesită o
reflecţie adâncă bazată pe înţelegerea nuanţată a sensurilor. Un cvintet este o poezie care

necesită sintetizarea informaţiei şi materialelor în exprimări concise care descriu sau exprimă
reflecţii asupra subiectului.
Termenul de cvintet provine din limba franceză şi numeşte o poezie de cinci versuri.
Când se introduce cvintetul la clasă, se prezintă mai întâi regulile de scriere a acestei poezii,
apoi se oferă câteva exemple. Se cere apoi grupului să-şi scrie propriile lor poezii de cinci
versuri. La început, unora li se va părea greu. De aceea este bine să se lucreze în perechi. Se dă
elevilor un subiect pentru poezii, şi cinci până la şapte minute să le scrie. Varianta iniţială
trebuie să fie individuală, după care fiecare pereche va reţine din cele două poezii ceea ce le
place mai mult şi vor rescrie un cvintet final. Acesta stimulează discuţia dintre motivele pentru
care au scris ce au scris, permiţând continuarea şi adâncirea reflecţiei critice asupra subiectului.
De asemenea, fiecare elev trebuie să-şi asculte perechea şi să extragă din varianta acestuia idei
cu care amândoi sunt de acord. Variantele finale pot fi comunicate întregii clase. Metoda are
următoare formă:
1. primul vers contă dintr-un cuvânt care descrie subiectul (de obicei substantiv);
2. al doilea vers este format din două cuvinte care descriu subiectul (două adjective);
3. versul al treilea este format din trei cuvinte care exprimă acţiuni (de obicei verbe la
gerunziu);
4. al patrulea vers e format din patru cuvinte care exprimă sentimente faţă de subiect;
5. ultimul vers este format dintr-un cuvânt care exprimă esenţa subiectului.
Cum se face:
1. Titlu (de obicei un substantiv)_____________
2. Descriere (de obicei adjectiv)______________
3. Acţiune (de obicei verbe)_________________
4. Sentiment (construcţie)___________________
5. Reexprimarea esenţei______________________
Cuvintele pot servi ca:
 Instrument de sintetizare a unor informaţii complexe;
 Mijloc de evaluare a înţelegerii elevilor;
 Mijloc de exprimare a creativităţii.
Cvintetele sunt instrumente rapide şi eficiente de reflecţie, sinteză şi rezumare a
conceptelor şi informaţiilor.
4. Cubul (Cowan, 1980)
Este o strategie de predare care ne ajută să studiem o temă din perspective diferite.
Această strategie presupune utilizarea unui cub care are diferite instrucţiuni notate pe fiecare
faţă, care pot fi folosite pentru activităţi de gândire sau scriere. Cubul se poate obţine acoperind
cu hârtie o cutie cu latura de 15 – 20 cm. Pe fiecare latură a cubului se scrie câte una din
următoarele instrucţiuni: Descriere, Compară, Asociază,Analizează, Aplică, Argumentează pro
sau contra.
Învăţătorul le cere iniţial elevilor să scrie liber timp de 2 – 4 minute despre o temă dată,
descriind-o, adică gândindu-se intens şi spunând ce văd. După perioada de scriere, elevii citesc
ce au scris pentru fiecare faţă a cubului. De obicei, acest lucru se face în perechi, fiecare elev
citind răspunsurile sale la trei din cale 6 feţe. Activitatea în perechi este urmată de una frontală,
în care elevii care doresc îşi citesc răspunsurile în faţa întregii clase. Metoda poate fi folosită cu
succes atât în etapa de evocare, cât şi în cea de reflecţie. Important este ca tema să fie aleasă cu
grijă.
5. Tehnicile bazate pe „răspunsul cititorului”
Acesta îi îndeamnă pe elevi:să reflecteze la semnificaţia pe care o are, pentru ei
personal, materialul pe care îl citesc sau studiază; să gândească ce lucruri din viaţa lor pot fi
asociate cu acest material şi cum le influenţează al viziunea asupra lumii, cum îi face să se
simtă.

În general, când dorim să aflăm răspunsul sau reacţia cititorului la cele citite, punem întrebări
de felul: „Ce aţi observat?”, „Ce gânduri v-a provocat?”, „Ce sentimente v-a provocat?”.
a) „Gândiţi / Lucraţi în perechi / Comunicaţi”
Este o tehnică care presupune următorii paşi: elevii vor forma perechi; un elev din
fiecare va scrie timp de patru minute despre un anumit subiect; celălalt elev din fiecare pereche
va scrie în acelaşi timp despre un alt subiect; când termină de scris, cei doi parteneri din fiecare
pereche îşi comunică unul altuia experienţele; la sfârşit, două perechi (nu mai multe) îşi
povestesc experienţele în faţa întregii clase.
b) „Jurnalul cu dublă intrare”
Pentru a face un asemenea jurnal, elevii trebuie să împartă o pagină în două, trăgând la
mijloc o linie verticală. În partea stângă li se va cere să noteze un pasaj sau o imagine din text
care i-a impresionat în mod deosebit pentru că le-a amintit de o experienţă personală sau pentru
că o consideră relevantă pentru că le-a amintit de o experienţă personală sau pentru că o
consideră relevantă pentru stilul sau tehnica autorului. În partea dreaptă li se cere să comenteze
acel pasaj; (de ce l-au notat; la ce ia făcut să se gândească, ce întrebare au în legătură cu el? ).
După 20 minute,cereţi elevilor să îşi citească însemnările, având grijă ca pasajele comentate să
fie în ordinea în care apar în text. Se pun întrebări de tipul: „De ce crezi că ţi-a atras atenţia
acelaşi fragment?” sau „Ce gânduri ţi-a provocat?”. Se observă dacă şi alţii au selectat acelaşi
fragment şi dacă da, se cere acestora să-şi citească şi ei însemnările. Se subliniază asemănările
şi deosebirile dintre răspunsuri şi se încearcă aplicarea diferenţelor de idei. Se pot pune apoi
întrebări „generale” de tipul:
1. Întrebări despre semnificaţii
Ce este de reţinut din acesta material?
La ce v-aţi gândit în timp ce-l citeaţi?
Care este mesajul acestui text?
2. Întrebările despre text ca operă scrisă:
Dacă l-aţi rescrie, ce aţi schimba?
Este acesta un text original? De ce?
După această discuţie se poate cere elevilor să scrie liber timp de zece minute despre
ceea ce gândesc în acel moment în legătură cu textul. Dacă rămâne timp, se poate permite
câtorva elevi să citească clasei ce au scris.
c) Prelucrarea intensificată:
1. Faza pregătitoare (Evocarea)
Chiar la începutul orei, dascălul dă clasei o temă de lucru care concentrează atenţia
elevilor asupra materialului ce urmează a fi prezentat. Se urmăresc două scopuri când se face
acest lucru: să-i facem pe elevi să-şi treacă în revistă cunoştinţele anterioare referitoare la
subiect şi să-i facem să formuleze întrebări cărora să le caute răspuns pe parcursul prelegerii.
Dascălul dă următoarele sarcini:
 poate cere clasei să scrie timp de cinci minute (întocmind, de exemplu, o listă de
idei) pentru a-i face pe elevi să treacă în revistă cunoştinţele anterioare despre
subiectul ce urmează a fi discutat;
 poate elevilor o întrebare care să fie discutată în perechi.
2. Prelegerea parţială (Realizarea sensului)
Dascălul începe prelegerea şi vorbeşte timp de 10 – 15 minute.
3. Verificarea însemnărilor (Reflecţia)
După prima parte a prelegerii, învăţătorul poate să-i lase pe elevi să compare ideile
notate pe lista lor se la început cu cele prezentate în prelegere.
Altă activitate pregătitoare (Evocare)
Acum învăţătorul cere din nou ca, în perechi sau individual, elevii să-şi activeze
cunoştinţele anterioare şi să-şi stabilească scopuri pentru ascultarea celui de-al doilea segment
al prelegerii.
Continuarea prelegerii şi noua verificare a însemnărilor

Se continuă prelegerea încă 10-15 minute, după care o nouă verificare a însemnărilor;
elevii îşi compară acum propriile lor idei cu ideile în prelegere.
4. Exerciţiu rezumativ (Reflecţie)
Se dă elevilor un exerciţiu care îi ajută pe elevi să reflecteze la materialul prezentat în
prelegere. Acest exerciţiu poate îmbrăca diverse forme. Se poate cere elevilor:
 să răspundă la o întrebare cu mai multe răspunsuri posibile care fie relevantă pentru
principalele probleme pese de prelegere;
 să scrie un „eseu de 10 minute”, în care să discute o problemă ridicată de prelegere;
 să scrie un „eseu de cinci minute”în care prezinte pe scurt un lucru pe care l-au
învăţat în timpul orei şi să scrie o întrebare pe care o mai au încă în legătură cu
subiectul prelegerii.
6. Termeni cheie
Învăţătorul alege patru sau cinci termeni cheie dintr-un text pe care îi scrie pe tablă.
Elevii, în perechi, au cinci minute la dispoziţie pentru a decide ce relaţie poate exista între aceşti
termeni, cum vor fi puşi în relaţie – cronologic, sau pentru a explica un proces ştiinţific etc. – în
textul pe care urmează să îl citească. Când perechile au ajuns la o concluzie privind relaţia
dintre termeni, învăţătorul le cere să citească textul cu atenţie pentru a vedea dacă termenii apar
aici în relaţia pe care au anticipa-o ei.
7. Stabilirea succesiunii evenimentelor
Ca activitate pentru întreaga clasă, învăţătorul poate scrie, pe bucăţi separate de hârtie,
cinci sau şase evenimente individuale, sau etape într-o înlănţuire de tip cauză – efect. Acestea
se amestecă, apoi câţiva elevi trag câte una şi fie o arată clasei, fie învăţătorul expune pe tablă.
Clasei i se cere să stabilească ordinea evenimentelor. Pe rând, elevii sunt invitaţi să iasă la tablă
şi să scrie / să aşeze un eveniment acolo unde consideră că îi este locul. Când clasa a căzut mai
mult sau mai puţin de acord asupra ordinii, dascălul cere să fie citit textul pentru a vedea dacă
evenimentele apar şi aici în aceeaşi succesiune.
8. Scrierea liberă
Le putem cere elevilor să scrie în cinci minute, fără oprire, tot ce le trece prin minte în
legătură cu un anumit subiect. Când timpul expiră, le putem cere să citească tare unui partener
ceea ce au scris. Putem invita perechile să comunice ideile întregii clase, sau le putem cere
elevilor să sublinieze, în ceea ce au scris, lucrurile de care sunt cel mai puţin siguri şi să fie
atenţi când citesc, pentru a vedea dacă lectura aruncă lumină asupra incertitudinii lor.
9. Procedeul „recăutării”
Acest procedeu este util atunci când elevii au nevoie de ajutor în lectura unui text în care
trebuie să găsească informaţii. Cu acest procedeu, doi elevi citesc un text, oprindu-se după
fiecare paragraf şi punându-şi reciproc întrebări despre ce au citit. Procedeul poate fi folosit şi
frontal. Clasa citeşte unul sau două paragrafe, apoi elevii se opresc, închid cărţile şi pun
învăţătorului întrebări. În continuare, rolurile sunt inversate şi profesorul interoghează clasa,
având grijă să formuleze nu doar întrebări cu un singur răspuns corect, ci şi întrebări care
activează concepte sau care se referă la implicaţiile unui eveniment sau fapt.
10. Predarea reciprocă
Predarea este cea mai bună metodă de a învăţa. „Predarea învăţării” se face în grupuri de
patru până la şapte participanţi. Toţi participanţii au exemplare din acelaşi text şi joacă pe rând
rolul profesorului, parcurgând următorii cinci paşi (după ce au citit, de obicei individual, un
paragraf):
1. rezumă ceea ce s-a citit;
2. pun o întrebare despre text, la care ceilalţi trebuie să răspundă;

3. clarifică lucrurile neclare pentru ceilalţi;
4. prezic despre ce va fi vorba în paragraful următor;
5. le cer celorlalţi membri ai grupului să citească fragmentul următor şi precizează care
este acesta.
11. Ghidurile de studiu
Ghidurile îi ajută pe elevi şi atunci când citesc independent un text cerut pentru şcoală.
În scopul dezvoltării gândirii critice, ghidurile de studiu îşi sporesc eficienţa atunci când:
 ajută elevii să urmărească modele de gândire sau idei subtile pe care probabil nu le-ar
fi sesizat astfel; însă, lectura atentă a textului;
 invită la efectuarea unor operaţii de gândire critică sau de ordin superior;
 sunt folosite ca punct de pornire pentru discuţii sau pentru o temă scrisă şi nu ca scop
în sine.

5. Aspecte practic – aplicative ale utilizării unor astfel de metode în
învăţământul primar
De multe ori, scrisul este folosit pentru dezvoltarea gândirii la diferite materii, unde
elevii se confruntă cu idei pe care încearcă să le înveţe. De exemplu, pentru a evalua reuşita
unei lecţii, elevilor li se poate cere să răspundă în scris la o întrebare ca: „ Ce a fost nou pentru
tine?” sau „Care a fost lucrul cel mai important?”. Răspunsurile scrise ale elevilor se discută
apoi în grupuri mici şi cele mai semnificative din fiecare grup, cu întreaga clasă. Iată câteva
sugestii privind activitatea la clasă în orele de limbă şi comunicare, adaptate după Smith (1978):
 La sfârşitul orei, cereţi elevilor să scrie un paragraf despre cea mai interesantă sau
cea mai importantă idee care s-a discutat în acea oră. Spuneţi-le la începutul orei că
vor avea de făcut acest lucru. Practicaţi această activitate des (măcar o dată pe
săptămână);
 Citiţi-le unul sau mai multe paragrafe şi cere-i-le să reproducă conţinutul în propriile
lor cuvinte. Acesta e un exerciţiu bun pentru a-i învăţa să ia notiţe. Dacă le vine greu
să facă ce li se cere, puneţi-i întâi să povestească vecinului de bancă ce li s-a citit şi
apoi să scrie.
 Arătaţi-le elevilor o ilustraţie legată de conţinutul pe care îl studiază şi cereţi-le să
scrie apoi o idee pe care le-o sugerează.
 Puneţi-i pe elevi să comunice unii cu alţii în scris, folosind strategia întrebare /
răspuns. Întâi cereţi fiecărui elev să formuleze în scris o întrebare despre materialul
care se studiază. Adunaţi hârtiile, redistribuiţi-le la întâmplare şi cereţi fiecărui elev
să răspundă în scris la întrebarea primită.
 Cereţi elevilor să-şi scrie părerea despre ceva ce au învăţat la oră. Acceptaţi toate
părerile. Elevii trebuie să dea cel puţin un argument pentru părerea lor.
 Recapitulaţi un concept învăţat şi cereţi elevilor să scrie cel puţin o aplicaţie a
acestuia.
 Puneţi-i pe elevi să scrie întrebări la care ar vrea să le răspundă învăţătorul în una din
orele următoare. Pe lângă întrebare, cereţi-le să scrie ce anume i-a determinat s-o
pună.
Învăţătorii îi pot ajuta pe elevi să înveţe mai bine exersând operaţiunile cognitive de
bază: rezumarea, clarificarea ideilor, examinarea relaţiilor, identificarea erorilor, rememorarea.
În plus, procesele de gândire care presupun mai mult decât o singură operaţiune, cum sunt
deducţia, interpretarea, gândirea de expert, comparaţiile multiple, formarea conceptelor sunt şi
ele dezvoltate prin utilizarea unor tehnici de scriere ca cele discutate mai sus.
Deosebirea dintre o conversaţie substanţială şi dinamică şi una care degenerează până la
punctul în care profesorul este singurul care vorbeşte, în timp ce elevii stau tăcuţi şi
morocănoşi, este deşi foarte vizibilă, adesea greu de explicat. În general, discuţiile cele mai vii
sunt cele care evoluează în funcţie de curiozitatea elevilor. Rolul de moderator al profesorului
este, cu toate acestea, esenţial.
J. T. Dillon (1988) a identificat patru „mişcări” sau strategii pe care le poate folosi
dascălul pentru a menţine conversaţia animată şi centrată pe elevi:
1. Afirmaţiile
Sunt o modalitate de exprimare a propriei reacţii, înţelegeri sau nedumeriri în legătură
cu ceea ce s-a spus. Ele sunt mai puţin restrictive decât întrebările şi de aceea invită adesea la
răspunsuri mai libere. Puteţi spune: „Deci, după câte înţeleg, ce vrei tu să spui e că…” sau
„Asta îmi aminteşte de ce a spus X mai devreme…” sau „Tu spui că …., dar X a spus mai
înainte că…” sau „ Nu înţeleg ce …” etc.

2. Întrebările
Elevii îşi discută propriile întrebări cu mai mult entuziasm decât pe ale învăţătorului.
Obişnuiţi-vă deci să îi faceţi pe elevi să pună întrebări despre text. Iată câteva sugestii: „Ce
întrebări ar trebui să punem despre acest text?” , „Ce am lăsat în afara discuţiei până acum?”,
„Ce nu e clar din ceea ce s-a prezentat în text?”, „Cu ce sunteţi de acord / nu sunteţi de acord
din ceea ce spune textul?”.
3.Semnalele
Deoarece comentariile învăţătorului au uneori o greutate nejustificat de mare, e mai bine
să încurajaţi discuţia cât mai multe prin semen şi gesturi şi nu prin comentarii. O expresie
mirată invită la clarificări. Mâinile întinse ca pentru a cântării ceva invită elevul să decidă dacă
e de acord cu idee sau alta. O privire prietenoasă poate să-l încurajează pe elevul care se
străduieşte să pună în cuvânt o idee.
4. Tăcerea
Când se pune o întrebare, lăsaţi-le elevilor timp să răspundă la ea. O aşteptare de trei, patru sau
cinci minute e o motivaţie foarte puternică pentru ca cineva să umple golul. Dacă învăţătorul
nu-l umple, o va face altcineva.
Lasă-mă pe mine să am ultimul cuvânt – este o activitate care ajută reflecţia ce urmează
lecturii. Ea oferă un cadru pentru discutarea, în clasă a unui text literar. Această strategie este
deosebit de utilă pentru a-i face pe elevii mai tăcuţi şi mai reţinuţi să participe la discuţie.
Etapele strategice se aplică după cum urmează:
 Când citesc un text, elevilor li se cere să găsească unul sau mai multe citate pe care le
consideră deosebit de interesante sau demne de a fi comentate.
 Elevul scrie citatul pe o bucată de hârtie, menţionând neapărat şi pagina unde se află
în text.
 Pe verso, elevul scrie un comentariu al citatului. El poate să nu fie de acord cu ideea
exprimată, poate s-o dezvolte etc.
 Elevii îşi aduc foile cu citate la oră şi învăţătorul cere unuia dintre ei să-şi citească
citatul cu voce tare.
 După ce citatul a fost parcurs, învăţătorul cere altor elevi să îl comenteze. Aveţi grijă
ca discuţia să rămână la obiect şi limitaţi comentariile care ameninţă să devină prea
caustice sau neserioase. Acum poate şi învăţătorul să comenteze citatul.
 Pentru a încheia discuţiile, învăţătorul îl pune pe elevul care l-a ales să-şi citească
propriile comentarii cu voce tare, după care nu mai urmează nici un fel de discuţii.
Elevul care a ales citatul are ultimul cuvânt.
După lectura unui text şi după o discuţie cu clasa, elevii pot fi ajutaşi să-şi adune
gândurile dacă li se cere să redacteze un eseu de zece minute cu tehnica scrierii libere.
Învăţătorul le spune elevilor să scrie fără întrerupere, timp de zece minute, pe marginea unei
teme relevantă pentru subiectul lecturii sau discuţie precedente.
Unii cercetători susţin că scrisul în sine poate stimula creativitatea într-un mod cu totul
diferit în comparaţie cu ce se întâmplă când planificăm deliberat cea ce vom scrie (Elbow,
1982). Când scriu liber, elevii nu se opresc din scris. Scopul este să scrie fără să revină asupra
textului, fără să-l examineze sau să-l privească în mod critic. Activitatea de scriere liberă se
poate continua, invitându-i pe elevi să extragă ideile cele mai interesante pe care le-au notat şi
să le folosească drept punct de plecare pentru o compunere, eliminând balastul care de obicei
apare într-o scriere liberă.
Eseul de cinci minute se foloseşte la sfârşitul orei, pentru a-i ajuta pe elevi să-şi adune
ideile legate de tema lecţiei şi pentru a-i da învăţătorului o idee mai clară despre ceea ce s-a
întâmplat, în plan intelectual în acea oră. Acest eseu le cere elevilor două lucruri: să scrie un

lucru pe care l-au învăţat din lecţia respectivă şi să formuleze o întrebare pe care o au în
legătură cu aceasta. Învăţătorul strânge eseurile de îndată ce elevii le-au terminat de scris şi le
foloseşte pentru a-şi planifica lecţia următoare.
Teoreticienii învăţării constructiviste, de la Piaget încoace, au subliniat cu toţii
importanţa proceselor de interogare şi descoperire ale celui care învaţă pentru ca învăţarea să
fie eficientă. Dascălii în zilele noastre văd acum predarea ca un proces prin care elevul este
ajutat să-şi restructureze ideile pe care le are deja, mai degrabă decât ca o activitate de
transmitere pasivă de idei înspre elevi.
Dacă privim predare şi învăţarea din perspectivă constructivă, dacă înţelegem predarea
ca activitate care îi ajută pe elevi să interpreteze şi să înţeleagă lucruri noi prin prisma celor deja
cunoscute de ei, apar două consecinţe imediate. Cea pozitivă este că pentru elevi e important să
formuleze întrebări şi să caute răspunsuri în mod activ. Elevii trebuie să fie tot timpul conştienţi
de ceea ce ştiu şi de ceea ce vor să afle.
Consecinţa negativă este că apare pericolul ca elevii să nu scoată la lumină concepţiile
lor greşite înainte de a încerca să înveţe concepte noi. Dacă elevii interpretează ceea ce este nou
prin prisma a ceea ce ştiu deja, cunoştinţele greşite vor conduce la o învăţare incompletă sau
distorsionată. Prin urmare, un învăţător responsabil îi face pe elevi să îşi examineze cunoştinţele
anterioare în timp ce învaţă lucruri noi. (Gallas, 1995).

6.Necesitatea utilizării de metode noi de învăţare la
clasele I - IV
Cu începere din anul şcolar 1998-1999, activitatea şcolară din toate punctele de vedere
(obiective de formare, conţinuturile învăţării, metode de predare şi învăţare) este reglementată
prin Curriculum Naţional. Prin acest document, elaborat în viziune sistematică (disciplinele de
învăţământ sunt văzute ca părţi ale unui întreg, ale unui sistem) au fost puse în circulaţie două
concepte – cheie, care învederează concepţia care a stat la baza noii strategii şcolare: arie
curriculară şi ciclu curricular.
Curriculum Naţional, adoptat în 1998, stabileşte, într-o nouă perspectivă, obiectivele şi
componentele predării limbii române în ciclul primar. Cu mult mai mult decât în 1995 (data
elaborării şi intrării în funcţie a anteriorului curriculum), prin actul curriculum s-au produs
mutaţii de esenţă la nivelul studierii limbii române în clasele ciclului primar, situaţie care a
impus o gândire a modalităţilor de desfăşurare a activităţii didactice.
Compartimentarea obiectului limba română de până acum, în trei discipline: citire,
lectură şi comunicare, a fost înlocuită cu un nou model: comunicativ – funcţional, adecvat atât
specificului acestui obiect de studiu, cât şi modul de organizare a competenţei de comunicare la
copii de vârstă şcolară mică.
Gândit şi plasat în compunerea activităţii şcolare, acest model presupune dezvoltarea
integrală a capacităţii de receptare şi exprimare orală, de receptare a mesajului scris
(citire/lectură) şi de elaborare a acestuia. Comunicarea însăşi înseamnă funcţionare solidară, în
fuziune, a celor patru deprinderi: receptarea mesajului oral, exprimarea orală, receptarea
mesajului scris şi exprimarea scrisă.
În conformitate cu noua viziune, programa a fost structurată pe bază de obiective –
cadru şi de referinţă, capabile să înregistreze ceea ce este esenţial în activitatea de învăţare.
Obiectivele - cadru sunt aceleaşi pentru toate cele patru clase ale ciclului primar şi ele
corespund modului comunicativ – funcţional:
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral;
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală;
3. Dezvoltarea de receptare a mesajului scris (citire / lectură);
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă.
Obiectivele de referinţă stabilesc competenţele elevilor la sfârşitul fiecărei clase. De
exemplu, la sfârşitul clasei a IV-a, din punctul de vedere al dezvoltării capacităţii de exprimare
scrisă, obiectivele de referinţă sunt:
 să redacteze texte narative şi texte funcţionale de mică întindere pe baza unor
cuvinte / expresii de sprijin;
 să alcătuiască rezumatul unui text liber după un plan simplu de idei;
 să valorifice în texte proprii un vocabular adecvat;
 să aplice în mod conştient semnele de ortografie şi punctuaţie;
 să adapteze redactarea la scopul comunicării;
 să manifeste spirit critic faţă de redactarea diverselor tipuri de texte.
O dată cu elaborarea noului curriculum se fixează în termeni fermi unele relaţii în
interiorul procesului didactic.
Astfel, în raport cu exprimarea scrisă, ponderea revine exprimării orale, măsură
justificată de caracterul oral al celei mai mari părţi / durate din comunicarea interumană.
Un alt raport în care se intervine – deşi nu este pentru prima dată – este cel care
angajează învăţătorul şi elevii. Ponderea o va deţine producerea de mesaje proprii şi nu
receptarea mesajelor. Cerinţa este foarte veche: în timpul orelor, învăţătorul trebuie să
vorbească cel mai mult, să elaboreze mesaje, dreptul acesta trebuie acordat elevilor, rolul

învăţătorului fiind de a crea circumstanţe de a favoriza producerea mesajelor elevilor şi de a-i
ajuta la exprimarea corespunzătoare.
O dispoziţie de o importanţă evidentă din actualul cvurriculum este conectarea studiului
limbii române la realităţile comunicării cotidiene. Şcoala trebuie să ofere elevului posibilitatea
de a-şi cultiva limbajul, pentru a putea comunica cu semenii săi, cu cei alături de care trăieşte.
Este foarte important ca elevii să fie pregătiţi să realizeze comunicarea cu lumea lor şi să
vorbească aşa cum vorbeşte lumea lor; ei nu vor vorbi ca Sadoveanu sau ca Arghezi.
Acesta este motivul pentru care, în orele de limba română, intră, pe lângă textele literare
(care-şi menţin supremaţia), texte nonliterare. Ele trebuie să devină – şi pentru elevii claselor I
şi IV – material de investigaţie lingvistică şi sociologică (pe înţelesul lor), dar şi obiectivele de
realizat (într-un mod specific vârstei infantile). Cetăţeanul de azi, implicit copilul, întâlneşte la
tot pasul texte nonliterare: reclame, afişe, firme, programe de spectacole etc. parte componentă
a vieţii noastre, în mod natural ele vor intra în compunerea manualelor şcolare şi între
problemele de studiu în cadrul orelor de limba română. Pe lângă ele şi alte forme: interviuri,
reportaje, potrivite vârstei lor, pagini de dicţionar, enciclopediile pentru copii şi tineret, cronici
ale spectacolelor pentru copii, cronici de televiziune, corespondenţe etc.
Pentru atingerea obiectivelor enunţate în Curriculum Naţional se impune ca activitatea
desfăşurată la clasă de către învăţător să cuprindă activităţi de predare – învăţare cât mai
diverse. Astfel, metodele trebuie să fie bazate mai ales pe spiritul de colaborare, de echipă a
elevilor, aşa cum au arătat capitolele precedente.
O primă chestiune care se impune este aceea a modului de constituire a grupelor de
elevi.
În viaţa socială, gruparea adulţilor nu se subordonează (decât în rare cazuri) unor critici
ferme, dovadă faptul că ajung să lucreze în aceleaşi colective oameni care nu se cunoşteau şi
nici nu au fost întrebaţi dacă vor să lucreze împreună. Chiar dacă, la maturitate, lucrurile se
prezintă aşa cum au fost înfăţişate, acesta nu este un motiv ca pe perioada evoluţiei şcolare a
copilului (tânărului) să nu procedăm în alt fel.
În determinarea componenţei grupelor de lucru, învăţătorul se poate conduce după mai
multe criterii, în funcţie de caracterul relaţiilor din interiorul clasei, dar ţinând cont de
necesitatea ca activitatea de grup să placă elevilor şi să fie realmente utilă.
O posibilitate de formare a grupurilor se bazează pe organizarea mecanică a lor, adică
pe luarea în considerare a aşezării elevilor în bănci şi constituirea grupelor de câte patru colegi
de bancă. Dacă, pe de o parte, acest mod de grupare ţine seama de legăturile de prietenie
stabilite şi consolidate în timp, deci pe un fapt pozitiv, constituit ca o premisă de valoare, pe de
altă parte, grupele astfel constituite sunt inegale din punct de vedere valoric. Iar dacă obiectul
activităţii grupelor ar fi acelaşi pentru toţi elevii înseamnă că şansele de rezolvare corectă nu
sunt egale.
Un alt principiu ce poate fi urmat este acela al intereselor comune ale grupei de elevii,
cunoscute de către învăţător. În organizarea grupelor ar urma să se aplice criteriul intereselor
comune ale elevilor din grupele respective.
Învăţătorul mai poate avea în vedere nivelul de dezvoltare a capacităţilor elevilor. O
grupă va fi formată din elevii cei mai buni, altă grupă din elevii mijlocii etc.; iar sarcinile de
îndeplinit ar fi diferenţiate după nivelul grupelor. Vor exista câteva sarcini comune tuturor
grupelor, pentru ca elevii să nu perceapă acut diferenţa de nivel în constituirea echipelor de
lucru. Învăţătorul va acorda sprijinul său grupelor formate din elevii mai slabi. Chiar dacă din
punct de vedere didactic soluţia alcătuirii grupelor după acest principiu se arată a fi eficientă,
trebuie să ne gândim la efectele psihologice negative asupra elevilor. Se conştientizează
inegalităţile valorice din clasă (de la elevii foarte buni la elevii foarte slabi), se accentuează
trăsături negative de caracter: îngânfare, dispreţ faţă de alţii, duşmănie şi invidie faţă de cei mai
buni etc.
Constituirea grupelor mixte elimină o seamă dintre neajunsurile enumerate mai sus.
Învăţătorul va asigura prezenţe în fiecare grupă, în mod egal, a unor elevi inegali din punct de

vedere valoric. O astfel de structură are urmări pozitive pentru toate categoriile de elevi: oferă
elevilor slabi o vecinătate la care se referă în acţiunile lor, pentru a se ridica la nivelul ei; îi
antrenează pe cei mediocrii; înlesneşte elevilor foarte buni să se deprindă cu un climat de
colaborare şi le oferă teren pentru exercitarea capacităţilor de organizare şi conducere.
O lată posibilitate ar fi constituirea liberă a grupelor chiar d către elevi. Pentru aceasta,
învăţătorul le prezintă tema de lucru şi le solicită să se constituie pentru realizare, în grupe de
lucru, aşa cum vor ei. Cum e de aşteptat la elevii mici, fără p conştiinţă colectivă, elevii se arată
a fi egoişti şi insensibili: se aliază cu cei care se ştiu mai buni şi sunt respinşi cei mai slabi. Se
repetă într-un asemenea caz ceea ce se petrece în locurile lor, când, pentru constituirea
echipelor de fotbal de exemplu, sunt respinşi cu duritate cei mai puţini dotaţi.
O lecţie desfăşurată pe baza activităţii didactice pe grupe comportă mai multe acţiuni.
Învăţătorul le spune că, datorită progresului înregistrat până la acea dată, unele capitole din
manual sau teme complementare pot fi pregătite de ei. Se prezintă materia de studiu şi se
discută modalităţile de realizare a ei. Orientarea oferită de învăţător, înainte de a se trece la
efectuarea activităţii, le este utilă elevilor. Învăţătorul le spune la ce cunoştinţe anterioare să
apeleze, în ce sens să le folosească, în ce direcţie să-şi canalizeze eforturile pentru soluţionare,
în ce etape să elaboreze soluţia. Dimensiunea şi conţinutul orientării realizate de către învăţător
depind de gradul de pregătire a elevilor şi d experienţa lor în acest tip de activitate: mai
detailate, când elevii sunt mai slabi pregătiţi sau când nu sunt iniţiaţi în acest mod de lucru,
sumare când nivelul clasei este bun, iar elevii sunt obişnuiţi cu tehnica aceasta de desfăşurare a
orei.
Învăţătorul indică pentru studiu: 15 minute. Deoarece toate grupele se ocupă de aceeaşi
sarcină, el poate urmării şi acorda îndrumări pentru toţi elevii.
În timpul verificării temei executate, evenimentele se succed în mod firesc, pentru că
fiecare elev s-a preocupat de rezolvarea aceleaşi teme ca şi ceilalţi. Este ascultat un elev, iar
ceilalţi copii completează răspunsul, după care se dă cuvântul unui elev din altă grupă pentru
prezentare secvenţei următoare a temei.
În afara orei, elevii se vor interesa de aceeaşi temă, sau de teme diferite, după cum li sa
repartizat materialul, iar rezultatul va fi prezentat în cadrul unei ore stabilite de comun acord.
O problemă foarte importantă pentru desfăşurarea eficientă a activităţii didactice în condiţiile
lucrului cu grupe de elevii este aşezarea lor în sala de clasă. Cel mai potrivit este ca băncile sau
mesele să fie aşezate faţă în faţă, astfel încât patru elevi să formeze o grupă de lucru.
În general, o oră cu activitatea desfăşurată pe grupe de elevi are următoarea structură:
a)-anunţarea obiectului de studiat;
b)-orientarea elevilor în ceea ce priveşte modalităţile de lucru, respectiv de rezolvare a
temei;
c)-activitatea pe grupe;
d)-prezentarea rezultatelor de către elevi;
e)-comentariul învăţătorului, de fixare şi completare;
Efectele pozitive ale activităţii de grup sunt multiple: influenţează pozitiv dezvoltarea
atenţiei şi a interesului, gândirea reproductivă (capacitatea de a elabora ipoteze, de a căuta
rezolvări), intensifică activitatea independentă a elevilor, îi mobilizează pe cei mai puţini activi,
extinde interrelaţiile, educă deprinderea de a ajuta.

III. ÎNCHEIERE
Concluzii
S-a scris mult despre gândirea critică. Pentru gânditorii critici, înţelegerea informaţiei
este mai degrabă începutul, decât sfârşitul învăţării. A gândi critic presupune a lua idei, a le
examina implicaţiile, a le expune unui scepticism constructiv, a le pun în balanţă cu alte puncte
de vedere opuse, a construi sisteme şi argumente care să le sprijine şi să le dea consistenţă şi a
lua o poziţie pe baza acestor structuri.
Gândirea critică este un proces complex de integrare creativă a ideilor şi resurselor, de
reconceptualizare şi reâncadrare a conceptelor şi informaţiilor. Este un proces cognitiv, activ şi
interactiv care are loc simultan la mai multe nivele. De obicei, gândirea critică este orientată
spre scop, dar ea poate fi şi un proces creator, cu scopul mai puţin bine definite.
Gândirea critică este o gândire sofisticată. Ca atare, se crede adesea că numai elevii mari
o pot practica. Această informaţie este falsă. Copii sunt capabili de o gândire sofisticată la
nivelul lor de dezvoltare. Ei sunt chiar dornici să se implice în rezolvări de probleme complexe
şi să ia decizii de complexitate ridicată.
Fără anumite premise fundamentale, predarea adesea ori se reduce la o colecţie aleatoare
de „strategii” sau „procese de instruire”. Riscul major al încercării unei noi abordări este ca
dascălii să adauge pur şi simplu noile strategii altora, care se află toate într-o căciulă de unde
sunt scoase la întâmplare. Preocuparea este justificată şi de realizarea că orice copil învaţă mai
bine într-un mediu de instruire consecvent, coerent, chiar dacă nu sunt folosite „cele mai bune
metode”, decât într-un mediu în care aşteptările nu sunt clare sau instruirea e lipsită de coerenţă.
Am încercat ca pe parcursul acestei lucrări metodico – ştiinţifice să prezint un cadru
teoretic este însă lipsit de valoare dacă nu este plasat într-un context practic.
Pe măsură ce lumea devine tot mai complexă şi democraţia se răspândeşte tot mai mult,
devine evident faptul că tinerii trebuie, mai mult ca oricând, să fie capabili să rezolve probleme
dificile să examineze critic condiţiile, să cântărească alternativele şi să ia decizii gândite în
cunoştinţă de cauză. Este de asemenea evident că a gândii critic este o capacitate care trebuie
dezvoltată şi încurajată într-un mediu de învăţare propice.
Proiectul Gândire critică a fost bazat pe colaborare în sensul că înţelepciunea colectivă
oferă un fond bogat de cunoştinţe şi experienţă ce poate fi folosit pentru a realiza obiectivele
proiectului. Niciodată un singur set de idei sau un singur grup de oameni nu va putea spune ce îi
mai bine de făcut într-o situaţie dată. Împreună, însă, putem să ne croim drum către soluţii şi să
îmbunătăţim cu adevărat şi pe viaţă învăţarea elevilor noştri.
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ANEXA Nr.1

DEMERS DIDACTIC
1. Obiectul: limba şi literatura română – citire;
2. Unitatea de învăţare: datini şi sărbători;
3. Subiectul: colinde;
4. Motivaţia: elevii trebuie să cunoască, dar mai ales să respecte, tradiţiile şi obiceiurile
poporului român, păstrate din cele mai vechi timpuri;
5. Obiective operaţionale:
a) să sesizeze succesiunea logică a secvenţelor dintr-un mesaj oral;
b) să sesizeze legătura logică dintre secvenţele unui mesaj oral;
c) să semnaleze prin mijloace verbale sau nonverbale înţelegerea mesajului transmis;
d) să-şi adapteze vorbirea la diferite situaţii de comunicare;
e) să sesizeze semnificaţia cuvintelor în funcţiei de context.
6.Condiţii prealabile: cunoştinţele anterioare dobândite de elevi;
7.Resurse:
a) timp: -50 minute;
b) mijloace materiale: -coli albe de hârtie, cretă, carioci, text suport, fişe;
c) procedurale: - expozitive: povestirea, descrierea, instructajul ;
- conclusive: conversaţia, discuţia colectivă.
8. Evaluarea: formarea unor judecăţi de valoare.
9. Desfăşurarea lecţie
I. Captarea atenţiei
- se pregătesc materialele pentru lecţie
- elevii sunt aşezaţi pe echipe
II. Enunţarea scopului şi a obiectivelor
„Astăzi la lecţia de citire vom discuta despre obiceiuri care se practică din cele mai
vechi timpuri în ţara noastră, cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Este important ca voi să
cunoaşteţi aceste obiceiuri pentru a le putea pune în practică şi mai ales pentru a le transmite la
rândul vostru generaţiilor viitoare.”
III. Reactualizarea structurilor învăţate anterior
a) Muncă independentă:
Aşezaţi în ordine corectă cuvintele pentru a obţine propoziţii:
1) pui s-a săturat, un, de, singur, Brăduleţ, să stea, brad.
2) a reuşit, dorea, la, el, stele, dar, să ajungă, nu.
3) l-a dus, copii, oameni , ce, Moş Crăciun, unor, aveau.
4) este împodobit, Brăduleţ, frumos, fericit.
b) verificarea cantitativă a temei de casă;
c) verificarea calitativă a muncii independente şi a temei de casă;
d) verificarea teoretică a cunoştinţelor dobândite anterior
IV. Prezentarea optimă a conţinutului
a) Evocare:
-se prezintă elevilor povestea naşterii lui Isus Hristos (Anexa 1);
-se scoate în evidenţă importanţa deosebită a zilelor de crăciun, cu accent pe Ajunul
Crăciunului, când copii şi adulţii cântă pentru a-şi exprima bucuria faţă de naşterea
domnului Isus;
-explicarea cuvântului colindă

V.Dirijarea învăţăturii
b) Realizarea sensului:
-citirea-model al colindului Astăzi s-a născut Hristos şi a pluguşorului
-discuţii pe marginea textelor citite: -întrebările vor fi scrise pe tablă,iar
elevii,în perechi,vor trebui să se consulte între ei şi să răspundă la
aceste întrebări:” Când se cântă colindul Astăzi s-a născut Hristos?”
„Când se merge cu pluguşorul?.De unde credeţi unde credeţi că provine
numele urării de pluguşor?.Ce semne sunt dacă iarna e grea şi omătul
mare?.Ce urează copii pentru anul care vine gazdei care îi primeşte
cu uratul?;
- după consultări,fiecare grupă de elevi va răspunde la o întrebare din cele scrise
pe tablă.
VI.Obţinerea performanţei
Elevii, grupaţi în echipe de câte patru ,au avut ca sarcină anterioară lecţiei să caute şi ei
colinde, pluguşor, o sorcovă ce vor fi prezentate de câte un membru din fiecare
echipă.(Eleviipot avea şi alte idei,în afară de cele sugerate de propunător, cum ar fi: prezentarea
unei poezii despre iarnă a unui costum popular etc.)
VII. Asigurarea conexiunii inverse
Se realizează un ciorchine cu tema: Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou (anexa 2).
VIII. Evaluarea performanţei
c) Reflecţia
Se menţin aceleaşi grupe constituite la începutul lecţiei. Fiecare grupă are sarcina
realizeze un brad de Crăciun şi împreună să-l împodobească folosind creioane colorate, în timp
ce cântă împreună cu învăţătorul colinde de Crăciun.
IX. Tema pentru acasă
d) Extensie: eseu cu tema Ce înseamnă sărbătoarea Crăciunului pentru voi?

Anexa 1

Povestea naşterii lui Iisus
În acei ani, împăratul roman, sub stăpânirea căruia se afla şi pământul Israelului,a
poruncit să se facă recensământul populaţiei. Pentru aceasta fiecare locuitor trebuia să se înscrie
în acel oraş, unde au trăit strămoşii săi. Oraşul natal al lui Iosif era Betleemul.
Când au sosit ei în Betleem, s-a dovedit că în hanul oraşului nu mai erau locuri libere.
Mariei îi sosise vremea să nască. Cu greu au reuşi Iosif şi Maria să găsească un adăpost pentru
noapte. Adăpostul lor a fost un grajd, unde Maria a adus Copilul Sfânt pe lume şi la pus în
ieslea de vite.
În aceea noapte, când s-a născut Iisus, în împrejurimile câmpiilor, păstorii îşi păzeau
turmele lor. Pe neaşteptate, înaintea lor, în toată măreţia sa, a stat un înger al lui Dumnezeu şi
păstorii s-au înfricoşat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi! Eu vă aduc o veste bună,
care va fi o mare bucurie pentru poporul. În cetatea lui David s-a născut un mântuitor, care este
Cristos Domnul. Voi îl veţi afla uşor – Pruncul, înfăşat în scutece, stă culcat într-o iesle.”
În aceeaşi clipă pe neaşteptate au apărut o mulţime de îngeri, slăvindu-l pe Dumnezeu şi
bucurându-se pentru oameni.

Anexa 2

Tradiţii de Crăciun şi Anul Nou
-Ciorchinele –

Anexa Nr. 2

DEMERS DIDACTIC
1.Obiectul: Limba şi literatura română
2.Unitatea de învăţare: Ţara
3.Subiectul: Povestea preafrumoasei Dochia
4. Motivaţia: Prin această lecţie, elevii vor înţelege ce înseamnă dragostea de ţară şi respectul
faţă de strămoşii neamului; pe parcursul lecţiei elevii parcurg un proces de analiză şi
reflecţie critică.
5. Obiective operaţionale:
a) să facă predicţii pornind de la câteva cuvinte:
b) să facă predicţii pe măsură ce ascultă predicţii din text;
c) să comunice cu colegul de bancă expunându-şi predicţiile făcute;
d) să analizeze predicţiile scrise pe tablă şi să o aleagă pe cea mai apropiată de conţinutul
povestirii;
e) să colaboreze în cadrul grupului din care fac parte.
6.Condiţii prealabile: cunoştinţele de natură istorică pe care elevii le-au însuşit în orele
anterioare; deprinderi de muncă de grup.
7.Resurse:
a) timp: 50 minute;
b) mijloace materiale: coli albe de hârtie, cretă, poster, carioci;
c) procedurale: conversaţia, exerciţiul problematizarea munci independente, lucrul în
perechi şi în grup.
8. Evaluarea: formarea unor judecăţi de valoare şi critice privind conţinutul textului.
9. Desfăşurarea lecţiei:
I. Moment organizatoric
- pregătirea clasei cu cele necesare pentru oră.
II. Verificarea temei anterioare
Se verifică tema scrisă, se face aprecieri asupra aspectului estetic al scrisului.
III. Captarea atenţiei
Se face conexiunea cu cunoştinţele anterioare.
„Astăzi la lecţia de citire vom face cunoştinţe cu alte personaje din istoria
poporului român.”
IV:Dirijarea învăţării
1. Evocare
a) Activitatea de predicţie:
- se vor scrie pe tablă câţiva termeni cheie: Decebal, sora lui, Traian, Roma,
soţie;
- după ce au citit lista, elevii discută cu colegul de bancăşi apoi în grupul din
care fac parte, încercând să-şi imagineze împreună despre ce poate fi vorba;
- elevii vor alcătui scurte predicţii cu privire la ce anume le sugerează aceste
cuvinte;
- în perechi, vor alege în urma discuţiilor varianta cea mai bună;
- învăţătorul ascultă câteva predicţii, după care pe tablă se notează nu mai mult
trei dintre acestea.
2. Realizarea sensului
b) Se anunţă titlu lecţiei.
- se citeşte primul fragment al textului, de către învăţător,dipă care urmează

discuţii pe marginea fragmentului citit; (întrebări, cuvinte necunoscute,
alcătuire de propoziţii etc.)
- se fac predicţii în perechi şi în grup cu privire la al doilea fragment al lecţiei;
- se scriu două predicţii pe tablă;
- se scrie pe tablă predicaţia cea mai apropiată de conţinut;
- se vor povesti pe scurt, pe baza întrebărilor,fragmentele citite.
(la fel se procedează şi cu al treilea fragment)
3. Reflecţia
La sfârşitul lecţiei, elevii împreună cu învăţătorul vor discuta care dintre
predicţiile scrise pe tablă au fost mai aproape de adevăr.
c) Activitatea frontală: se stimulează conversaţia cu elevii prin întrebări de genul: „ Este
finalul lecturii aşa cum v-aţi aşteptat?” „ Cum consideraţi că a procedat Dochia?”
„De ce credeţi că Traian a dorit-o cu orice preţ pe Dochia? „Ce aţi fi făcut în locul
Dochiei?”
V. Activităţi de încheiere
4. Extensie
În grupuri de câte patru, elevi, lucrează la un poster pe tema Hotărârea Dochiei, pe cât
posibil pretându-se la abordări diferite.
- produsele sunt expuse pe tablă;
- la finalul activităţii, grupurile se rotesc prin clasă, pentru a examina şi a discuta
fiecare produs;
- după turul galeriei, fiecare grup îşi realizează lucrările.
Tema pentru acasă: - eseu cu subiectul Ce aţi fi făcut voi în locul Dochiei?

Anexa Nr. 3

DEMERS DIDACTIC
1. Obiectul: Limba şi literatura română - Citire
2. Subiectul: Cheile – după Tudor Arghezi (II)
3. Motivaţia: Formarea unei citiri cunoştinţe şi expresive; îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte
noi; dezvoltarea sentimentelor de dragoste şi respect faţă de familia din care fac parte.
4. Obiective operaţionale:
a) să citească textul, respectând semnele de punctuaţie şi conţinutul;
b) să redea conţinutul textului, folosind cuvintele noi şi expresiile din text;
c) să lucreze exerciţii creatoare în legătură cu textul;
d) să comunice cu colegii în cadrul grupului, transmiţând informaţiile pe care le au;
e) să-şi exprime opiniile şi atitudinile proprii în legătură cu textul;
5. Condiţii prealabile: cunoaşterea temeinică a textului, lecturat în ora precedentă; deprinderi
de muncă în grup.
6. Resurse:
a) timp: 70 minute;
b) mijloace materiale: fişă de muncă individuală, materiale ajutătoare, carioci;
c) metode de comunicare orală:
- expozitive: povestirea, descrierea, explicaţia, instructajul;
- conversative: conversaţia, discuţia colectivă, problematizarea.
d) metode bazate pe lectura textului scris: munca cu manualul, lectura explicativă,
lectura independentă.
7. Evaluarea: -utilizarea corectă a cuvintelor în enunţuri propri;
-completarea cvintetului;
-formularea de întrebări şi răspunsuri pe marginea textului;
-formarea unor judecăţi de valoare şi critice cu privire la conţinutul textului.
8. Desfăşurarea lecţiei:
I. Captarea şi orientarea atenţiei
- se pregătesc materialele necesare pentru lecţie;
- elevii sunt împărţiţi în grupe de lucru;
- crearea condiţiilor necesare unei desfăşurări a lecţiei de limba română;
II. Reactualizarea structurilor învăţate anterior
a) muncă independentă:
În perechi, elevii au ca sarcină să răspundă în scrie la următoarele întrebări, ce
vizează conţinutul textului studiat cu o oră în urmă: „De ce erau nemulţumiţi cei doi copii” ,„
Ce s-a întâmplat în una din zile?” „Când au fost judecaţi vinovaţii?” „ Ce s-a întâmplat la
proces” „De ce spunem că acest text este o naraţiune (povestire)?”
b) Verificarea cantitativă şi calitativă a temei de casă
c) Verificarea muncii independente
III. Anunţarea subiectului şi a obiectivelor
La sfârşitul orei, elevii vor putea:
- să înţeleagă mai bine conţinutul textului;
- să-şi îmbogătească vocabularul cu cuvinte şi expresii noi;
- să poată lucra diverse exerciţii în legătură cu textul;
- să redea pe scurt, folosind planul simplu de idei, conţinutul textului;
IV. Dirijarea învăţături
1. Evocarea.
a) Orientarea elevilor în ceea ce priveşte modalitatea de lucru:

Toţi elevii cu nr. 1 din fiecare grupă stabilită anterior vor primi o fişă cu sarcini de
lucru ; toţi elevii cu nr. 2, 3, sau 4 vor primi fiecare alte fişe de lucru; după ce li se
explică ce au de făcut, elevii se regrupează astfel: elevii cu nr.1 vor forma o echipă,
elevii cu nr. 2 altă echipă şi aşa mai departe.
b) Obţinerea performanţei:
Astfel grupaţi, elevii vor lucra în grup, rezolvând sarcinile primite.
Fişele grupelor cuprind următoarele conţinuturi:
Grupa I: 1) Scoateţi ideea principală din primul fragment al lecţiei.
2) Formulaţi doua propoziţii în care cuvântul broască să aibă înţelesuri
Grupa II: 1) Formulaţi ideea principală din al doilea fragment.
2) Alcătuiţi enunţuri cu ajutorul cuvintelor: dărâmături judecată.
Grupa III. 1) Formulaţi ideea principală din al treilea fragment.
2) Găsiţi cuvinte cu sens asemănător pentru: a complota, a
limita, a tăgădui.
Grupa IV: 1) Scrieţi cel puţin doua propoziţii pe care le consideraţi mai
importante din textul lecţiei.
2) Răspundeţi la întrebarea: „Cum au fost judecaţi vinovaţii?”
c) Asigurarea conexiunii inverse:
Când fiecare grupă astfel formată şi-a încheiat activitatea, elevii se întorc în grupele
iniţiale, unde au ca sarcină să transmită cunoştinţele lor fiecărui membru al echipei sale şi să
asculte (să primească ) informaţiile noi de la colegii care au avut slte sarcini de lucru.
(Exemplu. Nr. 1 al fiecărei echipe primeşte informaţiile legate de conţinutul textului de la nr.
2,3,; nr. 2 de la 1,3,4 şi aşa mai departe).
2. Realizarea sensului
d) Evaluarea performanţei
Fiecare grupă îşi alege un membru care va prezenta învăţătorului o sarcină de lucru, în
ordine cronologică, de pe fişele rezolvate. Răspunsurile vor fi notate pe tablă de către învăţător
şi în caiete de către toţi elevii cu unele completări din partea propunătorului, dacă cazul. Astfel,
la sfârşit, toate sarcinile de lucru vor fi recunoscute şi rezolvate de către toţi elevii.
e) Intensificarea retenţiei şi a transferului
Elevii vor primi o sarcină nouă de lucru, care necesită aplicarea în situaţii noi a ceea ce
s-a învăţat; realizarea unui cvintet colectiv.
Exemplu:
Fraţi
Curioşi, inteligenţi
Făcând numai pozne
Atraşi de dulapuri încuiate
Pedepsiţi
V. Extensie
Eseu cu tema: Comentaţi modul în care au fost pedepsiţi cei doi copii.

Anexa Nr. 4

DEMERS DIDACTIC
1. Obiectul: Limba şi literatura română
2. Subiectul: George Enescu – după Victor Huber
3. Motivaţia: dezvoltarea sentimentului de dragoste şi respect pentru personalităţi culturale ale
poporului nostru; îmbogăţirea cunoştinţelor despre marele muzician George Enescu.
4. Obiective operaţionale:
a) să scrie propriile cunoştinţe legate de personalitatea lui George Enescu;
b) să comunice cu colegii în cadrul grupului în legătură cu tema dată;
c) să citească textul luând în considerare cerinţele date spre rezolvare;
d) să sintetizeze cunoştinţele în urma lecturi textului în scheme logice;
e) să înţeleagă şi să redea conţinutul textului folosind cuvinte şi expresii din text;
5. Condiţii prealabile: cunoştinţele anterioare dobândite de elevi despre marele muzician în
cadrul orelor de educaţie muzicală; deprinderi de muncă în grup; cunoaşterea temeinică
a schemelor logice.
6. Resurse:
a) timp: 70 minute;
b) mijloace materiale: fişă de notiţe, cretă colorată;
c) metode de comunicare orală:
- expozitive: povestirea, descrierea, explicaţia, instructajul;
- conversative: conversaţia, discuţia colectivă, problematizarea.
d) metode bazate pe lectura textului scris: munca cu manualul, lectura explicativă,
lectura independentă.
7. Evaluarea: -realizarea corectă a structurii logice;
-citirea fluentă, expresivă şi conştientă a textului;
-însuşirea deprinderilor de gândire şi învăţare;
8. Desfăşurarea lecţiei:
I. Moment organizatoric
Se pregătesc materialele necesare pentru lecţie, elevii pregătesc cărţile, caietele şi
celelalte materiale auxiliare;
II. Reactualizarea structurilor învăţate anterior
1) Evocarea
a)se prezintă elevilor o planşă reprezentând portretul lui George Enescu
b) Orientarea elevilor în ceea ce priveşte modalitatea de lucru (BRAINSTORMING:
George Enescu)- Elevii vor avea să scrie timp de cinci minute tot ce ştiu sau cred
că ştiu despre George Enescu.
c) Prezentarea optimă a conţinutului: - ideile elevilor sunt scrise pe tablă
III. Dirijarea învăţării
2) Realizarea sensului
d) învăţătorul dirijează citirea lecturii, explicând elevilor ce însemnări sunt necesare în
timpul citirii. (Acestea vor fi scrise pe tablă, pentru ca elevii să le vizualizeze mai
bine).
Astfel:
 un „ J ” dacă ce au citit confirmă că ştiu;
 un „ - ” dacă informaţia diferă de ce ştiau:
 un „ + ” dacă găsesc o informaţie nouă
 un „ ? ” dacă au nelămuriri

e) Elevii citesc textul, urmărind sarcinile primite; la sfârşit vor reflecta la ceea ce au
citit.
IV. Obţinerea performanţei
Se revine la lista cu lucrurile pe care copii le ştiau sau credeau că le ştiu şi se discută în
perechi cunoştinţele care sau confirmat şi ce convingeri sau infirmat
V. Asigurarea conexiunii inverse
Elevii îşi pot alcătui în caiete un mic tabel, în care să sintetizeze cunoştinţele, folosind
limbajul semnelor. (metoda Sinelg)
Exemplu:
J
A fost un mare
muzician; a cântat
de copil

+

-

?

A scris prima operă
cinci ani.

A plecat la şapte ani
de acasă.

De ce s-a stins din
viaţa atât de tânăr.

VI. Evaluarea performanţei
3. Reflecţia
Se revine asupra ideilor scrise pe tablă; se discută dezacordurile şi se decide dacă textul
le-a fost suficient pentru a se lămuri cu privire la personaj.
VII. Intensificarea retenţiei şi a transferului
Elevii vor primi o sarcină nouă, care necesită aplicarea în situaţii noi a ceea ce s-a
învăţat.
Învăţătorul scrie pe tablă un set de întrebări la care elevii vor răspunde, utilizând munca
în perechi.
„Ce aţi aflat despre copilăria lui George Enescu?”
„De la ce vârstă a început Jurjac „să deosebească acele tainice şi minunate glasuri
măiestre” ?”
„Cum a intrat vioara în viaţa lui George Enescu”
4. Extensie
Eseu cu tema Livada cu felurite glasuri.

Anexa Nr. 5

DEMERS DIDACTIC
1. Obiectul: Limba română – comunicare
2. Unitatea de învăţare: Părţi de vorbire
3. Subiectul: Adjectivul
4. Motivaţia: Însuşirea noţiuni de adjectiv, a definiţiei acestuia; înţelegerea importanţei
adjectivului în comunicare, lărgirea posibilităţii de exprimare prin folosirea unor
adjective.
5. Obiective operaţionale:
a) să identifice adjectivele în enunţuri date;
b) să precizeze categoriile gramaticale ale adjectivului (număr şi gen) în funcţie de
adjectivul determinat;;
c) să completeze rebusurile cu terminologia specifică;
d) să argumenteze soluţiile găsite;
e) să lucreze în grup şi să asculte părerile colegiilor chiar dacă nu le împărtăşesc;
f) să lucreze cu interes şi plăcere pentru a obţine rezultate atât la nivel personal cât şi la
nivelul din care fac parte.
6. Condiţii prealabile: clasă de nivel mediu; elevii provin din medii diferite; elevii au
capacitatea de a folosi procesele de gândire propuse de tema lecţiei; deprinderi de
muncă în grup.
7. Resurse:
a) timp: 50 minute;
b) mijloace materiale: fişă de muncă individuală; materiale ajutătoare;
c) metode de comunicare orală:
- expozitive: povestirea, descrierea, explicaţia, instructajul;
- conversative: conversaţia, discuţia colectivă, problematizarea.
8. Evaluarea: -realizarea corectă a exerciţiilor propuse;
-însuşirea deprinderilor de gândire şi învăţare;
9. Desfăşurarea lecţiei:
I. Captarea şi orientarea atenţiei
- se pregătesc materialele necesare pentru lecţie;
- elevii sunt împărţit în grupuri de lucru;
- crearea unor condiţii necesare unei desfăşurări a lecţiei d limba română.
II. Reactualizarea structurilor învăţate anterior
a)Muncă independentă: În perechi, elevii au ca sarcină să scrie propoziţii în care un
substantiv – comun sau propriu – hotărât de ei să fie pe rând subiect, nume
predicativ şi părţi secundare de propoziţie.
b) Verificarea cantitativă şi calitativă a temei de casă.
c) Verificarea muncii independente.
III. Anunţarea subiectului şi a obiectivelor
IV. Dirijarea învăţării
1) Evocarea
Elevii împărţiţi în trei grupe de câte şase elevi vor avea ca sarcină de lucru completarea
unui rebus (anexele 1,2,3).
Din rebusurile completate, pe verticală se descoperă cuvintele:

Grupa I – însuşiri fizice
Grupa II – însuşiri sufleteşti
Grupa III – adjectivul
2) Realizarea sensului
- se repetă definiţia adjectivului
- se scrie titlul lecţiei la tablă ţi în caiete;
- elevii împărţiţi pe grupe vor primi fişe de lucru conţinând diverse tipuri de
exerciţii:
Grupa I: - exerciţii de recunoaştere simplă.
Subliniaţi adjectivele din textul următor:
A venit anotimpul vara. Lanurile aurii de cereale împodobite cu maci
roşii par nişte covoare uriaşe ţesute de mâinile harnice ale româncelor.
Livada bunicului este împodobită cu cireşe coapte. Nepoţii harnici îl
ajută pe bunicul la culesul acestor fructe proaspete şi gustoase.”
Grupa II: - exerciţii de recunoaştere şi grupare.
Subliniaţi cu o linie adjectivele şi cu două linii substantivele pe care le
determină:
Era o zi geroasă de iarnă. Cerule era plumburiu. Prin aerul rece pluteau
fulgi uşori. Zăpada îngheţată scârţâia sub picioarele trecătorilor grăbiţi.”
Grupa III: - exerciţii de completare.
Completaţi textul următor cu adjectivele corespunzătoare:
Din ………………………… copilărie, Mihai Eminescu a îndrăgit codrul
…………… Îi plăcea să asculte foşnetul …………… al frunzelor legănate de vântul
…………………..., ciripitul ………………. al păsărelelor ………………, susurul ………. al
izvoarelor şi admira lacul ………………… încărcat cu nuferi …………. şi …………….
Grupa IV: - exerciţii cu caracter creator, de modificare.
Descoperiţi adjectivele care se pot forma de la următoarele substantive:
Substantive
Adjective:
bunătate
bun
bucurie
frumuseţe
hărnicie
prietenie
tinereţe
lumină
strălucire
patrie
copilărie
Grupa V: - exerciţii de reconstrucţie, cu completare în dreapta.
Găsiţi adjectivele adecvate pentru următoarele substantive:
elev
iarna
carte
camera
rază
nori
ţară
prieteni
- Fiecare grupă îşi va alege, după finalizare sarcinii de lucru, un reprezentant care va
prezenta în faţa învăţătorului soluţionarea cerinţelor.
- Răspunsurile vor fi notate pe tablă şi în caiete.

3)Reflecţia
Eseu structurat cu răspuns restrâns:
Alcătuiţi un scurt text (5 - 6 rânduri) despre anotimpul iarna, folosind
următoarele adjective: geroasă, albă, pufoasă, uşori, strălucitoare, argintii.
Anexa 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opusul cuvântului mare
De statură mare
Opusul cuvântului înalt
Opusul cuvântului urât
Care nu este slab
În formă de triunghi
Nou
Moale, cu aspect de catifea
Care miroase a parfum
Care conţine sunete frumoase, plăcute auzului
Roşu foarte deschis
Admirabil, splendid, foarte bun
Gustul oţetului
Ca mierea la gust
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Opusul cuvântului leneş
Binevoitor, amabil
Neprefăcut, care spune adevărul
Îndrăzneţ, plin de curaj
Care se supune unui sfat, unui îndemn
Indiscret, care manifestă curiozitate
Căruia îi place ordinea
Cu calităţi de erou
Primitor, care primeşte oaspeţii cu bucurie
Trist, necăjit
Care este foarte mulţumit sufleteşte
Liniştit, care nu se enervează
Bucuros, bine dispus
Liniştit, cu purtări bune
Trist, înclinat spre melancolie
Care trebuie privit cu seriozitate
Opusul cuvântului vesel
Care studiază intens
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Neobişnuit de mare
Care se află la o temperatură ridicată
Portocaliu
Culoarea ierbii şi a frunzelor
Care vorbeşte puţin
Cu dragoste faţă de patrie
Calm, stăpânit
Mov

Anexa Nr. 6
DEMERS DIDACTIC
1. Obiectul: Limba română – comunicare
2. Subiectul: Părţi de propoziţie
3. Motivaţia: Este o lecţie de recapitulare. Această lecţie este valoroasă deoarece
conţinutul ei informaţional ajută elevii să sesizeze deosebirea dintre părţile de
vorbire şi cele de propoziţie. Lecţia este utilă pentru faptul că activează întreg
colectivul de elevi al clasei, în funcţie de tipul de inteligenţă specific fiecărui elev.
4. Obiective operaţionale:
a) să completeze rebusurile cu terminologia specifică;
b) să determine corect funcţia în propoziţie a noilor cuvinte;
c) să alcătuiască propoziţii cu ajutorul substantivului măr;
d) să analizeze cuvintele unei propoziţii date, completând un tabel;
e) să argumenteze soluţiile găsite;
f) să lucreze în grup şi să asculte părerile colegilor, chiar dacă nu le
împărtăşesc;
g) să colaboreze armonios cu colegii de grupă şi de clasă;
h) să lucreze cu interes şi plăcere pentru a obţine atât rezultate personale, câţ şi
rezultate la nivelul grupei din care fac parte.
5. Condiţii prealabile: clasă la nivelul programei; elevii provin din medii diferite;
elevii au capacitatea de a folosi procesele de gândire şi de învăţare propuse de tema
lecţiei.
6. Resurse:
a) timp: 60 minute;
b) mijloace materiale: fişa de evaluare; rebus gramatical; fişe de muncă în grup.
7. Evaluarea: - capacitatea de a recunoaşte părţile de propoziţie (principale şi
secundare);
- capacitatea de a analiza gramatical cuvintele unei propoziţii date;
- capacitatea de a crea un scurt text pe baza unor cuvinte de sprijin.
8. Desfăşurarea lecţiei:
1. Evocarea:
a) Organizarea activităţii: - motivaţia specifică acestei activităţi şi a
modului de organizare.
b) Munca independentă (clasa va fi împărţită în patru grupe).
Grupa I
- are ca sarcină de lucru descoperirea titlului de recapitulare, cu ajutorul
unui rebus gramatical.
(anexa 1) INTELIGENŢĂ LOGICO - MATEMATICĂ
Grupa II
- sarcina lor de lucru este să completeze spaţiile punctate cu cuvinte potrivite
şi să precizeze funcţia lor în propoziţie.
(anexa 2) INTELIGENŢĂ LINGVISTICĂ
Grupa III
- această grupă are ca sarcină de lucru să instruiască o imagine reprezentând un
măr şi să formuleze propoziţii în care substantivul măr să îndeplinească pe
rând funcţiile de subiect, nume, predicat, atribut, complement.
(anexa 3) INTELIGENŢĂ SPAŢIAL- VIZUALĂ
Grupa IV
- sarcina lor de lucru este să analizeze părţile de propoziţie, completând un tabel
dat.

(anexa 4) INTELIGENŢĂ INTERPERSONALĂ
2. Realizarea sensului
Fiecare grupă îşi alege un reprezentant care prezintă soluţiile sarcinilor de lucru.
Grupa I prezintă soluţia descoperită în urma completării rebusului gramatical Părţi de
propoziţie. Se scrie titlul pe tablă.
Grupa II citeşte textul dat, menţionând funcţia în propoziţie a cuvintelor descoperite.
Grupa III prezintă propoziţiile alcătuite, menţionând funcţia în propoziţie a
substantivului măr.
Grupa IV prezintă colegilor modul de gândire şi realizare a sarcinilor de lucru,
folosindu-se de tabelul dat.
3. Extensia
Elevii vor rezolva exerciţiile de pe fişa de evaluare.
(anexa 5)

Anexa 1
Completaţi rebusul
1. Parte secundară de propoziţie ce determină in verb.
2. Parte principală de propoziţie care ne arată ce se spune despre subiect.
3. Parte secundară de propoziţie care determină un substantiv.
4. Parte principală de propoziţie care ne spune despre cine se vorbeşte în propoziţie.
5.Toate acestea sunt ……………………… de ………………………….

Anexa 2
Completaţi spaţiile punctate cu cuvinte potrivite şi arătaţi funcţia lor în propoziţie:
…………………………………….. de dumbravă
………………………...… suri îşi poartă plumbul
Cu podoaba ………………………………………
……………………………….. pe câmp porumbul

Anexa 3

Alcătuiţi propoziţii cu cuvântul ce reprezintă obiectul (fructul) din imagine (să
îndeplinească pe rând toate funcţiile).

Anexa 4

Analizaţi părţile de propoziţie completând tabelul dat:
Amurgul serii se întinde ca un zăbranic sur.

Cuvântul

Întrebare

Cuvântul pe care
îl determină

Funcţia în
propoziţie

Prin ce parte de
propoziţie e
exprimat

Anexa 5
1. Se dă propoziţia:
Din cerdacul casei coborî senin bătrânul dascăl.
a) Realizaţi schema propoziţiei.
b) Efectuaţi analiza gramaticală a cuvintelor propoziţiei.

2. Alcătuiţi propoziţii după schemele date:
a) ___S___ + ___Pn____
subst.
vb. + adj.

b) ___P___ + ___C___ + ___S___ + ___A___
vb.
subst.
subst.
adj.
3. Alcătuiţi un text de 7 rânduri în care să folosiţi cuvintele: dimineaţa, cerului, s-a
iscat, albastru, pufos.
Subliniaţi cu o linie părţile principale de propoziţie şi cu două linii părţile secundare
de propoziţie.

Anexa Nr. 7
DEMERS DIDACTIC
1. Obiectul: Limba română – comunicare
2. Unitatea de învăţare: Părţi de vorbire
3. Subiectul: Substantivul
4.Motivaţia: Operarea cu noţiunea de substantiv, în vederea structurării unei
comunicări corecte şi eficiente.
5. Obiective operaţionale:
I1 – să distingă forma de singular şi forma de plural a unui substantiv;
I2 – să realizeze corect grupul substantiv – atribut, atunci când atributul este
exprimat prin substantiv şi răspunde la întrebările: al, a, ai, ale cui ?
I3 – să identifice genul substantivului;
– să identifice substantivele, folosind ca metodă numărarea sau asocierea unui
determinant (adjectiv, numeral);
– să găsească sinonime ale unor cuvinte date;
I4 – să identifice funcţia sintactică a substantivelor;
I5 – să analizeze sintactico-morfologic cuvintele subliniate;
I6 – să diferenţieze substantivul care denumeşte o însuşire de un adjectiv;
I7 – să-şi imagineze şi să scrie un scurt text care să cuprindă substantive date.

FIŞĂ DE EVALUARE

I. ITEMI OBIECTIVI
1. Itemi tip pereche
a) Uneşte cu o săgeată fiecare substantiv cu numărul:
cal
jucării
singular
om
plural
fetiţe

pom
cărţi
floare
fraţi

4p
b)Asociază fiecare element din coloana A cu elemente corespunzătoare din coloana B:
A
B
păr
substantive comune
nas
substantive proprii
Nicolae
fată
România
ţară
3p.

2. Itemi cu alegere duală
Încercuieşte DA pentru varianta corectă şi NU pentru varianta falsă. Scrie corect pe
spaţiul punctat din dreapta forma corectă a variantei considerate greşite:
DA
NU
Ceasul lui Cristina………………………………..
DA
NU
Ceasul lui Carmen………………………………..
DA
NU
Ceasul lui Andrei..………………………………..
DA
NU
Ceasul lui Simona………………………………..
4p.

3. Itemi cu alegere multiplă
a) Încercuieşte cifra corespunzătoare substantivului de genul masculin:
1 curte

2 cocor

3 palton

4 chibrit

Încercuieşte cifra corespunzătoare substantivului de genul feminin:
1 tată

2 mamă

3 caiet

4 popă

Încercuieşte cifra corespunzătoare substantivului de genul neutru:
1 castan

2 băietan

3 ghiozdan

4 bostan
3p.

b) Ce este, ca parte de vorbire, cuvântul frumuseţe?
Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:
A adjectiv
B substantiv
C verb
1p.
c) Încercuieşte literele corespunzătoare substantivelor:
A curaj
B curajos
C a încuraja
D încurajare
2p.
II.ITEMI SEMIOBIECTIVI
1. Itemi cu răspuns scurt
a) Completează enunţul cu două exemple:
Cuvintele care au înţeles apropiat de cel al cuvântului plai sunt:
…………………………………..
…………………………………..
1p.
b) Citeşte cu atenţie propoziţia, apoi scrie în spaţiile punctate răspunsurile la
întrebări:
Cărţile elevului sunt pe masă.
1. Care este funcţia în propoziţie a substantivului cărţile?
……………………………………………………………………………………..
2. Care este funcţia în propoziţie a substantivului elevului ?
……………………………………………………………………………………..
3. Care este funcţia în propoziţie a substantivului (pe) bancă ?
……………………………………………………………………………………..
3p.
2. Întrebări structurat
a) Se dă enunţul:
Ionela se plimbă pe malul lacului.
Analizează cuvintele subliniate:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
6p.
III. ITEMI CU RĂSPUNS DESCHIS
1. Itemi tip rezolvare de problemă
A. Un elev a făcut următoarea afirmaţie:
În propoziţia „Un tânăr priveşte apusul soarelui”, cuvântul tânăr este adjectiv.
a) De ce afirmaţia elevului nu este adevărată?
…………………………………………………………………………………….
b) Transformă propoziţia astfel încât cuvântul tânăr să fie adjectiv.
…………………………………………………………………………………….
4p.

2. Eseu structurat cu răspuns restrâns
Alcătuiţi un text (5 – 6 rânduri) despre recreaţii, folosind şi următoarele substantive:
elevi, minge, curte, coardă, învăţătoare.
4p.
FOARTE BINE
 Identifică cu precizie substantivele în enunţuri date.
 Precizează categoriile gramaticale ale substantivului (fel, număr, gen).
 Clasifică substantivele după fel, număr, gen.
 Recunoaşte toate funcţiile sintactice ale substantivului în propoziţie.
 Pronunţă şi scrie clar şi corect substantivele, inclusiv cele articulate cu articolul
hotărât.
 Aplică corect ortografia substantivelor şi a formelor de plural articulat ale
substantivelor masculine.
BINE
 Identifică, cu unele ezitări, substantivele în enunţuri date.
 Precizează, relativ corect, categoriile gramaticale ale substantivului (fel, număr,
gen).
 Clasifică substantivele după fel, număr, gen sprijin prin întrebările învăţătorului.
 Recunoaşte, parţial corect, funcţiile sintactice ale substantivului în propoziţie.
 Pronunţă şi scrie clar şi corect substantivele, cu unele omisiuni în cazul celor
articulate cu articolul hotărât.
 Aplică corect ortografia substantivelor, parţial corect a formelor de plural şi
plural articulat.
SUFICIENT
 Identifică , cu sprijin verbal (minim), substantivele în enunţuri date.
 Precizează , cu unele confuzii, categoriile gramaticale ale substantivului (fel,
număr gen) având sprijin verbal.
 Clasifică substantivele după fel, număr şi gen, având un model dat.
 Recunoaşte, cu sprijin verbal, funcţiile sintactice ale substantivului în
propoziţie.
 Pronunţă şi scrie, cu unele erori, substantivele, omiţând articolul în cazul
substantivelor articulate.
 Aplică, cu unele erori, ortografia substantivelor, săvârşind greşeli în cazul
formelor de plural şi plural articulat.
Convertirea punctajului în calificative:
FB – între 29-35 p
B – între 23-29 p
S – între 15-22 p
I – sub 15 p

Anexa Nr. 8

DEMERS DIDACTIC
1. Obiectul: Limba română
2. Subiectul: Degeţica – H.C. Andresen (II) – exerciţii de vocabular
3. Motivaţia: Este o lecţie de formare de priceperi şi deprinderi. Această lecţie este
valoroasă deoarece conţinutul ei informaţional ajută elevii să se familiarizeze cu
instrumente ale muncii cu cartea, tehnici ale muncii intelectuale. Lecţia este utilă
pentru faptul că activează întreg colectivul de elevi al clasei.
4. Obiective operaţionale:
a) să citească textul în ritm propriu, conştient şi activ;
b) să lucreze exerciţii creatoare în legătură cu textul;
c) să lucreze în grup, să asculte părerile colegilor, chiar dacă nu le
împărtăşesc;
d) să colaboreze armonios cu colegii de grupă şi clasă;
e) să lucreze cu interes şi plăcere pentru a obţine atât rezultate personale, cât şi la
nivelul grupei din care fac parte.
5. Condiţii prealabile: clasă de nivel mediu; elevii provin din medii diferite; elevii au
capacitatea de a folosi procesele de gândire şi de învăţare propuse de tema
lecţiei.
6. Resurse:
a) timp: 60 minute;
b) mijloace materiale: fişe pentru fiecare grupă; materiale ajutătoare;
c) metode de comunicare orală:
- expozitive: explicaţia, instructajul;
- conversative: conversaţia, discuţia colectivă, problematizarea;
d) metode bazate pe lectura textului scris: munca cu manualul, lectura
explicativă, lectura independentă.
7. Desfăşurarea lecţiei:
I. Captarea şi orientarea atenţiei:
- se pregătesc materialele necesare pentru lecţie;
- elevii sunt împărţiţi în grupuri de lucru;
- crearea condiţiilor necesare unei desfăşurări a lecţiei de limba română.
II. Reactualizarea structurilor învăţate anterior:
„Ce text am citit ora trecută ?”
„Cine este autorul acestui text ?”
„De ce textul se numeşte Degeţica ?”
„Ce alte poveşti scrise de Hans Christian Andersen aţi mai citit ?”
III. Anunţarea subiectului şi a obiectivelor:
„În ora de astăzi vom reciti textul Degeţica şi vom lucra câteva exerciţii de
vocabular pe baza textului studiat.”
IV. Evocarea:
- se cere elevilor să citească textul în lanţ, fiecare câte două propoziţii, selectiv
(propoziţia în care este descrisă Degeţica, propoziţia în care se precizează cum
era broasca, unde locuia, etc.) şi pe roluri (povestitor, broasca bătrână, feciorul
broaştei);

- elevii, grupaţi în grupe de câte patru, vor primi câte o fişă cu câte două sarcini
de lucru;
- la rezolvarea cerinţelor participă toţi cei patru elevi, atrăgându-li-se atenţia să
ţină cont de părerile fiecăruia.
V. Fişele grupelor cuprind următoarele conţinuturi:
Grupa I:
1. Completaţi propoziţiile cu cuvintele potrivite:
Degeţica era o fetiţă …………. de tot, ……….. şi …………. Nefiind
mai mare decât ………….. i s-a spus Degeţica.
2. Cum cânta Degeţica ?
Grupa II:
1. Scrieţi două propoziţii în care cuvântul ochi să aibă înţelesuri diferite.
2. Găsiţi cuvinte cu sens asemănător pentru: nevastă, jilavă.
Grupa III:
1. Cum era broasca ?
2. Ordonaţi cuvintele în propoziţie: stătea, pe, Degeţica, frunză, o, nufăr, de.
Grupa IV:
1. Găsiţi cuvinte cu sens opus pentru: dimineaţă, tristă.
2. Alcătuiţi propoziţii cu următoarele cuvinte: s-a trezit, i-a zis, s-au adunat.
VI. Realizarea sensului:
Fiecare grupă îşi va alege apoi un reprezentant care va prezenta în faţa clasei şi a
învăţătorului sarcina de lucru de pe fişele rezolvate. Răspunsurile vor fi notate pe tablă
de către învăţător şi pe caiete de către elevi, cu unele completări din partea
propunătorului, dacă este cazul. Astfel, la sfârşit, toate sarcinile de lucru vor fi
cunoscute şi rezolvate de toţi elevii.
VII. Reflecţia:
Fiecare grupă desenează câte o mână. Pe fiecare deget, fiecare component al echipei
trebuie să scrie câte o însuşire a Degeţicăi. Posterele se lipesc pe tablă şi se discută.
VIII. Asigurarea conexiunii inverse:
Dacă permite timpul, se trece la realizarea unui cvintet colectiv (propunătorul intervine
cu întrebări ajutătoare).
1. Care este titlul textului ?
2. Spuneţi două însuşiri ale Degeţicăi !
3. Ce mărime avea Degeţica ?
4. De cine a fost furată fetiţa ?
5. Cum era ea ?
1. Degeţica.
2. Mică, gingaşă.
3. Fetiţa era cât degetul.
4. Furată de o broască.
5. Tristă.
IX. Extensia:
Imaginaţi-vă ce credeţi că a făcut Degeţica.

