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CREATIVITATEA ÎN INFORMATICĂ  

 

ARIADNA CRISTINA MAXIMIUC 

profesor de informatică 

 

Cultivarea gândirii inovatoare a devenit o sarcină importantă a şcolilor, care 

pe lângă efortul tradiţional de educare a gândirii trebuie să aibă ca obiectiv major 

stimularea creativităţii. 

Dintre metodele moderne de stimulare a creativităţii putem enumera 

brainstormingul (utilizat, de obicei, în condiţiile unei activităţi de grup), 

brainwriting (brainstorrming scris), BBB (brainstorming scris, cu mapă de 

imagini), brainsketching (brainstorming cu schiţe). În procesul de evaluare 

creativitatea trebuie şi ea apreciată corespunzător, alături de temeinicia 

cunoştinţelor, de raţionamentul riguros şi spiritul critic. 

Disciplinele Informatică şi Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor au 

competenţe specifice ce converg în direcţia completării pregătirii elevului în 

domeniul specific de activitate, astfel încât acesta să se poată integra fără dificultăţi 

în societatea informatizată contemporană. Programele celor două discipline vizează 

formarea unui specialist care să perceapă calculatorul ca pe un instrument de lucru 

absolut necesar în condiţiile modernizărilor tehnologice, un instrument prin care 

să-şi valorifice capacitatea de muncă şi creativitatea. 

 Studiul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor are un pronunţat 

caracter interdisciplinar, deoarece utilizarea de programe conduce la consolidarea 

unor cunoştinţe acumulate la alte discipline. Elevii pot utiliza în combinaţie 

editoarele grafice (de ex.: Paint) şi procesoarele de texte (de ex.: Word) pentru a 

realiza prin desen şi text ilustraţii, postere etc. 
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Cercetările arată că oamenii învaţă mult mai bine dacă informaţia este 

prezentată vizual, de aceea unii profesori aleg să folosească prezentări electronice 

în Power Point pentru a realiza ore cât mai atractive şi cât mai interesante. 

Profesorul poate coordona activităţi de tip proiect în care elevii trebuie să-ţi 

structureze şi să-şi prezinte informaţiile sub formă de slide-uri. Power point-ul 

permite folosirea unor efecte speciale cum ar fi tranziţii de la o pagină la alta, texte 

care apar din toate direcţiile şi chiar animaţie. 

Chemarea elevilor spre creativitate şi inovaţie se vede şi din participările la 

numeroase concursuri locale, judeţene, naţionale şi internaţionale. La evaluraea 

acestor concursuri se ţine seama de calitatea şi cantitatea informaţiilor disponibile 

pe site, de adaptarea optimă a site-ului în întregimea sa la nevoile, scopurile şi 

aşteptările utilizatorilor, de totalitatea aspectelor vizuale şi a celor creative utilizate 

în design-ul site-ului. Vor fi apreciate acele concepte de design care înglobează 

eleganţa, sofisticarea şi care unesc toate elementele vizuale utilizând un concept 

creativ de calitate. Totodată se au în vedere realizările artistice de excepţie – 

izvorâte din creativitatea creatorului site-ului – cele care îl entuziasmează pe 

vizitatorul site-ului şi îl umplu de admiraţie. 

Există o „mare de creativitate” în rândurile elevilor de astăzi, ce găsesc 

soluţii în diverse domenii prin proiectele pe care le dezvoltă. Este posibil ca una 

dintre modalităţile prin care România să prindă din urmă celelalte ţări din estul 

Europei ar fi exploatarea la maxim a creativităţii, care, cu siguranţă există în 

fiecare din elevii noştri. 
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THINKING TASKS  

– concurs adresat claselor a zecea 

 

RALUCA IOANA MURARAŞU 

profesor de limba engleză 

 

În perioada 17-23 iulie 2016, în cadrul proiectului nostru Erasmus + KA1, 

am participat la un curs de formare la Riga, tema principală fiind dezvoltarea 

competenţelor de gândire critică şi creativă în activităţile de predare-învăţare. 

Formatorul nostru, TA Group (“Thinking Approach”) este un grup educaţional cu 

experienţă semnificativă în crearea de material didactic inovator şi ofertă de cursuri 

de formare pentru părinţi şi profesori.  

Ce oferă, mai exact, TA Group? Cuvântul-cheie, “thinking” (gândire) 

sugerează o ambiţie care nu ne este străină niciunuia dintre noi: să antrenăm 

competenţele de gândire prin fiecare activitate pe care o pregătim elevilor noştri. 

 Promotorul acestui curent în didactica modernă, Dr. Alexander Sokol, 

demonstrează că acest lucru nu este imposibil dacă ni-l propunem în mod 

consecvent, indiferent de tema lecţiei pe care o avem de predat. În mod tradiţional, 

lecţiile noastre pot fi de predare, de fixare a cunoştinţelor, de recapitulare şi 

evaluare, de aplicaţii practice, sau o combinaţie a acestora, dar în fiecare din aceste 

cazuri avem în vedere un anumit volum de “cunoştinţe” pe care trebuie să le 

“administrăm” elevilor noştri. Evident, orice programă şcolară modernă ne 

reaminteşte, printre sugestiile metodologice, de obligaţia noastră de a forma 

competenţe, aptitudini şi atitudini înainte de a fixa cunoştinţe propriu-zise, dar câte 

dintre lecţiile noastre reuşesc cu adevărat acest lucru? Mai mult, câţi dintre elevii 
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noştri pleacă acasă cu sentimentul că şi-au antrenat în mod real o competenţă 

transferabilă, adică uşor de utilizat în context similar sau, mai ales, în contexte cu 

totul noi? Dr. Sokol ne atrage atenţia asupra faptului că, oricât de mulţumiţi am fi 

la finalul unei lecţii, ceea ce “am predate” noi nu echivalează decât rareori cu ceea 

ce “au învăţat” elevii noştri. De asemenea, rareori stilul de lucru pe care noi l-am 

demonstrat le este evident elevilor noştri, astfel încât ei să-l aplice cu uşurinţă în 

rezolvarea unei teme mai dificile sau în realizarea unui proiect.  

Soluţia? Poate ar trebui să ne îndepărtăm puţin de ceea ce ni se pare 

obligatoriu, şi anume acoperirea programei şcolare. În măsura în care timpul ne 

permite, să ne propunem tratarea aceleiaşi teme pe parcursul mai multor ore şi să 

ne organizăm în aşa fel încât elevii să-şi asume o mare parte din responsabilitatea 

“descoperirii” cunoştinţelor. Cu toţii ştim, nu este nimic mai uşor decat să preluăm 

controlul, ca profesori, şi sa predăm efectiv o mare parte din materia de acoperit, 

lăsând eventual elevului răspunderea de a aplica definiţia/algoritmul/regula într-un 

context similar. La matematică, acest lucru ar însemna să aplice teorema care deja i 

s-a explicat pentru valori diferite; la o limbă străină, să formeze predicate la timpul 

trecut/prezent/viitor după schema pe care o are deja în caiet; la geografie, să 

descrie o ţară “necunoscută” după schema deja demonstrată pentru alte câteva ţări: 

forme de relief, climă, economie, demografie, sistem politic, etc. Practic, elevilor li 

s-au oferit toate elementele esenţiale, nu mai este necesar să-şi antreneze gândirea 

pentru că au deja definiţia, regula, algoritmul, lista parametrilor de urmărit. Acest 

lucru este “datoria profesorului”. Dar dacă profesorul ar prezenta fiecare element 

nou (definiţie, regulă, algoritm, parametri) ca pe o provocare, ca pe o noutate 

absolută pe care elevul trebuie s-o descopere sau măcar s-o reconstruiască pe baza 

cunoştinţelor anterioare? În principiu, nu este imposibil. Reamintindu-ne că datoria 

noastră este să-i învăţăm pe cei tineri să pescuiască, nu să le “vindem peşte”, Dr. 

Sokol ne-a demonstrat, pe parcursul unei săptămâni întregi, cum se poate ajunge, 
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împreună cu elevul, la cunoştinţele pe care le are de acumulat, fără ca acestea să-i 

fie pur şi simplu oferite.  

Pe scurt, profesorul prezintă materia nouă ca pe o problemă de rezolvat. 

Elevul înţelege că acel lucru îi este necunoscut sau că problema este aparent de 

nerezolvat dacă nu descoperă o modalitate practică, infailibilă, de a o rezolva. Dacă 

a înţeles limitările cu care se confruntă în acest punct al lecţiei, ele trebuie 

exprimate sub formă de întrebări. Deja începe să se activeze gândirea deoarece, 

dacă întrebările sunt formulate cu atenţie, ele semnalează chiar paşii de urmat 

pentru descoperirea adevărului. Dacă, dimpotrivă, întrebările sunt irelevante, 

elevul va fi ghidat să realizeze în scurt timp că ele nu conduc nicăieri. Oricum, 

chiar şi o întrebare irelevantă formulată de elev este mai valoroasă decât o 

întrebare a profesorului. În ce constă această valoare? Întrebarea conţine dorinţa 

personală a elevului de a afla ceva, exprimă dificultatea sau poate chiar frustrarea 

sa că nu poate obţine răspunsul imediat şi deci, măcar în teorie, el va fi motivat să 

urmeze paşii necesari pentru obţinerea acestuia. Dacă întrebarea e formulată de 

profesor, ea îi este “impusă” din exterior şi semnalează doar o etapă a unei lecţii 

tradiţionale.  

Începută astfel, o lecţie durează, în mod evident, mai mult de 50 de minute. 

Participanţii la cursul de formare, asumându-şi ei înşişi rolul de elevi şi încercând 

să ajungă la răspunsuri care le erau la început total necunoscute (s-au ales subiecte 

dificile, care depăşeau specializarea noastră), au avut nevoie de două sau chiar trei 

întruniri de lucru pentru a urma toţi paşii necesari, până la obţinerea unor concluzii 

acceptabile. Materialele realizate astfel au fost făcute cunoscute tuturor 

participanţilor, spre a servi drept ghid în realizarea de planuri de lecţie similare, 

pentru specialitatea fiecăruia. În conceperea acestora, am fost deci obligaţi să 

reconsiderăm stilul tradiţional, bazat pe “predare” în accepţiunea clasică. Am fost 

antrenaţi să nu ne dorim ca elevul să “înţeleagă lecţia” din primul sfert de oră, ci să 
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o reconstruiască efectiv împreună cu noi, trecând chiar prin etape intermediare, 

erori, întrebări şi răspunsuri irelevante, rezultatul final fiind însă înţelegerea şi 

fixarea reală a cunoştinţelor. Cu alte cuvinte: predată în mod tradiţional, lecţia 

poate părea uşoară dar, fiindu-i impus totul din exterior, elevul nu este motivat să o 

reţină şi nici nu percepe strategiile de gândire prin care s-a ajuns la acel adevăr. În 

schimb, dacă lecţia e prezentată ca o “problemă de rezolvat”, elevul va avea în 

final satisfacţia că şi-a construit propriul adevăr şi va fi în mod natural motivat să-l 

reţină.  

Vom spune că acest lucru este o utopie, măcar din raţiuni de lipsă de timp. 

Oricâtă încredere avem în capacitatea de a gândi a elevilor noştri, în motivaţia lor 

de a participa la lecţii interactive, dacă la sfârşitul anului se află un examen 

naţional, noi ştim că nu ne permitem luxul de a-i aştepta. Programa trebuie 

acoperită, pe caietele sau fişele de lucru trebuie să se regăsească toate noţiunile, 

definiţiile, teoremele, clasificările. Stilul de lucru trebuie demonstrat cu precizie, 

astfel încât tema pentru acasă să fie rezolvată cu acurateţe, în cel mai scurt timp. 

Am acceptat cu toţii, împreună cu formatorul, că volumul mare de cunoştinţe de 

acumulat face extrem de dificilă o schimbare radicală a strategiilor profesorului, 

dar că se recomandă măcar din când în când o abordare eclectică (în engleză, 

“infusion or eclectic approach”), mai exact, o combinaţie între strategiile 

consacrate şi cele focalizate pe contribuţia elevului la construcţia propriilor 

cunoştinte.   

Pentru a aprecia cu adevărat utilitatea strategiilor de lucru prezentate, 

revenind acasă, fiecare dintre noi trebuie să le aplicăm în contextul familiar. 

Trebuie să evaluăm, deci, modul concret în care ele s-ar adapta realităţii grupurilor 

de elevi cu care lucrăm.  

Ce înseamnă, mai exact, “thinking approach” în predarea limbilor 

moderne? Pentru mine personal, activitatea de formare a fost o continuare logică a 
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eforturilor de cercetare în vederea redactării lucrării de grad (în septembrie 2010 

am participat, tot în Letonia, la un stagiu de formare TA, iar în 2011 am susţinut 

lucrarea metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic 1), iar acum am fost 

plăcut surprinsă să constat că strategiile propuse de Dr. Sokol sunt perfect 

adaptabile oricărei discipline. De altfel, pe parcursul întregii săptămâni am lucrat la 

elaborarea de material didactic împreună cu colegii, profesori de matematică şi 

ştiinţe şi am remarcat că nu este nicidecum imposibil să contribui personal la 

succesul unei astfel de lecţii, chiar dacă limba engleză şi matematica par a se afla 

pe poziţii diametral opuse. Cu alte cuvinte, o “problem” de gramatică seamănă 

bine cu una de algebră sau de trigonometrie dacă o abordăm ca pe un “adevăr 

necunoscut” şi construim împreună paşii de urmat până la aflarea acestuia. 

Revenind la limbile moderne, ne vom focaliza pe cuvântul pe care deja l-am folosit 

de mai multe ori şi anume, “a construi”. Şi aceasta pentru că “thinking approach” 

nu este altceva decât o reinterpretare a principiilor constructiviste.  

Modelul pedagogic propus de Alexander Sokol este parte integrantă a 

orientării numite “the post-communicative turn”, direcţie cu multe şi semnificative 

trăsături constructiviste, mai ales în ceea ce priveşte viziunea asupra procesului 

învăţării. Chiar dacă rădăcinile recunoscute oficial se leagă de teorii generale ale 

gândirii şi soluţionării creative de probleme (TRIZ, OTSM – detalii se află în 

lucrarea de doctorat a promotorului TA), ele au fost adaptate pentru o învăţare 

eficientă, în mod evident constructivistă, a limbilor moderne. Marea dilemă în care 

se află încă blocată metodologia predării acestora? Programa este încă plină de 

”cunoştinţe” prefabricate pe care elevul trebuie să le fixeze, sub atenta îndrumare a 

profesorului. Există, pe de altă parte, o contradicţie evidentă între volumul vast de 

cunoştinţe “absolut necesare” şi timpul fizic alocat educaţiei, în sens instituţional. 

Aici intervine marea ambiţie a grupului educaţional TA: formarea unor abilităţi de 

gândire eficiente, neapărat transferabile (deci NU blocate pe terenul limbilor 
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moderne) care să facă posibilă învăţarea autonomă.  Direcţia adoptată de TA este 

în esenţă EXTRALINGVISTICĂ (NU se predă în mod explicit limba, ci se 

foloseşte limba modernă pentru a se propune elevilor, într-o varietate de forme, să 

rezolve probleme non-standard.) Scopul final este ca elevii să descopere şi să 

fixeze anumite modele de gândire (patterns, not facts!) pe baza cărora vor putea 

construi în continuare. Din nou, cuvântul-cheie “a construi”.  

Simplificând, orice activitate TA se poate descrie astfel: întrebare 

(problemă) – răspuns standard – NU se acceptă – o nouă întrebare (problemă) – 

construim  modalitatea de rezolvare  - soluţie – testăm soluţia (NU se acceptă în 

mod automat) – o nouă întrebare (problemă) – etc. (+ REFLECTĂM asupra 

modului în care a fost CONSTRUITĂ soluţia; reflectăm, deci, asupra procesului, 

nu asupra produsului). Exact în acest fel am lucrat, în luna iulie a acestui an, la 

elaborarea fiecărui material didactic; mai târziu, la sfârşitul lunii septembrie, am 

reconstruit modul de lucru împreună cu elevii claselor a zecea, în cadrul unor 

lecţii-concurs reunite sub titlul “Thinking Tasks”. (“task”, în limba engleză, 

înseamnă sarcină de lucru sau problemă de rezolvat).  

Ideea a pornit de la activităţile premergătoare stagiului de formare, propuse 

de Dr. Sokol fiecărui participant. Pe scurt, am fost rugaţi să completăm un 

formular în care să detaliem câteva activităţi pe care le organizăm cu elevii noştri 

şi care, în opinia noastră, dezvoltă cu precădere competenţele de gândire. Toate 

aceste exemple au fost colectate şi prezentate de către formatorii noştri în prima zi 

a stagiului, pentru a fi supuse evaluării. Indiferent de specialitatea predată, am fost 

surprinşi să constatăm că, de fapt, multe dintre activităţile propuse de noi drept 

“thinking” aveau o puternică orientare tradiţionalistă, cu alte cuvinte ghidau elevul 

să ajungă destul de uşor, uneori în mod mecanic, la răspunsul vizat de profesor.  

Aceeaşi modalitate de lucru s-a urmărit în cadrul lecţiilor-concurs 

organizate la clasele a zecea, în sensul că am început prin a clasifica sarcinile de 
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lucru cu care ei sunt obişnuiţi la orele de limba engleză în “thinking” şi “non-

thinking”, apoi elevii au lucrat în echipe de trei sau patru (în funcţie de efectivul 

fiecărei clase) şi au propus colegilor, spre rezolvare, câte un thinking task. 

Prezentările au fost, evident, interactive în cel puţin două aspecte:  

- colegii, împreună cu profesorul, au căutat soluţia la fiecare problemă, 

prezentarea propriu-zisă neincluzând-o;  

- elevii au colaborat cu profesorul pentru a desemna câştigătorii; mai mult 

de atât, s-a “negociat” un barem de evaluare în funcţie de elementele considerate 

esenţiale, ex. punctăm mai curând fluenţa şi acurateţea lingvistică sau creativitatea 

şi gradul de dificultate a problemei propuse?  

Considerăm că activitatea, în ansamblul ei, a fost un real succes. În primul 

rând, lucrul pe echipe a decurs mult mai bine decât ne aşteptam. Tocmai pentru că 

nu s-a pus accentul pe corectitudinea lingvistică (s-au pregătit “thinking tasks”, nu 

“language tasks”), chiar şi elevii care nu se exprimă satisfăcător în limba engleză 

au putut contribui în mod semnificativ la alegerea unui subiect cât mai dificil, 

original, creativ, utilizând astfel cunoştinţele acumulate la alte discipline. Am avut 

prezentări cu adevărat strălucite dintr-o multitudine de domenii: matematică, fizică, 

geografie, informatică, tehnică şi inginerie, dar şi istorie, geografie, etică şi religie, 

sau studii de caz pornind de la texte şi anchete jurnalistice. De asemenea, am 

apreciat în mod deosebit maturitatea de care au dat dovadă elevii în autoevaluare şi 

evaluarea reciprocă a prezentărilor, o maturitate în care de multe ori nu avem 

destulă încredere – o greşeală frecventă, în opinia Dr. Sokol.  

Mai jos voi schiţa un plan de lecţie, în limba engleză, care urmăreşte 

activitatea “Thinking Tasks”, dar, din motive evidente, el nu poate fi considerat 

drept un plan de lecţie clasic pentru că nu urmăreşte etapele predării tradiţionaliste 

(de fapt, nu s-a “predate” nimic în sensul restrâns al cuvântului!); mai mult de atât, 
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activitatea a durat aproximativ 150 de minute la fiecare clasă, timpul alocat 

împărţindu-se după cum urmează:  

1. activitate pregătitoare (Ce sunt “thinking tasks”? Ce avem de pregătit? 

Cum se va desfăşura concursul? Cum vom fi evaluaţi?); 

2. concursul propriu-zis (prezentările elevilor); 

3. feed-back şi evaluare. Desemnarea câştigătorilor.   

 

“Thinking tasks” contest for 10
th

 graders 

September 2016 

 

Teacher: Raluca Ioana Muraraşu 

Approach: post-communicative, eclectic 

Main objectives: by the end of the activity students will: 

 Be able to distinguish between language tasks and thinking 

tasks;  

 Have worked in groups to prepare thinking tasks 

presentations;  

 Have practiced content-based English;  

 Have improved their fluency and accuracy in English;  

 Have practiced self-assessment and peer assessment. 

Aids: handouts; internet-based material; students’ own contributions.  

Time: approximately 150 minutes  

Stage 1. Preparation.  

Ss are told that they are going to work in groups and participate in a 

thinking tasks contest. First, they have to work with the teacher to define „thinking 

tasks‟.  

Brainstorming (plenary): students are asked to remember all types of 

activities that they have done in English. Then they have to decide whether those 

tasks involve „thinking‟ or they are simply „language practice‟.  
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The teacher gives students a list of tasks (concrete examples) and then 

students decide whether or not they are „thinking tasks‟. Examples:  

a). Work on the model:  

If they gave (GIVE) me the money, I would go (GO) shopping.  

If mother ……………….. (forgive) me, I would be so happy.  

If I ………………….. (see) him, I would definitely tell him the truth.  

She ……………………… (leave) her husband if she knew the truth. (etc) 

b) You have two models of a for-and-against argumentative essay. Observe 

the same structure and write an essay on the topic:  

School uniforms should be compulsory.  

c) Tag questions. Look at the following examples and write your own rules 

for correct tag questions in English (they have not been taught before): 

Let’s go, shall we? 

We had better not ask so many questions, had we?  

You do like music, don’t you? 

They never knew the truth, did they? 

Someone has told you what happened, haven’t they? 

Nobody accepts his pathetic excuses, do they?  

There’s no other option, is there? (etc) 

d) Snow White. Imagine that the Wicked Queen has been arrested and she 

is on trial for her crimes against Snow White. You are the best lawyer in the 

country. You have to defend the Wicked Queen. Prepare your case.  

You are NOT allowed to change the main elements in the story! 

Students are expected to realize that c) and d) involve more thinking than 

the first two tasks because they are designed as “new” problems to be solved. So 

they use English as a tool while they are developing their thinking skills. Task a) is 

simply a “language practice” task because they already know the CDT 2 rule, 
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while task c) asks them to “create their own grammar”, meaning, to infer rules 

based on examples. Task b) is usually considered as a difficult task because of the 

academic English requirements, but it is still mainly a “practice task”: students 

already have two models of a for-and-against essay, they do not have to infer the 

structure themselves, it has been discussed with the teacher.  

At the end of stage 1, students are divided into groups and the teacher 

explains that they are going to present their own thinking tasks as part of a contest. 

Basic requirements: they should not read; all members of the group should 

contribute; they should work with the teacher and the rest of the class to 

guess/create the solution, so the presentation proper should NOT contain the 

solution.  

Students and teacher negotiate the marking scheme and they decide that 

(only this time!) fluency and accuracy in English are not as important as creativity 

and difficulty of the thinking task they are going to present.  (40% / 60%)  

Stage 2. The contest (students’ presentations) 

Stage 3. Feedback and evaluation.  

Students have written down some comments during the presentations 

proper, so now they will contribute to evaluation. Teacher and students decide on 

the winners together.  

At the end of this activity, students express their own opinions on the 

following:  

Did you find the activity useful? Why?/Why not?  

Was it very difficult to prepare this thinking task presentation, compared to 

other project assignments you’d had in English? Give details.  

Should all activities in English be organized as ‘thinking tasks’ or do we 

also need traditional ‘language practice’ from time to time? Why?   
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 PROVOCĂRI MATEMATICE 

 

AUREL BENZA  

   profesor de matematică 

 

Matematica este considerată un element de cultură generală absolut necesar 

în orice domeniu de activitate umană. În etapa contemporană matematicii i se 

rezervă un rol esenţial în procesul de învăţământ. 

Procesul de învăţare presupune investigaţii continue, efort şi autodisciplină, 

dezvoltă aptitudini, capacităţi, şi se produce prin studiu individual şi prin activităţi 

de grup. 

Profesorul trebuie să ştie cum să organizeze materialele şi metodele de 

predare, odată identificat nivelul posibilităţilor elevilor. Metoda aleasă de profesor 

are în vedere experienţa elevilor în ce priveşte un subiect, experienţa lor în 

procesul de învăţare activă, dorinţa acestora de a participa, dorinţa de a încerca 

lucruri noi, competiţia, dorinţa de a-şi asuma responsabilitatea. Clasele care sunt 

atât capabile cât şi dispuse au posibilităţi mai mari. Situaţiile de învăţare trebuie să-

i încurajeze pe elevi să colaboreze în rezolvarea sarcinilor de lucru, să-i stimuleze 

spre căutarea informaţiei, să le ofere climatul motivant pentru cunoaşterea şi 

exprimarea propriilor opinii. 

Profesorul are menirea şi obligaţia de a sugera şi a facilita elevilor căile 

prin care pot ajunge la cunoaştere, căile prin care pot să îşi dezvolte capacităţile 

intelectuale, aptitudinile şi competenţele. Utilizarea constantă de către profesor a 

strategiilor activ-participative asigură în mod natural transferul de la învăţământul 

tradiţional, centrat pe activitatea cadrului didactic şi transmiterea informaţiei, la 

învăţământul modern, centrat pe implicarea activă a elevului în demersul de 
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predare învăţare. Ideal este ca dirijarea instruirii să vizeze realizarea acelor situaţii 

de învăţare în care: dirijat, elevul învaţă; semidirijat, îşi formează strategii de 

învăţare a noului material; independent, îşi elaborează strategii rezolutive sau 

strategii de dirijare a propriei gândiri. 

În acest sens se înscrie şi obiectivul stagiului de formare continuă la care 

subsemnatul a participat la Riga, Letonia, în perioada 17 – 23 iulie 2016 în cadrul 

unui program Erasmus. În cadrul acestui curs s-a subliniat încă odată avantajul şi 

necesitatea organizării procesului didactic în ideea de a-i învăţa pe elevi să înveţe, 

să-i abiliteze cu diferite tehnici de învăţare eficientă, pregătindu-i în acelaşi timp 

pentru autoînvăţare şi educaţie permanentă.                           

Profesorul trebuie să devină un organizator, un animator, un manager al 

unor situaţii de învăţare care să faciliteze învăţarea eficientă.  

Am identificat la toate clasele cu care lucrez, acele teme în cadrul cărora s-

ar putea folosi metode activ-participative, în care elevii sunt puşi în ipostaza unor 

mici cercetători, elevilor făcându-le plăcere să redescopere adevăruri ale ştiinţei.  

Pentru a exemplifica ideile expuse mai sus am selectat tema ,,Numere 

complexe sub formă trigonometrică”şi am propus-o elevilor clasei a X-a A, în data 

de 25 octombrie 2016. 

 Prezint mai jos scenariul didactic pe care l-am derulat în cadrul acestei 

lecţii.                         

PROIECT  DIDACTIC 

Clasa: a X - a A 

Data: 25.10.2016 

Obiectul: Matematică - Algebră 

Subiectul lecţiei: Forma trigonometrică a unui număr complex. Înmulţirea a două 

numere complexe scrise sub formă trigonometrică şi 

generalizare pentru  n  numere. Formula lui Moivre. 
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Tipul lecţiei: Dobândire de noi cunoştinţe 

 

Competenţe generale: 

 Folosirea corectă a terminologiei specifică capitolului în diverse contexte. 

 Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, contextual cuprinse în 

enunţuri matematice. 

 Utilizarea corectă a algoritmilor matematici în rezolvarea de probleme. 

 Exprimarea şi redactarea corectă şi completă în limbaj formal a rezolvării 

unei probleme. 

Competenţe specifice: 

 Interpretarea deosebirilor şi asemănărilor dintre forma algebrică şi cea 

trigonometrică de exprimare a unui număr complex. 

 Alegerea formei de reprezentare a unui număr complex pentru 

optimizarea efectuării unor calcule. 

Competenţe operaţionale: 

 La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili: 

O1: Să determine coordonatele polare în funcţie de coordonatele carteziene. 

O2:  Să treacă un număr complex din formă algebrică în formă trigonometrică. 

O3:  Să înmulţească două sau mai multe numere complexe scrise sub formă 

trigonometrică.  

O4 : Să ridice la putere un număr complex scris sub formă trigonometrică. 

O4:  Să manifeste interes pentru cunoştinţele acumulate. 

Strategia didactică: 

1. Metode şi procedee didactice: 

 Observaţia sistematică 

 Conversaţia 

 Explicaţia 
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 Problematizarea  

 Exerciţiu 

 Descoperirea dirijată sau independentă 

2. Material didactic utilizat: 

 Fişe de lucru 

3. Tipuri de activităţi: 

 Frontală 

 Individuală 

 De grup 

4. Resurse informaţionale: 

 „Metodica predării matematicii. Ghidul profesorului”. 

 Manualul de matematică, clasa a X - a. 

Scenariu didactic 

1. Moment organizatoric 

 verificarea prezenţei elevilor şi notarea absenţelor în catalog; 

 verificarea ţinutei elevilor şi a logisticii necesare desfăşurării orei; 

 asigurarea unei atmosfere adecvate pentru buna desfăşurare a orei.   

2. Captarea atenţiei  

Elevii vor fi informaţi că urmează a da numerelor complexe o altă formă 

care va facilita realizarea operaţiilor cu numere complexe. 

3. Verificarea însuşirii lecţiei anterioare  

Elevii vor fi solicitaţi să dea răspunsuri la întrebările formulate de profesor, 

referitoare la scrierea numerelor complexe în formă algebrică şi a modului de 

realizare a operaţiilor algebrice, insistându-se pe operaţia de înmulţire (a mai mult 

de două numere), împărţire şi a extragerii rădăcinii de ordin  n.  
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4. Pregătirea lecţiei noi 

Profesorul se preocupă ca elevii să-şi formeze o idee asupra a ceea ce 

urmează a fi ,,descoperit” şi  îi anunţă că vor lucra în grupe de câte doi sau, dacă 

vor dori, pot colabora şi cu colegii din băncile vecine sau pot lucra individual.  

Descoperirea noilor cunoştinţe 

Secvenţa 1 

Profesorul va solicita un elev să scrie pe tablă un număr complex în formă 

algebrică, adică un număr de forma z a bi  , ,  a bR  şi 2 1i   . 

 Elevii vor fi solicitaţi să reamintească legătura care există între mulţimea 

numerelor complexe şi mulţimea punctelor unui plan, mai exact să precizeze că 

numărului complex considerat îi corespunde punctual din plan  ,  M a b . 

 În continuare se va desena pe tablă un sistem de axe de coordonate în care 

se va reprezenta punctul  ,  M a b  apoi elevii sunt ,,provocaţi” să  descopere şi o 

altă posibilitate de a determina în mod unic poziţia punctului M în sistemul de axe 

considerat, fără a mai folosi a  şi b . 

 
Vor avea la dispoziţie o durată de timp rezonabilă pentru a dezlega 

problema propusă.  

Dacă cineva descoperă mai repede posibilitatea respectivă va fi invitat la 

tablă pentru a prezenta întregii clase varianta sa.  
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Dacă în timpul acordat nimeni nu reuşeşte să rezolve problema, profesorul 

va interveni cu întrebări suplimentare până la găsirea răspunsului: punctual 

M poate fi fixat în mod unic şi cu ajutorul măsurii segmentului OM şi a unghiului 

  format de OM cu axa Ox , unghi măsurat în sens trigonometric. 

Profesorul precizează că măsura segmentului OM se notează de obicei cu 

r  şi că perechea  ,  r  poartă numele de coordonate polare: r - rază polară şi  - 

argument polar şi că argumentul polar se află în primul cerc trigonometric adică în 

intervalul  0,  2 . 

Secvenţa 2 

Elevii sunt solicitaţi să elimine a şi b din scrierea precedentă introducând 

în locul lor coordonatele polare.  

Fără dificultate, din triunghiul dreptunghic AOM vor găsi cosa r   şi 

sinb r  . Înlocuind în forma algebrică şi scoţând r  factor se ajunge la scrierea  

 cos sinz r i   . 

Profesorul informează elevii că această scriere poartă numele de forma 

trigonometrică a unui număr complex. 

Secvenţa 3 

Li se propune elevilor să găsească formula de calcul a coordonatelor polare,  

cunoscând coordonatele carteziene.  

Dacă va fi necesar profesorul va veni cu indicaţii suplimentare ghidând 

astfel elevii să ajungă la formulele următoare: 
2 2r a b   şi 

b
arctg k

a
   , 

unde 0k  dacă punctul M se află în cadranul I, 1k   dacă M se află în cadranul 

II sau III şi 2k  dacă M se află în cadranul IV. 

Secvenţa 4 
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Pentru fixarea formulelor descoperite se propun elevilor exerciţiile 1 şi 2 

din anexă. După un moment de muncă independentă sau în grup, la alegerea 

elevilor, va urma un moment de activitate frontală pentru a verifica corectitudinea 

rezultatelor stabilite. 

Secvenţa 5 

 Elevii sunt solicitaţi să scrie sub formă trigonometrică, fără a folosi 

formulele de mai sus, numerele de la exerciţiul 3 din anexă.   

Elevii vor constata că acest lucru este posibil deoarece imaginile 

geometrice ale numerelor complexe respective sunt situate pe axele de coordonate 

şi prin urmare coordonatele polare pot fi citite direct din sistemul de axe de 

coordonate. 

După expirarea timpului acordat vor fi invitaţi la tablă unii elevi pentru a 

prezenta  soluţia problemei propuse. 

      Secvenţa 6 

Li se dau elevilor numerele complexe  1 1 1 1cos sinz r i    şi 

 2 2 2 2cos sinz r i   şi li se cere să realizeze înmulţirea lor. 

Relativ uşor şi rapid elevii vor găsi formula:  

    1 2 1 2 1 2 1 2cos sinz z rr i         . 

Aici profesorul face observaţia că dacă unghiul 1 2   nu se află în 

intervalul  0,  2 îl vom aduce la acest interval, adică la primul cerc 

trigonometric, folosind periodicitatea funcţiilor sin x  şi cos x . 

Secvenţa 7 

Pentru fixarea formulei respective se propune elevilor exerciţiul 4 din 

anexă. Se va lucra în bănci, individual sau pe grupe, iar la expirarea timpului 

acordat unii elevi vor prezenta la tablă soluţia exerciţiului. 
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Secvenţa 8  

Se propune elevilor să generalizeze formula anterioară pentru n  numere.  

Vor găsi 

   1 2 1 2 1 2 1 2... ... cos ... sin ...n n n nz z z rr r i               . 

Se va sublinia din nou că argumentul polar final trebuie să fie situate în 

primul cerc trigonometric. 

Secvenţa 9  

Pentru fixarea formulei de mai sus se propune elevilor exerciţiul 5 din 

anexă. Se va lucra în bănci, individual sau pe grupe, iar la expirarea timpului 

acordat se va prezenta şi la tablă soluţia exerciţiului. 

Secvenţa 10  

Li se propune elevilor să cerceteze ce devine formula precedentă dacă cele 

n  numere din secvenţa 7 sunt egale între ele şi egale  cun număr oarecare z , 

 cos sinz r i   . 

Se ajunge simplu la formula: 

   cos sin cos sin
n nr i r n i n         

Secvenţa 11 

Pentru fixarea formulei li se propune elevilor exerciţiul 6 din anexă. 

Secvenţa 12  

Elevii sunt solicitaţi să particularizeze formula de ridicare la putere pentru 

1r  .  

Se obţine imediat formula:  

  cos sin cos sin
n

i n i n        

iar profesorul informează elevii că această formulă poartă numele unui 

matematician şi anume, se numeşte formula lui Moivre. 
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Secvenţa 13  

Pentru fixare se propune exerciţiul 7 din anexă. 

Secvenţa 14  

Retenţia şi transferul  

Profesorul va accentua importanţa asimilării de către elevi a acestor 

cunoştinţe şi vor trecute în revistă, încă odată, toate formulele ,,descoperite” în 

cadrul acestei activităţi.  

Secvenţa 15  

Tema pentru acasă 

Se vor propune spre rezolvare, ca temă pentru acasă, exerciţiile nr. E3 şi E4 

pag. 72, din manual.    

Secvenţa 16  

Se notează elevii care s-au evidenţiat în timpul orei.  

Subliniem faptul că fiind o activitate de ,,cercetare” timpii acordaţi fiecărei 

secvenţe au fost flexibili, timpul total acordat fiind de 100 minute. 

Au mai urmat încă două activităţi organizate în acelaşi mod în care elevii 

au ,,descoperit” modul de împărţire a două numere complexe scrise sub formă 

trigonometrică şi formula de calcul a rădăcinilor de ordinul n  ale unui astfel de 

număr.  

Pentru consolidarea tuturor formulelor stabilite s-a mai lucrat încă două ore 

după care s-a administrat o lucrare de verificare sumativă.  

Deoarece elevii au contribuit ei înşişi la stabilirea tuturor formulelor 

aferente acestei teme, în cadrul lucrării au vehiculat cu uşurinţă cu acestea obţinând 

rezultate net superioare decât în situaţiile când obţineau informaţia în urma 

expunerii de către profesor. 

 Astfel de lecţii au mai fost susţinute şi la clasa a IX-a A la temele 

“Progresii aritmetice” şi “Progresii geometrice”, la clasa a X-a B la tema “Funcţii 
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bijective” şi la  clasa a XI-a C la tema “Calculul unor limite de funcţii în cazurile 

de nedeterminare 0/0 şi  / ”. 

 De fiecare dată elevii au dovedit interes şi au răspuns pozitiv la provocările 

care le-au fost propuse. 

 Rezultatele au fost  superioare celor din situaţia când cunoştinţele le-au fost 

,,servite” gata fabricate.  

 

Fişă de lucru 

 

1) Să se determine coordonatele polare ale punctelor:     4,  4 ;   3,  1 ;M N   

   1,  1 ;   5,  5 .P Q    

 

2) Să se scrie sub formă trigonometrică numerele complexe: a) 1 3 3z i  ;         

b) 2 3z i   ;       c) 3 1 3z i   ;   d) 4 2 2z i  . 

 

3) Să se scrie sub formă trigonometrică numerele complexe: a) 5z  ;  b) 

6z   ; c) 4z i ;   d) 3z i  . 

 

4) Să se realizeze produsul  1 2z z  apoi 2 3z z , 1 2 3,   ,   z z z  find numerele de la ex. 

2, scrise sub formă trigonometrică. 

 

5) Să se realizeze produsul  1 2 3 4z z z z 1 2 3,   ,   z z z , 4z  find numerele de la ex. 2, 

scrise sub formă trigonometrică. 
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6) Fiind dat numărul 5 5z i   să se calculeze 2007z , scriindu-l mai întâi în 

formă trigonometrică. 

7) Folosind formula lui Moivre să se calculeze 1953z  unde 
1 3

2 2
z i   . 
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NOI ORIZONTURI DIDACTICE 

 

MONA ALINA BOŢOIU 

profesor de limba română 

 

Procesul de învăţare trebuie să fie unul continuu, îmbogăţit mereu cu noi 

elemente şi cu noi cunoştinţe, acumulate în maniere cât mai diverse pentru a 

produce un impact durabil la nivelul dezvoltării personale. O astfel de experienţă 

de învăţare, complexă şi cu efecte viabile a reprezentat pentru mine participarea în 

proiectul Erasmus 2015 – 1 – RO01 – KA101 – 014164. 

Implicaţiile avute în vedere au vizat mai multe paliere de cunoaştere – de la 

evidenta acumulare de informaţii noi privind abordarea unei tehnici moderne de 

predare până la îmbogăţirea spirituală pe care a presupus-o vizitarea unui spaţiu 

cultural nou. În acest sens, unul dintre multiplele beneficii ale participării la 

activităţile proiectului a fost vizitarea capitalei Riga - un oraş frumos care oferă 

lecţii de cultură diverse de la traseele istorice ale centrului vechi, la impunătoarele 

clădiri Art Nouveau. În al doilea rând, un câştig extraordinar la nivel uman şi 

educaţional a reprezentat întâlnirea unor cadre didactice din alte sisteme de 

învăţământ – portughez, finlandez, leton, german etc. Lucrul în echipă cu profesori 

de altă naţionalitate a dus la un schimb viu de idei, la dezbateri privind compararea 

modului de a percepe procesul de învăţare în diverse ţări, la descoperirea unor 

puncte comune şi la învăţarea unor aspecte noi.  

Am lăsat la final avantajele obţinute din studierea unei tehnici noi deoarece 

acest aspect necesită o dezvoltare aparte. Metoda în sine privind dezvoltarea 

competenţelor de gândire critică şi creativă se înscrie în liniile unui proces de 

predare învăţare modern care răspunde unor cerinţe actuale. Prin acordarea unui 

statut important elevului şi „retragerea” din rolul de „protagonist” al actului 
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didactic a profesorului, astfel de tehnici nu doar pregătesc elevii pentru provocările 

şcolare, dar mai ales pentru provocările vieţii, creând abilităţi care depăşesc 

simplul spaţiu didactic, prelungindu-se prin efecte în cursul întregii dezvoltări 

ulterioare a tânărului. În acest sens, scopul metodei avute în vedere este implicarea 

directă a elevului în lecţie nu doar ca spectator pasiv, ci drept element activ în 

realizarea acesteia. Elevul trebuie pus în faţa unor probleme pe care trebuie să le 

rezolve, recompensa fiind bucuria descoperii pe cont propriu a unor elemente care 

nu i se vor mai „servi” pur şi simplu de către cadrul didactic. 

Am aplicat metoda la mai multe colective de elevi, dar cel mai frecvent şi 

cu rezultatele cele mai evidente la o clasă de gimnaziu - a VIII-a, mai ales la 

lecţiile de gramatică. Un exemplu relevant este cel concretizat prin proiectul 

didactic ataşat, privind învăţarea propoziţiei subordonate predicative. Metoda 

privind dezvoltarea competenţelor de gândire critică şi creativă este mai potrivită 

în cazul unor subiecte care în general pun dificultăţi elevilor sau a unor subiecte 

care sunt mai îndeaproape conectate cu provocările din afara spaţiului şcolar. De 

exemplu, propoziţia subordonată predicativă aleasă ca exemplificare aici este o 

subordonată care nu este uşor identificată de către elevi. 

Se va observa în planul de lecţie prezentat faptul că, pentru punerea în 

aplicaţie a metodei discutate, strategia didactică necesită o modificare în sensul în 

care tema şi obiectivele lecţiei nu sunt precizate la început, ci după parcurgerea 

unor activităţi în urma cărora elevii vor fi capabili să definească ei înşişi scopul 

demersului didactic şi să participe activ în formularea obiectivelor. Cu alte cuvinte, 

elevilor li se dă la început o aşa numită „bancă” de elemente pe care trebuie să o 

cerceteze cu atenţie şi din care va trage anumite concluzii folositoare în stabilirea 

ulterioară a temei lecţiei. În acest caz, s-au folosit o serie de enunţuri conţinând 

predicate nominale, al căror nume predicativ a fost dezvoltat apoi prin intermediul 

unei propoziţii. Profesorul, care se retrage astfel din postura de conducător absolut 
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al procesului de învăţare, abordând un statut mai mult de îndrumător, colaborator 

etc., nu va pronunţa cuvântul „predicativă” şi, eventual, nici pe cel de 

„subordonată”. Le voi cere elevilor să identifice diferenţe şi asemănări între cele 

două enunţuri în pereche şi să explice cum au ajuns să observe aceste 

particularităţi. De asemenea, li se va cere să formuleze anumite întrebări privind 

aspectele observate, întrebările acestea fiind ulterior redimensionate sub forma 

unor obiective. În acest fel, elevul participă în mod direct în procesul educativ şi 

este, într-un anumit sens, responsabilizat cu privire la desfăşurarea scenariului 

didactic.  

Prin continuarea activităţilor precizate în proiectul de lecţie elevul va putea 

defini, pe cont propriu, elementul avut în discuţie. Astfel, concepând o definiţie 

personalizată a subiectului, elevul o va reţine mult mai bine. În planul dezvoltării 

personale, acest proces nu doar stimulează capacitatea de a rezolva anumite 

probleme în situaţii noi, dar creşte şi încrederea în sine a celui care o face.  

 În vederea aplicării acestei metode este nevoie de alocarea unui timp puţin 

mai extins decât în cazul abordării unor metode tradiţionale. Beneficiile obţinute 

sunt însă mult mai mari atât în ceea ce priveşte dezvoltarea unor abilităţi de 

gândire a elevilor, dar şi în ceea ce priveşte mulţumirea cadrului didactic care va fi 

implicat la rândul său în lecţii dinamice, atractive. 

Proiect de lecţie 

Unitatea şcolară: Liceul Teoretic „Al. Ioan Cuza” Iaşi 

 Anul şcolar: 2016-2017 

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Limba şi literatura română 

Clasa: a VIII-a 

Data: 10.11.2016 
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Subiectul: Propoziţia subordonată predicativă 

Durata: 100 min – două ore 

Tipul lecţiei: predare-învăţare 

Competenţe specifice: 

2.1. Construirea unui discurs oral pe o temă dată; 

2.3. Utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în textele orale proprii; 

2.5. Captarea şi menţinerea atenţiei interlocutorului prin modul de  

        prezentare a mesajului; 

4.2. Utilizarea în redactarea unui text propriu a cunoştinţelor de morfo- 

       sintaxă, folosind adecvat semnele ortografice şi de punctuaţie. 

Obiective operaţionale: 

La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili: 

 Să definească propoziţia subordonată predicativă; 

 Să identifice elementele regente ale propoziţiei subordonate predicative; 

 Să identifice propoziţiile subordonate predicative; 

 Să realizeze enunţuri care să conţină propoziţii subordonate predicative; 

 Să definească expansiunea; 

 Să realizeze expansiuni ale numelui predicativ. 

Strategie didactică: 

Forme de organizare: individual, frontal; 

Metode şi procedee: conversaţia euristică şi catihetică, învăţarea prin 

descoperire, explicaţia; 

Mijloace de învăţare: tabla, caietele. 

Bibliografie:  

- Crişan, Alexandru, Dobra, Sofia, Sâmihăian, Florentina, Limba română - 

Manual pentru clasa a VIII-a, Editura Humanitas, Bucureşti, 2015; 
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- Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii în şcoală, 

Editura Polirom, Iaşi, 1999. 

- http://www.ta-teachers.eu/ 

Scenariu didactic 

 Moment organizatoric – Profesorul notează eventualii absenţi. Se 

pregătesc materialele pentru oră. 

 Verificarea temei – Profesorul numeşte diverşi elevi care citesc exerciţiile 

avute ca temă, exerciţii privind identificarea şi analiza predicatelor verbale şi 

nominale. Ceilalţi elevi urmăresc cele discutate în clasă şi îşi corectează tema. 

 Dirijarea procesului de învăţare – Profesorul scrie pe tablă mai multe 

perechi de enunţuri, lăsând în partea de sus a tablei loc pentru titlul lecţiei şi 

obiective pe care însă nu le precizează încă. Perechile sunt alcătuite din două 

enunţuri legate între ele ca sens, din care primul este o propoziţie ce conţine un 

predicat nominal, iar cel de-al doilea o frază alcătuită din două propoziţii în care 

ultima reprezintă o expansiune a numelui predicativ din primul enunţ.  

Exemplele date sunt enunţuri simple, de tipul: 

1. A ajuns inginer. 

A ajuns ce şi-a dorit. 

2. Liniştea sufletească înseamnă mulţumire. 

Liniştea sufletească înseamnă să fii mulţumit. 

3. Secretul reuşitei este munca depusă. 

Secretul reuşitei este să munceşti. 

 Elevilor li se cere să stabilească, prin lucru individual, asemănări şi 

deosebiri între primul şi al doilea enunţ din perechile date pe tablă. Aceştia vor 

împărtăşi ulterior ideile lor, folosind răspunsuri dezvoltate cu argumente pentru 

descoperirile făcute. Se va observa prezenţa verbelor copulative în ambele enunţuri 

şi dezvoltarea numelor predicative. Se va observa faptul că primul enunţ constă 
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dintr-o singură propoziţie, iar cel de-al doilea din două propoziţii – o principală şi o 

subordonată.  

 Profesorul roagă elevii să formuleze una-două întrebări legate de enunţurile 

prezentate. Apoi li se cere elevilor să reformuleze întrebările sub forma unui scop 

de atins (obiectiv). De exemplu: „Ce reprezintă dezvoltarea numelui predicativ?” 

care va deveni la nivel de obiectiv – „Să învăţ despre dezvoltarea numelui 

predicativ.” 

 Este scos un elev la tablă să sublinieze predicatele în primele enunţuri din 

perechile date. Un alt elev va încercui mai întâi verbele copulative, apoi numele 

predicative. Pentru sublinieri şi încercuiri se va folosi cretă colorată. Alt elev va 

veni să împartă cel de-al doilea enunţ din perechile date în propoziţii.  

 La finalul acestor acţiuni, li se cere elevilor să observe modificările făcute 

în cel de-al doilea enunţ. Prin intermediul conversaţiei euristice, se va stabili tema 

lecţiei: „Ce s-a dezvoltat în al doilea enunţ?” „Cărei părţi de propoziţie ţine locul 

subordonata din al doilea enunţ?” „Care este termenul regent al subordonatei?”. În 

urma discuţiilor avute cu elevii, profesorul notează pe tablă titlul lecţiei – 

Propoziţia subordonată predicativă. De asemenea, se stabilesc şi obiectivele 

lecţiei (se va ţine cont, în acest sens şi de întrebările –obiectiv ale elevilor, la care 

s-a făcut referire mai sus) – definirea propoziţiei predicative, stabilirea elementelor 

regente, stabilirea unor elemente de legătură, definirea procesului de expansiune a 

unei părţi de propoziţie.  

 Mai departe, li se cere elevilor să scrie pe caiete o definiţie a propoziţiei 

subordonate predicative aşa cum o concep ei. Profesorul le cere câtorva elevi să 

citească definiţia pe care au gândit-o şi se discută pe baza răspunsurilor date. La 

finalul discuţiilor, profesorul trage concluziile, stabilind şi o definiţie a 

subordonatei predicative pe cât posibil în concordanţă cu cele date de elevi. 

Aceştia notează definiţia pe caiete. 
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 Se citesc din manual şi alte exemple de fraze care conţin subordonate 

predicative. Li se cere elevilor să stabilească elementele regente. Aceştia vor 

identifica verbele copulative. De asemenea, tot pe baza exemplelor propuse se vor 

stabili posibilele elemente de legătură – pronume relative, conjuncţii 

subordonatoare etc.  

 Se realizează câteva exerciţii din manual (exerciţiul 1, pagina 85) pentru a 

se identifica subordonatele predicative alături de celelalte aspecte discutate – 

elemente regente şi elemente de legătură.  

 Se revine apoi la exemplele date în prima parte a lecţiei. Li se cere elevilor 

să explice conceptul de expansiune pe baza observaţiilor individuale făcute. În 

urma discuţiilor, profesorul definitivează conceptul de expansiune, ţinând cont de 

aspectele precizate de elevi. Aceştia notează definiţia pe caiete. 

 Profesorul dă două alte enunţuri conţinând predicate nominale, cerându-le 

elevilor să facă expansiunea numelor predicative: Partea bună a acestei experienţe 

este întâlnirea cu ei.; În ciuda anilor trecuţi, mama mea rămâne la fel. 

Asigurarea feed-back-ului 

 Se dau câteva afirmaţii pe care elevii trebuie să le noteze cu A (adevărat) 

sau F (fals). În cazul afirmaţiilor false, se cere să se dea răspunsul adevărat. În 

cazul tuturor enunţurilor se pot face discuţii cu argumentări din partea elevilor.  

 Propoziţia predicativă este o propoziţie principală. 

 Propoziţia predicativă este un corespondent, la nivelul frazei, al numelui 

predicativ. 

 Expansiunea presupune schimbarea verbelor copulative în verbe 

predicative. 

 Elementul regent al unei propoziţii predicative este un verb predicativ. 

 Li se dau elevilor fişe cu o serie de enunţuri care conţin mai multe tipuri de 

subordonate, printre care şi predicative. Aceştia trebuie să recunoască predicativele 

şi să aducă argumente de ce restul subordonatelor NU sunt predicative: 
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 Ştiu că vor pleca în curând. 

 Problema este că nu ne-am gândit mai devreme la aceste aspect. 

 Am vrut să vorbesc cu omul pe care l-am cunoscut ieri. 

 Andrei a devenit ce şi-a dorit mereu. 

 Impresia mea este că a minţit. 

 I-am transmis că nu voi veni la întâlnire. 

Asigurarea retenţiei şi al transferului - se evaluează activitatea desfăşurată; acasă, 

elevii vor avea ca temă efectuarea unor exerciţii diverse privind subordonata 

predicativă şi procesul de expansiune, 

1. Alcătuiţi enunţuri în care să existe propoziţii subordonate predicative 

care să fie introduse prin următoarele elemente de legătură: că, să, cum, 

care, cine. 

2. Realizaţi expansiunea numelor predicative din următoarele enunţuri: 

Andreea a devenit profesoară.  

A reuşi înseamnă a-ţi depăşi limitele. 

Problema este aroganţa lui prea mare. 

3. Exerciţiile 2 şi 4, pagina 85, din manual. 
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BRINGING CREATIVITY & THINKING SKILLS INTO  

THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

CĂTĂLINA COSTIN  

profesor de ştiinţe sociale 

 

   “Bringing creativity & thinking skills into the educational process” pune 

accent, cum e şi firesc, pe formarea unor abilităţi şi competenţe atât în domeniul 

specific unei anumite discipline de studiu, cât şi, prin transfer, în cel al oricarui 

domeniu al cunoaşterii. Cred că tocmai expresia “competenţe de transfer” este 

sintagma cheie, relevantă pentru a înţelege complexitatea continutului sau. Nu mi-

am însuşit doar modul cum să predau mai dinamic, mai activ informaţiile specifice 

ştiintelor socio-umane, ci am deprins o adevarată tehnică de a-i învăţa pe elevi cum 

să… înveţe. Ca în acel celebru exemplu, nu le mai ofer peştele, ci m-am specializat 

în dăruirea de “undiţe”. Deci, I‟m a “Rodteacher” now! Există în continuare 

tentaţia de a le oferi elevilor informaţiile în moduri facile, de a le da feedback 

imediat pentru că, deşi extrem de utilă acestă abordare, nu este chiar uşor de însuşit 

aşa încât îmi propun să aplic această tehnică treptat.  

   De exemplu, utilizez destul de des Modelul ENV (Elementul-cheie, 

Trăsăturile, Valorile acestuia), atât în segmentul de început de lecţie, în cadrul unui 

proiect de predare-învăţare (cum am procedat în modelul de lecţie anexat), cât şi în 

cel de consolidare de cunoştinte. În cazul predării unor cunoştinte noi, Modelul 

ENV este o adevărată tehnică socratică, având drept scop de a provoca elevul şi de 

a-i transforma efortul cognitiv în dorinţa de cunoaştere. Această metoda este 

potrivită şi în cazul dezbaterilor ce au drept subiect probleme de etică, axiologice 



Integrarea creativităţii şi a abilităţilor de gândire în procesul educaţional 

40 

 

sau care ţin de drepturi ale omului, datorită maleabilităţii sale şi a libertăţii de 

exprimare generată de aceasta.  

Modelul ENV este foarte util şi pentru studiul disciplinelor socio-umane cu 

caracter economic, respectiv educaţia antreprenorială şi economia. Conceptele 

ştiinţifice considerate iniţial mai dificile de către elevi, devin, datorită Modelului 

ENV, mult mai accesibile iar învăţarea, în genere, a unor aspecte mai riguroase se 

transformă astfel într-o deprindere firească. 

Un alt element învăţat la acest curs pe care eu îl folosesc cu succes în 

cadrul orelor mele este “Paşaportul”. La disciplina psihologie, pentru studiul 

proceselor psihice, este deosebit de util deoarece permite analiza caracteristicilor 

procesului psihic ales, pentru ca, ulterior, elevul să poată să utilize aceeaşi 

modalitate şi pentru următorul proces, realizând totodată şi coerenţa între 

elementele component ale psihicului. De exemplu, după realizarea “Paşaportului” 

pentru “senzaţii” , elevii vor putea aplica aceeaşi schemă pentru “percepţii”.  

Tot “Paşaportul” îmi este util la filosofie pentru a le forma elevilor 

deprinderea de a sintetiza esenţialul dintr-un material biografic. De asemenea, ei 

pot compara, întocmind “paşaportul” unor filosofi celebri, epoci istorice, curente 

filosofice, doctrine aflate în contradicţie.  

Consider ca abilităţile de gândire creativă sunt absolut utile nu numai din 

punct de vedere metodic, cât din perspectiva mai largă a formării unei noi matrici 

de gândire în cadrul didactic modern. 

 

PROIECT DIDACTIC 

Liceul Teoretic „Al. I.Cuza” Iaşi 

Disciplina: Educaţie antreprenorială (1h/s) 

Clasa: a -X-a  

An şcolar:  
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Data:  

Unitatea de învăţare: Locul şi rolul firmei pe piaţă 

Subunitatea de învăţare: Imaginea firmei 

Subiectul lecţiei: Promovarea produselor prin reclamă şi publicitate 

Tipul lecţiei: predare-învăţare 

Competenţe specifice:  

4.2. Manifestarea iniţiativei, a spiritului întreprinzător în domeniul 

economic; 

4.3. Manifestarea responsabilităţii faţă de angajaţi, clienţi si mediu; 

5.1. Luarea deciziilor cu caracter economic, potrivit rolurilor asumate; 

5.2. Inter-relaţionarea, în cadrul unei echipe, în vederea identificării unor 

soluţii pentru problemele economice ale comunităţii. 

Competenţe derivate: 

 Definirea şi identificarea tipurilor de publicitate şi reclama;  

 Compararea avantajelor şi dezavantajelor reclamei; 

 Selectarea  modalităţilor de promovare  potrivit propriei firme. 

Competenţe de transfer: 

 Utilizarea unor exemple prezente în diferite situaţii de viaţă prin 

exprimarea propriei creativităţi; 

 Utilizarea lucrului în echipă şi a capacităţii de negociere ; 

Valori şi atitudini: 

 Afirmarea liberă a personalităţii; 

 Încrederea în sine. 

La sfârşitul activităţii didactice, elevul va fi capabil:  

-  să exemplifice modalităţi de promovare pentru un produs în general şi 

pentru produsele firmei proprii în special; 

- să dovedească creativitate în alegerea modalităţilor de promovare; 
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- să coopereze cu ceilalţi membrii ai societăţii pentru atingerea obiectivelor 

propuse. 

Curriculum suport: 

 Calculator 

 Retroproiector 

 Markere 

 Foi A3 

 Fişe de lucru, PP 

Metode şi procedee utilizate: 

 Explicaţia; 

 Conversaţia; 

 Activităţi de grup; 

 Exemplificarea; 

 Problematizarea 

Forme de organizare a elevilor: frontală, individuală, pe grupe. 

Bibliografie: 

1. Albulescu, I., Albulescu, M., Predarea şi învăţarea disciplinelor socio-

umane, Editura Polirom, Iaşi, 2000  

       2.Cerghit, I., Metode de învăţare, Editura Polirom, 2006 

       3. Manual de educaţie antreprenorială 

       4. http://metodepromovare.wordpress.com 

http://metodepromovare.wordpress.com/


Integrarea creativităţii şi a abilităţilor de gândire în procesul educaţional 

43 

 

Momentele 

lecţiei 

Conţinutul activităţii didactice 
Metode didactice 

Mijloace de 

învăţare Activitatea profesorului Activitatea elevului 

1. Moment 

organizatoric - 

3’ 

– organizarea 

colectivului de elevi; 

– notarea absenţelor; 

– pregătirea pentru oră 

– anunţarea elevilor 

absenţi; 

– exerciţiu 

organizatoric 

 - frontal 

 

2. Captarea 

atenţiei 

şi 

actualizarea 

cunoştinţelor 

dobândite 

anterior 

5’ min 

- împarte biletele cu 

diverşi termeni  studiaţi 

până acum, inclusiv cei 

3 termeni din titlu: 

promovare,  reclamă şi 

publicitate.  

-pune întrebări, 

dialoghează. 

- citesc termenii, 

selectează termenii 

cunoscuţi de cei noi şi 

formuleaza opinii, pun 

întrebări. 

 -frontal, 

energizer de 

problematizare 

-fişe 
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3. - Anunţarea 

temei 

3’ 

 

 

Se scrie pe tablă titlul 

lecţiei Promovarea 

produselor prin 

reclamă şi publicitate  

şi se enunţă succint, 

într-o formă 

accesibilă, obiectivele 

avute în vedere.  

  Îşi notează pe caiete 

titlul şi ascultă 

obiectivele lecţiei. 

 

 

 

 

conversaţia 

 

 

 

 

-tabla  

 

 

 

4. Conducerea 

procesului de 

însuşire de noi 

cunoştinţe 

10’ 

- Prezintă slide-uri cu 

„Promovarea 

produselor prin reclamă 

şi publicitate”: 

-definiţiile celor trei 

- citesc ideile principale 

prezentate (exersarea 

competenţelor de 

lectură), 

- realizează 

„Paşaportul” 
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termeni din titlu; 

 

termenului promovare. 

 

 -avantajele şi 

dezavantajele reclamei; 

-tipuri de publicitate; 

-definirea sloganului 

publicitar. 

-Pune întrebări; 

-Explică 

-participă la dialog, 

-urmăresc slide-urile, 

-argumentează, 

-cer  lămuriri, 

-notează ideile 

principale. 

 

-frontal 

- explicaţia 

-argumentare 

 

 

- slide-uri  

      PP 

 



Integrarea creativităţii şi a abilităţilor de gândire în procesul educaţional 

46 

 

 

5. Consolidare

a cunoştinţelor 

şi obţinerea 

performanţelor 

15’ 

 

 

 

 

 

1. Se porneşte de la 

exemple spre aspectele 

teoretice parcurse: 

- prezintă reclamele 

video şi cere elevilor să 

le încadreze în 

clasificare (publicitate 

comercială sau 

necomercială). 

 

2. Împarte elevilor fişe 

cu sloganuri diverse; 

Cere elevilor să separe  

sloganurile de simple 

formulări; 

- discută  

- elevii urmăresc 

reclamele selectate, 

stabilesc  legătura cu 

clasificarea studiată. 

- cer lămuriri, 

argumentează. 

- elevii realizează 

schema ENV - pt 

termenul „reclamă”.  

- elevii diferenţiaza un 

slogan formulat corect 

de o simplă afirmaţie; 

- răspund întrebarilor, 

ierarhizează valoric 

explicaţia, 

conversaţia euristică 

şi examinatoare, 

exerciţiul, lucrul 

video-proiectorul, 

expunerea, 

problematizarea. 

 

 

 

- explicaţia, 

conversaţia euristică, 

exerciţiul, 

problematizarea, 

 

-

videoproiec

-tor 

- reclame  

video  

 

 

-fişe de 

lucru 
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6. Evaluarea 

caracteristicile 

sloganului pe 

exemplele date 

Enunţă sarcina de lucru 

- realizarea  unui slogan  

publicitar pentru  firmă 

lor 

-coordonează 

prezentările  

- dirijarea elevilor 

pentru a rezolva 

sarcinile primite; 

- conduce dialogul între 

elevi 

- notează observaţii şi 

face completări 

sloganurile de pe fişă, 

lucrând cu colegul de 

 

  

 

bancă 

- cer lămuriri 

 

- elevii lucrează pe 

grupă conform 

cerinţelor formulate; 

- cer lămuriri, 

argumentează  

 

lucrul în echipă. 
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activ. 

10’ 

- crearea unei atmosfere 

de cooperare între 

membrii echipei, bazată 

pe seriozitate, bun simţ, 

implicare;  

– identificarea 

secvenţelor de conţinut 

ce n-au fost bine 

înţelese; 

- explicarea eventuale-

lor întrebări puse de 

către elevi; 

- aprecierea modului de 

lucru al elevilor, 

încurajarea/ajutarea 

echipelor care 

- prezintă rezultatul 

obţinut, explicând 

alegerea făcută. 
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întâmpină dificultăţi în 

realizarea sarcinilor de 

lucru; 

- aprecierea verbală a 

elevilor şi notarea celor 

care s-au remarcat prin 

răspunsuri deosebite; 

-„premierea” grupei 

care realizează cel mai 

original slogan – ocazie 

cu care se reiau pe scurt 

noţiunile despre 

reclama negativă. 

7. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

- eseu „Reclama - o 

formă de manipulare?” 

- redactarea unui text 

tip eseu (ramâne ca 

temă în limita 
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4’ timpului). 

8.Autoevaluare     
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FIŞA 1 - BILETELE 

 COST SALARIAŢI  

 COST MATERII PRIME 

 VENIT TOTAL 

 BUNURI DE CAPITAL 

 PROCENT DE AMORTIZARE 

 COST UTILITĂŢI 

 COST CONSUMABILE 

 COSTURI MARKETING 

 COST TOTAL 

 PROFIL DE ACTIVITATE 

 CALCULAREA PROFITULUI 
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 TIPURI DE S.C. 

 

FIŞA 2 - COSMOTE 

 “The future's is bright, the future's orange” 

 “Impossible is nothing” 

 "I'm lovin' it" 

 “Make it real” 

 “Progres prin tehnologie” 

 “Marea Neagra rau”  

 "Cine m-a uitat “ 

 “Căci ce este, în fond, prietenia, dacă nu acel minunat 

privilegiu al sufletului în care adevărul se poate odihni.” 

 “Distruge-ţi inamicii transformându-i în prieteni” 
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FIŞA 3 - SACUL CU BANI 
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INSTRUMENTE DE PROMOVARE 
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A NEW APPROACH TO LEARNING AND TEACHING  

„ CREATIVITY AND THINKING SKILLS”  

 

SIMONA ELENA LUPU 

profesor de limba engleză 

 

Metoda gândirii creative critice, ca tematică a training-ului pentru profesori 

”Bringing Creativity and Thinking Sills Into the Educational Process”, din cadrul 

Programului de mobilităţi Erasmus, de la Riga din iulie 2016, se bazează pe 

crearea şi dezvoltarea unor abilităţi specifice de înţelegere a cerinţei de lucru dată 

elevilor în timpul lecţiei, ca activitate în clasă sau ca temă de lucru pentru acasă. 

Cerinţa de lucru are ca scop dezvoltarea gândirii creative a elevilor şi a 

creativităţii, în cele mai multe cazuri, ea referindu-se la ceva cu totul nou pentru 

elevi. După cum deja se observă, materialul de lucru al elevului porneşte de la 

propriile lui cunoştiinţe, iar dacă el nu le deţine, de la abilitatea lui de căuta soluţii 

şi explicaţii pentru a rezolva cerinţa de lucru. Scopul folosirii acestei metode este 

să formeze şi să dezvolte în timp un anume tip de inteligenţa bazat pe modul 

independent al elevului şi mai târziu a adultului de a reacţiona în faţa unei sarcini 

de lucru sau pur şi simplu, problemă apărută în viaţa de zi cu zi.  

Ca tip de predare, ea se opune modului tradiţional  în care profesorul 

foloseşte metode de expunere directe a informaţiei clasei de elevi, nu are la bază 

invaţarea mecanica a unor date noi prezentate de profesor, ci dimpotrivă 

demostrează direct elevului, chiar prin testul docimologic, că el însuşi are opţiunea 

de a descoperi metoda proprie de înţelegere a situaţiilor de învăţare, unde nu ştie 

răspunsul potrivit.   
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Profesorul are doar rolul de a ghida paşii elevilor pentru a descoperi modul 

în care, ei înşişi, cunoscându-se pe ei şi stilul propriu de învăţare, vor ajuge să 

descoperi soluţia salvatoare.  

Poate părea ceva imposibil în era tuturor răspunsurilor luate direct de pe 

Internet, după cum, poate că este salvarea gândirii şi crearea unui stil de 

interacţiona cu noul, ambiguul, în clasă sau în viaţa de zi cu zi, când atât elevii, cât 

şi adulţii trebuie să ia cele mai bune decizii pentru a crea o strategie, care să ducă 

la rezolvarea unei sarcini de lucru sau probleme.  

Înafară de rezolvarea sarcinii de lucru sau a problemei în mod independent 

faţă de suportul şi informaţia directă venită de la profesor, în timp, elevii vor scăpa 

de teama, pe care involuntar, majoritatea dintre ei o au în faţa noului, a 

controverselor, a situaţiei tip dilema sau a testelor şi testărilor specifice vieţii de 

elev sau student. Metoda are eficienţa maximă, mai ales în clasă, pentru că elevii, 

care au tipuri de inteligenţă, care nu preferă învăţarea sistematică, ordonată şi prin 

eliminare de răspunsuri incorecte, vor intra în competiţie cu ceilalţi elevi, aducând 

tehnici creative, de exemplu a paşaportului de elemente, care formează banca de 

date necesară stabilirii stategiei de înţelegere a sarcinii de lucru, şi în timp, îşi vor 

perfecţiona propriul mod de a duce la bun sfârşit o cerinţă de lucru.  

Unii dintre ei, se vor ataşa de ideea de a putea să rezolve prin propriile 

capacităţi cognitive diversele probleme sau sarcini de lucru, în scopul de a obţine 

rezultate foarte bune la teste, examene sau diverse evaluări şcolare.  

Dezvolarea propriei ambiţii şi tenacităţi ale elevilor rămâne una din 

plusurile date de folosirea acestei metode de lucru, idee pe care dorim să o 

demonstrăm prin următoarea activitate desfăşurată la clasa a V-a de la Liceul 

Teoretic ”Al. I. Cuza” din Iaşi.   
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Intelectual şi cognitiv, vorbim, această grupă de vârstă este pregătită să 

interacţioneze cu dilemele şi situaţiile care cer o rezolvare directă. La dorinţa lor 

foarte mare de a interacţiona să găsească o rezolvare, se adaugă o mare curiozitate, 

care de cele mai multe ori duce la crearea unui spirit competitiv sau colaborativ, în 

funcţie de care sunt intenţiile profesorului la clasă.  

Ambele dau rezultate bune, în prima fază, cel colaborativ, poate fi prima 

etapă de lucru, urmând ca spiritul competitiv să fie pus la încercare când elevii s-au 

obişnuit cu tehnica de lucru.  

Elevii de clasa a V-a au mari neclarităţi în folosirea limbii engleze, mai ales 

când sunt puşi în situaţia de a formula întrebări în limba engleză la diverse timpuri, 

unele dintre ele, fiind complet noi pentru ei. În general, interogativul presupune ca 

elevul să aibă stabilite foarte bine regulile gramaticale, să fie interesat în a adresa 

întrebări, lucru care, mai ales în cazul elevilor, timizi, este o mare încercare şi un 

stress pe măsură. Rapiditatea de a termina o sarcină de lucru, pe care elevii având 

un nivel avansat o au, este o altă provocare pentru elevii începători, sau pentru cei 

pentru care învăţarea limbilor străine reprezintă o mare dificultate, din diverse 

motive.  

Activităţile desfăşurate pe parcursul a opt lecţii despre folosirea 

interogativului, a reprezentat o şansă şi pentru aceşti elevi de a-şi lua timpul 

necesar înfrângerii complexelor şi a timidităţii, urmând ca după a cincea lecţie să 

îşi schimbe atitudinea şi comportamentul, şi cel mai important, să îşi consolideze 

noţiunile de limbă engleză şi să îşi înfrângă timiditatea.  

Ca primă etapă, elevilor li s-a dat un test, prin care ei au înţeles ca există 

nişte cazuri în care, anumite reguli ar trebui aflate, descoperite, pentru a rezolva 

corect sarcina de lucru, în acest caz, corectarea de greşelilor din zece propoziţii. 

Înafară de timpurile prezentul simplu şi continuu, şi foarte puţin din trecutul 

simplu, elevii au întâmpinat mari şi frustrante dificultăţi cu propoziţiile în care era 
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folosit timpul perfect compus şi trecutul continuu. Cei mai mulţi au fost deranjaţi 

foarte tare când au înţeles că nu li se va explica nimic din noutăţile apărute în 

lecţie, ei încercând să ceară sprijin şi suport suplimentar pentru că, după opinia lor, 

nu înţelegeau ce anume li se cerea să facă, mai ales că ei nu studiaseră acele 

timpuri verbale înainte. Ca orice metodă nou folosită la clasă, şi aceasta a necesitat 

un număr mai mare de ore pentru a putea fi implementată, şi deci, acceptată de 

elevi.   

Etapa a doua a reprezentat şi o activitate în care elevii au avut şi mai mult 

acces la întrebări în limba engleză, astfel încât, singuri au putut realiza o clasificare 

a lor, după propriile lor criterii intuite în mod individual şi apoi în echipe/ grupe de 

lucru, fără ca profesorul să îi corecteze sau să îi ajute. Rolul profesorului a fost cel 

de a asigura că elevii sunt concentraţi pe tema în lucru şi că găsesc soluţii şi 

explicaţii valide pentru a înţelege cum se formează interogativul, ca mai apoi să îl 

folosească în mod independent. 

A treia etapa a adus elevilor câteva clarificări generale şi mai multe detalii 

şi prezentare de diverse cazuri în care înţelesul se schimbă în funcţie de timpul şi 

adverbul folosit în anume contexte comunicaţionale.  

A patra etapă a reprezentat exersarea prin exemple aduse de profesor, 

pentru a clarifica şi ultimile lor nesiguranţe, etapă care de fapt, a pregătit pe ultima 

şi cea mai importantă: interacţiunea directă a elevilor printr-un joc de rol. Fiecare a 

primit un nume fictiv cu anumite date despre personajul respectiv. Apoi, fiecare a 

primit alte cartonaşe cu diverse nume pe ele, ei trebuind să descopere cine sunt 

acele persoane, fără a folosi întrebări directe, de genul: Cum te cheamă? etc. 

Fiecare dintre ei avea o scurtă caracterizare a personajului pe care îl întruchipa, şi 

cumva, după multe încercări şi pe baza unor întrebări creative şi bine gândite, au 

reuşit să se ”cunoască”.  



Integrarea creativităţii şi a abilităţilor de gândire în procesul educaţional 

60 

 

În urma cursului din cadrul proiectului Erasmus, la rândul meu, a trebuit să 

particip la acest joc şi spre surprinderea mea, am avut nevoie să utilizez o strategie 

de lucru pentru a iniţia întrebări, la care nu mă gândisem niciodată într-un 

asemenea context. Mi-a fost mai uşor să înţeleg frustrările prin care treceau şi 

elevii mei la ora mea, însă după câteva momente de reflecţie şi ei au dedus că 

imediat ce gândeşti profund problema, poţi, şi chiar foarte uşor, să intervii cu 

întrebări bine alcătuite încât să rezolvi sarcina de lucru.  

Jocul reprezintă, în sine, întreaga filosofie a cursului şi trasează foarte clar 

un anume stil de lucru, care trebuie îmbunătăţit, astfel încât elevii să îşi dezvolte 

abilităţi cognitive de rezolvarea sarcinilor de lucru, inventând strategii de 

rezolvare, testându-le, retestându-le pentru a rezolva în mod independent, creativ şi 

logic orice test, cerinţă sau provocare ar apărea.  

Această metodă a fost aplicată în mod constant, nu neapărat din dorinţa 

mea directă. Cât din faptul că a stârnit o anume curiozitate, care a dus la o stare de 

competiţie în clasă: elevii doreau să nu li se explice direct regulile, ci, preferau să 

folosească mai întâi propria intuiţie, apoi raţionament să facă o deducţie logică 

despre cum anume s-ar rezolva un exerciţiu pentru a intra în competţie cu alţi 

elevi. Scopul era să demostreze că ei POT SINGURI SĂ ÎNŢELEAGĂ, SĂ 

DEDUCĂ  răspunsul corect, ca mai apoi, să îl folosească în mod independent în 

alte contexte comunicaţionale.  

Metoda dă rezultate foarte bune şi la clasele mai mari, dacă profesorul 

reuşeşte să găsească exact tema, care să-i atragă în mod creativ pe elevi.  

În concluzie, consider ca training-ul oferit prin acest proiect, a dus la o 

îmbunătăţire creativă modului meu de predare şi mai ales, la schimbarea percepţiei 

elevilor mei privind modul în care sarcinile de lucru pot fi rezolvate: printr-un 

sistem de gândire logică şi creativă în acelaşi timp.   
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LESSON PLAN 

Class: 5a  

Time: 8 lessons of 50 minutes  

Type of lesson: Mixed: All skills 

 Approach: communicative  

Aim:asking questions in English, using the 1Present Tense Simple, 

2Present Tense Continous, 3Past Tense Simple and 4Present Perfect Continous.  

Objectives: by the end of the lesson, the students will be asking their own 

questions in English using the Interrogative form of the following tenses: the 1 

Present Tense Simple, 2 Present Tense Continous, 3 Past Tense Simple and 4 

Present Perfect Continous.  

Stages of the lessons:   

1. Diagnostic test 20 minutes and then checking the test in groups (30 

minutes) 

Task: Identify and correct the mistakes in the following sentences. How 

many mistakes refer to using tenses in English? 

1. Where does she lives?  

2. How much apples do you need?  

3. There isn‟t nobody in the house.  

4. Can mum helps me with my homework?  

5. They was running very fast.  

6. Did you ever thought they were telling the truth?  

7. I don‟t eat now.  

8. How many kilo of sugar did she buy?  

9. I not speak English very well.  

10. Did she won the competition?    

Correct answers:  

1. Where does she live?  (Present Tense Simple) 
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2. How many apples do you need? (other type of mistake) 

3. There isn‟t anybody in the house. (other type of mistake) 

4. Can mum help me with my homework? (modal + verb) 

5. They were running very fast. (Past Tense Continous) 

6. Have you ever thought they were telling the truth?  (Present Perfect 

Simple) 

7. I am not  eating now. (Present Tense Continous) 

8. How many kilos of sugar did she buy? (other type of mistake) 

9. I do not speak English very well.(Present Tense Simple)  

10. Did she win the competition?   (Past Tense Simple) 

2.  The students identify the mistakes and then, classify the various types of 

mistakes,  with a focus on using tenses in questions in English (50 minutes) 

3. Students create their own Banks on possible rules for asking questions 

(in the present simple and continous, present perfect simple, past tense simple and 

continous) using the Present Tense Simple, Present Tense Continous, Present 

Perfect Simple  (two lessons of 50 minutes). 

4. Recap and checking the criteria of their Banks  (50 minutes).  

5. Introducing details and exceptions to the rules  (two lessons of 50 

minutes) for the students to update their banks. 

6.  Practice on Present and Past activities with questions (50 minutes) - 

mocking test (50 minutes) 

7. Reflection and re-writing rules on forming questions after the mocking 

test  (50 minutes) 

8. Follow up activity  with no support from the teacher (50 minutes) 

  Creative activity on „Guess the name”!   

Role play  

a. Firstly, each  student is  given a name and a short presentation about that 

character, he/she will have to identify with. They are asked not to share details 
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from their card with the other students. Secondly, each student will be given the 

first set of cards with 10 fictitious names written on it. They will be asked to 

discover who everybody (from the cards) is, without asking direct questions such 

as: „What‟s is your name?” , ”Who are you?” 

 The second set of cards contains specific details about all the fictitious 

people in the classroom they have just met. The students will be asked to come up 

with their own questions using information from banks, to figure out more about 

them and make a list of as many details they can find out about everybody in the 

classroom.  

At the end of the activity, they will know who everybody is and what their 

likes/dislikes are, their life story is, by means of using the interrogative form in 

English.  

As individual work at home, the students are asked to design questions for 

interviewing two important people in the world today. 

 

Analysis of PROJECT from the teacher’s point of view 

1. Aim of work: using the learning by discovery technique, the students will 

develop specific skills to  be able to use the interrogative form in English. It 

does not matter the fact that some of the tenses have not been learnt before, or 

that the students might not have the slightest idea what the mistake could be in 

the given sentences. Dealing with the unkown is the starting point for them to 

design and develop their own strategies to do the task. Most of the activities 

start from individual work and end up in working in groups or pairs in order to 

minimaze the students questions and frustrations. The teacher never has a 

direct and correct answer. Her interaction with the students implies giving hints 

and asking questions, but never  a direct correct answer.  
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2. Class of elements: use of tenses in asking questions in English.  

The students will create trough the activities thier own Bank of elements 

regarding the interrogative form of the Present Tense Simple, Present Tense 

Continous, Present Perfect Simple   

3. The Student Strategy development: throughout the activity, it is the students 

responsability to engage in the thinking prosess and use thier own cognitive 

strategies to deal with the task.  Their  main contribution is going to be towards  

understanding the way in which questions are formed in English. To do this, 

they will have design their own strategy for using the interrogative form in 

English, by means of the indirect teacher s support in the class, exposure to 

questions in English in the class and at home on the Internet. 

4. Reflection: the students are being encouraged to reflect on the task , the way 

they have already dealt with the task and on their own performance, in general.  

They are also invited to test the rules they have designed against the details and 

exceptions provided by the teacher.  

5. Training tasks on the definition of properties/features of the objects studied 

refers to specific tasks used by the teacher to involve students in interacting in 

a critical and pro-active way towards their own learning. 

6. Quality of Passports: refers to the specific passports the students will develop 

during the discovery process. 

7. Quality of Bank: refers to the quality of the elements used by the student.  

8. Interaction among students to design a strategy to understand how the 

interrogative form is  used in English. 
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EXPERIENŢA DIN „LĂRGIREA DIALOGULUI 

INTERNAŢIONAL” 

 

OANA GABRIELA UNGUREANU 

profesor de limba franceză 

 

Proiectul Erasmus + KA1 cu titlul Lărgirea dialogului internaţional – 

premisă a modernizării şcolii a permis cadrelor didactice mobilităţi pentru formare 

de competenţe.  

Activităţile desfăşurate în cadrul mobilităţii din perioada 17-23 iulie 2016, 

la Riga, Letonia,  au contribuit la atingerea obiectivelor proiectului, şi anume: 

 identificarea oportunităţilor de stabilire a contactelor la nivel internaţional; 

 disponibilitatea pentru învăţare pe tot parcursul vieţii; 

 valorificarea cunoştinţelor acumulate în vederea asigurării unui climat de 

lucru dinamic; 

 regândirea modului în care curriculum-ul se regăseşte în activitatea 

instructiv-educativă propriu-zisă. 

Cursul a condus la dezvoltarea competenţelor de comunicare în limba 

engleză şi la dezvoltarea competenţelor civice (responsabilitate personală şi 

socială, acceptarea diversităţii şi cunoaşterea diferitelor culturi etc.)  

La mobilitate au fost prezenţi 32 profesori din mai multe ţări: Letonia, 

Portugalia, Italia, Finlanda, Germania şi România ce s-au alăturat în efortul de a 

aduce în actualitate metoda de învăţare prin descoperire. 

Programul întâlnirii a debutat cu un joc de ice breaking unde participanţii 

au avut prilejul de a se cunoaşte ghicind numele unuia dintre participanţi.  
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Mobilitatea a inclus şi o excursie la Marea Baltică, la Jūrmala, o staţiune 

cunoscută, aflată în apropiere de Riga. Momentul cheie al mobilităţii a constat însă 

în decernarea diplomelor. 

 

Proiectul Erasmus + KA1 a oferit profesorilor o ocazie de a vorbi despre 

şcoala noastră şi modul în care se predă, de a comunica cu ceilalţi care doresc să 

împărtăşească ideile lor bune şi să facă schimb de bune practici.  

Această experienţă de învăţare, derulată la Riga, reprezintă un pas 

important pentru profesorii şcolii noastre. Ca urmare a experienţei dobândite la 

acest curs avem acum posibilitatea de a diversifica activităţile educative, 

curriculare pe fiecare nivel de vârstă, în concordanţă cu ritmul elevilor, pentru 

formarea complexă a personalităţii lor.  

Acest curs de formare a fost foarte util şi bine conceput, stimulativ pentru 

mine ca profesor. Obiectivele propuse la începutul cursului au fost atinse, iar între 

conţinutul cursului şi descrierea de curs primită înainte este o legatură reală. 

Generaţiile de elevi de astăzi au un alt mod de a învăţa, iar şcoala se vede 

obligată să asigure o nouă direcţie instruirii în acord cu problemele cu care se 

confruntă. Trebuie să găsim metodele şi mijloacele de predare - învăţare care 

corespund acestor generaţii. Aşa se explică orientarea didacticii moderne în 

favoarea dezvoltării unei metodologii centrate pe elev. Necesitatea abordării 
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personalizate şi accentul pus pe învăţarea prin cooperare au devenit priorităţi ale 

metodologiei didactice. 

În şcoala modernă, dimensiunea de bază în funcţie de care sunt considerate 

eficiente metodele de învăţământ este caracterul lor activ, adică măsura în care sunt 

capabile să declanşeze angajarea elevilor în activitate, concretă sau mentală, să le 

stimuleze motivaţia, capacităţile cognitive şi creatoare. 

Rolul profesorului este acela de manager al grupului de elevi. El se implică 

în: 

 stabilirea normelor şi a regulilor de grup,  

 distribuirea de roluri, delimitarea sarcinilor de lucru;  

 coordonarea şi monitorizarea activităţii – individuală şi în cadrul grupului; 

 dezvoltarea unei reţele de comunicare – colectarea ideilor participanţilor, 

negocierea ideilor şi a soluţiilor propuse, aplicarea variantei optime.  

Principalele caracteristici ale unui cadru didactic inovator sunt cooperarea, 

colaborarea, încrederea în ceilalţi, dorinţa şi voinţa 

Fără motivarea elevului nu există învăţare eficientă. Plăcerea de a învăţa 

este în strânsă legătură cu activităţile propuse elevilor de către profesorul clasei. 

Elevii sunt activi în timpul orelor dacă sunt motivaţi. Profesorul nu-i învaţă pe 

elevi, ci doar le facilitează învăţarea; elevul este cel care învaţă. Profesorul trebuie 

să facă tot posibilul pentru a atrage atenţia elevului şi dacă este cazul, să schimbe 

metodele de lucru. Modul în care profesorul comunică cu elevii săi este esenţial. 

Profesorul trebuie să privilegieze activităţile ludice şi de creativitate, să ştie 

că elevul are dreptul să greşească pentru ca acesta să îndrăznească să îşi exprime 

propriile opinii, chiar şi dezacordul, să dea sarcini auditoriului/spectatorilor, să 

sugereze elevilor să adreseze întrebări dacă nu înţeleg. 

Elevii trebuie să aibă ocazia să se exprime. Pentru aceasta, profesorul 

trebuie să privilegieze comunicarea elev-elev, elev-clasă, să propună activităţi 
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centrate pe grupe, să stimuleze astfel funcţionarea simultană a mai multor reţele de 

comunicare. Elevii se vor exprima dacă profesorul învaţă să tacă şi să-i asculte.  

Activităţile propuse trebuie să respecte progresul: de la receptare la 

înţelegere, de la înţelegere la exprimare, producere, de la activităţi cu informaţii 

memorate la cele deschise (enunţuri spontane, idei proprii), de la activităţile cu 

suport la cele fără suport. 

Participarea la această activitate de formare m-a încurajat să adopt o 

abordare mai reflexivă faţă de modul în care predau şi mi-a oferit o gamă largă de 

abordări din care pot alege metodele potrivite fiecărui tip de lecţie. Astfel elevii 

vor fi mai motivaţi şi se vor implica activ în procesul de învăţare. Mi-am 

îmbunătăţit şi consolidat competenţele referitoare la managementul clasei de elevi. 

Toate acestea mi-au împrospătat interesul pentru activitatea didactică. 

În acest an şcolar, 2016-2017, mi-am propus să pun în practică achiziţiile 

de la cursul de formare de la Riga. Am început cu abordarea din această 

perspectivă la clasa a VIII a şi am observat că elevii s-au implicat în propriul lor 

proces de învăţare, iar procesul a devenit unul conştient. Am remarcat, de 

asemenea, îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare între elevi şi dezvoltarea 

aptitudinilor de învăţare prin descoperire. Folosind mijloacele şi metodele 

recomandate la Riga, elevii învaţă mai uşor limba franceză.  

Apreciez calitatea informaţiilor furnizate şi a materialelor primite în timpul 

formării precum şi organizarea activităţilor. Prestaţia formatorilor a dovedit 

competenţe multiple în doimeniul predării- învăţării. 

Participarea la cursul de la Riga mi-a îmbunătăţit competenţele de folosire a 

limbii engleze şi am conştientizat mai bine modalităţile de finanţare pentru 

proiectele şcolare europene. Acest lucru va duce la consolidarea dimensiunii 

europene în şcoala noastră şi la stabilirea de parteneriate cu şcolile reprezentate la 

curs. 
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PROJET DIDACTIQUE 

Date: le 17 octobre 2016; 

Classe: la VIII eme, L2 ; 

Sujet de la leçon: Localiser dans l'espace; 

Type de la leçon: Leçon de communication, d'acquisition de nouvelles 

connaissances; 

Durée: 50 minutes; 

I Objectifs généraux : 

1.2 Extraire le sens général d'un court message écouté (mini dialogue, 

description de 

personnes | objets | actions); 

2.2 Intégrer les nouveaux mots dans leurs propres exemples ; 

2.4 Participer aux interactions verbales sur des thèmes familiers ; 

3.2 Extraire des informations essentielles d'un texte lu des yeux ; 

3.3 Transférer les informations d'un texte lu dans un tableau ou dans un 

diagramme ;  

4.3 Ecrire de petits textes sur des thèmes familiers à l'aide d'un support 

verbal ou d'une image; 

 

II Objectifs dérivés: 

1 Objectif informatif:  

- Identifier, comprendre et assimiler des mots et des expressions 

pour localiser dans l'espace; 

- Comprendre l'utilisation correcte des prépositions et adverbes 

de lieu 

2 Objectifs formatifs: 
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• Utiliser des mots pour localiser dans l 'espace; 

• Regarder les images et associer les mots convenables; 

• Regarder les exemples et trier les pour former des groupes; 

• Observer les mots soulignés et par quoi ils sont suivis: 

• Observer la place des mots pour localiser dans l 'espace; 

• Trouver les mots convenables pour situer dans l'espace; 

• Donner leurs propres exemples; 

• Utiliser correctement les mots concernant la localisation dans 

l'espace dans des situations de communication; 

III Ressources didactiques: 

1.   Moyens de travail: 

• Le manuel scolaire; 

• Le tableau noir; 

• Des images; 

• Fiches de travail 

2. Stratégie didactique: 

• L'exploitation et la découverte; 

• La lecture des images; 

• Le jeu de questions réponses; 

• Le jeu de rôles; 

• Le dialogue ; 

3. Forme d'activité:  

a. Activité collective:  

 révision des devoirs; 

 travail par groupes - associer les images aux expressions pour situer 

dans l'espace; 

 partager les idées; 

b. Activité individuelle: travail sur les cahiers et au tableau noir; 
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• Lire les exemples et trier les pour former des groupes; 

• Observer les mots soulignés et par quoi ils sont suivis: 

• Observer la place des mots pour localiser dans l 'espace; 

• Trouver les mots convenables pour situer dans l'espace; 

IV. Le scenario de la classe: 

1. Mise en train  

2.  Vérification des devoirs: contrôle et vérification des devoirs du point de 

vue quantitatif et qualitatif; 

3.  Transition à la nouvelle leçon: 

Annoncer oralement et écrire au tableau noir le titre: 

Localiser dans l'espace 

 Présentation des mots et des expressions concernant la 

localisation dans l'espace à 1'aide des images; 

 Lecture des exemples et tri pour former des groupes de phrases (jeu 

„setting apart”); 

 Observation des mots soulignés et par quoi ils sont suivis: 

 Observation sur la place des mots pour localiser dans l 'espace; 

 Les élèves découvrent que les mots et les expressions pour localiser 

dans l 'espace sont suivis ou non par de et par certaines parties du discours 

(pronom, substantif, nom de personne); 

 Présentation orale des connaissances avec la participation des élèves; 

 Présentation par écrit, visualisation et schématisation des informations; 

Quelques expressions françaises permettent de souligner la position d'un 

objet, d'une personne vis à vis de quelque chose ou de quelqu'un. 

Triez les exemples suivants: 

Je suis chez moi. 

Je suis à la maison. 



Integrarea creativităţii şi a abilităţilor de gândire în procesul educaţional 

72 

 

Ils sont chez leurs cousins. 

Ils sont dans la maison. Ils sont dedans. 

Le cahier est sur la table. 

Le cahier est dans le pupitre. Il est dedans. 

Le cahier est en face de moi, à gauche de la tasse. 

Il y a une tasse au coin de la table. 

Par quoi sont suivis les mots soulignés? 

Quelle est la place des mots qui expriment la localisation? 

Mise ensemble des observations et découverte de la règle: 

1. Mots et expressions pour localiser dans l 'espace suivis par de: 

à gauche de -  à droite de 

en haut de - en bas de 

 loin de - près de 

au milieu de = au centre de 

 en face de  

à coté de 

au dessus de - au dessous de 

 

2. Mots et expressions pour localiser dans l 'espace sans de : 

       sur - sous 

dehors = dedans  

ici - là, là-bas 

entre 

dans – chez 

à devant - derrière 

V. La fixation finale 

Renforcement des connaissances et découverte des erreurs  par un petit test de 

7 minutes- choix du mot convenable pour localiser. 
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On encourage et on récompense les élèves par des appréciations orales ou de 

bonnes notes; 

VI. Le devoir à la maison: 

Regardez l'image et dites ou sont les objets suivants: le livre, la table, le lit, le 

tapis, l'enfant. 
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PRINCIPIUL CREATIVITĂŢII 

LILIANA GHERGHELAŞ 

profesor de matematică 

Conform DEX, termenul principiu reprezintă un element fundamental, o 

idee, o lege de bază pe care se întemeiază o teorie ştiinţifică, un sistem politic, 

juridic, o normă de conduită etc. Creativitatea pedagogică îşi are raţiunea de a fi în 

faptul că predarea presupune întotdeauna situaţii unice, elevi diferiţi, contexte de 

viaţă diferite, experienţe de învăţare variate etc. Oricât de bună ar fi cunoaşterea 

pedagogică, ea ar rămâne irelevantă fără potenţialul creativităţii pedagogice de a 

identifica soluţiile cele mai bune la problemele concrete cu care cadrul didactic se 

confruntă.  

În cadrul procesului de învăţământ, creativitatea este unul dintre cele mai 

importante vehicule care pot face diferenţa între succesul şi eşecul didactic; iar 

acest argument funcţionează atât din direcţia cadrului didactic spre elev, cât şi 

invers. Mai precis, creativitatea trebuie să fie o constantă a actului didactic ca atare 

(cadrul didactic trebuie să facă apel la propria creativitate pentru a dezvolta lecţii 

adaptate situaţiilor mereu schimbătoare pe care le găseşte în sala de clasă), dar şi 

un scop al întregului proces instructiv-educativ.  

1. Cadrul didactic se confruntă în sala de clasă cu aspecte ale teoriei 

haosului. Oricât de bine şi-ar proiecta lecţia, el nu poate controla în mod definitiv 

toate aspectele (pozitive şi negative) care pot apărea. Dar procesul creativ începe 

mult înainte de situaţia concretă cu care cadrul didactic se va confrunta la clasă. 

Atunci când identifică cele mai bune modalităţi de a folosi resursele (valorice, 

materiale, financiare, umane) pe care le are la dispoziţie pentru a construi un 

demers didactic de succes, cadrul didactic este pus în situaţia de a apela din plin la 



Integrarea creativităţii şi a abilităţilor de gândire în procesul educaţional 

75 

 

procesul creativ. Ulterior, aşa cum am observat, în activitatea de predare, 

necesitatea de a gândi creativ devine şi mai stringentă. 

Cercetările lui Bailin (apud Weisberg, în Sternberg, 2005); acesta susţine 

că abordarea creativă are obligatoriu drept fundament cunoaşterea în domeniul în 

care creativitatea se produce. Mai precis, „dacă cineva nu cunoaşte o disciplină, nu 

o poate depăşi”. Cadrul didactic trebuie să aibă solide cunoştinţe psihopedagogice 

pentru a putea dezvolta un proces instructiv-educativ cu atribute creative. Cadrul 

didactic nu ar putea şti că abordarea sa este creativă, având insuficiente informaţii 

despre cunoaşterea în respectivul domeniu; în schimb, prin sporirea volumului de 

cunoştinţe psihopedagogice, cadrului didactic îi cresc şansele de a putea face 

inferenţe creative pe baza a ceea ce ştie deja. 

La argumentul de mai sus s-ar putea însă evidenţia şi o altă situaţie. 

Experienţa ar putea arăta că unele dintre cadrele didactice, cu multe cunoştinţe 

acumulate, sunt dominate mai degrabă de rigiditate în activitatea la clasă şi nu de 

creativitate. La o primă vedere, un astfel de caz ar trimite la credinţa că acumularea 

de informaţii într-un domeniu ar acţiona ca o frână, şi nu ca un catalizator pentru 

creativitate. Spre exemplu, studiile efectuate de către A.S. Luchins şi E.H. Luchins 

(apud Weisberg, în Sternberg, 2005) au arătat că, în situaţia în care anumite soluţii 

aplicate unor probleme aveau succes, respectivele modalităţi de rezolvare a proble-

melor tindeau să fie aplicate „orbeşte” şi la alte probleme cu care nu se potriveau, 

ignorându-se alte soluţii simple. Este descris chiar cazul unor probleme noi care au 

putut fi uşor rezolvate de către novici, dar au fost imposibil de rezolvat de către 

participanţi cu experienţă care nu s-au putut adapta schimbării în cauză. 

Concluzia? Volumul de cunoştinţe acumulat a condus la diminuarea flexibilităţii 

gândirii în raport cu adaptarea la schimbare. 

La o primă vedere, cele două experimente se contrazic reciproc. Dar 

lucrurile sunt mult mai nuanţate în cazul analizat de noi, al profesiei de cadru 

didactic, ambele cercetări fiind integrabile într-un demers coerent şi logic. Este 
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evident că dacă activitatea noastră este una rutinieră, în care identificarea unui 

algoritm conduce cu maximă probabilitate la succes, acumularea de informaţii este 

benefică, iar apariţia schimbării este greu de gestionat. Iată de ce acumularea de 

informaţii favorizează în acest caz creativitatea. Pentru că schimbarea continuă este 

parte a acestei acumulări de informaţii, profesorul nu doar învaţă informaţii 

psihopedagogice teoretice şi sterile care sunt universal valabile, experimentează şi 

adaptează zilnic acest bagaj de cunoştinţe. Dincolo însă de acest aspect, riscul 

indicat de a doua cercetare este mai prezent la elevi, deoarece şcoala încă utilizează 

principiul oferirii informaţiilor „de-a gata”, fără a induce dubiul şi nesiguranţa (pe 

care însă realitatea obiectivă în care elevul se va integra ca viitor profesionist le 

presupune). 

2. Cel de-al doilea unghi de vedere priveşte problema din perspectiva 

dezvoltării creative a elevilor, ca deziderat al procesului de învăţământ. Astfel, lite-

ratura de specialitate din domeniul educaţiei permanente (vezi şi Dave, 1991) 

observă că şcoala pune elevii/studenţii în legătură cu „cunoscutul” nedezvoltând 

strategii de interacţiune a acestora cu „necunoscutul”; le oferă probleme gata 

formulate şi îi învaţă să le rezolve, dar realitatea concretă este mult mai complexă, 

fiinţa umană trebuind să înveţe mai întâi să găsească problema şi abia apoi să o şi 

rezolve. Iată de ce se evidenţiază importanţa obişnuirii elevului cu incertitudinea, 

cu schimbarea, pentru ca şcoala să-şi îndeplinească una dintre finalităţi şi anume 

crearea unor buni cetăţeni şi buni specialişti gata să se integreze cu succes în 

societate (este vorba despre funcţia economică a educaţiei). 

Cum putem face însă acest lucru? Studiile evidenţiază faptul că o 

caracteristică a indivizilor creativi ar putea fi toleranţa faţă de ambiguitate. 

Persoanele creative pot mai uşor să accepte excepţiile, flexibilitatea abordărilor, 

non-rutina. Iată de ce şcoala trebuie să încurajeze şi programe de acest tip. Desigur 

că în comparaţie cu viziunea tradiţională asupra procesului de învăţământ, o 

asemenea perspectivă nu este doar diferită - ea pare de-a dreptul „eretică”. Cum 
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adică, vor spune poate unii dintre dumneavoastră, elevul vine la şcoală să înveţe 

lucruri corecte, de la informaţii teoretice la conduite pe care să le dezvolte. Şi 

atunci, unde este ambiguitatea, incertitudinea? Evident, o astfel de perspectivă nu 

trebuie să guverneze întregul proces de învăţământ, însă, după ce elevul ajunge în 

posesia unor informaţii valide, el trebuie provocat, îi pot fi puse la îndemână noi 

perspective, noi soluţii (sau cel puţin putem invalida unele dintre soluţiile obţinute 

până acum). Cadrul didactic îi va cere elevului răspunsul corect, iar când acesta va 

oferi un astfel de răspuns profesorul se va întreba: „Chiar aşa să fie?”, „Dar 

dacă...?”, ceea ce va învăţa elevul să adapteze, să-şi pună întrebări şi să evalueze 

realitatea din perspective multiple. 

Mai mult decât atât, folosirea creativităţii poate fi un mecanism util chiar în 

procesul învăţării. Un exemplu în acest sens poate fi efectul Zeigarnik (apud 

Lakhani, 2008); acesta spune că oamenii sunt tentaţi să reţină mai uşor lucruri care 

au rămas incomplete decât lucrurile care sunt complete. Prima dată acest efect a 

fost observat la chelneri, care au reţinut mai degrabă ce au comandat persoanele 

care au plecat fără să plătească ce consumaseră decât meniul consumat de către 

persoanele care îşi achitaseră nota de plată. Spre exemplu, un film poate dezvolta 

dorinţa de a fi urmărit dacă nu arată finalul „poveştii” - oprirea în mijlocul filmului 

poate genera dorinţa de a şti ce s-a întâmplat în continuare. Cadrele didactice pot 

folosi acest efect dacă gândesc secvenţele didactice astfel încât curba de tensiune 

să nu fie finalizată în interiorul unei singure ore, lăsând anumite elemente 

interesante pentru data viitoare. Deschizând în acest mod calea spre un demers 

creativ, profesorii favorizează şi învăţarea elevilor. 

Activitatea didactică solicită, dar şi generează creativitate. Cadrului 

didactic nu trebuie să-i fie teamă să iasă din rutină în fiecare moment al 

procesului instructiv-educativ! 

 

Bibliobrafie: Ion-Ovidiu Pânişoara, “Profesorul de succes 59 de principii”  
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