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Introducere
În calitate de furnizor de formare continuă pentru cadre didactice, Asociaţia Lectura şi
Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice România este interesată de formarea
continuă a cadrelor didactice şi în special de rezultatele cursurilor de formare continuă
pentru cadre didactice, de schimbările pe care, prin programul de formare, le produce în
sistemul educaţional.
În cadrul proiectului „Promovarea evaluării autentice în sistemul de formare continuă din
România” sprijinit financiar de către Foundation Open Society Institute (Zug), ALSDGC
România a decis să desfăşoare un demers de acţiune-cercetare pentru a evalua în ce
măsură cursul de formare Gândire Critică. Învăţare Activă a sprijinit cadrele didactice în
asumarea responsabilităţii pentru propria formare. Demersul nostru a fost conceput sub
forma unor proiecte individuale tip acţiune-cercetare, care să demonstreze nivelul sporit
de performanţă a cadrelor didactice participante la cursul de formare sub aspectul
reflexivităţii.
Pentru a sprijini cadrele didactice în elaborarea şi implementarea unui proiect de
acţiune-cercetare, am organizat un modulul de formare „Acţiune-cercetare”de 15 ore.
La încheierea modulului de formare, cadrele didactice aveau un prim draft al unui proiect
individual de acţiune-cercetare. După încheierea stagiului, timp de o săptămână, fiecare
cadru didactic şi-a finalizat planul proiectului acţiune – cercetare cu ajutorul formatorilor
care au oferit feedback. Apoi, membrii grupului au demarat implementarea proiectelor;
aceasta s-a desfăşurat timp de 4 luni. La mijlocul perioadei de implementare am
organizat şi derulat vizitele de sprijin, deoarece am apreciat că, în cadrul demarării
procesului de utilizare în context profesional a competenţelor dezvoltate în cadrul
cursului de formare, cursantul are nevoie de confirmări, de încurajări, de clarificări ale
unor aspecte legate de tematica cursului de formare care pot deveni neclare în context
profesional real.
La finalul intervenţiei, fiecare cadru didactic a reflectat asupra modului în care a decurs
implementarea proiectului de acţiune-cercetare şi asupra rezultatelor obţinute şi a
elaborat un raport complex. Acest raport include o documentare amănunţită a procesului
de cercetare-acţiune şi un capitol de constatări („ce am învăţat?”) şi concluzii relevante
pentru problema care a stat la originea intervenţiei.
Acest material este o colecţie de rapoarte,nefinalizate încă, elaborate de cadrele
didactice ce au implementat proiectele tip acţiune-cercetare.
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Proiect de acţiune – cercetare pentru construirea unui comportament
îmbunătăţit
Autor: Profesor: Marinela Scripcariu
Caracterul este motivaţia interioară de a face ceea ce este bine. Copiii trebuie să aibă
un cadru organizat în şcoală pentru a-şi forma caracterul, dezvoltând trăsături cum ar fi
corectitudinea, generozitatea sau loialitatea. Bogăţia caracterului rezultă din multitudinea
relaţiilor pe care copilul le stabileşte în viaţa şcolară/socială, cu colegii, cu prietenii, cu
adulţii.
În activităţile ce se desfăşoară în şcoală, copiii se conduc după anumite reguli de
comportare care le direcţionează conduita contribuind la formarea lor moral – civică .
În cadrul acestor activităţi ei sunt solicitaţi să discearnă între bine şi
rău, să dea dovadă de hărnicie, cinste, dreptate, omenie, modestie, curaj, perseverenţă,
respect faţă de cei din jur. Pornind de la relaţiile care se stabilesc în cadrul activităţilor
şcolare este necesar ca profesorul să creeze o atmosferă de familie în clasă. Această
familie trebuie să fie un loc unde toţi copiii trebuie să se simtă în siguranţă. În acest loc
trebuie create contexte pentru a dezvolta la copii inteligenţa emoţională.
Cuvântul "caracter" înseamnă la origini „semn” sau „literă” făcută în piatră sau metal.
Caracterul nu se ştergea, ci rămânea uneori peste veacuri. Aşa ceva este şi la om.
Caracterul este o "înscriere" în lăuntrul lui, care rămâne şi îi direcţionează gândurile,
gusturile, năzuinţele, acţiunile şi întregul lui comportament.
Proiectul a început cu o poveste: „Este o poveste despre o mică broasca ţestoasă.
Acesteia îi plăcea să se joace, fie singură, fie cu prietenii. Îi plăcea să se uite la televizor
sau să se joace pe-afară, dar nu prea îi plăcea sa meargă la şcoală. Nu-i plăcea să stea
în bancă şi să asculte ce spune profesoara timp de o oră întreagă. Îi era foarte greu.
Adesea micuţa ţestoasă se înfuria pe prietenii săi . Aceştia îi furau creionul, o împingeau
sau o necăjeau într-un fel sau altul şi, când se întâmpla asta, micuţa ţestoasă se înfuria
foarte tare. Adesea reacţiona lovindu-şi prietenii sau spunându-le răutăţi. După o vreme,
ceilalţi copii n-au mai vrut să se joace cu ea. Şi micuţa ţestoasă se simţea tare tristă.
Apoi, într-o bună zi, a întâlnit o broască ţestoasă foarte, foarte bătrână şi înţeleaptă, care
avea 300 de ani şi trăia la marginea oraşului. Şi micuţa i-a spus: Ce pot să fac? Şcoala
este o adevărată problemă pentru mine. Nu pot să mă port frumos. Încerc, dar nu
reuşesc niciodată. Bătrâna ţestoasă i-a răspuns: Atunci când eşti supărată sau foarte
furioasă şi nu poţi să te controlezi, te poţi retrage în carapacea ta. Când eşti în
carapace, te poţi calma. Când eu sunt în carapace fac trei lucruri: îmi spun să mă
opresc, respir adânc odată sau de două ori, apoi îmi spun care este problema. Apoi cele
două ţestoase au început să exerseze această strategie. Şi micuţa ţestoasă a spus că ar
vrea să încerce acest exerciţiu şi la şcoală.
A doua zi, în timp ce îşi vedea de treabă, un alt copil a început să o necăjească. A simţit
cum începe să se înfurie, dar şi-a amintit ce i-a spus bătrâna ţestoasă şi s-a retras în
carapace, unde era linişte şi nimic nu o putea deranja şi s-a gândit ce ar trebui să facă în
continuare. A încercat apoi din nou şi din nou acelaşi exerciţiu. Uneori reuşea să se
calmeze, alteori nu, dar încet, încet a învăţat să se controleze folosindu-şi carapacea.
A început să-şi facă prieteni şi acum îi place mai mult la şcoală, pentru că este o
ţestoasă care ştie cum să se poarte.
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1. Identificarea problemei
Urmărind comportamentul elevilor am observat la aceştia un stil de joacă agresiv, care
cu toate măsurile luate nu a dispărut în timp. Cu cât acest comportament persistă cu atât
lucrurile tind să se înrăutăţească şi intervenţia profesorului se opreşte în general la
câteva măsuri care nu sunt eficiente pentru copii de 8-9 ani. Este necesar ca aceste
probleme legate de comportament să fie abordate altfel, printr-o educaţie care să
dezvolte abilităţile sociale şi emoţionale ale copiilor.
La clasa a II-a apar frecvent probleme legate de disciplină si lipsă de responsabilitate:
întârzieri, mânie, încăierare, răzvrătire, minciună etc.
Aceşti elevi stau zilnic 8 ore în şcoală şi acumulează oboseală; această stare de
disconfort duce deseori la neînţelegeri între ei.
Elevii nu ştiu să relaţioneze atunci când apare un conflict: nu ştiu să se confrunte cinstit
cu alţi copii, nu ştiu să negocieze.
Ar fi necesară introducerea unei discipline în curriculum care să vizeze inteligenţa
emoţională.
Timpul alocat discuţiilor despre sentimente, comportamente sau responsabilităţi este
prea scurt şi nu se poate interveni într-un mod eficient în rezolvarea problemelor.
2. Întrebări
Pentru a încerca să educi comportamentul trebuie să-i faci pe copii sa fie conştienţi de
stările emoţionale ale celor din jur, trebuie să încurajezi discuţiile despre sentimente;
pentru că dacă îi învăţăm pe copii aceste lucruri acum, la o vârstă fragedă, putem să
prevenim apariţia unor probleme mai grave de comportament, mai târziu. Oare cât de
mult ar putea beneficia elevii de pe urma unui astfel de program educaţional şi cum ar
trebui el să fie structurat?
Cum îl învăţ pe copil care sunt valorile morale astfel încât să le înţeleagă să le
recunoască şi să le transpună în practică.
Cum să promovez o cultură a caracterului în şcoală şi în amile? Ar fi util ca atât părinţii
cât şi profesorii să devină conştienţi că dacă de mici copiii sunt învăţaţi să-şi gestioneze
emoţiile, riscul ca aceştia să aibă în adolescenţă probleme de agresivitate este scăzut.
Cum să predau despre caracter unor elevi de clasa a II a ?
Ce trăsături de caracter să aleg pentru început, care să-i motiveze pe elevi în activităţile
ulterioare ?
3. Definirea unei soluţii
Pentru ca elevii să poată beneficia de un program de educare a sentimentelor voi urmări
implementarea unei tematici lunare care să fie tratată interdisciplinar: Generozitate,
Ascultare, Ordine, tematici care să vizeze competenţa civică şi interpersonală. Astfel,
strategia promovată în acest proiect va fi aceea de a amesteca lecţiile despre
sentimente şi relaţii cu materiile predate.
În aceste lecţii prin încurajarea discuţiilor despre sentimente se realizează o alfabetizare
emoţională deghizată.
Argumente:
Tematica lunii tratată interdisciplinar asigură o înţelegere a temei din mai multe
perspective (literatură , arte, ştiinţe sociale).
Teme ca Generozitatea, Ascultarea şi Ordinea au ca scop dezvoltarea de competenţe
etice şi interpersonale, competenţe cheie în dezvoltarea copilului.
Formarea unei atitudini responsabile faţă de sine si faţă de ceilalţi va avea ca efect un
comportament civilizat în mediul şcolar.
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4. Procesul
Calendarul cercetării: Proiectul s-a desfăşurat pe parcursul a 4 luni, la copii cu
vârsta cuprinsă între 8 şi 9 ani. În prima luna au fost pregătite materialele necesare
intervenţiei, în lunile martie şi aprilie s-au desfăşurat activităţi care să includă discuţii
despre sentimente pliate pe tematica lunii iar în luna mai am realizat o analiză a datelor
colectate pe parcursul proiectului.
Activităţi derulate în luna februarie
 Pregătirea chestionarelor pentru copii .
 Selectarea textelor cu conţinut moral pentru limba română.
 Selectarea textelor ce vor fi propuse spre lecturare acasă.
 Realizarea de colaje - Feţe sensibile - pe care elevii pot să le folosească atunci
când le cer să-şi prezinte sentimentele (la începutul sau sfârşitul unei zile, după
un anumit incident etc.)
 Analiza – Caietului clasei. Fiecare profesor al clasei notează în caietul clasei
incidentele petrecute în timpul lecţiei pe care o predă.
 Mesajul de dimineaţă - în fiecare dimineaţă se discută despre ce s-a petrecut în
ziua precedentă.
 Inaugurarea unui loc numit Zona păcii în care copiii care au probleme se pot
retrage şi vor fi consiliaţi.
 Prezentarea proiectului pe grupul de discuţii al părinţilor clasei.
 Pregătirea materialelor vizuale care vor fi afişate.
Luna martie - GENEROZITATEA
S-au desfăşurat un set de 4 activităţi:
Activitatea 1
Povestea lunii
-The rainbow fish by Marcus Pfister (Peştele curcubeu –fragment)

„Peştele curcubeu găsi peştera...Deodată văzu doi ochi luminoşi.
_Te-am aşteptat! zise caracatiţa cu o voce groasă.
Valurile mi-au povestit necazul tău. Ascultă sfatul meu: dă fiecărui peşte câte unul din
solzii tăi strălucitori. Nu vei mai fi cel mai frumos peşte din ocean, dar vei fi din nou
vesel.”(Anexa 1)
Exemple de activităţi de exploatare la limba romană, a temei lunii, Generozitate:
- Jurnal de lectură axat pe sentimente;
- Activitate de expunere a propriilor opinii legate de comportamentul personajelor din
poveste;
- Fişa de lucru - Sunt generos atunci când...
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Activitatea 2
Activitate de voluntariat
Dăruiesc un desen unui coleg - fiecare copil va realiza un desen pornind de la povestea
citită pe care apoi îl va dărui unui coleg din clasa I, apoi se va discuta despre ceea ce au
simţit în momentul în care au dăruit ceva.
Activitatea 3
Vizionarea unui film care are ca mesaj tema lunii – Generozitatea:
- filmul PONYO în regia lui Hayao Miyazaki.
Exemple de activităţi de exploatare a filmului:
Turul galeriei.
Cele cinci chei ale generozităţii.
Activitatea 4
Lectura de seară
Fiecare părinte va primi în ultima săptămâna a lunii o poveste pe care să o citească
împreună cu copiii şi să discute cu ei despre Generozitate.

Lectura propusă: Giving tree by Shel Silverstein
Discuţiile vor fi reluate la şcoală.( Anexa 2)
Luna aprilie – ASCULTAREA
S-au desfăşurat un set de 4 activităţi:
Activitatea 1
Povestea lunii
Seria de poveşti legate de comportament - Domnul Fericit, Domnul Zgomotos,
Domnul Buf, Micuţa Domnişoară Obraznică, Micuţa Domnişoară Vorbăreaţă de
Roger Hargreaves
Exemple de activităţi de exploatare la limba romană, a temei lunii, Ascultarea:
- Poveste predictivă;
- Interogare multiprocesuală;
- Dicţionar ilustrat;
- Cele cinci chei ale ascultării - activitate de abilităţi practice.
Activitatea 2
Activitate joc
Aparenţele pot fi înşelătoare: se pregătesc două tăvi de prăjituri, una pregătită
conform reţetei şi cealaltă cu ingrediente lipsă. După ce elevii gustă prăjiturile se discută
despre faptul că trebuie ascultate atent instrucţiunile pentru a avea succes. Micile
neascultări pot duce la schimbări neplăcute de situaţie. Se organizează apoi exerciţii de
ascultare atentă a cerinţelor şi de rezolvare a problemelor/cerinţelor .
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Activitatea 3
Scenete
Elevii pun în scenă situaţii relevante, în care copiii se confruntă cu decizia de a fi sau nu
ascultători.
Subiecte: Închide computerul, Aranjează-ţi lucrurile în cameră etc.
Activitatea 4
Lectura de seară
Fiecare părinte va primi în ultima săptămâna a lunii o poveste pe care să o citească
împreună cu copiii şi să discute cu ei despre Ascultare.
Lectura propusă - Puiul de Al. Brătescu Voineşti
5. Documentarea procesului
5.1. Colectare de date
Metode
Observarea activităţii elevilor în cadrul
activităţilor propuse.
Intervievarea elevilor
Comunicarea cu părinţii
Observarea comportamentului grupului de
elevi

Instrument
Fişa de observare a elevilor
Caietul elevului
Ghid de interviu
Grupul de discuţii pe mail
Fişe de autoevaluare
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Luna Mai
5.2. Constatări în urma implementării proiectului
5.2.1. Prezentarea sentimentelor
În fiecare dimineaţă copiii au un moment numit Circle time în care vorbesc despre
propriile sentimente. ”Sunt fericit pentru că....”, „Sunt supărat pentru că...”. Sentimentele
despre care vorbesc sunt legate atât de întâmplările de la şcoală cât mai ales de
întâmplările petrecute acasă. Discutarea diferitelor emoţii (gelozie, anxietate, frustrare,
furie, bucurie, singurătate, teama) este o modalitate prin care li se cere copiilor să dea
exemple de experienţe proprii cu astfel de emoţii.
EXEMPLE: Cereţi copilului să găsească un cuvânt care descrie cel mai bine cum se
simte azi.
Să închidă ochii şi să-şi imagineze cum arată emoţia. Ce culoare are? Ce formă are?
Fiecare să selecteze două, trei culori care să descrie cel mai bine emoţia pe care o
simte.
Să deseneze simbolic emoţia lor.
· Variante:
- să deseneze feţe care să exprime diferite emoţii;
- de exemplu, să deseneze pe o parte a foii o faţă veselă şi pe cealaltă una tristă;
- se poartă discuţii despre situaţii vesele si triste;
- aceste feţe le pot folosi ulterior pentru a arăta cum se simt;
- se pot prezenta imagini din reviste cu feţe exprimând diferite sentimente, copiii trebuind
să le identifice.
La început unii copiii au refuzat sa-şi exprime sentimentele, pe parcurs au învăţat să
vorbească despre mai multe sentimente pe care le trăiesc la momentul respectiv
sau pe care le-au simţit anterior. Pentru început copiii vorbesc despre puţine
sentimente cum ar fi: supărarea, fericirea, neliniştea. Treptat ei vor învăţa despre mai
multe sentimente, prezentându-li-se imagini cu chipuri umane care au anumite expresii
şi care sugerează sentimente. Copiii ascultă poveşti cu conţinut moral şi vorbesc apoi
despre situaţii în care au trăit astfel de emoţii.
5.2.2. Zona păcii
Ce poţi să faci atunci când eşti deranjat de anumite situaţii, sau când ai nevoie de puţină
linişte”? Simţi nevoia să te retragi si să fii singur.
Am creat pentru astfel de situaţii un loc aparte, delimitat de restul clasei, un loc unde
copiii să se poată retrage şi să stea în linişte, să intre în carapacea lor. Am numit acest
loc „Zona păcii”.
Am creat împreună cu elevii reguli de folosire a zonei şi am urmărit ca aceste reguli să
fie respectate.
Ideea a funcţionat bine şi am observat că Zona Păcii este căutată şi folosită mai ales
de perechi de copii, prieteni, care vor să povestească în linişte.
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5.2.3 Fişele de observare a elevilor; caietul clasei
Caietul clasei este caietul în care fiecare profesor care intra la clasă , notează
incidentele care apar în timpul orelor sau în pauză.
Înainte de începerea proiectului în caietul clasei erau notaţi frecvent aceeaşi 5 elevi
acare deranjau orele sau care intrau în situaţii conflictuale în pauze.
După două luni de aplicare a proiectului, un singur elev mai are probleme legate
de comportament agresiv în relaţiile cu colegii. La acelaşi copil se observă şi o
neputinţă emoţională în comunicarea sentimentelor în anumite situaţii.
Analizând fişele de observare a elevilor am încercat să stabilesc tipul de temperament
pe care îl au elevii din clasa. a II a:
la 7 din elevi predomină temperamentul sangvinic;
la 4 din elevi predomină temperamentul coleric;
la 4 din elevi predomină temperamentul flegmatic;
la 4 din elevi predomină temperamentul melancolic.
Concluzia este că jumătate din copiii clasei sunt: dinamici, sociabili, cu
reactivitate accentuată iar printre ei sunt şi copii la care predomină iritabilitatea şi
agresivitatea.
5.2.4. Lecţiile cu conţinut moral
Învăţătura nu se poate face izolat de sentimentele copiilor. Alegerea unei tematici lunare
interdisciplinare care sa vizeze dezvoltarea emoţională a copiilor urmăreşte integrarea
acestor lecţii în orarul obişnuit al unei zile de şcoală.
Textele pe care le-am ales la limba româna sunt texte sugestive care vorbesc despre
generozitate, prietenie, ascultare (vezi anexa 1 si 2). Pe lângă cerinţele din curriculum
pe care le urmăresc, ating în discuţii şi latura emoţională.
De exemplu la ora de limba română copiii au ascultat povestea „Broscuţa şi ursuleţul se
împrietenesc” Aici, broscuţa nerăbdătoare să se joace cu prietenul ei care hibernează, îi
joacă o festă, ca să se trezească mai repede. Povestea a fost folosită pentru a provoca
o discuţie despre prietenie şi despre ce simt oamenii atunci când li se face o glumă sau
atunci când sunt tachinaţi.
Procesul formării sentimentelor se realizează prin crearea unei ambianţe
specifice, bazată pe anumite cunoştinţe care au în conţinutul lor resurse
emoţional - comportamentale.
5.2.5. Comunicarea cu părinţii
Decupaje din comunicarea pe e-mail cu părinţii:
Dragi părinţi,
Începând cu luna februarie am început la clasă un proiect intitulat "Construirea unui
comportament îmbunătăţit" care se desfăşoară pe durata a 4 luni si urmăreşte
îmbunătăţirea comportamentului elevilor (atât în clasa cât şi acasă). De aceea vă invit să
ne fiţi parteneri şi să ne ajutaţi atunci când vă solicit. În februarie am construit pentru
copii acea zonă a păcii, unde fiecare copil poate să stea şi să se liniştească atunci când
are o problemă şi în care, în fiecare dimineaţă vorbim despre sentimentele care ne
caracterizează.
Marinela
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La sfârşitul acestei luni se încheie tema - Generozitate. Vă trimit textul pe care să-l citiţi
şi să-l discutaţi cu copiii.
Întrebarea pe care aş dori să o puneţi copiilor este:
Ce daruri aţi putea face pentru familia voastră, daruri care să nu coste nimic?
Cereţi copiilor să vă facă un astfel de dar în săptămâna aceasta.
Va rog sa-mi scrieţi ce "daruri" s-au gândit să vă facă copiii.
Mulţumesc,
Marinela
Sofi s-a gândit să ne dăruiască fiecăruia câte un dar.
pentru mama: iubire, ajutor si mulţi pupici
tata: scărpinici în cap
Sara: joacă
Fam. Popa
Buna ziua
Va trimit ataşat "darurile" făcute de Andrei, pentru părinţi.
Andrei a lucrat în "mare secret" timp de câteva zile la aceste cadouri, retrăgându-se în
camera lui si rugându-ne să batem la uşă când vrem să intrăm.
Cu această ocazie am remarcat cât de folositoare i-au fost orele de informatică.
fam. Albu
Mai jos am să enumăr câteva dintre "cadourile" pe care s-a gândit Alexia
să ni le facă:
- să ne servească într-o dimineaţa o cafea "la pat" ;
- să ne asculte timp de o săptămână ;
- să ne ofere zilnic o îmbrăţişare ;
- să facă curăţenie în casă, în locul nostru ;
- să nu se supere dacă fratele ei îi pierde jucăriile ;
- să ne ofere 10 pupici săptămânal ;
- sa pregătească de cât mai multe ori masa (vesela si tacâmurile).
Week-end plăcut,
fam. Lazăr
Dragi părinţi,
În luna aprilie, proiectul "Construirea unui comportament îmbunătăţit" se continuă cu
tema Ascultarea
Fiecare copil a confecţionat câte un "buzunar cu laude" în care vor primi biletele cu
laude atunci când ascultă.
Când nu ascultă primesc un bilet roşu. La sfârşit de lună vom contabiliza bileţele.
Copiii pot primi şi acasă astfel de bilete. Putem să-i învăţăm ce înseamnă să fii
ascultător, implicându-ne împreună în acest proiect.
Marinela
Dragi părinţi,
Încheiem luna aprilie cu o poveste pe care vă rog să o citiţi copiilor: Puiul de Al.
Brătescu Voineşti.
Împreună cu copiii am găsit cele cinci chei ale ascultării.
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După un chestionar dat copiilor, cel mai bine stau la capitolul bunăvoinţă si cele mai
slabe rezultate le au la capitolul atenţie.
Vom lucra mai departe pe acest aspect deficitar ca să-l îmbunătăţim.
Pentru luna mai am ales ca temă - ORDINEA
Marinela
Părinţii s-au implicat în proiect (din 19 familii s-au implicat în program 12 familii) şi am
primit un feedback pozitiv legat de activităţile la care aceştia au participat: biletele pe
care le-au trimis cu privire la ASCULTARE şi ORDINE.
Am încercat să transmit părinţilor că doar împreună putem să îi ajutăm pe copii să îşi
dezvolte un caracter armonios.

5.2.6. Chestionare şi Fişe de autoevaluare
Descrie-te (chestionar aplicat la începutul şi la sfârşitul proiectului)
Care este jocul preferat?
Ce te face fericit?
Care este cel mai bun lucru pe care l-ai făcut pană acum?
Ce te supără cel mai des?
Ce faci când cineva te loveşte?
Ce ai dori să facă părinţii tăi pentru tine?
Chestionar aplicat la începutul proiectului:
Întrebările la care m-am oprit pentru a analiza problemele de disciplină sunt:
Ce te supără cel mai des?
Răspunsurile copiilor au fost:” notele rele, când un copil îmi cere lucrurile, unii colegi,
când mă bat copiii, când dăm test”
Ce faci dacă cineva te loveşte?
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Din 19 elevi, 8 elevi au răspuns - îl lovesc şi eu
4 elevi au răspuns - îl spun la profesoară
3 elevi au răspuns - mă apăr
2 elevi au răspuns - nimic
1 elev a răspuns - mă supăr pe el
1 elev a răspuns - îl iert
Concluzia este că într-un conflict care apare între copiii, aceştia nu ştiu să-şi
controleze emoţiile şi nu comunică eficient .
Acelaşi chestionar aplicat la sfârşitul proiectului:
Ce te supără cel mai des?
Răspunsurile copiilor au fost:”când greşesc la matematică, când îmi spune un coleg
lucruri pe care nu vreau să le aud, mă supără părinţii, mă supără colegii care îmi iau
lucrurile”
Ce faci când cineva te loveşte?
Din 19 elevi, 5 elevi au răspuns - îl lovesc şi eu
8 elevi au răspuns - îl spun la profesoară
3 elevi au răspuns - îl iert
3 elevi au răspuns - mă apăr
După 2 luni de discuţii despre sentimente, a crescut numărul copiilor care reuşesc
să-şi stăpânească emoţiile.
5.2.7. Autoevaluare
AUTOEVALUARE

OBSERVAŢIILE
PROFESORULUI

Mi-a plăcut cel mai mult:
Nu mi-a plăcut:
Am o întrebare despre
Pot răspunde la o întrebare despre
Eu îmi dau nota...................şi sunt:

La tema GENEROZITATE, potrivit fişei de evaluare, activităţile care au plăcut cel mai
mult au fost: Filmul Ponyo, Daruri pentru mame, Daruri pentru clasa I.
Învăţând despre GENEROZITATE, copiii au descoperit că atunci când faci daruri te simţi
la fel de fericit şi emoţionat ca şi atunci când primeşti daruri.
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La tema ASCULTAREA, potrivit fişei de evaluare, activităţile care au plăcut cel mai mult
au fost: Aparenţele pot fi înşelătoare şi povestirile legate de comportament (Domnul
Fericit, Domnul Zgomotos, Domnul Buf, Micuţa Domnişoară Obraznică, Micuţa
Domnişoară Vorbăreaţă de Roger Hargreaves)
Povestirile legate de comportament i-au încântat pe copii datorită personajelor comice(
Domnişoara Vorbăreaţă, Domnul Buf) personaje care reuşesc printr-o serie de
întâmplări să-şi schimbe comportamentul problematic .
5.2.8. Modalităţi alternative de evaluare a comportamentului
Buzunare cu laude: un buzunar din hârtie confecţionat la abilităţi practice, în care elevii
primesc bileţele cu laude de la profesori şi părinţi.
Calendarul cu stikere: în fiecare zi, elevii primesc pentru ordinea şi curăţenia din clasă,
stikere cu albinuţe.
Diplome de merit pentru actele de generozitate.
Mici daruri care recompensează activitatea copiilor.
Evaluare orală prin laude şi aprecieri.

În lunile mai şi iunie tematica lunară continuă cu următoarele teme:
Mai - ORDINEA
Iunie - SINCERITATEA
Pentru că proiectul început a reuşit să aducă schimbări in comportamentul copiilor va fi
necesară continuarea lui în următoarele două luni şi pe parcursul anului şcolar următor.
Un astfel de proiect ar trebui început la clasa I şi continuat pe parcursul celor 4 ani de
şcoală primară pentru o mai eficientă educare a comportamentului.
Concluzii:
Copiii au învăţat să vorbească despre sentimentele pe care le trăiesc
Am încercat să transmit părinţilor că doar împreună putem să îi ajutăm pe copii să îşi
dezvolte un caracter armonios
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După 2 luni de discuţii despre sentimente, a crescut numărul copiilor care reuşesc să-şi
stăpânească emoţiile.
Copiii reuşesc să-şi controleze emoţiile şi comunică eficient atunci când apare un
conflict
A crescut respectul reciproc ceea ce duce la o colaborare bună între elevi
6. Rezultatele proiectului
Mai puţină violenţă in clasă
Mai puţine jigniri în clasă
O atmosferă mai prietenoasă
Mai multă colaborare
Comunicare mai eficientă
Un comportament îmbunătăţit
7. Bibliografie:
Daniel Goleman, Inteligenţa emoţională, Ed. Curtea Veche, Buc. 2001
Daniel Goleman, Emoţiile distructive, Ed. Curtea Veche, Buc. 2005
Daniel Goleman, Emoţiile vindecătoare, Ed. Curtea Veche, Buc. 2008
Character First - Îndrumător pentru profesori
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Anexa 1: Peştele curcubeu
Peştele curcubeu
(adaptare după Marcus Pfister)
În adâncurile mării albastre înota o adevărată şcoală a peştişorilor. Nu erau peşti
obişnuiţi - fiecare avea un solzişor argintiu care strălucea. De când peştele curcubeu şi-a
împărţit solzişorii, aceşti peşti făceau totul împreună. Ei înotau împreună, se jucau
împreună, mâncau împreună, chiar se odihneau împreună la umbra unui recif.
Erau atât de fericiţi încât nu-i mai interesau alţi peştişori.
Într-o zi , un peştişor cu dungi a nimerit între ei tocmai când se jucau Atinge scânteia .
Hei, pot să mă joc cu voi? i-a întrebat peştişorul în dungi.
Ne jucăm Atinge scânteia! Iar tu nu ai un solzişor sclipitor, a răspuns un peştişor mic.
Voi aveţi un solzişor special ....
Dar peştişorii nu l-au mai auzit. Au plecat să se joace. Peştele curcubeu a ezitat puţin,
dar a plecat şi el cu ceilalţi de teamă să nu-şi piardă prietenii.
Peştişorul în dungi a rămas singur, privind cum ceilalţi peştişori se joacă cu solzişorii lor
strălucitori.
Peştele curcubeu şi-a amintit cum se simţea atunci când nu avea prieteni, cât de singur
era când toată lumea îl ignora.
Nimeni nu a observat când pericolul a intrat în recif....
Un rechin uriaş a apărut în mijlocul lor intr-o clipă. Peştişorii, descumpăniţi, căutau să se
ascundă. Au găsit o crăpătură în care au intrat şi unde rechinul nu-i putea urmări. Erau
salvaţi!
Dar peştişorul în dungi nu a reuşit să scape! Era gata, gata să fie înghiţit de rechin.
- Peştişorul în dungi este urmărit, să-l ajutăm! a spus peştele curcubeu care a şi pornit
să-i sară în ajutor. Ceilalţi peşti l-au urmat şi ei cu teamă.
Repede, spuse peştele curcubeu, să ne învârtim în jurul rechinului, o să-l ameţim!
Vino după mine, peştişorule !
Toţi peştii au reuşit să ajungă în ascunzătoarea lor. Au scăpat doar cu câteva zgârieturi.
Mulţumesc că mi-ai salvat viaţa! a spus peştişorul în dungi încă speriat.
- Vino să ne jucăm împreună Atinge scânteia, pericolul a trecut!
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Anexa 2: Copacul care dăruieşte

Era odată un copac şi el iubea un băieţel.
În fiecare zi, băiatul venea lângă copac, îi culegea frunzele şi îşi făcea din
ele o coroană.
Se juca apoi de-a regele pădurii.
Băieţelul se căţăra pe trunchiul copacului, se legăna pe ramurile lui, îi
mânca merele roşii şi se jucau de-a v-aţi ascunselea..
Când obosea, băiatul se culca la umbra copacului.
Băiatul îşi iubea copacul iar acesta era fericit.
Dar timpul a trecut şi băiatul a crescut. Copacul rămânea deseori singur.
Într-o zi, băiatul a venit la copac iar acesta i-a spus:
- Vino să te caţeri pe trunchiul meu, să te legeni pe crengile mele şi să-mi mănânci
merele roşii!
- Sunt prea mare să mă caţăr şi să mă joc, a spus băiatul.
Aş vrea să mă distrez şi să-mi cumpăr tot felul de lucruri...
Aş avea nevoie de ceva bani. Poţi să-mi dai ceva bani?
- Îmi pare rău, dar nu am bani. Am doar frunze şi mere. Ia-mi merele şi vinde-le la oraş,
vei primi bani şi vei fi fericit.
Băiatul s-a urcat în copac, a scuturat merele, le-a cules şi a plecat.
Copacul era fericit.
A trecut mult timp până când băiatul s-a întors din nou la copac:
- Vino să te caţeri pe trunchiul meu, să te legeni pe crengile mele şi să-mi mănânci
merele roşii!
- Sunt prea ocupat să mă caţăr în copac, a spus băiatul. Aş vrea o soţie, copii şi o casă.
Poţi să-mi dai o casă ?
- Nu pot, pădurea este casa mea, dar poţi să-mi tai crengile ca să-ţi construieşti o casă
şi vei fi fericit.
Băiatul a tăiat crengile copacului şi le-a dus departe ca să-şi facă o casă.
Copacul era fericit.
Şi timpul a trecut… . Băiatul s-a întors iar copacul s-a bucurat.
- Vino băiete, vino să te joci!
- Sunt prea bătrân şi trist ca să mă joc. Aş vrea o barcă care să mă ducă departe, cât
mai departe…
Poţi să-mi dai o barcă?
- Taie-mi trunchiul şi fă-ţi o barcă, a spus copacul. Vei putea naviga departe şi vei fi
fericit.
Şi băiatul a tăiat trunchiul şi a construit o barcă.
Copacul era fericit, dar nu foarte fericit.
După mult, mult timp, băiatul a venit din nou.
- Îmi pare rău, băiete! a spus copacul. Nu mai am nimic de dăruit.
Mere nu mai am…
- Dinţii mei sunt prea slabi, nu mai pot mânca mere.
- Nici crengi nu mai am, nici trunchi…
- Sunt prea bătrân să mă caţăr.
- Îmi pare rău…Aş vrea să-ţi pot dărui ceva, dar nu mai am nimic, sunt doar o buturugă
veche.
- Nu am nevoie de prea multe acum, a spus băiatul, doar de un loc liniştit unde să mă
pot odihni. Sunt obosit.
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- Bine, a răspuns copacul, îndreptându-se cât de cât, o buturugă este foarte bună pentru
odihnă.
- Vino, băiete, stai jos! Vino şi odihneşte-te!
Şi băiatul aşa a făcut iar copacul era fericit.
(adaptare după Shel SilverStein, The Giving Tree)

19

ASOCIAŢIA LECTURA ŞI SCRIEREA PENTRU DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE ROMÂNIA

Proiect acţiune-cercetare pentru dezvoltarea la elevi a abilităţii de a utiliza
logica în învăţarea disciplinelor tehnice
Autor: Prof. Constanţa Stăncescu
Disciplina Logică, argumentare şi comunicare se studiază la clasa a IX-a, ca disciplină a
trunchiului comun. Scopul vizat de studiul acestei discipline este acela de a organiza
gândirea elevilor şi de a-i sprijini în luare de decizii corecte în viaţa cotidiană. Din
experienţa pe care am dobândit-o de-a lungul anilor, am constat că elevii percep
această materie ca pe una abstractă şi de aceea, greu de înţeles. În practica didactică,
la orele de logică se obişnuieşte utilizarea unor texte din manual, majoritatea fiind
fragmente din literatura română, special alese ca să servească demonstrării anumitor
reguli. Aceasta conduce la dificultăţi din partea elevilor de a aplica aceste reguli la alte
discipline de studiu. Elevii se raportează în aplicaţii, de fiecare dată, la aceste texte,
neputându-se detaşa de textul literar în aplicarea regulilor în alte contexte. Situaţia
aceasta a condus la obţinerea de rezultate mediocre şi sub-mediocre în învăţarea logicii
şi de aceea, la scăderea motivaţiei elevilor în studiul acestei discipline. De aceea, am
considerat că este necesară reorientarea studiului acestei discipline în aşa fel încât
elevii să recunoască utilitatea ei în învăţare prin rolul pe care respectarea regulilor
gândirii corecte îl are în receptarea fidelă a unui mesaj, a unei informaţii, în construirea
unui punct de vedere personal sau în elaborarea unei argumentări cu caracter ştiinţific.
1. Identificarea problemei
Analizând situaţia, am identificat următoarele aspecte care explică lipsa de motivaţie a
elevilor pentru studiul Logicii:
• Elevii nu reuşesc să vadă legătura dintre disciplina „Logică” şi celelalte discipline
pe care le studiază la şcoală;
• Elevii au dificultăţi în a identifica rolul logicii de instrument al argumentării şi
comunicării în viaţa de zi cu zi;
• Elevii nu au exerciţiul de a identifica încălcarea principiilor logice fundamentale
într-un discurs din limbajul comun dar şi în cel ştiinţific, de a distinge cu uşurinţă
între corectitudine logică şi adevăr.
2. Întrebări
Pentru elaborarea unei intervenţii în scopul soluţionării problemei, am plecat de la
formularea unui set de întrebări care să conducă la formularea unei soluţii:
• Cum ar trebui să proiectez lecţiile de logică astfel încât elevii să recunoască
utilitatea acestei discipline pentru viaţa lor?
• Cum să induc elevilor ideea că logica este o disciplină a descoperirii şi nu
una a invenţiei, că instrumentele oferite de logică vin din interiorul unui
proces natural care este gândirea ?
• Cum să-i ajut pe elevi să înveţe să folosească informaţiile pe care le primesc
astfel încât să le aducă rezultatele aşteptate în practică, cum să învăţ elevii
să vadă mesajul de dincolo de textul lecturat? Cum să-i învăţ pe elevi să
distingă între cauza şi efectul unui fenomen şi să înţeleagă faptul că orice
efect poate deveni o cauză a unui alt efect?
• Cum să profit de vârsta elevilor de clasa a IX-a pentru a le facilita, prin
intermediul disciplinei „Logică, argumentare şi comunicare”, dezvoltarea
capacităţii de a utiliza principalele modalităţi de operare ale gândirii: analiza,
sinteza, generalizarea, particularizarea, abstractizarea, euristica, algoritmica.

20

ASOCIAŢIA LECTURA ŞI SCRIEREA PENTRU DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE ROMÂNIA

3. Definirea unei soluţii
Ipoteza de la care am plecat este aceea că în atingerea obiectivelor procesului de
predare - învăţare a logicii, un rol esenţial îl are utilizarea textelor şi mai precis a acelor
texte pe care elevii le folosesc frecvent în învăţarea altor discipline şcolare.
Predând disciplina „Logică, argumentare şi comunicare”, la un liceu tehnologic,
ideea de la care am plecat a fost aceea că ar fi potrivit să utilizez texte din domeniul
tehnic pentru toate aplicaţiile pe care le voi realiza la fiecare unitate de învăţare predată,
pe toată durata cercetării. Astfel am decis să mă concentrez asupra unor texte din
disciplinele tehnice studiate în clasa a IX-a.
Am considerat că este sau ar putea fi un spor de eficienţă în învăţare lucrul cu
textul tehnic şi pentru că elevii de la filiera tehnologică utilizează mult acele operaţii ale
gândirii care trimit la observaţie, experiment şi în cele din urmă la viaţa reală: analiza,
sinteza, comparaţia, algoritmica, euristica. Mi-am propus astfel ca pentru fiecare unitate
de învăţare să apelez la texte tehnice urmărind ca elevii să descopere informaţii şi idei
din text.
4. Aplicarea intervenţiei
Intervenţia a fost aplicată pe perioada semestrului al II-lea al anului şcolar 2009-2010.
Primul semestru a fost considerat perioada de control, iar perioada semestrului al II-lea
a fost etapă experimentală.
Am decis să utilizez pentru studiul unităţilor de învăţare: Termenul şi Judecata
(propoziţia) texte cu conţinut tehnic din domeniile: energie şi mediu, electrotehnică
aplicată, măsurări tehnice. În cele din urmă, m-am concentrat asupra unor texte din
disciplina „Măsurări tehnice” deoarece aceasta a fost opţiunea elevilor, motivată şi de
faptul că este o disciplină căreia în planul cadru îi sunt alocate două ore pe săptămână,
deci elevii interacţionează destul de des cu texte din acest domeniu. Am utilizat multe
texte extrase direct din caietele de „Măsurări tehnice” ale elevilor sau din manualele pe
care elevii le utilizează la această disciplină.
Pentru fiecare tip de text utilizat la clasă am formulat sarcini de lucru specifice. Textele
au fost structurate astfel:
 texte ştiinţifice sursă din domeniul tehnic – adică, texte cu conţinut de
specialitate, exprimat în limbaj ştiinţific şi care definesc sau descriu fenomene
sau procese naturale sau induse prin acţiunea umană; se descriu astfel, cauzele
diferitelor fenomene sau efectele produse de către acestea.
Exemplul 1:
Fisiunea stă la baza obţinerii energiei nucleare. Acest proces constă în absorbirea unui
neutron de către un nucleu atomic de dimensiuni mari cum este cel de uraniu, care va
deveni astfel instabil. El se va sparge în mai multe fragmente, cu degajare mare de
energie termică, ceea ce accelerează puternic fragmentele rezultate, care ating viteze
foarte mari. Datorită vitezei lor mari, aceste fragmente, în urma fisiunii pot pătrunde, la
rândul lor în alti atomi, unde provoacă alte fisiuni.
Într-un reactor nuclear se obţine căldură prin dezintegrarea atomilor radioactivi de uraniu
235. Aceasta este folosită pentru a produce abur, care pune în mişcare rotorul
turbinelor, generând electricitate.
Uraniul 235 este un izotop relativ rar al uraniului, reprezentând doar 0,7% din cantitatea
totală de uraniu disponibilă. Restul este uraniu 238. Un izotop este o formă a unui
element identic chimic cu alt izotop dar cu masă atomică diferită.
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Sarcini de lucru pentru textul de la exemplul 1:
Analizaţi termenii din text şi realizaţi o clasificare a
acestora (activitate pe grupe). Alegeţi enunţuri din
textul dat care pot fi considerate definiţii ale
termenilor, analizaţi definiţiile respective din punctul
de vedere al corectitudinii logice (respectarea
regulilor unei definiţii valide logic) şi apoi clasificaţi
aceste definiţii după definit şi definitor. Menţiune:
fiecare grup primeşte acelaşi text spre analiză.
Exemplul 2:
Sarcină de lucru: „Analizaţi în grup textul următor şi ilustraţi toate tipurile de raporturi
logice între termeni, cu exemple din text, identificând termeni aflaţi în raporturi de
concordanţă şi termeni aflaţi în raport de opoziţie.
„Corpul sau materialul care conduce curentul electric se numeşte conductor electric;
metalele sunt buni conductori electrici, iar dintre acestea conductivitatea cea mai mare o
are argintul (63,0·106 S·m−1), urmat la mică distanţă de cupru (59,6·106 S·m−1). De
asemenea, plasma (gaz ionizat) este în general un bun sau foarte bun conductor electric
--- în multe cazuri conductivitatea plasmei se poate considera infinită. Tot în clasa
conductorilor intră şi unele lichide care conţin mulţi ioni; de exemplu, apa sărată conduce
curentul electric cu atât mai bine cu cât concentraţia de sare este mai mare.
Un corp sau material care nu permite în mod semnificativ trecerea sarcinilor electrice se
numeşte izolator (de exemplu sticla, vidul, apa deionizată etc.).”
texte narative cu caracter neştiiţific – adică, texte din reviste (articole) sau
cărţi care se adresează culturii generale a unui cititor interesat de fenomene şi
procese din domeniul ştiinţei şi tehnologiei şi care nu are pregătire de
specialitate.
Exemplu:
O altă sursă de energie a apei marilor sunt valurile.
Valurile imense ale oceanelor poartă cantităţi masive de
energie, dar această energie este greu de exploatat
eficient şi ieftin. Se testează diferite scheme
experimentale. Într-o schemă nişte plute urcă şi coboară
odată cu trecerea valurilor. Această mişcare acţionează o
pompă, care împinge apa printr-o turbină ce acţionează un
generator.
Exemple de sarcini de lucru:
Transcrieţi în limbaj formal textul şi decideţi asupra tipului
de formulă logică: tautologie, formulă inconsistentă, funcţie realizabilă. Pentru decizia
logică utilizaţi una dintre metodele învăţate: calculul prescurtat (boolean) sau metoda
matriceală.


secvenţe înregistrate ale unor emisiuni pe teme de ştiinţă pe care le-am
utilizat fac parte din arhiva şcolii (catedra de fizică) dar şi CD/DVD-uri cu
înregistrări din emisiuni TV.
Exemplu:
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Elevii au urmărit înregistrarea unui film despre electromagnetism. Filmul prezintă o lecţie
cu experimente demonstrative despre câmpul magnetic, inducţia electromagnetică,
fluxul magnetic. (Arhiva Colegiului Tehnic Energetic Cluj-Napoca).
Exemple de sarcini de lucru:
Discutaţi în perechi şi stabiliţi pe baza filmului urmărit elementele din structura
demonstraţiilor realizate, scrieţi schema de inferenţă a demonstraţiilor urmărite şi
analizaţi corectitudinea logică a demonstraţiilor. Precizaţi tipul de demonstraţii ce vi s-au
prezentat în film.
articole din reviste de specialitate on-line sau publicaţii de specialitate în care
se abordează teme studiate la clasă la disciplinele: măsurări tehnice,
electrotehnică aplicată şi energie şi mediu.
Exemplu:
Energia mareelor a fost folosită cu bune rezultate în Franţa şi Rusia, unde funcţionează
câte o uzină de maree motrică (la Rance, cu o putere instalată de 240 MW, respectiv în
Golful Kislaia Guba de la Marea Barents). Se intenţionează realizarea unor altor
asemenea centrale atât în Franţa, cât şi în Rusia, deşi costul acestor centrale este
deocamdată destul de ridicat. De asemenea, se foloseşte destul de restrâns forţa
valurilor sau a curenţilor marini (Japonia ş.a.).
Exemple de sarcini de lucru:
Plecând de la textul dat, construiţi o inferenţă inductivă incompletă şi discutaţi fiecare
dintre voi cu perechea, proprietăţile argumentelor inductive găsite.
În grupe de lucru, daţi exemple de inducţii complete şi inducţii ştiinţifice despre care aţi
învăţat la disciplinele tehnice. Realizăm un Tur al galeriei pentru prezentarea produselor
fiecărei grupe.
Ce inducţii complete cunoaşteţi din domeniul disciplinelor tehnice?


 site-uri specializate de pe internet
Exemple:
www.phys.ubbcluj.ro
http://ro.wikipedia.org
http://www.pss.ro/science_fun_club_romania/Materiale/EP/electrostatica/electriz_frecare
Exemple de sarcini de lucru:
Exemplul 1
Folosindu-vă de sursele bibliografice indicate la începutul semestrului, susţineţi cu
argumente pro şi contra una dintre următoarele afirmaţii:
• „Centralele termice de apartament aduc mai multe avantaje prin utilizarea lor
decât dezavantaje”.
• „Energia nucleară are dezavantaje catastrofale pentru sănătate.”
• „Pu 239 poate fi utilizat doar pentru a genera căldură.”
Exemplul 2
Se dă afirmaţia: „O altă sursă de energie a apei marilor sunt valurile.”
”La fel ca şi combustibilii convenţionali U235 nu va dura o veşnicie.”
”Centralele nucleare sunt foarte scumpe.”
“...un grăunte de uraniu 238 poate produce aceeaşi energie termică cu
cea produsă la arderea a 2,7 tone de cărbune sau 1,9 tone de petrol?”
Fiecare grupă primeşte ca sarcină analizarea unei afirmaţii.
Se cere determinarea tipului de propoziţie categorică reprezentat de această afirmaţie şi
cu ajutorul pătratului logic al lui Boetius, să se stabilească în ce raporturi logice se află
cu celelalte tipuri de propoziţii categorice şi să se determine ce valoare de adevăr are
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fiecare propoziţie dacă propoziţia dată este adevărată. Răspunsurile vor fi prezentate în
limbaj formal.
Corectitudinea răspunsurilor se discută în clasă.
5. Documentarea intervenţiei
Pe parcursul derulării intervenţiei am aplicat metode de evaluare care vizează pe de o
parte evaluarea rezultatelor învăţării şi observarea activităţii elevilor, iar pe de altă parte
evaluarea acestor activităţi şi obţinerea de feedback din partea elevilor. Am elaborat
instrumente de evaluare pentru fiecare din metodele utilizate. În tabelul de mai jos sunt
prezentate metodele utilizate şi instrumentele corespunzătoare:
Metode
Instrument
Observarea sistematică a elevilor
Fişă de observare a activităţii elevilor în
Observarea activităţii elevilor la lecţiile la grupul de lucru
care se folosesc texte cu conţinut tehnic
Fişă de observare individuală a activităţii
elevului cu probleme de concentrare a
atenţiei
Chestionarea elevilor
Chestionare de feed-back
Evaluarea învăţării conţinuturilor noi de Teste de verificare a cunoştinţelor cu
către elevi
relevanţă pentru utilizarea textelor din
domeniul tehnic, jurnalul dublu
Evaluarea produselor elevilor
Portofoliu
Afişe
Eseuri
Jurnale ale elevilor

În cele ce urmează sunt prezentate atât instrumentele folosite cât şi datele colectate cu
ajutorul lor şi interpretarea acestora.
5.1. Fişa de observare a activităţii elevilor în grupul de lucru
Membri grupului.......................................................................................................
………. Fiecare elev citeşte textul cu atenţie
………. Toţi membri grupului se implică în rezolvarea sarcinii
………. Ideile exprimate de către membrii grupului sunt analizate de către grup
………. Sarcinile în cadrului grupului sunt asumate cu responsabilitate
În completarea fişei am utilizat semnul (+) atunci când comportament a fost observat şi
semnul (-) atunci când cerinţa nu a fost îndeplinită.
Analiza comparativă pe cele două semestre a fişelor de observare a activităţii în grupul
de lucru a condus la concluzia că grupul s-a concentrat mai bine pe sarcina de lucru
atunci când am utilizat textele tehnice decât în cazul în care am folosit texte aleatoriu
alese sau am lucrat doar pe baza exerciţiilor din manual. Textul tehnic îi determină pe
elevi să fie atenţi deoarece motivaţia cu care lucrează este cea cognitivă dată de
interesul lor de a-şi fixa mai bine materia la disciplina tehnică şi în acelaşi timp de a se
achita cu succes de sarcina pe care au primit-o în grup.
Elevii au fost mândri să-şi expună produsele realizate în grup (afişe şi planşe), pe holul
şcolii.
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5.2. Fişa de observare individuală
Pentru că în activitatea la clasă întâlnesc adesea elevi cu dificultăţi de concentrare a
atenţiei, o preocupare specială a fost aceea de a verifica modul în care aceşti elevi
participă la activitatea desfăşurată şi îşi asumă sarcinile de lucru. În acest scop am
conceput şi aplicat o fişă de observaţie individuală a elevilor cu dificultăţi de
concentrare:
10 p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8 p.

Interesat
Cu iniţiativă
Disciplinat
Implicat în activitatea
grupului
Se concentrează pe
sarcina de lucru
Dă răspunsuri corecte

6p.

4p.
Lipsit de interes
Lipsit de iniţiativă
Indisciplinat
Indiferent la activitatea
grupului
Abandonează sarcina
de lucru
Dă răspunsuri greşite

Cei şase elevi cu dificultăţi de concentrare au fost incluşi fiecare într-o altă grupă de
lucru şi au primit sarcini precise. Am observat că în semestrul al II-lea comportamentul
lor s-a îmbunătăţit şi acest lucru se datorează modului de lucru diferit: elevii au primit
sarcina să selecteze textele tehnice pe baza cărora se va lucra, au fost numiţi raportori
în grupul lor sau au fost puşi să monitorizeze activitatea grupului, să înregistreze
răspunsurile fiecărui coleg din grupă şi să le confrunte ulterior cu răspunsurile corecte
pentru a contabiliza punctajul grupei. În felul acesta atenţia lor s-a concentrat pe sarcină
şi au reuşit să reţină cu mai mare uşurinţă subiectul discutat.
Dacă în primul semestru când se lucra cu texte alese aleator sau doar pe baza
manualului punctajul pe fişa de observaţie se concentra în jurul notelor 4-6, în semestrul
al doilea, notele s-au ridicat la punctajul de 8 şi pe alocuri chiar 10, ceea ce a adus un
spor de satisfacţie în rândul acestor elevi, făcându-i să se mobilizeze şi mai bine. De
asemenea, proiectele individuale i-au responsabilizat şi i-au făcut să ceară feedback-ul
profesoarei în afara orelor de curs şi chiar prin e-mail. Explicaţia constă în aceea că
textele folosite erau alese din lecţii pe care elevii trebuiau să le pregătească la materia
„Măsurări tehnice”, iar aplicaţiile pe aceste texte le reţineau atenţia pe de o parte pentru
că erau parţial cunoscute, iar pe de altă parte pentru că exista interesul pregătirii pentru
oră. S-a creat chiar o competiţie între elevi în ceea ce priveşte analiza acestor texte
deoarece toţi elevii erau preocupaţi de a da răspunsuri corecte.
Am auzit remarci precum „acum am înţeles mai bine lecţia despre bobine...” sau „ce
interesant este să învăţăm doi în unu...”.
Am introdus o practică ce s-a dovedit utilă şi anume aceea de a invita elevii să-mi ceară
sprijinul sau confirmarea faptului că lucrează corect, scriindu-mi e-mail ori de câte ori
aveau nevoie.
5.3. Chestionar de feed-back
Faceţi aprecieri marcând opţiunea voastră prin subliniere, pentru următoarele :
1. Mă simt mai încrezător în capacitatea mea de învăţare şi înţelegere
Puternic dezacord

Dezacord

Neutru (nici acord, nici dezacord)

Acord deplin

2. Cu o mai bună organizare a timpului s-ar fi putut realiza mai multe în această
lecţie
Puternic dezacord

Dezacord

Neutru (nici acord, nici dezacord)
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3. Am avut deplina libertate de a ne manifesta opiniile în activităţile desfăşurate:
Puternic dezacord

Dezacord

Neutru (nici acord, nici dezacord)

Acord deplin

4. Relaţia dintre obiectivele propuse şi activităţile desfăşurate a fost satisfăcătoare:
Puternic dezacord

Dezacord

Neutru (nici acord, nici dezacord)

Acord deplin

5. Materialele de învăţare au fost adecvate în activitatea desfăşurată:
Puternic dezacord

Dezacord

Neutru (nici acord, nici dezacord)

Acord deplin

Neutru (nici acord, nici dezacord)

Acord deplin

Neutru (nici acord, nici dezacord)

Acord deplin

Neutru (nici acord, nici dezacord)

Acord deplin

6. Lecţia a fost bine organizată:
Puternic dezacord

Dezacord

7. A fost insuficient timpul:
Puternic dezacord

Dezacord

8. Am primit prea multe informaţii:
Puternic dezacord

Dezacord

9. Am făcut suficiente aplicaţii la noţiunile teoretice învăţate:
Puternic dezacord

Dezacord

Neutru (nici acord, nici dezacord)

Acord deplin

10. Sugestiile mele pentru lecţiile viitoare sunt:
Chestionarul de feedback a fost aplicat elevilor în luna aprilie 2010,
derulării cercetării. Rezultatele au fost următoarele:
Distribuţia răspunsurilor
Nr.
întrebare Puternic dezacord
Dezacord
Neutru
(nici
acord,
nici
dezacord)
1.
5
11
2.
18
3.
18
4.
2
17
5.
7
6.
3
7
7.
3
9
7
8.
2
7
14
9.
5
8

adică în timpul
Acord deplin
10
9
9
8
20
17
8
4
14

Sugestii oferite de către elevi:
• Îmi place să reformulez textele;
• Faptul că aranjăm şi rearanjăm textul mă ajută să-l învăţ; ar trebui să facem
mai des asta;
• Se pot face lucruri şi dacă suntem mai veseli;
• Ar trebui să ne schimbăm mai des grupele;
• Ar trebui să primim mai puţine teme pentru acasă;
• Să facem mai des afişe şi planşe;
• Proiectele să fie mai diverse ca tematică.
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Analiza rezultatelor chestionarului evidenţiază faptul că elevii apreciază activităţile
desfăşurate; că acestea îi ajută să înţeleagă mai bine lecţiile şi că aplicaţiile au fost
suficiente pentru fiecare temă. Elevii consideră că timpul alocat este însă insuficient
deoarece nu întotdeauna reuşesc să definitiveze sarcinile de lucru în grup sau
individuale, de aceea ele rămân ca teme pentru acasă.
Elevii au lucrat cu plăcere la realizarea de afişe pe tematica textelor tehnice şi de
asemenea la realizarea proiectelor având ca tematică „Definiţia şi clasificarea”.
Realizarea de activităţi practice a contribuit în mare măsură la fixarea cunoştinţelor, fapt
evidenţiat în secvenţa de evocare a lecţiei, în care elevii au făcut dovada cunoaşterii şi
înţelegerii conţinuturilor transmise anterior.
5.4. Teste de verificare a cunoştinţelor cu relevanţă pentru utilizarea textelor din
domeniul tehnic
Pentru verificarea ipotezei de la care am plecat, şi anume aceea că utilizarea textelor
tehnice în aplicaţiile folosite la logică am realizat o analiză comparativă a rezultatelor
obţinute de elevi la testele de verificare a cunoştinţelor din cele două unităţi de învăţare.
Testele au fost aplicate diferenţiat, la sfârşitul semestrului I şi în semestrului al II-lea
după implementarea intervenţiei astfel: la sfârşitul semestrului I s-au folosit aplicaţii
utilizând texte din manualul de logică iar în semestrul al II-lea, pe aceleaşi sarcini de
lucru am utilizat texte tehnice.
TESTUL „DEFINŢIA“
Clasa a IX-a
Semestrul I
1. Verificaţi validitatea următoarelor
definiţii folosindu-vă de regulile unei
definiţii corecte:
a. „Arhitectura este muzică
solidificată.”
b. „Celula este unitatea structurală şi
funcţională a materiei vii.”
c. „Omul amoral este omul lipsit de
morală.”
d. „Elevul leneş este elevul care nu
este silitor”.
e. „Cantitatea de grame dintr-un
element, numeric egală cu masa
atomică, se numeşte mol de atom”.
2. În
cazul
definiţiilor
incorecte
(nevalide logic), arătaţi ce reguli au
fost încălcate, iar în cazul
definiţiilor corecte (valide logic),
precizaţi de ce tip sunt după definit
şi după definitor.
3. Daţi câte un exemplu de definiţie de
precizare, definiţie contextuală şi
definiţie enumerativă, din
orice
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Semestrul al II-lea
1. Verificaţi validitatea următoarelor
definiţii folosindu-vă de regulile unei
definiţii corecte:
a. „Metoda de măsurare este
succesiunea logică a operaţiilor
utilizate la realizarea măsurătorilor.”
b. „Mărimea este un atribut al unui
fenomen care poate fi diferenţiat
cantitativ şi calitativ.”
c. „Rezistenţa este proprietatea pe
care o au metalele.”
d. „Totalitatea unui sistem de măsură
conţine un sistem de unităţi de
măsură.”
e. „Măsurarea presiunii este mărimea
fizică egală cu raportul dintre forţa şi
suprafaţa asupra căreia se exercită”.
2. În cazul definiţiilor incorecte
(nevalide logic), arătaţi ce reguli au fost
încălcate iar în cazul
definiţiilor
corecte (valide logic), precizaţi de ce
tip sunt după definit şi după definitor.
3. Daţi câte un exemplu de definiţie de
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domeniu al cunoaşterii.

precizare, definiţie contextuală şi
definiţie enumerativă, din
orice
domeniul măsurări tehnice.

Descriptorii de performanţă pentru evaluarea şi notarea testelor în semestrul al II-lea au
fost identici cu cei din semestrul I.
Descriptori de performanţă pentru evaluarea testului: „Definiţia”
Pentru nota 9-10
• să aplice în mod corect toate regulile definiţiei la verificarea validităţii
exemplelor din test
• să stabilească în mod corect validitatea sau nevaliditatea fiecărei definiţii din
test
• să argumenteze corect validitatea sau nevaliditatea pentru fiecare definiţie
din test
• să precizeze în mod corect regulile care au fost încălcate, în cazul definiţiilor
incorecte logic
• să stabilească in mod corect tipul definiţiilor corecte atât după definit cât şi
după definitor
• să dea exemple corecte de definiţii de precizare, contextuale şi enumerative.
Pentru nota 7-8
• să aplice în mod corect cel puţin trei dintre regulile definiţiei la verificarea
validităţii exemplelor din test
• să stabilească în mod corect validitatea sau nevaliditatea a cel puţin trei
definiţii din test
• să argumenteze corect validitatea sau nevaliditatea pentru cel puţin trei
definiţii din test
• să precizeze în mod corect regulile care au fost încălcate, în cazul definiţiilor
incorecte logic
• să stabilească in mod corect tipul definiţiilor corecte atât după definit cât şi
după definitor
• să dea cel puţin două exemple corecte de definiţii de precizare, contextuale
şi enumerative.
Pentru nota 5-6
• să aplice în mod corect cel puţin o regulă ale definiţiei la verificarea
validităţii exemplelor din test
• să stabilească în mod corect validitatea sau nevaliditatea cel puţin o
definiţie din test
• să argumenteze corect validitatea sau nevaliditatea pentru cel puţin o
definiţie din test
• să precizeze în mod corect regulile care au fost încălcate, în cazul
definiţiilor incorecte logic
• să dea cel puţin un exemplu corect de definiţie de precizare, contextuală şi
enumerativă.
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Pentru nota 4
• să nu aplice în mod corect niciuna dintre reguli ale definiţiei la verificarea
validităţii exemplelor din test
• să nu stabilească în mod corect validitatea sau nevaliditatea pentru niciuna
dintre definiţiile din test
• să nu argumenteze corect validitatea sau nevaliditatea pentru niciuna dintre
definiţiile din test
• să nu precizeze în mod corect regulile care au fost încălcate, în cazul
definiţiilor incorecte logic
• să nu dea niciun exemplu corect de definiţii de precizare, contextuale şi
enumerative.
Notele acordate pe baza acestor descriptori au fost următoarele:
Nota
Nota 4
Nota 5
Nota 6
Nota 7
Nr. note
7
14
3
1
semestrul I
Nr. note
4
6
9
4
semestrul al
II-lea

Nota 8
1

Nota 9
1

2

2

Situaţia comparativă a notelor la testul Definiţia
14
14
12
9

10
8

7

Nr. note semestrul I

6

Nr. note semestrul al II-lea

6
4

4
3

4

2
1

2

1

2
1

0
Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

Nota 9

Fig. 1. Situaţia comparativă a notelor la testul Definiţia
Din analiza comparativă a rezultatelor reiese o creştere a notelor obţinute de elevi cu 1-2
puncte. Dacă în semestrul I, 77,77% din elevi au avut note de 4 şi 5, în semestrul al IIlea, 74,07% din elevi au note între 5 şi 7, în condiţiile în care numărul notelor de 5 a
scăzut la mai puţin de jumătate.

Al doilea test utilizat în scopul analizei comparative a rezultatelor în urma introducerii
textelor tehnice în aplicaţiile de la disciplina logică a fost conceput şi aplicat pentru tema
Termenii.
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Testul: „Termenii: clasificare şi raporturi logice între ei”
Clasa a IX-a
Semestrul I
Semestrul al II-lea
1. Se dau termenii: montaj aval,
1. Se dau termenii: artă, sală de sport,
voltmetru, capacităţile parazite C1 şi
„Balada mâinilor muncitoare”, Tudor
C2, izolaţia ampermetrului rA, bornă,
Gheorghe, cerc vicios. Se cere să
se caracterizeze tipul de termeni
curent continuu. Se cere să se
după criteriile sferei şi conţinutului.
caracterizeze tipul de termeni după
2. Să se determine raporturile logice
criteriile sferei şi conţinutului.
între următorii termeni şi să se
2. Să se determine raporturile logice
reprezinte
grafic
cu
ajutorul
între următorii termeni şi să se
diagramelor
Euler
raporturile
reprezinte
grafic
cu
ajutorul
identificate: roman, roman istoric,
diagramelor
Euler
raporturile
„Istoria literaturii române” de George
identificate: rezistenţe electrice,
Călinescu, specie literară, gen literar,
rezistenţe ideale, rezistenţe reale,
disciplină de studiu, literatura
frecvenţă,
frecvenţă
înaltă,
română, geografie, muzică.
frecvenţă joasă, caracteristică,
paraziţi.
Descriptorii de performanţă pentru evaluarea şi notarea testelor în semestrul al II-lea au
fost identici cu cei din semestrul I.
Descriptori de performanţă pentru evaluarea testului „Termenii: clasificare şi
raporturi logice între ei”
Pentru nota 9-10
• să identifice caracteristicile termenilor atât după criteriul sferei cât şi după cel
al conţinutului pentru toţi termenii
• să stabilească în mod corect raporturile logice între termeni
• să reprezinte grafic corect, pe baza diagramelor Euler, toate tipurile de
raporturi logice identificate
Pentru nota 7-8
• să identifice caracteristicile termenilor atât după criteriul sferei cât şi după cel
al conţinutului pentru cel puţin patru dintre termenii menţionaţi în cerinţă
• să stabilească în mod corect cel puţin trei dintre raporturile logice dintre
termeni
• să reprezinte grafic corect, pe baza diagramelor Euler, cel puţin trei
raporturi logice
Pentru nota 5-6
• să identifice caracteristicile termenilor atât după criteriul sferei cât şi după cel
al conţinutului pentru 1 - 2 termeni menţionaţi în cerinţă
• să stabilească în mod corect cel puţin unul - două dintre raporturile logice
dintre termeni
• să reprezinte grafic corect, pe baza diagramelor Euler, cel puţin unul - două
raporturi logice
Pentru nota 4
• să nu identifice caracteristicile termenilor nici după criteriul sferei şi nici după
cel al conţinutului pentru niciunul din termenii menţionaţi în cerinţă
• să nu stabilească sau să stabilească în mod eronat raporturile logice dintre
termeni

30

ASOCIAŢIA LECTURA ŞI SCRIEREA PENTRU DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE ROMÂNIA

•

să nu reprezinte sau să reprezinte grafic eronat raporturile logice.

Notele acordate pe baza acestor descriptori au fost următoarele:
Nota
Nota 4
Nota 5
Nota 6
Nota 7
Nr. note
9
12
2
2
semestrul I
Nr. note
2
2
5
7
semestrul al
II-lea

Nota 8
1

Nota 9
1

7

4

Situaţia comparativă a notelor la testul Termenii
12
12
10

9
7

7

8

Nr. note semestrul I

5

6

4

Nr. note semestrul al II-lea

4
2

2

2
0

Nota 4

Nota 5

2

Nota 6

2
1

Nota 7

Nota 8

1

Nota 9

Fig. 2. Situaţia comparativă a notelor elevilor la testul „Termenii”
Din analiza comparativă a rezultatelor reiese o creştere a notelor obţinute de elevi cu 1-3
puncte. Dacă în semestrul I, 77,77% din elevi au avut note de 4 şi 5, în semestrul al IIlea, 66,66% din elevi au note între 7 şi 9. Consider că rezultatele la evaluarea prin testul
Termenii din semestrul al II-lea au fost mai bune chiar şi faţă de rezultatele din semestrul
al II-lea de la testul Definiţia pentru că elevii s-au obişnuit mai mult cu utilizarea textelor
tehnice şi au dobândit o uşurinţă în aplicarea regulilor logice pe astfel de texte.
5.5 Jurnalul dublu
O altă metodă pe care am utilizat-o în evaluare a fost aceea a jurnalului dublu care a
presupus lucrul individual cu textul tehnic. Am cerut elevilor să extragă dintr-un text dat
expresii sau termeni de impact în legătură cu subiectul, cărora să le aplice analiza
logică:
Exemplificare:
Se dă textul:
„Argintul are cea mai mare conductibilitate electrică şi termică, cea mai mică rezistenţă
de contact, oxidul care se formează la suprafaţă se îndepărtează uşor, dar în atmosfera
de sulf formează un strat de sulfit rău conductor, rezistenţa sa mecanică şi la arcul
electric este redusă şi deci nu poate fi utilizat pentru anumite contacte de rupere, este
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foarte scump şi, mai ales în ultimul timp, foarte deficitar. Argintul se foloseşte în
construcţia pieselor de contact aliat cu cuprul (3-20% Cu) sau în materiale sinterizate.”
Se cere: extrageţi din text termeni relevanţi pentru caracterizarea argintului şi formulaţi
toate definiţiile posibile ale termenilor aleşi, indicând de fiecare dată tipul definiţiei date.
Exemplu de rezolvare a sarcinii pentru caracteristica conductibilitate electrică, aleasă de
către unul dintre elevi:
Termenul ales
Definiţia logică a termenilor şi tipurile de definiţii
posibile
Conductibilitate electrică
Ex:
a. este mărimea fizică prin care se caracterizează
capacitatea unui material de a permite transportul
sarcinilor electrice atunci când este plasat într-un
câmp electric
• definiţie reală şi prin gen proxim şi diferenţă
specifică
b. este proprietatea materialelor de a permite
trecerea curentului electric.
• definiţie reală şi funcţională
c. Conductivitatea electrică a unui material se
defineşte ca raportul dintre densitatea curentului
electric J produs prin plasarea materialului în
câmpul electric E:
•

definiţie reală şi operaţională

Prin utilizarea acestei metode am verificat însuşirea corectă a tipurilor de definiţii,
cunoaşterea şi respectarea regulilor unei
definiţii corecte şi analiza structurii unei
definiţii. Metoda a asigurat pe de o parte
revenirea asupra unor concepte importante
din studiul disciplinei tehnice şi fixarea
semnificaţiei acestora şi a legăturii lor cu
tema studiată, precum şi conştientizarea de
către elevi a faptului că în funcţie de nevoile
practice, un termen poate primi mai multe
definiţii, toate valide din punct de vedere
logic.
În urma evaluării jurnalelor duble, a reieşit
faptul că majoritatea elevilor stăpânesc
regulile definiţiei şi că recunosc cu uşurinţă
tipuri diferite de definiţii şi sunt motivaţi să găsească în dicţionare de specialitate, pe
internet, în diferite surse diferite interpretări date aceluiaşi fenomen, proces sau
caracteristică tehnică.
5.6. Portofoliul
Portofoliul este o colecţie de produse realizate de elevi în timpul aplicaţiilor pe cele două
teme. El conţine atât produse realizate individual cât şi contribuţii individuale realizate în
activitatea pe grupe.
Componentele portofoliului elevilor sunt:
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-

eseuri de cinci minute scrise de către elevi despre relaţia dintre logică şi tehnică
produsele elevilor rezultate în urma activităţilor pe grupe, de ex.: planşele şi
afişele de la tema Clasificarea termenilor
testele de verificare a cunoştinţelor de la temele Definiţia şi Termenii
modele de jurnale ale elevilor: ex. «o scrisoare către un coleg care a absentat
azi de la şcoală», «ce am învăţat azi la ora de logică ?», « ce am înţeles la ora
de logică de azi?», «cum voi putea utiliza ceea ce am învăţat azi la ora de
logică ?», «ce trebuie să fac pentru a-mi îmbunătăţi performanţele la ora de
logică?».

Pentru evaluarea portofoliilor am ţinut cont de numărul pieselor incluse de fiecare elev în
portofoliu, corectitudinea conţinutului pieselor şi aspectul estetic al pieselor.
Elevii au fost preocupaţi de respectarea cerinţelor în completarea portofoliului, unii dintre
ei evidenţiindu-se prin ingeniozitate în realizarea anumitor piese – de exemplu, au lipit
mostre de componente electronice, fotografii, imagini din reviste de specialitate. Elevii
au avut libertatea de a include în portofoliu o piesă originală a cărei prezenţă în
portofoliu trebuia argumentată şi însoţită de o scurtă descriere. Din prezentarea
portofoliilor reiese o îmbunătăţire a capacităţii elevilor de utiliza limbajul tehnic de
specialitate precum şi a posibilităţii lor de a susţine prin argumente logice implicaţii ale
utilizării diferitelor materii şi materiale în funcţionarea aparatelor de măsură şi control în
domeniul electric. Prin scurte prezentări realizate individual, majoritatea elevilor au
dovedit că pot utilizeze cunoştinţele învăţate la logică în domeniul tehnic de specialitate.
Acest rezultat s-a confirmat şi în mod public în cadrul manifestării Ştiinţa în casa ta
unde elevii au prezentat standuri cu materiale din domeniul tehnic, dispozitive şi
machete realizate individual oferind explicaţii despre utilitatea şi modul de funcţionare a
acestora. Discursul elevilor a respectat principiile logice iar construcţia argumentelor a
fost bine realizată reuşind să convingă auditoriul şi să primească aprecierea acestuia.
5.7. Feedback-ul elevilor
Colectarea feedback-ului elevilor la sfârşitul orei a fost realizată prin metode diferite:
eseu de cinci minute, scrisoare către un coleg absent etc. Toate aceste reflecţii scrise au
fost adunate de fiecare elev în „Jurnalul elevului”.
În scrisoare către un coleg absent, am cerut elevilor la sfârşitul orei să se gândească la
modul în care s-a desfăşurat ora respectivă şi să scrie liber o scrisoare în care să-i
relateze colegului absent despre subiectul lecţiei şi modul în care s-a derulat. Prezentăm
mai jos un exemplu de scrisoare scrisă de unul dintre elevi.
Dragă Florin1,
azi la ora de logică am recapitulat lecţia despre clasificări. Am lucrat pe grupe la un
proiect despre tipuri de clasificări. Am folosit caietul de măsurări tehnice deoarece
doamna profesoară ne-a cerut să aplicăm tipurile de clasificări pe care le-am învăţat în
semestrul I, la materii tehnice. Grupa noastră a ales disciplina măsurări tehnice pentru
că azi avem test la măsurări şi cu această ocazie vom repeta materia.
Fiecare dintre membrii grupei a avut o sarcină diferită: eu a trebuit să caut clasificări
politomice şi să le indic părţile componente. Am ales clasificarea tipurilor de bobine.
Ceilalţi colegi au avut ca sarcină să caute clasificări nominale şi cardinale. Corina a găsit
o clasificare naturală, iar Dinu una artificială. La sfârşit am prezentat colegilor ceea ce
am lucrat. Raportorul grupei noastre a fost Mihai. Toţi colegii au fost de părere că lecţia
1

Numele sunt fictive.
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de azi ne-a ajutat să înţelegem mai bine materia pe care o aveam de pregătit pentru
testul la măsurări tehnice şi să reţinem mult mai bine.
Aşteptăm să te întorci cu bine la şcoală.
Cu drag, Daniel
Prin utilizarea metodei scrisoare către un elev absent am verificat capacitatea elevilor
de a sintetiza cunoştinţele dobândite pe parcursul lecţiei, posibilitatea de a sesiza ideile
cele mai importante şi legătura acestora cu ceea ce au studiat anterior. Am cerut elevilor
să-şi exprime propria opinie despre importanţa subiectului discutat la ora de logică şi
legătura acestuia cu disciplina măsurări tehnice. Am constat că elevii au „descoperit”
faptul că ceea ce au învăţat la logică despre clasificare (reguli şi tipuri) se aplică cu
uşurinţă şi se regăseşte în conţinuturile învăţate la disciplina măsurări tehnice. Elevii au
lucrat cu plăcere identificând în caietul de măsurări tehnice diferite tipuri de clasificări şi
analizându-le structura şi corectitudinea pe baza a ceea ce au învăţat la ora de logică.
Analizând scrisorile scrise de elevi am constat că elevii fac mai puţine greşeli de
ortografie şi că a crescut gradul de coerenţă în exprimare.
5.8. Feedback de la o colegă (profesoara care predă disciplina „Măsurări tehnice”)
Pe baza unui chestionar am investigat părerea colegei mele, profesoara de măsurări
tehnice care predă disciplina respectivă elevilor cu care am desfăşurat acţiuneacercetare. M-am interesat despre eventualele schimbări apărute în atitudinea şi
comportamentul elevilor la ora de măsurări tehnice, dacă şi în ce măsură elevii au o
prestaţie mai bună la oră
Chestionarul pe care am rugat-o sa îl completeze a fost următorul:
1. V-au informat elevii despre faptul că la ora de logică utilizăm texte din
disciplina măsurări tehnice?
2. Aţi remarcat la elevi o schimbare în ceea ce priveşte operarea cu definiţii şi
clasificări? Specificaţi.
3. Care sunt dificultăţile cu care se confruntă elevii în învăţarea disciplinei pe
care o predaţi?
4. Cum credeţi că pot fi depăşite aceste dificultăţi?
5. Credeţi că ar fi benefică o colaborare între profesorii care predau discipline
tehnice şi cei care predau logica? Argumentaţi.
6. Desfăşurăm o cercetare care vizează demonstrarea faptului că utilizarea
textului şi cercetarea lui au o importanţă majoră în învăţare. Ce credeţi
despre această opinie?
7. Cum văd elevii Dvs. contactul cu textul tehnic la ora de specialitate?
8. Credeţi că o analiză logică a textului tehnic i-ar putea ajuta pe elevi să se
apropie mai mult de acesta şi să-l înţeleagă mai bine?
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Răspunsurile primite au condus la concluzia că într-adevăr elevii au adus la cunoştinţa
profesoarei de măsurări tehnice faptul că la ora de logică folosesc caietele de măsurări
şi texte din manual şi că de obicei se apelează la texte din lecţii predate recent pentru a
folosi oportunitatea recapitulării unor conţinuturi necesare asimilării noilor cunoştinţe.
Profesoara de măsurări tehnice consideră că în semestrul al doilea elevii au oferit cu
mai mare uşurinţă răspunsuri la întrebări care solicită definirea unor termeni şi
clasificarea acestora. Elevii fac observaţii cu privire la corectitudinea unor definiţii şi la
completitudinea clasificărilor utilizate la oră.
Dificultăţile întâmpinate în învăţarea disciplinelor tehnice sunt legate în mare parte şi de
faptul că elevii nu au obişnuinţa muncii cu textul (în general, la toate disciplinele).
Doamna profesoară consideră că elevii ar trebui deprinşi să lucreze pe text, să scrie şi
să rescrie texte, să citească şi să recitească texte la toate disciplinele. Analizele pe text
se pot utiliza cu eficienţă atât în munca individuală, cât şi în aceea în grup.
Pentru a continua iniţiativa de a utiliza textele tehnice la disciplina logică în scopul
eficientizării învăţării, se impune o colaborare sistematică a profesorilor care predau cele
două discipline cu scopul alegerii de comun acord a textelor celor mai potrivite pentru
aplicaţii.
„Utilizarea în general la toate disciplinele a textelor în procesul de predare-învăţare
asigură elevilor îmbogăţirea vocabularului, formarea abilităţii de a lucra cu textul şi de a-l
aborda din diferite puncte de vedere.” (prof. M. S. , aria curriculară tehnologii).
Profesoara apreciază, de asemenea, faptul că obişnuinţa de a lucra cu textul dezvoltă la
elevi atât înţelegerea spontană cât şi pe aceea discursivă. Este cunoscut faptul că elevii,
chiar şi cei de liceu, adesea citesc fără atenţie textele din exerciţii, probleme şi alte
aplicaţii şi de aceea apar erori în rezolvare. Faptul că elevii nu reuşesc să înţeleagă
exact ce se cere prin formularea unei sarcini de lucru, poate fi diminuat sau chiar
eliminat dacă elevul se deprinde cu a citi şi reciti un text.
6. Concluzii:
Utilizarea textelor tehnice la ora de logică s-a dovedit a fi o oportunitate pentru a
demonstra elevilor că logica nu este o disciplină străină de realitate, aridă şi că ea este
de fapt o bază pentru înţelegerea celorlalte discipline. Elevii au perceput faptul că
principiile logice fundamentale sunt esenţiale în construirea raţionamentelor în domeniul
disciplinelor tehnice; niciun mesaj care nu respectă regulile logice nu este
comprehensibil şi nu poate fi utilizat în practică.
Aplicând regulile gândirii logice în analiza textelor tehnice, elevii au identificat
legătura dintre logică şi disciplinele tehnice înţelegând că atât procesul de cercetare
ştiinţifică în domeniul disciplinelor tehnice, dar şi rezultatul propriu-zis al cercetării sunt
fundamentate logic de la cele mai simple elemente: noţiuni, judecăţi şi până la cele mai
complexe, precum raţionamentele de toate tipurile.
Asociind textul ştiinţific fotografiilor şi mostrelor de dispozitive şi materiale din
domeniul tehnic, în realizarea de planşe, elevii au demonstrat în prezentarea produselor
activităţii lor că încep să opereze cu uşurinţă în interiorul limbajului de specialitate şi
chiar să construiască comentarii proprii la toate produsele muncii lor (planşe).
În urma implementării intervenţiei se constată o îmbunătăţire a rezultatelor
învăţării la disciplina logică şi o creştere a motivaţiei elevilor în studiul acestei discipline.
Un beneficiu al utilizării textului din domeniul tehnic în predarea logicii este
diminuarea şi chiar eliminarea în cazul multor elevi a greşelilor de ortografie şi a celor de
exprimare. Se observă în dialogul obişnuit cu unii elevi utilizarea corectă de către
aceştia a neologismelor şi a terminologiei de specialitate în scop asociativ sau prin
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analogie. Acest fapt dovedeşte importanţa introducerii studiului textelor în practica
obişnuită a orelor de curs, ceea ce ar putea compensa într-o oarecare măsură şi lipsa
de preocupare a elevilor pentru lectură, cauză a deficienţelor de scris, citit şi exprimare.
Pregătirea textelor tehnice pentru utilizarea lor în aplicaţii a solicitat mult timp iar
atunci când nu am avut la dispoziţie fişe de lucru cu aceste texte elevii au fost nevoiţi să
scrie textele după dictare ceea ce a redus din timpul alocat analizei logice a textului. O
soluţie a acestei probleme ar fi proiectarea textelor cu ajutorul video-proiectorului.
Aceasta ar avea şi avantajul faptului că elevii văd direct forma scrisă corect a textului şi
o reţin în forma aceasta.
Prin exerciţii care prezintă situaţii ipotetice, elevii reuşesc
să distingă tot mai clar diferenţa între corectitudine logică şi adevăr şi să argumenteze
această diferenţă logică.
Faptul că elevii sesizează tot mai mult când se comit greşeli de argumentare şi
intervin prin corectarea acestora este o dovadă în plus pentru susţinerea utilizării textelor
tehnice la orele de logică în cazul elevilor de la liceele tehnologice.
Utilizarea textelor tehnice la ora de logică este o practică pe care consider că ar
trebui să o continuu. Textele utilizate în acest experiment şi-au dovedit utilitatea dar
apreciez că pregătirea lor împreună cu profesorul de specialitate ar veni mai mult în
sprijinul profesorului de logică cât şi în sprijinul elevului. O atenţie sporită trebuie însă
acordată nu numai alegerii textelor (care trebuie să fie suficient de variate pentru a
susţine importanţa aplicării aparatului logic în analiza textului ştiinţific), ci şi exerciţiului
de a crea texte coerente şi clare pe baza unei informaţii şi de a recompune un text după
anumite criterii.
O problemă rămâne în continuare capacitatea elevilor de a rezuma un text.
Soluţia pentru această problemă poate veni tot din exerciţiu, ocazionat de contactul
direct (lectura) cu textele.
Pentru viitor îmi propun extinderea practicii de a utiliza texte din domeniul tehnic
la toate temele din programa şcolară, la disciplina „Logică, argumentare şi comunicare”.
Există teme care se pretează cu precădere la folosirea textelor ştiinţifice şi chiar
necesită astfel de texte: inducţia cu toate formele ei, silogismul, erorile de argumentare,
teme care nu au făcut obiectul cercetării de faţă din cauza perioadei de derulare a
proiectului.

36

ASOCIAŢIA LECTURA ŞI SCRIEREA PENTRU DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE ROMÂNIA

7. Bibliografie

1.Nume site: Sarcina electrică - Wikipedia
URL: http://ro.wikipedia.org/wiki/Sarcin%C4%83_electric%C4%83
2.Nume site: Sarcina electrică
URL:http://www.pss.ro/science_fun_club_romania/Materiale/EP/electrostatica/sarcina_el
ectrica.html
3.Nume site: Rezultate imagine pentru sarcina electrica
URL: http://images.google.ro/
4.Nume site: Noţiunea de sarcină electrica
URL:http://www.referatele.com/referate/fizica/online1/NOTIUNEA-DE-SARCINA-ELECTRICA-referatele-com.php
metode experimentale de electrizare
5.Nume site: Sarcina electrica – fişier ppt
URL: http://www.didactic.ro/files/4/0sarcinaelectric_.pps
despre sarcina electrica si electrizarea corpurilor
6.Nume site: ELECTRIZARE PRIN FRECARE, Atracţie şi respingere, CONDUCTOARE
referat
URL: http://www.referatele.com/referate/fizica/online7/ELECTRIZARE-PRIN-FRECAREAtractie-si-respingere-CONDUCTOARE-referatele-com.php
7.Nume site :Electrizare prin frecare
URL:http://www.pss.ro/science_fun_club_romania/Materiale/EP/electrostatica/electriz_fr
ecare.html
toate tipurile de electrizare
8.Nume site: Forţa electrică
URL: http://www.referatele.com/referate/fizica/online2/Fortele-electrice---LEGEA-LUICOULOMB-referatele com.php
descrierea corecta a forţei
9.Nume site: Electrostatica
URL: www.geocities.com/burghelea_ioan/Electricitate_01.pdf
despre electrizare şi forţa electrica (legea lui Coulomb)
10.Nume site: Despre forţa electrică
URL:www.phys.ubbcluj.ro/~evinteler/progres/04electro/1electro.ppt

37

ASOCIAŢIA LECTURA ŞI SCRIEREA PENTRU DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE ROMÂNIA

Proiect acţiune-cercetare pentru sprijinirea elevilor în învăţarea
disciplinelor tehnice
Autor: Prof. ing. Anca Petriuc
1. Identificarea problemei
Pe parcursul predării disciplinei Electrotehnică aplicată am observat că elevii
memorează anumite noţiuni/concepte din domeniul tehnic şi nu au capacitatea de
extrapolare la alte discipline similare (fizică) sau discipline din diferite arii curriculare; de
asemenea pe parcursul rezolvării de probleme am constatat că elevii nu sunt capabili să
identifice cerinţele din textul unei probleme, chiar dacă acesta este unul foarte scurt,
formulat în termeni tehnici.
Problema care o consider de o importanţă majoră este că elevii nu identifică
aplicabilitatea noţiunilor/conceptelor deja studiate şi nu reuşesc o ancorare a acestora în
viaţa de zi cu zi.
Pentru a soluţiona situaţia mi-am pus întrebări de genul:
•
Cum să organizez lecţiile astfel încât elevii să fie capabili să identifice în textul
unei probleme informaţiile necesare rezolvării acesteia?
•
Cum să stimulez elevii astfel încât să identifice şi să rezolve probleme din
domeniul electrotehnic şi la alte discipline respectiv în viaţa de zi cu zi?
2. Definirea unei soluţii
Ca o soluţie la problema identificată am apelat la texte ale problemelor utilizate în
demersul didactic nu strict din domeniul tehnic ci din cât mai multe arii curriculare,
de exemplu: am utilizat texte din disciplinele geografie, ecologie, logică, biologie, fizică
cu implicare în consumul energetic.
Am ales acest demers pentru că, utilizând diferite texte de probleme elevii îşi dezvoltă
competenţa de analiză a unui text. Ei vor înţelege datele unei probleme şi vor extrage
corect cerinţele în vederea rezolvării problemei, indiferent de felul textului (tehnic,
ştiinţific, ne-ştiinţific, gen articol sau reportaj, gen discuţiilor de pe forumuri) dezvoltând
astfel gândirea critică a elevilor.
3. Intervenţia şi colectarea datelor
Pe baza problemelor identificate, activitatea de acţiune-cercetare s-a desfăşurat în mai
multe etape, conform planificării iniţiale din cadrul proiectului. Astfel, intervenţia pe care
am testat-o a durat 3 luni şi a presupus rezolvarea de probleme clasificate în patru
categorii de abordare a prezentării problemei (probleme cu texte concrete din disciplina
Electrotehnică, probleme cu texte ne-tehnice, probleme cu texte colectate de pe
Internet, probleme cu texte din articole ştiinţifice) în esenţă cu acelaşi conţinut
informaţional.
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3.1. Procesul
Procesul de învăţare a fost structurat astfel:
Perioada

Conţinutul

Metode de
evaluare
Observarea
activităţii elevilor în
timpul rezolvării
problemelor cu
diferite texte

Instrument de
evaluare
Fişa de observare
individuală a
activităţii elevului –
anexa 1

Februarie

Predarea legilor
electrocineticii: legea lui Ohm,
legea lui Joule, teoremele lui
Kirchhoff.
Calculul puterii electrice şi a
energiei electrice.
Aplicaţii
a) rezolvare de probleme cu
texte concrete din disciplina
Electrotehnică aplicată;
b) rezolvare de probleme cu
texte ne-tehnice din alte
discipline de studiu ( ecologie,
geografie, fizică, biologie).

Martie

c) rezolvare de probleme cu
texte colectate din anumite
forumuri sau site-uri de pe
Internet;
d) rezolvare de probleme din
articole/reportaje ştiinţifice.

Observarea
activităţii elevilor în
timpul rezolvării
problemelor cu
diferite texte
Chestionarea
elevilor

Compunerea şi rezolvarea de
probleme cu 4 texte diferite
conform celor studiate
anterior.

Evaluarea
-textelor compuse
pentru probleme şi
rezolvarea
acestora
- rezolvării
diferitelor tipuri de
probleme

Fişa de observare a
activităţii de grup –
anexa 2
Chestionar de
înţelegere şi
capacitate de
extrapolare a
noţiunilor/conceptelor
predate – anexa 4
Fişa de evaluare a
problemelor
compuse pe baza
unor criterii stabilite
de comun acord cu
elevii – anexa 3
Test scrise
(identificarea datelor
din cele 4 categorii
de texte ale
problemelor şi
rezolvarea acestora)
– anexa 5

Aprilie

Aplicarea unui test de
identificare a datelor
problemelor şi rezolvarea
acestora din cele 4 categorii
de texte studiate
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3.2. Analiza rezultatelor
Prin derularea activităţilor şi evaluarea acestora cu ajutorul instrumentelor mai sus
menţionate, am realizat o analiză atentă a reacţiei elevilor la demersul didactic propus.
•
La rezolvarea de probleme cu texte concrete din disciplina Electrotehnică
aplicată, elevii au aplicat mecanic formulele/legile studiate, rezolvând în special sarcini
mai puţin complexe, ale căror cerinţe se identificau foarte uşor din datele problemei;
Ex: La bornele unui generator cu tensiunea electromotoare E=5V şi rezistenţa internă r
=1 ohm, se conectează un rezistor de rezistenţă R, prin care circulă un curent de
intensitate 2A.
a) Să se determine valoarea rezistorului.
b) Dacă valoarea rezistenţei R creşte de 10 ori cât
va indica contorul de energie în intervalul de timp de
2 minute?
Sarcina de lucru: Identificaţi datele problemei şi
rezolvaţi cerinţele.
La finalizarea sarcinii, am observat că 70% dintre
elevi rezolvă cu uşurinţă cerinţa punctului a) care
presupune simpla înlocuire a datelor în formulă şi
doar 30 % reuşesc să rezolve cerinţa punctului b)
mai complexă, care necesită transformări şi alte
calcule prealabile înlocuirii în formula finală. Elevii întâmpină greutăţi la corelarea
formulelor de calcul (în formula energiei electrice se utilizează puterea electrică, în
formula puterii se utilizează rezistenţa electrică anterior calculată) deoarece nu sunt
obişnuiţi cu analizarea problemelor şi nu au exerciţiul rezolvării acestora.
•
În etapa a doua de rezolvare de probleme cu texte ne-tehnice (fizică, ecologie,
geografie, biologie) elevii nu au mai aplicat mecanic formule/legi învăţate, au început săşi clarifice anumite concepte, au pus mai multe întrebări necesare pentru identificarea
corectă a datelor şi cerinţelor problemelor;
Ex: Înlocuind becurile incandescente de 75W cu lămpi fluorescente de 20W, în condiţiile
utilizării lor 10 ore zilnic, vă veţi amortiza investiţia în 5 ani.
Sarcina de lucru: Ce energie consumă fiecare bec în parte într-o lună? Dar în 5 ani?
Care ar fi raportul preţului celor două tipuri de becuri?
De această dată, am observat că 87% din elevi au rezolvat corect problemele propuse,
ceilalţi au avut greutăţi la identificarea datelor şi cerinţelor din cadrul setului de
probleme. O analiză comparativă ar duce la concluzia că implicarea elevilor în
rezolvarea problemelor cu alt text decât cel obişnuit duce la creşterea motivaţiei de
soluţionare a problemelor.
Evaluarea primelor două etape din cadrul proiectului de acţiune-cercetare s-a făcut pe
baza unei fişe individuale de observare atât a activităţii elevului în cadrul temei în clasă,
cât şi a corectitudinii rezolvării problemelor acasă şi în clasă.
Ca urmare a interpretării fişelor de observare în cadrul primei etape organizarea învăţării
s-a desfăşurat foarte simplu prin identificarea datelor problemei, fără a pune întrebări de
clarificare fie că aceste date erau identificate corect sau nu; în cadrul celei de-a doua
etape căutarea informaţiilor s-a făcut prin mai multe întrebări de clarificare.
Pe baza comparării fişelor individuale din cele 2 etape la cei 27 de elevi studiaţi am
observat:
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 o creştere a punctajului cu 2 puncte la 12 elevi;
 o creştere a punctajului cu 1 punct la 9 elevi;
 o stagnare a punctajului la 6 elevi;
 au fost absenţi 3 elevi.
Elevii la care s-a observat o creştere a punctajului au progresat prin exerciţiu în clasă
unde au pornit de la probleme de electrotehnică de complexitate redusă (19 probleme
propuse) care utilizau doar aplicarea unei formule şi au ajuns să rezolve probleme mai
complexe utilizând o succesiune de formule; mai mult, aceştia au ajuns să identifice
datele şi cerinţele problemelor cu caracter ecologic, nespecifice electrotehnicii.
•
În cadrul celei de-a treia etape de rezolvare de probleme cu texte colectate din
anumite forumuri sau site-uri de pe Internet elevii au realizat legătura între electrotehnică
şi practică, în sensul utilizării formulelor şi legilor studiate pentru realizarea unei instalaţii
electrice de iluminat sau căldură în propria locuinţă/cabană.
Ex: Pornesc acest topic, pentru că toţi cei care construiesc case, fie în regie proprie, fie
cu o firmă, se lovesc de probleme de genul:
- nu am gaze aproape (cost prohibitiv de instalare);
- nu vreau să stau să încarc lemne în centrală.
Mai mult, e de preferat să putem face un calcul al necesarului termic ÎNAINTE de a face
casa, şi a ne propune meşterul, ochiometric, tot felul de soluţii bazate pe experienţa lui,
de care nu s-a mai interesat ulterior niciodată.
De exemplu casa mea are living de 37 mp, bucătărie de 16mp, baie de 3 mp şi un
dormitor de 12 mp. Evident există 1 hol la intrare, iar înălţimea încăperilor este de 2,5 m.
Pereţii sunt din cărămidă porotherm de 25 + 5 cm polistiren la exterior, şi rigips la
interior. Structura de rezistenţă: beton cu stâlpi şi grinzi. Acoperişul vrem să-l facem din
ţiglă metalică, evident izolat la interior.
Partea proastă e că această casă e cam în câmp şi voi avea nevoie de un generator
electric atât pentru încălzire cât şi pentru iluminat.
Se poate face un calcul energetic atât pentru încălzire cât şi pentru iluminat?
De la specialişti am primit un pliant cu date tehnice, dar nu mă prea descurc.
Ştiu că în toate încăperile voi avea becuri cu puterea de 100W (cu excepţia băii unde voi
avea 60W). De asemenea, în bucătărie voi avea un cuptor electric de 750W, iar la
chiuvetă un boiler de 500W. La baie îmi voi instala un boiler de 1,5KW.
Pentru a ajuta persoana care s-ar afla în această dilemă, ar trebui să calculaţi puterea
electrică necesară pentru iluminat şi aparatura electrocasnică precum şi energia
electrică consumată într-o lună ştiind că cele 2 boilere vor funcţiona timp de 1 oră zilnic,
cuptorul 1 oră zilnic, iar becurile vor fi simultan aprinse 5 ore zilnic.
Ştiind că pentru a încălzi 1mc e nevoie de 15W putere electrică calculaţi puterea
electrică necesară pentru a instala radiatoare electrice în încăperile care se doresc
încălzite, precum şi consumul de energie electrică zilnic pentru a încălzi casa.
Aceste probleme i-au ajutat pe elevi să înţeleagă aplicabilitatea noţiunilor tehnice
studiate. Aceştia au creat reţele de discuţii în cadrul şi în afara grupelor de lucru,
manifestând curiozitate pentru rezolvarea problemelor. Şapte elevi din cei 27 prezenţi au
întâmpinat greutăţi la identificarea cerinţelor din textul problemelor deoarece nu au reuşit
să identifice toate datele problemei, chiar dacă acestea se regăseau şi în ultima parte a
textului. Pentru aceşti elevi am format 2 grupuri separate, care au studiat mai multe texte
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din care trebuiau extrase datele, apoi cerinţele. Doar după ce au reuşit să identifice
corect datele problemei („ce se dă şi ce se cere”) au început să lucreze la rezolvarea ei.
•
La rezolvarea de probleme din articole/reportaje ştiinţifice din cadrul etapei 4,
elevii întâmpină greutăţi la citirea în întregime a articolului. De aceea tema de lucru se
desfăşoară în grupe cu sarcini concrete pentru fiecare membru al echipei.
Ex: Conform unui studiu PHARE, potenţialul eolian al României este de circa 14.000
MW putere instalată, respectiv 23.000 GWh producţie de energie electrică pe an. Acesta
este potenţialul total. Considerând doar potenţialul tehnic şi economic amenajabil, de
circa 2.500 MW, producţia de energie electrică corespunzătoare ar fi de aproximativ
6.000 GWh pe an, ceea ce ar însemna 11% din producţia totală de energie electrică a
ţării noastre.
Pentru a înţelege semnificaţia cifrelor de mai sus trebuie subliniate câteva lucruri:
- 6.000 GWh se pot obţine prin arderea a 6.500.000 tone de cărbune, 1,5 miliarde metri
cubi de gaz sau 1.200.000 tone păcură;
- 6.000 GWh = 1.200.000 tone păcură = 300.000.000 $ anual. Altfel spus o reducere a
importurilor de păcură cu peste 1,2 milioane tone şi o economie anuală de peste 300
milioane de dolari.
- 6.000 GWh energie electrică produsă în termocentrale pe cărbune, duc la eliminarea în
atmosferă a peste 7 milioane tone bioxid de carbon. Prin producerea aceleiaşi cantităţi
de energie în centrale eoliene emisiile de bioxid carbon ar fi zero.
- 6.000 GWh energie electrică produsă în centrale eoliene ar duce la crearea unui număr
de peste 7.500 locuri de munca permanente şi cel puţin încă pe atât locuri de muncă
temporare.
Sarcina de lucru:
Ce producţie totală de energie are ţara noastră?
Dacă s-ar produce 1000 GWh pe an din centralele eoliene, ce economie de cărbune sar produce?
12 elevi au ajuns să reformuleze textul problemelor astfel încât să-i ajute în identificarea
datelor şi cerinţelor, precum şi în rezolvarea acestora. De asemenea, elevii au acumulat
informaţii şi din alte domenii, nu doar cele tehnice, pe care le-au transferat într-un limbaj
tehnic (formule şi calcule matematice), comunicând şi ajutându-se unii pe alţii.
Evaluarea următoarelor două etape s-a făcut pe baza unor fişe de evaluare a activităţii
grupului care a urmărit organizarea
informaţiilor, cooperarea şi rezolvarea
problemelor. Pe baza comparării fişelor de
grup din cele 2 etape, am observat
următoarele:
 în ceea ce priveşte organizarea
învăţării, căutarea informaţiilor,
asumarea rolurilor, cooperarea şi
ascultarea activă, o creştere a
punctajului între cele 2 etape evaluate
cu 1 punct la 19 elevi şi o stagnare de
punctaj la 9 elevi ( 3 elevi absenţi).
Acest lucru mi-a indicat /demonstrat o
dezvoltare a abilităţilor de cooperare în grup la rezolvare de probleme cu texte
din categoria topicelor de pe forumuri/ Internet şi articolelor ştiinţifice, precum şi o
exersare a gândirii critice la elevi prin analiza textului şi reformularea acestuia în
vederea transpunerii în formule specifice electrotehnicii.
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în ceea ce priveşte rezolvarea problemelor, un procent de 87% dintre elevi
reuşesc o rezolvare corectă, integrală a problemelor din etapa 3 şi doar 69%
dintre elevi rezolvă corect şi integral problemele din etapa 4. Această diferenţă a
apărut datorită interpretării datelor din tipul de text folosit. Textul din etapa 3 este
mai cunoscut elevilor prin accesul zilnic la Internet, pe când un articol ştiinţific din
etapa 4 este mai rar întâlnit şi astfel mai greu de interpretat şi transformat în date
şi cerinţe. Depăşirea acestor dificultăţi s-a realizat prin mai multe teme de casă
care să cuprindă analiza unor articole ştiinţifice din punctul de vedere al datelor
prezentate şi al cerinţelor formulate (implicit sau explicit).

La finalizarea celor 4 etape am aplicat un chestionar (anexa 3) prin care am urmărit să
surprind părerea elevilor despre analizarea şi rezolvarea problemelor propuse. Astfel leam cerut să exprime aspectele pozitive şi negative ale activităţii din punctul de vedere al
utilităţii practice, al transdisciplinarităţii /interdisciplinarităţii demersului şi al gradului de
învăţare/ înţelegere.
Categorie

Utilitate practică

Aspecte pozitive

- ne pot ajuta în viitor,
- sunt folositoare în
viaţă
- ne ajută în meserie
- am învăţat să ne
descurcăm să
rezolvăm probleme
indiferent de felul cum
sunt scrise

Aspecte negative

Transdisciplinaritate/
interdisciplinaritate
- învăţăm multe
lucruri interesante
- mi-au plăcut
problemele de nivel
4 deoarece am
învăţat şi alte lucruri
interesante

- conţin date care nu
ne ajută la rezolvare
- cerinţele la unele
probleme sunt greu
de înţeles
- câteodată la
problemele de nivel
4 nu ştiu cum să
încep

Învăţare/înţelegere
- ne ajută să gândim
logic
- reţinem mai uşor
formulele
- problemele de
gradul 3 şi 4 ... deşi
sunt foarte lungi
rezolvarea lor este
uşoară
- am înţeles
problemele de la
toate cele 4 nivele
- problemele par
grele la prima
vedere, dar sunt
uşoare dacă stăm
să le gândim
- sunt multe
formule,
- sunt complicate,
- conţin prea multă
teorie
- unele probleme
sunt greu de înţeles,
în special cele de la
nivel 3 si 4.

•
Următoarea etapă în proiectul de acţiune-cercetare a constat în compunerea de
probleme care să se încadreze în cele 4 categorii de texte parcurse la clasă. Astfel,
elevii au avut ca temă de vacanţă următoarele cerinţe:
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1. Compuneţi textul unei probleme asemănătoare cu cele rezolvate la
nivelul 1. Identificaţi datele şi cerinţele din text. Rezolvaţi cerinţele aplicând
formulele corespunzătoare şi calculele matematice necesare.
2. Compuneţi textul unei probleme asemănătoare cu cele rezolvate la
nivelul 2. Identificaţi datele şi cerinţele din text. Rezolvaţi cerinţele aplicând
formulele corespunzătoare şi calculele matematice necesare.
3. Compuneţi textul unei probleme asemănătoare cu cele rezolvate la
nivelul 3. Identificaţi datele şi cerinţele din text. Rezolvaţi cerinţele aplicând
formulele corespunzătoare şi calculele matematice necesare.
4. Compuneţi textul unei probleme asemănătoare cu cele rezolvate la
nivelul 4. Identificaţi datele şi cerinţele din text. Rezolvaţi cerinţele aplicând
formulele corespunzătoare şi calculele matematice necesare.
Punctajul acordat este conform grilei din anexa 4.
Această temă de vacanţă a fost realizată de 66% (18 elevi) dintre elevii clasei. Dintre
aceştia
 17% (4 elevi) au obţinut un punctaj între 12-16,
 35% (8 elevi) punctaj între 8-12 şi
 24% (6 elevi) punctaj între 6-8.
Punctajul maxim care se poate obţine este 18 puncte.
Elevii care au obţinut punctaj mai mic au compus probleme ambigue, cu informaţie
haotic structurată, fără corelaţie între concept şi textul scris şi fără a fi creative. De
asemenea, problemele erau greşit rezolvate chiar dacă datele şi cerinţele au fost
identificate corect.
•
Ultima etapă a proiectului a fost aplicarea unui test de identificare a datelor
problemelor şi rezolvarea acestora din cele 4 categorii de texte studiate. Elevii au
demonstrat o bună înţelegere a textului problemelor prin acumularea unui punctaj mare
în urma efectuării sarcinii de identificare a datelor şi cerinţelor problemelor, dar nu au
avut un punctaj la fel de mare la rezolvarea integrală corectă a problemelor mai ales din
cauza calculelor matematice greşit realizate.
Realizând o comparaţie între analizarea fişelor de observare a elevilor aferente celor 4
categorii de probleme şi rezultatele obţinute de elevi la evaluarea finală am observat:
 elevii identifică cu uşurinţă datele şi cerinţele problemelor indiferent de nivelul 1,
2, 3 sau 4 al problemelor în proporţie de 73%;
 elevii rezolvă cu uşurinţă problemele de nivel 1 şi 2 în proporţie de 89% (în
creştere faţă de procentul de la finalul etapelor 1 şi 2) datorită formării deprinderii
de rezolvare de probleme pe parcursul lecţiilor;
 elevii rezolvă problemele de nivel 3 în proporţie de 79% ( în scădere faţă de
procentul de la finalul etapei 3) datorită calculelor matematice numeroase, greşit
realizate;
 elevii rezolvă problemele de nivel 4 în proporţie de 58% (în scădere faţă de
procentul de la finalul etapei 4) datorită dificultăţilor de transformare a articolului
ştiinţific în limbaj tehnic.
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4. Concluzii:
Utilizarea diferitelor tipuri de texte în prezentarea problemelor din domeniul
electrotehnicii a dezvoltat capacitatea elevilor de înţelegere a noţiunilor/conceptelor din
domeniul tehnic. Elevii au început să nu se mai bazeze pe memorarea formulelor şi
aplicarea lor mecanică în efectuarea unor calcule. De asemenea, majoritatea elevilor au
reuşit să identifice aplicabilitatea unor formule sau legi considerate „pur teoretice” în
viaţa de zi cu zi.
Din chestionarul aplicat elevilor reiese că abordarea problemelor de electrotehnică prin
patru modalităţi diferite îi ajută să gândească logic, să prelucreze informaţiile indiferent
de modul de prezentare şi să le transforme într-un limbaj tehnic al formulelor şi
calculelor matematice.
O alternativă pentru obţinerea unui rezultat mai bun într-o nouă intervenţie pentru
rezolvarea unor probleme asemănătoare sau identice cu cea identificată la demararea
acţiunii-cercetare ar putea fi:
- utilizarea doar a 2, maxim 3 categorii de texte pentru prezentarea problemelor pentru a
putea aloca timp suficient formării deprinderilor de analiză şi interpretare a acestora;
- utilizarea unei singure fişe de observare pe parcursul tuturor etapelor din cadrul
proiectului acţiune-cercetare, deoarece a fost foarte greu de realizat o comparaţie în
ceea ce priveşte comportamentul elevului pe parcursul celor 4 etape (primele două
categorii de probleme au fost analizate cu fişe individuale, iar următoarele două categorii
au fost analizate cu fişe de grup);
- sarcini de lucru graduale la analizarea textului problemelor. De exemplu, identificarea
doar a datelor tehnice din text, apoi identificarea datelor care intră în componenţa unor
formule, identificarea cerinţelor şi – abia după formarea deprinderii de identificare
corectă a datelor - rezolvarea problemei.
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5. Anexe
Anexa 1 - Fişa de observare a activităţii elevului
3
2
Uneori identifică
Întotdeauna
Organizarea
identifică datele datele problemei
învăţării
şi defineşte
problemei,
sarcinile de
defineşte
lucru
sarcinile de
lucru şi
schiţează
abordări de
lucru
Câteodată pune
Întotdeauna
Căutarea
întrebări, caută
pune întrebări,
informaţiilor
date
caută date
corespunzătoare corespunzătoare
subiectului, cere subiectului
clarificări.
Rezolvarea
problemelor

Se implică activ
în rezolvarea
problemelor.
Caută soluţii
alternative.
Identifică
posibilităţi de
aplicare în viaţa
de zi cu zi.
Reformulează
etapele
rezolvării
problemei.

Se implică în
rezolvarea
problemelor.
Identifică
posibilităţi de
aplicare în viaţa
de zi cu zi.

TOTAL
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1
Defineşte
sarcinile de
lucru

Caută date dar
nu întotdeauna
corespunzătoare
subiectului,
pune eventual
întrebări
Se implică în
rezolvarea
problemelor.

Punctaj
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Anexa 2 - Fişa de observare a activităţii grupului

Organizarea
învăţării

Căutarea
informaţiilor

Asumarea
rolurilor
Cooperare

Ascultare
activă

3
Fiecare elev
identifică datele
problemei,
defineşte
sarcinile de
lucru şi
schiţează
abordări de
lucru
Fiecare elev
pune întrebări,
caută date
corespunzătoare
subiectului, cere
clarificări.

2
Unii elevi
identifică datele
problemei şi
definesc
sarcinile de
lucru

1
Unii elevi
definesc
sarcinile de
lucru

Unii elevi
câteodată pun
întrebări, caută
date
corespunzătoare
subiectului

Unii elevi caută
date dar nu
întotdeauna
corespunzătoare
subiectului, pun
eventual
întrebări

Fiecare elev îşi
asumă cu
responsabilitate
rolul în grup
Toţi elevii
împărtăşesc
multe idei şi
contribuie cu
informaţii
adecvate la
subiect.

Unii elevi îşi
asumă rolul din
grup.

Puţini elevi îşi
asumă rolul în
grup.

Elevii
împărtăşesc idei
când sunt
solicitaţi şi le
permit şi altora
să o facă.

Elevii
împărtăşesc idei
ocazional, când
sunt solicitaţi

Se încurajează
între ei ca să- şi
expună ideile.
Toţi elevii se
ascultă şi
încurajează
membrii echipei
în dezvoltarea
ideilor.

Toţi elevii se
ascultă între ei
Arătă
receptivitate faţă
de ideile
celorlalţi.

Sunt preocupaţi
de fiecare dată
de ideile lor şi
ajută la
dezvoltarea lor
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Întrerup deseori
discuţiile.

Unii elevi se
ascultă
câteodată.
Câteodată iau în
considerare
ideile celorlalţi.

Punctaj
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Rezolvarea
problemelor

3
Toţi elevii se
implică activ în
grup pentru
rezolvarea
problemelor.
Caută soluţii
alternative şi
stimulează
munca
diferenţiată în
cadrul grupului.

2
Unii elevi oferă
sugestii pentru
rezolvarea
problemelor.
Unii elevi ajută
grupul să ia
decizii

1
Unii elevi oferă
câteodată
sugestii pentru
rezolvarea
problemelor

Punctaj

Câteodată ajută
grupul să ia
decizii.

Ajută grupul în
luarea deciziilor
corecte.
TOTAL
Anexa 3 - Fişa de evaluare a problemelor compuse
Criteriul : conţinut
0 1 2 3 4 Problemele sunt uşor de citit.
0 1 2 3 4 Informaţia este bine organizată.
0 1 2 3 4 Problemele conţin informaţii corecte din punct de vedere ştiinţific.
0 1 2 3 4 Problemele sunt relevante în concordanţă cu noţiunile/conceptele predate.
0 1 2 3 4 Problemele sunt creative şi interesante.
Criteriul : rezolvare
0 1 2 3 4 Sunt identificate corect datele problemei.
0 1 2 3 4 Sunt identificate corect cerinţele problemei.
0 1 2 3 4 Sunt rezolvate parţial problemele.
0 1 2 3 4 Sunt rezolvate corect şi integral problemele.
Anexa 4 - Chestionar
1.
Numeşte o noţiune/concept/lege/teoremă care ai înţeles-o cel mai bine la
Electrotehnică aplicată.
2.
Numeşte o noţiune/concept/lege/teoremă care ai studiat-o la altă disciplină şi ai
aplicat-o în rezolvarea problemelor la electrotehnică aplicată.
3.
Numeşte o noţiune/concept/lege/teoremă care ai înţeles-o mai bine de la alte
discipline similare. De ce crezi că nu ai înţeles la electrotehnică aplicată?
4.
Scrie 3 aspecte pozitive şi 3 aspecte negative referitor la tipurile de probleme
rezolvate până acum la electrotehnică aplicată.
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Anexa 5 - Evaluarea testului scris

Identificarea
corectă a
datelor
problemei
Identificarea
corectă a
cerinţelor
Rezolvare
corectă parţială
Rezolvare
corectă
integrală
Din oficiu 2 p

Problema
nivel 1
0,25p

Problema
nivel 2
0,25p

Problema
nivel 3
0,25p

Problema
nivel 4
0,25p

0,25p

0,25p

0,25p

0,25p

0,5p

0,5p

0,5p

0,5p

1p

1p

1p

1p
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