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Liceul Teoretic Orizont

Primul Liceu Teoretic Orizont (anterior Liceul
moldo-turc) şi-a început activitatea în R. Moldova în
anul 1993, în or. Ceadîr-Lunga. În anul 1994, şi-a
deschis uşile o instituţie de învăţămînt similară în
mun. Chişinău, în sect. Buiucani, iar în anul 1999 a
fost inaugurată cea de-a treia filială, în sect.
Ciocana. Începutul anului de studii 2010-2011 a fost
marcat de deschiderea celei de a patra instituţii de
învăţămînt din reţeaua Orizont , în or. Durleşti.
Procesul educaţional din instituţie este realizat de
către cadre didactice de înaltă calificare, cu viziuni
moderne
în
abordarea
tehnologiilor
de
predare-învăţare inovatoare. Din cei 138 de profesori şi 12 educatori, 17 deţin grad didactic superior,
25 – grad didactic II, 55 – grad didactic I, iar 11 sînt
doctori în ştiinţe.
Liceele Orizont
şi-au propus drept strategie
educaţională prioritară formarea unor personalităţi
competente, iar printre obiectivele majore urmărite
se numără:
• promovarea unui management participativ de
performanţă prin implicarea cît mai activă a
tuturor membrilor corpului profesoral;
• corelarea optimă a tehnologiilor tradiţionale cu
cele moderne în vederea eficientizării randamentului şcolar;
• implementarea cu un randament înalt a tehnologiilor educaţionale avansate în scopul formării
competenţelor necesare la elevi;
• crearea condiţiilor optime pentru realizarea
potenţialului intelectual şi creativ al elevilor dotaţi;

•

implementarea strategiilor educaţionale de
individualizare şi diferenţiere în procesul de
predare-învăţare-evaluare
în
vederea
identificării şi promovării elevilor performanţi;
• formarea la elevi a competenţelor de selfmanagement;
• menţinerea şi extinderea parteneriatului cu alte
instituţii etc.
Liceele Orizont
se impun printr-o bază
tehnico-materială la zi, printr-un set variat de
echipamente interactive şi aparate audio-vizuale,
care oferă tuturor profesorilor şi elevilor oportunitatea de a valorifica la maximum în demersul
educaţional sistemul multimedia.
În licee funcţionează catalogul electronic, plasat în
reţeaua Internet, prin intermediul căruia părinţii pot
lua cunoştinţă, în orice moment al zilei, de notele
copiilor şi de obiecţiile profesorilor.
Abordarea curriculară oferă sistemelor educaţionale posibilitatea de a răspunde provocărilor
timpului, schimbărilor tot mai accelerate din toate
sferele vieţii umane: ştiinţific, tehnic, cultural, social,
politic şi economic. Respectarea principiilor curriculare presupune modernizarea şi dezvoltarea
continuă a acestuia, racordarea la noi realităţi, la
nevoile actuale şi de viitor ale generaţiei în creştere.
De aceea, procesul educaţional în liceu este
organizat în baza Curriculumului Naţional. Curriculumul la Decizia Şcolii este circumscris de Planulcadru de învăţămînt.
(continuare Coperta 3)

C u p r i n s

QUO VADIS?
Anatol Gremalschi
Modernizarea învăţămîntului preuniversitar prin implementarea pe scară largă
a tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor................................................................................. 2

Revistă de teorie şi practică educaţională
a Centrului Educaţional
PRO DIDACTICA
Nr. 6 (64), 2010
Colegiul de redacţie:
Gabriel Albu (România)
Silvia Barbarov
Svetlana Beleaeva (Israel)
Nina bernaz
Viorica bolocan
Paul clarke (Marea Britanie)
Olga Cosovan
Alexandru CriŞan (România)
Constantin CucoŞ (România)
Otilia Dandara
Ion DEDIU
Gheorghe DUCA
Viorica GoraŞ-Postică
Vladimir GUŢU
Kurt meredith (sua)
Liliana NICOLAESCU-ONOFREI
Vlad PÂslaru
Carolina Platon
Igor Povar
Nicolae Prodan
Emil Stan (România)
Echipa redacţională:
Redactor-şef:
Mariana Vatamanu-Ciocanu
Tehnoredactare şi design grafic:
Nicolae Susanu
Prepress: Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Tipar: Combinatul Poligrafic, mun. Chişinău
Tiraj: 1100 ex.

Articolele publicate nu angajează în nici un fel
instituţiile de care aparţin autorii, tot aşa cum nu
reflectă poziţia finanţatorilor.

Adresa redacţiei:

str. Armenească, 16/2, mun. Chişinău
MD-2012, Republica Moldova
tel: 542976, fax: 544199
E-mail: didacticapro@prodidactica.md
www.prodidactica.md/revista
ISSN 1810-6455

© Copyright Centrul Educaţional
PRO DIDACTICA

Evenimente CEPD
Lilia Nahaba
Comunităţi şcolare în acţiune: Crearea condiţiilor pentru persistarea în şcoală
a elevilor din familiile social-vulnerabile......................................................................................... 6
Lilia Nahaba
Servicii la solicitarea beneficiarului............................................................................................... 7
ex cathedra
Sergiu Corlat
Integrarea portofoliilor de predare şi învăţare. Metaportofoliul.................................................... 8
Silviu Gîncu
Utilizarea şabloanelor în limbajul C++........................................................................................ 12
Mapamond pedagogic
Viorica Goraş-postică
Masa rotundă: Colaborarea educaţională cu Polonia – experienţe şi oportunităţi.................... 16
Tatiana Cartaleanu
Un drum care duce spre civilizaţie............................................................................................... 17
Rodica Solovei
Sistemul polonez de formare profesională continuă a cadrelor didactice................................ 18
Viorel Bocancea
Din experienţa sistemului de învăţămînt polonez în implementarea instruirii la distanţă..... 19
Lia Sclifos
Riscuri şi oportunităţi ale profesiei de pedagog.......................................................................... 20
Educaţie de gen
Dana TerZi
Gînduri la sfîrşit de an................................................................................................................... 22
Docendo discimus
Daniela State
Portretul profesional al pedagogului............................................................................................ 24
Viorica OleinIc
Inteligenţa emoţională................................................................................................................... 25
Lilia Ivanov
Formarea şi dezvoltarea personalităţii în procesul de implementare a curriculumului
modernizat la disciplina Informatica............................................................................................ 27
Sergiu Corlat
Elemente de instruire la distanţă şi de autoinstruire în pregătirea elevilor pentru
concursurile informatice Instruirea la distanţă .......................................................................... 29
Diana Cheianu-Andrei, Viorica Goraş-Postică, Rima Bezede
Parteneriatul şcoală-familie: de la pasivitate la implicare......................................................... 32
Cuvînt. Limbă. Comunicare.
Inga Saftenco
Compunerea – mijloc important de dezvoltare a comunicării orale şi scrise.......................... 36
Halil Serrac
Tehnologiile moderne la orele de limba engleză.......................................................................... 38
Daniela Munca
Dezvoltarea competenţelor digitale prin intermediul portofoliilor online................................ 40
exercito, ergo sum
Valentina Moţpan
Utilizarea calculatorului la lecţiile de chimie.............................................................................. 43
Elena Ceban
Modalităţi de antrenare şi dezvoltare a atenţiei elevilor – succesul reuşitei şcolare................ 45
Silvia Petrovici-Guzun
Istoria vie în sălile de clasă............................................................................................................ 47
Ludmila Ţurcanu
Predarea asistată de calculator a unei ore de informatică......................................................... 49
Dicţionar
Sorin Cristea
Informatizarea educaţiei/învăţămîntului..................................................................................... 54

c

u

p

r

i

n

s

QUO VADIS?

Modernizarea învăţămîntului
preuniversitar prin
implementarea pe scară largă a
tehnologiei informaţiei şi a
comunicaţiilor
Anatol Gremalschi
doctor habilitat, profesor universitar

Educaţia trebuie să răspundă operativ
la provocările tehnologiilor
informaţionale

Cu circa 25 de ani în urmă, în şcolile din R. Moldova
apăreau primele calculatoare. Privite pe atunci de foarte
mulţi pedagogi şi elevi ca maşini exotice, destinate doar
să „ronţăie” numere şi să rezolve ecuaţii matematice,
aceste aparate au schimbat profund mediul de predareînvăţare, creînd un spaţiu informaţional global. Astăzi,
în acest spaţiu virtual, cadrele didactice, elevii şi părinţii pot găsi cele mai diverse informaţii, atît utile, cît
şi nu prea, care, cu regret, uneori substituie abordările
profunde şi munca asiduă de a produce şi a însuşi cunoştinţe prin simple navigări pe Internet şi operaţii de
tipul cut-and-paste (copie-şi-lipeşte). Una dintre cauzele
acestui fenomen o constituie ruptura ce s-a format între
realizările tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor
şi evoluţiile înregistrate în ştiinţele educaţiei, care cu
greu se despart de metodele tradiţionale de predareînvăţare-evaluare.
Pare paradoxal, dar implementarea pe scară largă a
tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în învăţămîntul preuniversitar din ţara noastră se confruntă nu atît cu
insuficienţa de calculatoare şi accesul limitat la Internet,
cît cu atitudini preconcepute a unor cadre didactice şi cu
lipsa suportului metodologic şi a softurilor educaţionale
destinate realizării instruirii asistate de calculator.



Deşi accesul la calculatoare creşte, ele
nu prea sînt utilizate pentru instruire

Conform datelor ultimului sondaj, ponderea cetăţenilor R. Moldova care utilizează calculatorul şi Internetul este de circa 40%. Accentuăm faptul că, în cazul
persoanelor tinere, din grupul de vîrstă de 16-25 de
ani, această pondere este cu mult mai mare decît media
pe ţară, atingînd circa 80%. Evident, pentru persoanele
din acest grup, calculatorul şi Internetul au devenit deja
mijloace cotidiene obişnuite, ce pot fi utilizate pe larg atît
pentru învăţare, cît şi pentru divertisment. Însă analiza
răspunsurilor date de respondenţii din această categorie
de vîrstă relevă faptul că cel mai des Internetul este utilizat
pentru: jocuri (70%), descărcarea filmelor şi a muzicii
(64%), vizionarea filmelor (59%), discuţiilor prieteneşti
(58%) etc. şi mai puţin pentru activităţi de instruire şi
educaţie (54%). Semnificativ este şi faptul că doar 43%
din respondenţii de 16-25 de ani au indicat că utilizează
Internetul pentru obţinerea informaţiilor legate de instituţiile culturale (programele teatrelor, cinematografelor,
muzeelor, sălilor de concerte etc.).
Cauzele acestor fenomene sînt multiple, însă un rol
important în extinderea domeniilor de utilizare a calculatoarelor şi a Internetului în educaţie îl au formarea de competenţe digitale, mobilizarea cadrelor didactice şi crearea
de softuri educaţionale atractive, ce ar putea fi utilizate atît
la lecţii, cît şi în procesul de pregătire individuală.
	 Fişele de raportare a cetăţenilor R. Moldova, Studiu
sociologic realizat cu suportul Băncii Mondiale, Agenţiei
Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională,
PNUD Moldova, 2010.
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Figura 1. Utilizarea Internetului de către persoanele de 16-25 de ani
Sursa: Institutul de Politici Publice şi Magenta Conculting, 2010

Practica mai multor
ţări cu succese remarcabile în domeniul informatizării învăţămîntului ne demonstrează
că factorul principal,
care impulsionează
aplicarea pe scară largă a tehnologiei informaţiei în educaţie, îl
reprezintă formarea de
competenţe digitale atît
la elevi, cît şi la cadre
didactice. Prin urmare,
modernizarea Curriculumului învăţămîntului
primar şi secundar general, efectuată în anul
2010 prin trecerea de la obiective la competenţe şi includerea explicită a competenţelor digitale în categoria
competenţelor-cheie pe care trebuie să le formeze/performeze sistemul educaţional, va avea un impact benefic
de lungă durată asupra învăţămîntului.
Astfel, conform noului Curriculum, competenţele
digitale transdisciplinare în domeniul tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor includ: competenţa de a utiliza
în situaţii reale instrumentele cu acţiune digitală şi competenţa de a crea documente în domeniul comunicativ
şi informaţional şi de a utiliza serviciile electronice,
inclusiv reţeaua Internet, în situaţii reale.
În scopul stabilirii competenţelor specifice la Informatică ce trebuie formate/performate la elevi au
fost analizate atît experienţa R.Moldova şi a altor ţări
cu un traseu istoric similar, cît şi a ţărilor care se află
pe primele poziţii în clasamentul dezvoltării umane.
Principalele aspecte supuse
analizei au fost rezultatele
elevilor din R. Moldova la
Informatică, conţinutul şi
volumul materiilor predate
în învăţămîntul secundar
general, perceperea rolului
acesteia de către profesori,
elevi şi părinţi, cerinţele
înaintate de universităţi şi
de lumea muncii faţă de
nivelul de pregătire digitală
a absolvenţilor.
Dacă pornim de la
prezumţia nevinovăţiei şi
	

considerăm notele elevilor ca fiind imparţiale, veridice
şi relevante, putem afirma că rezultatele studierii disciplinei Informatica sînt foarte bune, elevii înregistrînd
progrese semnificative. Astfel, în cazul absolvenţilor
de liceu, promoţia 2010, în ansamblu pe ţară, mediile
notelor au fost: 7,73 pentru cl. X, 7,68 pentru cl. XI şi
8,37 pentru cl. XII. O situaţie similară se atestă şi în
cazul medianelor, respectiv, 7,87; 7,82 şi 8,54. Aceste
rezultate combat opinia unor cadre didactice care afirmă
că materiile predate în cadrul disciplinei Informatica sînt
inaccesibile pentru majoritatea elevilor.
Figura 2. Media şi mediana notelor la Informatică
din anexele la diplomele de BAC, promoţia 2010
Sursa: Agenţia de Evaluare şi Examinare, 2010

Didactica Pro..., Nr.6 (64) anul 2010

Formarea competenţelor digitale la elevi

Informatică, Curriculum pentru cl. X-XII, Ch., 2010.
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informaţiei şi a comunicaţiilor
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Un alt aspect important, luat în considerare la
stabilirea competenţelor specifice la Informatică ce
trebuie formate/performate la elevi, a fost raportul
între cunoştinţele fundamentale şi cele aplicative.
S-a constatat că o anumită parte din profesori, elevi
şi părinţi pun accentul doar pe aspectele aplicative
de moment ale informaticii, confundînd, de exemplu,
abilităţile practice de lucru la tastatură cu metodele
de procesare a textelor, simpla vizualizare a paginilor
Web cu metodele de căutare exhaustivă a informaţiei
etc. Mai mult ca atît, uneori s-a atestat şi o rezistenţă
voalată faţă de formarea/performarea competenţelor ce
ţin de gîndirea algoritmică şi cultura informaţională:
aplicarea metodelor de analiză şi sinteză pentru soluţionarea problemelor legate de prelucrarea automatizată a informaţiei, elaborarea modelelor informatice a
obiectelor, sistemelor şi proceselor frecvent întîlnite în
activitatea cotidiană. Evident, astfel de abordări nu au
fost susţinute de mediul universitar şi de reprezentanţii
lumii muncii, care au insistat asupra faptului că şcoala
trebuie să pregătească nu numai consumatori pasivi
de tehnologii informaţionale, dar şi viitori creatori şi
producători de astfel de tehnologii.
În baza unui compromis rezonabil, luînd în considerare opiniile tuturor factorilor interesaţi (elevi, părinţi,
cadre didactice din şcoli, colegii şi universităţi, reprezentanţi ai mediului academic şi ai lumii muncii), în
Curriculumul şcolar la Informatică, versiunea 2010, au
fost stabilite următoarele competenţe specifice ce trebuie
formate/performate la elevi: a) formarea unei viziuni
ştiinţifice asupra componentei informatice în societatea
contemporană; b) cunoaşterea proceselor, principiilor
şi metodelor de codificare şi decodificare a informaţiei
în scopul realizării comunicării interumane – sistem
informatic; c) identificarea structurii generale a sistemelor digitale, a principiilor de funcţionare a sistemelor de transmitere, stocare şi prelucrare a informaţiei;
d) elaborarea modelelor informatice ale obiectelor,
sistemelor şi proceselor frecvent întîlnite în activitatea
cotidiană; e) aplicarea metodelor de algoritmizare, de
formalizare, de analiză, de sinteză şi de programare
pentru soluţionarea problemelor legate de prelucrarea
automatizată a informaţiei; f) translarea algoritmilor
frecvent utilizaţi într-un limbaj de programare de nivel
înalt; g) colectarea, păstrarea şi prelucrarea informaţiei
cu ajutorul aplicaţiilor software specializate; h) crearea
şi elaborarea documentelor Web; i) efectuarea experimentelor virtuale, rezolvarea problemelor de activitate
cotidiană şi elaborarea de modele ale fenomenelor
studiate, folosind aplicaţii, laboratoare şi medii digitale
educaţionale; interpretarea rezultatelor obţinute; k)
folosirea competenţelor informatice pentru căutarea
şi selectarea informaţiilor în interes de autoinstruire şi
de orientare profesională; l) respectarea dreptului de



autor asupra resurselor digitale, a normelor de etică şi
securitate informaţională, protejarea de infracţiunile
informatice.
Indiscutabil, trecerea de la obiective la competenţe şi
mutarea accentului de pe metodele “copie-şi-lipeşte” pe
cele care formează o viziune integrată asupra tehnologiei
informaţiei şi a comunicaţiilor, care dezvoltă gîndirea
algoritmică şi formează cultura informaţională, necesită,
în primul rînd, reconceptualizarea modului de pregătire iniţială şi continuă a profesorilor de informatică,
dezvoltarea competenţelor digitale ale tuturor cadrelor
didactice ce activează în învăţămîntul preuniversitar.
Formarea competenţelor digitale la
cadrele didactice din învăţămîntul
preuniversitar

Este cunoscut faptul că R. Moldova se confruntă cu
dificultăţi semnificative în recrutarea şi reţinerea cadrelor didactice calificate în instituţiile de învăţămînt. În
pofida măsurilor întreprinse de autorităţi în ultimii ani −
majorarea salariilor, extinderea admiterii la facultăţile cu
profil pedagogic, stabilirea unor facilităţi pentru tinerii
pedagogi ce sînt repartizaţi să lucreze în instituţiile de
învăţămînt în localităţile săteşti ş.a. −, corpul didactic
continuă să îmbătrînească, este în continuă creştere
fluctuaţia cadrelor didactice, multe discipline, cel mai
des şi Informatica, sînt predate de către persoane ce
nu au o pregătire profesională în domeniile respective.
Evident, în astfel de condiţii, nu ne putem aştepta la
o schimbare radicală a situaţiei, unica soluţie fiind
stimularea persoanelor care, totuşi, au ales să rămînă
în sistemul educaţional, să utilizeze TIC în procesul de
învăţămînt.
Deşi se întreprind mai multe acţiuni în domeniul
formării/performării competenţelor digitale ale cadrelor didactice prin organizarea anumitor cursuri de
scurtă durată, acestea au mai mult un caracter episodic,
iar impactul lor este unul foarte modest. Considerăm
că o schimbare radicală a situaţiei ar putea fi realizată
prin implementarea modelului de instruire în domeniul
tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor, aplicat cu
succes în cazul formării continue a funcţionarilor publici. Acest model presupune sistematizarea procesului
de formare a competenţelor digitale prin acreditarea
programelor de instruire şi certificarea cursanţilor,
flexibilitatea programelor de studii, diversificarea
formelor de instruire şi individualizarea traseelor
	 Norme metodologice privind instruirea şi certificarea funcţionarilor publici în domeniul tehnologiilor informaţionale
şi de comunicaţii şi a guvernării electronice. Aprobate
prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. 228
din 12.09.2006. Coordonate cu Ministerul Dezvoltării
Informaţionale şi Academia de Administrare Publică pe
lîngă Preşedintele R. Moldova

Modernizarea învăţămîntului preuniversitar prin implementarea pe scară largă a tehnologiei
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Fiecare manual şcolar trebuie să fie
însoţit în mod obligatoriu
Şi de un manual electronic

În ultimul deceniu, sistemul de învăţămînt din
R.Moldova a înregistrat progrese semnificative în crearea şi dezvoltarea manualelor şcolare. S-au format
colective calificate de autori, a fost pusă la punct schema
de închiriere a manualelor, este în curs de afirmare un
sistem de evaluare obiectivă a calităţii manuscriselor şi a
manualelor. Însă, deocamdată, unica formă de realizare
fizică a manualului şcolar este doar cartea tipărită, iar
actele oficiale în vigoare nici nu operează cu termenul
de “manual electronic”.
În pofida faptului că în ţările dezvoltate manualele
clasice, cele tipărite, sînt însoţite de conţinuturi multimedia pe suporturi digitale, în ţara noastră acest proces încă
nu a început. Lipsa manualelor electronice şi existenţa
unor diferenţe conceptuale semnificative între puţinele
softuri educaţionale utilizate în şcoli şi manualele tipărite, difuzate prin intermediul schemei de închiriere, au
repercusiuni asupra procesului de modernizare a învăţămîntului şi nu permit valorificarea în volum deplin a
oportunităţilor oferite de tehnologiile informaţionale şi
comunicaţionale.
Menţionăm faptul că puţinele încercări din ţara
noastră de a elabora unele produse program, destinate
utilizării în procesul educaţional din învăţămîntul preuniversitar, sînt sporadice şi nu se bazează pe abordări

unitare, iar calitatea didactică a softurilor respective nu
este supusă evaluărilor.
În scopul creării şi utilizării pe scară largă a manualelor electronice, se propune:
• extinderea metodologiei de elaborare, evaluare
şi editare a manualelor şcolare tipărite asupra
manualelor electronice;
• crearea “industriei” de manuale şcolare electronice, care ar asigura elaborarea şi difuzarea
manualelor electronice în şcoli;
• crearea în cadrul Sistemului Informaţional al
Educaţiei a bibliotecilor şcolare virtuale, ce ar
oferi elevilor şi cadrelor didactice accesul la
manualele electronice şi softurile educaţionale;
• încheierea de acorduri cu marele companii producătoare de softuri educaţionale în vederea dotării
tuturor instituţiilor de învăţămînt cu platforme
destinate instruirii asistate de calculator.
Concluzii

Modernizarea învăţămîntului este un proces complex, în care un rol primordial îi revine reconceptualizării actului de predare-învăţare-evaluare în baza
implementării pe scară largă a tehnologiei informaţiei
şi a comunicaţiilor. Este necesar ca utilizarea acestor
tehnologii să depăşească etapa „copie-şi-lipeşte” şi să
se axeze pe extinderea abordărilor creative. Utilizarea
tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor nu trebuie
să devină un scop în sine, ci o cale de eficientizare a
procesului de studii.
Formarea competenţelor digitale ale elevilor, care
uneori mai sînt încă confundate cu capacitatea de a
“butona” tastatura şi a răsfoi paginile Web, trebuie să
se bazeze pe cunoştinţe fundamentale, ce vor rămîne
relevante pe parcursul întregii vieţi.
Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor se va simţi
în şcoală ca acasă doar atunci cînd cadrele didactice vor
avea competenţe digitale, suficiente pentru a aplica pe
scară largă toate mijloacele destinate instruirii asistate
de calculator: procesoarele de text, procesoarele de
calcul tabelar, programele de prezentări, Internetul,
poşta electronică, softurile educaţionale, manualele
electronice. Se cere crearea unui mecanism de formare
continuă a cadrelor didactice în domeniul tehnologiilor
digitale şi stimularea pedagogilor care implementează
aceste tehnologii în activitatea cotidiană de predareînvăţare-evaluare.
Nu vom avea tehnologii informaţionale şi comunicaţionale în şcoală dacă nu vom lansa procesul de
elaborare, editare şi difuzare a manualelor electronice.
Se cere crearea unui cadru normativ-juridic pentru reglementarea acestui proces şi definitivarea mecanismelor
instituţionale de asigurare a elevilor şi a cadrelor didactice cu manuale electronice şi softuri educaţionale.

Modernizarea învăţămîntului preuniversitar prin implementarea pe scară largă a tehnologiei
informaţiei şi a comunicaţiilor
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educaţionale. În funcţie de specificul disciplinelor
şcolare predate şi de nivelul de dotare a instituţiilor de
învăţămînt cu tehnică de calcul, fiecare cadru didactic
va avea posibilitatea să aleagă modulele de instruire
care-i vor facilita utilizarea tehnologiei informaţiei şi
a comunicaţiilor în procesul didactic: Conceptele de
bază ale TIC, Sisteme de operare, Procesare de text,
Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări, Internetul
şi poşta electronică, Softuri educaţionale. În cazul
modulului Softuri educaţionale, o atenţie deosebită se
va acorda studierii softurilor educaţionale existente şi
modului de integrare organică a acestora în procesul
de predare-învăţare-evaluare.
Accentuăm faptul că mecanismele actuale de stimulare a cadrelor didactice care aplică metode inovaţionale de predare-învăţare-evaluare sînt imperfecte,
iar principiul egalitarismului în remunerarea muncii
pedagogice prevalează. Prin urmare, implementarea
efectivă a tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor
în învăţămîntul preuniversitar ar trebui să se bazeze pe
certificarea competenţelor digitale ale cadrelor didactice
şi stabilirea unor suplimente salariale pentru pedagogii
care vor deţine Certificatul Naţional de Operare pe Calculator şi vor aplica softurile educaţionale în procesul
de instruire.

Evenimente CEPD

Comunităţi şcolare în acţiune:
Crearea condiţiilor pentru
persistarea în şcoală a elevilor din
familiile social-vulnerabile
În data de 30 noiembrie 2010, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a lansat proiectul Comunităţi şcolare în
acţiune: Crearea condiţiilor pentru persistarea în şcoală a elevilor din familiile social-vulnerabile, sprijinit financiar
de Fondul de urgenţă, creat de George SOROS, prin intermediul Fundaţiei SOROS-Moldova. Bugetul proiectului
constituie 959 000 USD. Durata proiectului este de 2 ani.
Scopul proiectului constă în sprijinirea instituţiilor
de învăţămînt din mediul rural în crearea condiţiilor
necesare pentru ca elevii din familii social-vulnerabile
să frecventeze şcoala şi să îşi păstreze motivaţia pentru
învăţare şi dezvoltare personală, avînd în vedere faptul
că familiile acestora sînt profund afectate de criză.
Partenerii proiectului sînt: Ministerul Educaţiei;
Direcţiile Raionale de Învăţămînt, Tineret şi Sport;
comunităţile locale; ONG-uri; APL; echipele şcolilor
selectate.
Proiectul se axează pe 3 componente:
 Componenta I – Granturi pentru optimizarea condiţiilor care i-ar ajuta pe copiii din familiile socialvulnerabile să nu abandoneze şcoala (cca 82% din
fondurile proiectului). Această componentă prevede
o donaţie (îmbrăcăminte, încălţăminte şi rechizite



şcolare) şi acordare de suport pentru realizarea
unor activităţi extracurriculare în şcolile selectate,
reieşind din interesele şi necesităţile individuale ale
copiilor pentru o integrare socială de succes. Granturile se vor oferi în baza unor proiecte elaborate
de echipe mixte de manageri, profesori, părinţi şi
reprezentanţi ai APL;
 Componenta II – Dezvoltarea abilităţilor cadrelor didactice pentru eficientizarea lucrului cu
copiii din familiile social-vulnerabile (cca 2,74%
din fondurile proiectului);
 Componenta III – Evaluarea şi diseminarea
rezultatelor proiectului (cca 0,84% din fondurile
proiectului).
În cadrul realizării componentei I au fost desfăşurate
următoarele activităţi:
• selectarea a 50 de şcoli din republică, efectuată în
baza unor criterii obiective şi relevante scopului
proiectului. Selectarea a avut loc în cîteva etape,
cu implicarea activă a Direcţiilor Raionale de
Învăţămînt, Tineret şi Sport şi a unei Comisii
specializate;
• prezentarea listelor copiilor din familiile socialvulnerabile care vor beneficia de ajutor material
sub formă de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
rechizite şcolare. Listele au fost întocmite de
administraţia şcolilor, fiind aprobate de către
directorul instituţiei şi primarul localităţii;

evenimente cepd

• prezentarea listelor membrilor celor 50 de
echipe comunitare implicate în proiect (a cîte
4 persoane fiecare: un director adjunct pentru
educaţie, un diriginte, un reprezentant al comunităţii şi un reprezentant APL). În cadrul fiecărei
echipe a fost desemnat un coordonator la nivel
local;
• campanie de informare şi sensibilizare a opiniei
publice. Au fost realizate 2 conferinţe de presă,
în cadrul cărora s-a anunţat lansarea proiectului,
s-au prezentat activităţile acestuia, s-a făcut publică lista celor 50 de şcoli selectate;
• organizarea, în perioada 14-16 decembrie (o zi
pentru fiecare echipă comunitară), a unor ateliere de
lucru privind iniţierea şi dezvoltarea propunerilor de
proiect în vederea realizării unor activităţi extracurriculare atractive pentru copiii din familiile socialvulnerabile rămaşi fără supravegherea părinţilor
(cel puţin 2 per şcoală). În cadrul atelierului au fost
abordate următoarele subiecte: Conceptele-cheie
ale proiectului şi ale activităţilor extracurriculare,

Analiza unei probleme din şcoală, Cerinţe practice/
concrete pentru elaborarea proiectelor, Diferenţa
dintre scopuri şi obiective, Scopul şi obiectivele,
SMART, Elaborarea planului de activităţi din
proiect, Alcătuirea bugetului. Următorul atelier de
lucru va avea loc în ianuarie 2011.
Seminarul de iniţiere în scrierea de proiecte a fost
realizat de o echipă de formatori-experţi cu o vastă
experienţă în elaborarea şi implementarea de proiecte
educaţionale şi sociale: Ludmila Afteni, Valentina
Chicu,Vitalie Cîrhană, Olga Cosovan, Raisa
Gavriliţă, Tatiana Lungu, Liliana Rotaru,
Lia Sclifos, Rodica Solovei,Viorica GoraşPostică.
Sperăm că sprijinul profesional al formatorilor şi
schimbul de experienţă între echipele comunitare va
contribui la elaborarea unor proiecte de succes.
Lilia NAHABA,
coordonator de proiect

În perioada noiembrie-decembrie 2010, la activităţile
din cadrul Programului Servicii la solicitarea beneficiarului au participat specialişti din următoarele instituţii:
• LT Cezar Radu, s. Leuşeni, r. Străşeni – Program complex de formare a cadrelor didactice,
Formare de competenţe prin strategii didactice
interactive, Didactica disciplinelor, Instruirea
asistată de calculator. De activitate au beneficiat
34 de cadre didactice.
• Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie,
mun. Chişinău – Implementarea curriculumului
modernizat. Activitatea a fost realizată pentru
cadre didactice de la diferite discipline.
• DRÎTS Soroca – Program complex de formare
continuă a cadrelor didactice. De această activitate au beneficiat 43 de învăţători din r. Soroca.
• DRÎTS Soroca – Didactica matematicii, Didactica fizicii, Implementarea curriculumului modernizat la disciplină. Activitatea a fost realizată
pentru 51 de profesori de matematică şi fizică.
• LT Emil Nicula, s. Mereni, r. Anenii Noi – Implementarea curriculumului modernizat în ciclul
liceal, Formarea şi dezvoltarea competenţelor.
• DGÎTS Drochia – Managementul educaţional.
La seminar au participat peste 70 de cadre manageriale din liceele din raion şi specialişti de la
DRÎTS Drochia.
• LT Chirianca, r. Străşeni – Program complex de

formare continuă a cadrelor didactice, Formare
de competenţe prin strategii didactice interactive, Didactica disciplinelor. Instruirea asistată de
calculator. La activitate au participat 10 profesori
din instituţia respectivă.
• DGÎTS Străşeni – Formare de competenţe prin
strategii didactice interactive. Această activitate
a fost realizată pentru profesorii de limba română
din r. Străşeni (24 de persoane).
• LT Ginta Latină, mun. Chişinău – Formare de
competenţe prin strategii didactice interactive. De
activitate au beneficiat 40 de cadre didactice.
Ţinem să mulţumim formatorilor care au realizat
activităţile enumerate: Lidia BEZNIŢCHI, Viorel BOCANCEA, Tatiana CARTALEANU, Olga COSOVAN,
Roman COPĂCEANU, Angela CUTASEVICI, Tamara
CERBUŞCĂ, Livia STATE, Daniela STATE, Angela
GRAMA-TOMIŢĂ, Galina FILIP şi, nu în ultimul rînd,
persoanelor care ne-au ajutat să organizăm atelierele de
instruire: Ala SOLOVEI (DRÎTS Soroca), Victor IAVORSCHI (DRÎTS Soroca), Valentina ROMANCIUC
(DRÎTS Drochia), Valentina MELEVAN (LT Chirianca,
Străşeni), Ion CONDREA (DRÎTS Străşeni), Lidia
CREŢU (LT E. Nicula, Mereni), Nadejda HORNEŢ
(Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie, Chişinău),
Nina Juc (LT Ginta Latină, Chişinău).
Lilia NAHABA,
coordonator de proiect

Comunităţi şcolare în acţiune: Crearea condiţiilor pentru persistarea în
şcoală a elevilor din familiile social-vulnerabile
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Servicii la solicitarea beneficiarului

ex cathedra

Integrarea portofoliilor
de predare şi învăţare.
Metaportofoliul

Sergiu Corlat
Universitatea de Stat din Moldova

Noţiunea de portofoliu, tipuri

În linii mari, portofoliul este definit drept un set de
realizări ale unui individ, selectate pentru exemplificarea şi documentarea procesului de învăţare, sau drept o
activitate desfăşurată pe parcursul unui anumit interval
de timp. În aspect educaţional, portofoliul este un set de
documente, completat de cursanţi (elevi, studenţi, orice
alte persoane incluse în procesul de studii) cu date despre
procesul de învăţare al acestora (achiziţiile cumulative
de cunoştinţe, succesul în învăţare, capacitatea de gîndire
analitică şi practică, modul de formulare a problemelor,
de analiză şi sinteză, de creare a unor produse proprii, de
interacţiune intelectuală, socială şi emoţională cu colegii
în cadrul activităţilor de învăţare comune).
Apariţia şi evoluţia tehnologiilor digitale pentru
stocarea celor mai diverse tipuri de date a permis un salt
calitativ în crearea, dezvoltarea şi utilizarea portofoliilor.
Transpunerea materialelor în format digital a indus utilizarea noilor modele de comunicare pentru transmiterea
portofoliului, includerea în portofoliu a materialelor (sau
a referinţelor) realizate în grup cu parteneri aflaţi la distanţă, posibilitatea de a verifica în timp real veridicitatea
şi originalitatea datelor din portofoliu etc.
Portofoliul digital (E-portofolio) este componenta de
documentare digitală a procesului de învăţare-evaluare
în care se evidenţiază produsul individual şi progresul
în învăţare, în funcţie de timp şi situaţie.
Utilizarea portofoliului, în general, şi a E-porto-



Abstract: În articolul de faţă sînt abordate posibilităţile de
integrare a diferitelor tipuri de portofolii, cu scopul de a obţine
un mediu virtual universal pentru predare-învăţare-evaluare, aplicabil la diverse trepte de învăţămînt, adaptat cerinţelor instruirii
centrate pe student şi finalităţilor cursului. Este tratată noţiunea
de metaportofoliu ca sistem de portofolii individuale de învăţare,
portofolii de curs (predare) şi aplicaţii de gestionare a datelor.

foliului, în special, are un rol aparte în procesul de
individualizare a educaţiei, creînd premise reale pentru
o competitivitate corectă între cursanţi în procesul de
studii, de evaluare şi de aplicare pentru anumite activităţi
de învăţare. Suplimentar, portofoliul creează un imbold
pentru o participare mai activă în procesul de studii,
cercetări şi proiecte individuale şi de grup, activităţi
sociale; încurajează dezvoltarea încrederii în forţele şi
capacităţile proprii.
Dezvoltarea E-portofolio cunoaşte cîteva etape – de
la transpunerea directă a materialelor portofoliului în
format digital pînă la apariţia sistemelor software pentru
crearea, dezvoltarea şi stocarea E-porofoliilor la nivel
de instituţie şi standardizare pentru utilizarea comună
de către grupuri de instituţii.
Cea mai simplă formă a portofoliului digital presupune amplasarea setului de materiale incluse pe un suport
de stocare, cu o organizare rudimentară a informaţiei
(în formă de resurse separate, identificate prin nume
sau dată, sau avînd un “pseudomediu” de integrare – de
ex., un fişier text cu o colecţie de linkuri către resursele
plasate pe suportul de stocare).
Portofoliul Web presupune organizarea materialelor
într-un mediu online cu utilizarea tehnologiilor Web 2.0,
care automatizează în mare măsură procesul de organizare şi plasare a materialelor şi, concomitent, permite
accesul la documente şi resurse distribuite (stocate în
orice altă locaţie web), elaborate în comun.

Ex Cathedra

	Zubizarreta, J., The Learning Portfolio: Reflective
Practice for Improving Student Learning, Jossey
Bass, 2009, p. 227.

firmă direct sau indirect anumite rezultate sau
activităţi realizate de autor, tangenţiale cursului
la care se referă portofoliul;
• activităţi personale, colaborări – enumerare a
acţiunilor de voluntariat, de dezvoltare profesională sau de învăţare, realizate individual sau în
colaborare.
Toate elementele incluse în portofoliul de învăţare trebuie să urmărească un scop – să demonstreze competenţe,
atitudini, cunoştinţe acumulate (acceptate) pe parcurs şi
progresul autorului într-o perioadă de timp. Elementele
menţionate nu reprezintă entităţi disjuncte, ceea ce presupune regăsirea unor componente comune, precum şi lipsa
unora într-un E-portofolio de învăţare.
Structurarea liniară a elementelor nu permite delimitarea clară a rolurilor asociate fiecăruia dintre ele. O
grupare mai riguroasă a componentelor portofoliului în
funcţie de roluri permite obţinerea unei structuri robuste
şi a unor rezultate finale mai pronunţate (Figura 1).
Figura 1. Structura portofoliului de învăţare

În procesul de învăţare, individul realizează activităţi
de învăţare, inclusiv prin identificarea şi utilizarea resurselor de învăţare, activităţi de evaluare, de comunicare
cu colegii, tutorele şi experţi în domeniu. Astfel, se
conturează două grupuri de componente ale portofoliului
de învăţare: resurse (suport de curs, rezultate, activităţi
conexe) şi comunicare (realizată prin instrumente specifice de comunicare sincronă şi asincronă: blog, email,
chat, comentarii), care capătă o formă stabilă datorită
unei a treia componente – administrare (aceasta organizează conţinuturile şi interacţiunea lor prin intermediul
unui site, blog, calendar de curs, RSS, alte aplicaţii
specifice).

	 Really Simple Syndication (RSS) – format web pentru
schimbul de date. Este popular în special în urmărirea
modificărilor apărute pe o anumită locaţie web.

Integrarea portofoliilor de predare şi învăţare. Metaportofoliul
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Portofolii de învăţare

Portofoliile de învăţare ocupă un rol aparte în multitudinea formelor de portofolii digitale. Rolul lor este
crearea unui mediu individual, comod pentru individul
instruit, adaptat la maximum pentru realizarea procesului de învăţare în baza unui set de resurse digitale şi cu
utilizarea unor medii digitale de comunicare.
Structura portofoliului educabilului pentru curs este
determinată în cea mai mare parte de: durata cursului,
suportul de curs propus de către instructor (tutore),
structura şi tipul activităţilor, finalităţile, activităţile de
evaluare etc.
O analiză a structurii generale a portofoliului de
învăţare, realizată de John Zubizarreta, identifică următoarele componente ale acestuia:
• informaţii personale – CV sau componente
importante pentru portofoliul dat;
• istoria instruirii – descrierea istoricului educaţional, inclusiv a instruirilor de scurtă durată,
relevante în contextul portofoliului concret;
• aprecieri – certificate de apreciere şi calificare,
aferente tematicii cursului;
• comentarii (reflecţii) – analiza activităţilor
şi a documentelor conexe cursului, revizii ale
rezultatelor intermediare (pe etape), concluzii şi
îmbunătăţiri ale rezultatelor;
• materiale de curs – materiale realizate în timpul cursului: proiecte, eseuri, analiza lucrărilor
practice şi de laborator, rezultate ale evaluărilor
intermediare etc.;
• comentarii ale instructorului – istoricul comunicării între instructor şi cursant, cu referire la
portofoliu şi la analiza conţinuturilor acestuia,
recomandările şi aprecierile instructorului;
• scopuri, planuri – un element mai puţin utilizat
în cadrul portofoliilor de curs, dar important în
cazul portofoliilor educaţionale sau de creştere
profesională. Conţine o serie de concluzii formulate de posesorul portofoliului pentru creştere
ulterioară, în plan de cercetare sau profesional,
rezultante din cunoştinţele şi competenţele acumulate anterior;
• valori personale, interese – un element destinat
în special pentru evaluarea externă a portofoliului. Permite crearea unui “portret” integru al
personalităţii, bazat nu doar pe activităţile de
instruire sau profesionale, dar şi pe valori spirituale, norme etice acceptate de autor, interese şi
aspiraţii general umane;
• prezentări, documente – materiale care nu ţin
nemijlocit de portofoliul de învăţare, dar con-

Ex Cathedra
Portofoliile de predare

Portofoliul digital poate fi utilizat şi de către instructor, în calitate de simplu suport de curs sau de mediu
virtual pentru derularea activităţilor în cadrul cursului
indiferent de forma de organizare. Portofoliul de predare
permite acumularea şi înnoirea flexibilă a suportului de
curs cu materiale în cele mai diverse forme – scrise,
tipărite, înregistrări audio şi video, date şi analize statistice, evaluări etc. Odată cu acumularea materialelor
finale pentru module sau pentru cursul integral, apare
posibilitatea unei analize reflective pentru o îmbunătăţire
ulterioarăa acestora. Problema majoră în cazul portofoliilor tradiţionale este stocarea resurselor incluse în
portofoliul de predare, necesitatea unui număr mare de
dispozitive specializate, precum şi distribuirea pentru
acces comun pentru un număr mare de cursanţi. Toate
aceste probleme dispar odată cu apariţia platformelor
web de stocare a datelor şi a mediilor comunicaţionale
digitale.
Structura liniară a portofoliului de predare se deosebeşte mult de structura portofoliului de învăţare.
Astfel, Peter Seldin deduce următoarele componente
ale portofoliului de predare:
• sillabusul cursului (curriculumul);
• suportul de curs (referinţe la resursele oficiale
pentru curs);
• suportul de curs (contribuţiile proprii);
• informaţii privind cerinţele faţă de activităţile
realizate la curs;
• exemple de rezultate apreciate;
• anunţuri la curs;
• rating-uri ale cursanţilor;
• pagina personală a instructorului (sau referinţa
la ea);
• instrumentele de comunicare;
• alte componente generate de specificul cursului.
În acelaşi timp, organizarea funcţională a portofoliului de predare este similară cu cea a portofoliului
de învăţare, diferenţe apărînd doar în componentele
particulare (Figura 2).
Componenta resurse va conţine toate elementele
de suport: pentru orele de curs, activităţi practice sau
de laborator, cu modele realizate, criterii de apreciere
etc. De asemenea, componenta include referinţe la alte
resurse pentru curs, amplasate în afara mediului creat,
precum şi lista surselor tradiţionale de învăţare.
O importanţă dominantă pentru acest tip de portofoliu o capătă componenta administrare, la care se referă
documentele organizatorice ale cursului, calendarul şi
anunţurile curente, organizarea studenţilor în grupe,
listele de evaluare, rezultatele, rating-urile etc.
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Figura 2. Structura portofoliului de predare

Prezenţa RSS este o cerinţă obligatorie pentru un
curs eficient. Cursanţii vor avea posibilitatea să primească automat înştiinţări despre orice modificare apărută în
portofoliul de predare.
Eficienţa portofoliului de predare este determinată,
în cea mai mare măsură, de organizarea comunicării
între tutore şi cursanţi. De aici şi necesitatea prezenţei
unor grupuri de comunicare, email, chat (text, audio,
video). Instrumentele pentru realizarea acestora pot fi
cele mai variate.
Integrarea portofoliilor.
Metaportofoliul

Tradiţional, portofoliul este privit ca un instrument
individual de predare sau învăţare. În acelaşi timp,
metodele educaţionale moderne, axate pe student, presupun o componentă comunicativă penetrantă pentru
toată perioada de studiu. Organizarea unei comunicări
eficiente poate fi realizată prin integrarea portofoliului
de predare şi a unui număr practic nelimitat de portofolii
de învăţare într-un sistem comun – portofoliul de curs
sau metaportofoliul.
Metaportofoliul este o structură complexă care
reuneşte funcţiile portofoliului de predare, funcţiile
de administrare şi funcţiile portofoliilor de învăţare şi
dispune de o multitudine de instrumente de comunicare,
atît în interiorul comunităţii participanţilor la instruire,
cît şi în exteriorul ei.
Crearea metaportofoliului presupune o structurizare
a procesului de comunicare şi a legăturilor între componentele sale primare. Această structurizare poate fi
realizată prin crearea grupelor de cursanţi echivalente
grupelor sau subgrupelor clasice. În rezultat, se obţine
o structură arborescentă, care permite comunicarea
bidirecţională între nodurile sale (Figura 3).
Portofoliul de grup este o componentă administrativă care asociază portofoliile de învăţare portofoliului de predare şi include elemente de control, de
comunicare şi de evaluare publice (gradaţiile pentru
activităţile şi evaluările curente, evidenţa prezenţei,
rating-uri etc.).

Integrarea portofoliilor de predare şi învăţare. Metaportofoliul
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Figura 3. Structura tip a metaportofoliului

Instrumente TIC în distribuţie liberă
pentru crearea portofoliului de curs

Seturile de instrumente necesare pentru crearea metaportofoliului pot fi cele mai diverse, în funcţie de tipul
instituţiei de învăţămînt şi de specificul cursului.
Platforme de management al instruirii (LMS)
(de ex., Moodle, Blackboard, AeL). Sistemele LMS
încorporează instrumentele necesare: forum, mesajerie
internă pentru organizarea comunicării; instrumente administrative pentru crearea structurilor de grup şi colectarea feedback-ului; organizarea structurii arborescente
în baza blogurilor şi a profilurilor personale, controlul
activităţii la curs. Siguranţa datelor este asigurată prin
crearea copiilor de rezervă a datelor şi a legăturilor din
sistem.
Neajunsul utilizării LMS constă în necesitatea unui
suport tehnic pertinent pentru menţinerea funcţionalităţii
sistemului, fapt ce nu poate fi asigurat de unele instituţii
de învăţămînt, în special preuniversitare. Un alt aspect
	LMS (Learning Management System) – Sistem de management al învăţării.

negativ este rigiditatea relativă a structurii LMS, ceea
ce poate reduce eficienţa utilizării portofoliilor.
Platforme web 2.0 (wiki) (de ex., Blogspot, Wordpress, Google). Prezintă un set de instrumente în
distribuţie liberă, care permit realizarea tuturor componentelor metaportofoliului. Avantaje: simplitatea şi
comoditatea utilizării instrumentelor; lipsa investiţiilor
în infrastructura informatică a instituţiei; gradul înalt
de integrabilitate cu alte platforme web specializate:
repozitorii video, de prezentări, imagini etc. Posibilitatea
de a utiliza mai multe platforme concomitent şi de a le
interconecta creează o structură de portofolii flexibilă şi
uşor adaptabilă pentru orice structură a cursului.
Neajunsul instrumentelor Web 2.0 este dependenţa
de securitatea resurselor amplasate online. Problema
poate fi rezolvată prin crearea periodică a copiilor de
siguranţă a portofoliului de predare şi a componentelor de administrare a grupelor. Platformele Web 2.0
conţin instrumente integrate pentru executarea acestei
operaţii.
Una dintre structurile metaportofoliului poate fi
realizată prin următoarele aplicaţii interconectate (Figura 4).
Figura 4. Crearea metaportofoliului cu ajutorul
instrumentelor Web 2.0
Didactica Pro..., Nr.6 (64) anul 2010

Pentru a asigura eficienţă utilizării modelului de
organizare a instruirii şi evaluării în bază de metaportofoliu, sînt necesare o serie de activităţi suplimentare,
printre care:
• un microcurs vizînd utilizarea instrumentarului
necesar pentru crearea portofoliilor de învăţare;
• organizarea instrumentelor de colectare a feedback-ului, de analiză şi de stocare a acestuia în
calitate de artefact;
• menţinerea arhivelor portofoliilor de învăţare,
pentru evaluarea eficientă a fenomenului de
plagiarism;
• susţinerea şi promovarea metodei la nivel de
catedră, facultate, instituţie;
• prezenţa unei platforme tehnologice la nivel de instituţie care să permită crearea, menţinerea şi dezvoltarea metaportofoliilor (platformă specializată
comercială, în distribuţie liberă sau socială).

	 Wiki – sistem de site-uri tematice interconectate.
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În calitate de platformă de bază pentru portofoliul de
predare este selectată platforma Google (www.google.
com). Cu ajutorul instrumentelor ei incorporate se organizează paginile pentru suportul didactic, activităţile
practice, glosar, anunţuri, bibliografie, resurse web,
resurse de comunicare etc.
Componenta de administrare a activităţilor este realizată cu ajutorul documentelor Google, care se integrează în
paginile site-urilor Google şi permit modificări operative
ale conţinuturilor paginilor, precum şi efectuarea automată
a calculelor şi a analizelor statistice elementare.
Portofoliile de învăţare sînt create în bază de bloguri
personale pe platforma Blogspot (www.blogspot.com),
perfect compatibilă cu Google.
Resursele de învăţare, realizate în formă de prezentări
electronice, pot fi plasate pe platforma specializată Slideshare (www.slideshare.net). Integrarea lor ulterioară în
site-ul de curs sau blogul personal este efectuată în baza
regulilor generale de integrare a obiectelor Web 2.0.
Resursele de învăţare sau rezultatele activităţilor în
format video se plasează pe platforma YouTube (www.
youtube.com). Procesul de integrare este realizat conform regulilor generale.
Accesul la tipuri speciale de resurse esterne de pe
web este realizat prin referinţe web, a căror creare şi
editare este posibilă atît în mediul site-urilor Google,
cît şi în mediul Blogspot.
Pentru trei dintre platformele enumerate poate fi
folosit un cont de utilizator unic: contul Google pentru
Google, Blogspot şi YouTube. Înregistrarea pe platforma Slideshare este gratuită sau poate fi accesată direct
folosind contul Facebook.
Concluzii

1. Integrarea portofoliului de predare şi a portofoliilor de învăţare este un proces firesc, care permite
extinderea flexibilităţii procesului instructiv.
2. Includerea în portofoliul integrat a componentelor administrative de gestionare a cursului, pe de

3.

4.
5.

6.

o parte, şi transparenţa portofoliilor de învăţare,
pe de alta, creează condiţii pentru o competiţie
corectă a tuturor participanţilor la instruire, iar
în final duce la o creştere calitativă a învăţării.
Prezenţa unui număr mare de instrumente comunicaţionale, posibilitatea unor discuţii publice
şi transparente formează şi dezvoltă la indivizii
instruiţi cultura comunicării în spaţiul virtual.
Arhivele anilor precedenţi de instruire şi instrumentele de căutare incorporate permit detectarea
momentană a fenomenului de plagiarism.
Aplicaţiile software folosite sînt în distribuţie
liberă, ceea ce garantează atît legalitatea utilizării
lor, cît şi legalitatea resurselor create cu ajutorul
acestor aplicaţii.
Metaportofoliul poate fi extins în timp: pentru
mai multe cursuri ale individului instruit (extensia de învăţare) şi pentru mai multe perioade de
învăţare ale aceluiaşi curs (extensia de predare).
Atît o extensie, cît şi cealaltă permit accesul rapid
la oricare dintre datele plasate în sistem.
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Informatica, ca disciplină de studiu, participă la
formarea şi dezvoltarea generală a personalităţii elevului, punctul forte fiind dezvoltarea gîndirii logice şi
algoritmice. Gîndirea algoritmică se bazează pe operaţii,
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Funcţii template

Funcţiile template (şablon) sînt concepute pentru a
uşura scrierea funcţiilor cu algoritmi similari, deosebindu-se doar prin tipul datelor prelucrate. O funcţie template are în calitate de parametru formal tipul acesteia.
Declararea unei funcţii template se realizează conform sintaxei:
template <class T1,class T2,..., class Tn>
[tip_returnat] nume_functie ([lista_parametri_formali]){
//instructiuni
}

Pentru a apela o funcţie şablon, vom scrie:

nume_functie< T1,T2,...,Tn>([lista_parametri_actuali]);
unde template este cuvînt-cheie;
T1,T2,...,Tn sînt o serie de tipuri abstracte.

Şabloanele permit utilizarea unei funcţii pentru o
gamă largă de tipuri. Drept exemplu se consideră Problema 1, care prezintă o funcţie şablon pentru determinarea
elementului maximal dintre două valori.
Problema 1
#include<iostream.h>
template <class T> T max(T a,T b){
if(a>b) return a; else return b;}
int main(){
cout<<”Numere intregi : “;
cout <<max<int>(4,10)<<endl;
cout<<”Numere reale : “;
cout <<max<float>(3.56,2.3)<<endl;
cout<<”Caractere : “;
cout <<max<char>(‘i’,’h’)<<endl;
}

Astfel, compilatorul creează cîte o funcţie pentru
determinarea elementului maximal. La apelul funcţiei
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parametrizate, tipul argumentului determină ce versiune
a şablonului este folosită.
Clase template

În cazul în care într-un program sînt utilizate mai
multe funcţii şablon, care prelucrează tipuri de date
similare, se recomandă a utiliza clase template (şablon).
O clasă template reprezintă o formă generică care în
momentul implementării va fi folosită pentru crearea
de tipuri concrete. Declararea unei clase template se
realizează conform sintaxei:
template <class T1,class T2,..., class Tn>
class nume_clasa{
//date si metode
};
Descrierea metodelor clasei:
template <class T1,class T2,..., class Tn>
[tip_returnat]
nume_clasa<T1,T2,...,Tn>::nume_metoda([lista_
parametri_actuali]){
//instructiuni
}

Crearea obiectelor:

nume_clasa<T1,T2,...,Tn> lista_obiecte;

Metodele obiectelor, template, vor fi apelate în mod
tradiţional prin intermediul operatorului săgeată „->”,
dacă obiectul este pointer, şi prin intermediul operatorului punct „.”, dacă acesta nu este pointer.
Prefixul template template <class T1,class
T2,..., class Tn> specifică declararea unui template
cu argumentele T1,T2,...,Tn. După această introducere, argumentele T1,T2,...,Tn sînt folosite exact la
fel ca orice tip de date, în tot domeniul clasei template
declarate.
În calitate de exemplu se consideră clasa vector cu
metodele citire, afisare, sortare.
Problema 2
#include<iostream.h>
#include<iomanip.h>
#define n 5
template <class T> class vector{
public:
T v[n]; void citire(); void afisare();
void sortare();
};
template <class T> void vector<T>::citire(){
for(int i=0;i<n;i++) {
cout<<”Introdu elementul “<<i<<” “;
cin>>v[i]; }}
template <class T> void vector<T>::afisare(){
for(int i=0;i<n;i++) cout<<setw(4)<<v[i];
cout<<endl; }
template <class T> void vector<T>::sortare(){
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pe treceri riguroase de la o stare la alta în succesiunea
obligatorie a evenimentelor în timp.
Un algoritm (cuvîntul are la origine numele matematicianului persan Al-Khwarizmi) reprezintă o metodă
sau o procedură de calcul alcătuită din paşii elementari
necesari pentru rezolvarea unei probleme sau categorii
de probleme. De obicei, algoritmii se implementează în
mod concret prin programarea adecvată a unui calculator
sau a mai multora. Şabloanele sînt o caracteristică a limbajului de programare C++, care permit scrierea de cod
fără a lua în considerare tipul de date ce va fi utilizat.
În limbajul C++, programarea generică poate fi
realizată prin intermediul template-ului. „Template-ul
(sau clasa parametrizată) implementează conceptul de
tip parametrizat. O clasă parametrizată reprezintă un
şablon (sau container) ce defineşte o mulţime de clase”
[1, pag. 187].

Ex Cathedra
int i,j; T x;
for(i=1; i<n; i++) {
x = v[i]; j = i - 1;
while((j >= 0) && (x < v[j])) {
v[j+1] = v[j]; j--; } v[j+1] = x; }}
template <class T> void apel(vector<T> a){
a.citire(); a.afisare(); a.sortare();
cout<<”Elementele Sortate”<<endl;
a.afisare(); }
int main(){
vector<int> vi; vector<char> vc;
cout<<”Dati 5 numere intregi”<<endl;
apel(vi);
cout<<”Dati 5 caractere”<<endl; apel(vc);
}

Declaraţia unui şablon cere compilatorului să utilizeze un tip care va fi precizat mai tîrziu. La începutul
declaraţiei se foloseşte următoarea sintaxă:
template <class T> vector

Aceasta arată compilatorului că un utilizator al clasei
vector va furniza un tip în care şablonul va fi multiplicat
şi că acest tip trebuie folosit oriunde este plasat T în
declaraţia de şablon.
Ierarhizarea şabloanelor

Şabloanele sînt utilizate la ierarhizarea claselor, care
poate fi efectuată în două direcţii:
 prin moştenire – „atunci cînd o clasă transmite
parametri sau funcţionalitatea altei clase care, la
rîndul său, se consideră clasă de bază pentru o
altă ierarhie de moştenire” [3, pag. 50];
 prin agregare – „agregarea este relaţia dintre două
obiecte care aparţin unul celuilalt. Agregarea redă
apartenenţa unui obiect la un alt obiect. Semantic,
aceasta indică o relaţie de tip “part of” (“parte
din”)” [2, pag. 70].
Moştenirea şabloanelor

Clasele template, ca şi clasele obişnuite, susţin
mecanismul de moştenire. Toate principiile de bază ale
moştenirii rămîn neschimbate. Astfel, se oferă posibilitatea de a construi modele ierarhice de clase.
Fie dată ierarhia:
Se consideră drept
bază clasa dreptunghi, iar
derivată – clasa prismă.
Această ierarhie va implica realizarea polimorfismului pentru metodele
citire, afisare, suprafata şi volum. Se va descrie şi constructorii ambelor clase.
Problema 3
#include<iostream.h>
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template <class T> class drept {
public:
T a,b; drept(){}; drept(T,T);
virtual void citire();
virtual void afisare();
virtual T suprafata();
virtual T volum(){return 0;}
//metodă virtuala pura
};
template <class T>
drept<T>::drept(T x, T y){a=x;b=y;}
template <class T> void drept<T>::citire(){
cout<<”a=”;cin>>a; cout<<”b=”;cin>>b; }
template <class T> void drept<T>::afisare(){
cout<<”Dreptunghi lungimile laturilor: “;
cout<<a<<” “<<b<<endl;
cout<<”Suprafata: “<<suprafata()<<endl; }
template <class T>
T drept<T>::suprafata(){return a*b;}
template <class T>
class prisma : public drept<T>{
public:
T h; prisma(){}; prisma(T,T,T);
void citire(); void afisare();
T suprafata(); T volum();
};
template <class T>prisma<T>::
prisma(T x,T y,T z):drept<T>(x,y){h=z;}
template <class T> void prisma<T>::citire(){
drept<T>::citire(); cout<<”h=”;cin>>h; }
template <class T> void prisma<T>::afisare(){
cout<<”Prisma lungimile laturilor bazei:“;
cout<<a<<” “<<b<<”Inaltimea: “<<h<<endl;
cout<<”Suprafata: “<<suprafata();
cout<<” Volumul: “<<volum()<<endl; }
template <class T> T prisma<T>::suprafata(){
return 2*(a*b+a*h+b*h);}
template <class T> T prisma<T>::volum(){
return drept<T>::suprafata()*h;}
int main(){
int i; double st,vt;
drept<int> *p[4];
p[0]=new drept<int>(2,3);
p[1]=new prisma<int>(4,2,7);
p[2]=new drept<int>; p[2]->citire();
p[3]=new prisma<int>;p[3]->citire();
cout<<”Datele introduse de tipul int”<<endl;
for(i=0;i<4;i++) p[i]->afisare();
drept<double> *t[4];
t[0]=new drept<double>(2.5,3);
t[1]=new prisma<double>(4.3,2,7.4);
t[2]=new drept<double>; t[2]->citire();
t[3]=new prisma<double>;t[3]->citire();
cout<<”Datele de tipul double”<<endl;
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Ierarhizarea şabloanelor prin agregare

Un alt mecanism pentru crearea ierarhiilor de clase
este agregarea. Aceasta presupune că un obiect este
inclus în totalitate într-un alt obiect. Exemple de astfel
de ierarhii: lista, coada, arbori, etc. Problema 4 este un
program prin intermediul căruia este creată o stivă.
Problema 4
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
#include <iomanip.h>
template <class T> class celula{
public:
T elem; celula *next; celula(){next=NULL;}
void citire(); void afisare();
};
template <class T>
void celula<T>::citire(){cin>>elem;}
template <class T> void celula<T>::afisare()
cout<<setw(6)<<elem;}
template <class T> class stiva{
public:
celula<T> *curent; stiva(){curent=NULL;}
void creare(); void parcurge();
void inserare(); void exclude(); ~stiva();
};
template <class T> stiva<T>::~stiva(){
while(curent!=NULL) exclude();}
template <class T> void stiva<T>::creare(){
int c; cout<<”Introdu numarul de elemente”;
cout<<”din stiva”<<endl;cin>>c;
for(int i=0;i<c;i++) { if(curent==NULL) {
curent=new celula<T>; curent->citire();
}else inserare(); } }
template <class T> void stiva<T>::parcurge(){
celula<T> *p; p=curent;
while(p!=NULL) { p->afisare(); p=p->next;}
cout<<endl; }
template <class T> void stiva<T>::inserare(){
celula<T> *q; q=new celula<T>;

Utilizarea şabloanelor în limbajul C++

q->citire(); q->next=curent; curent=q; }
template <class T> void stiva<T>::exclude(){
celula<T> *q; q=curent; curent=curent->next;
delete q; }
template <class T> void meniu( stiva<T> a){
char c; a.creare();clrscr(); do{
cout<<”Alegeti una dintre optiuni:”<<endl;
cout<<”1-Parcurge”<<endl;
cout<<”2-Inserare”<<endl;
cout<<”3-Exclude”<<endl;
cout<<”0-iesire”<<endl;
c=getch();clrscr();
switch(c){
case ‘1’:a.parcurge();getch();break;
case ‘2’:a.inserare();break;
case ‘3’:a.exclude();break;
}clrscr();
}while(c!=’0’); }
int main(){
clrscr();
cout<<”Stiva de numere intregi”<<endl;
stiva<int> sn; meniu(sn);
cout<<”Stiva de caractere”<<endl;
stiva<char> sc; meniu(sc);
}
Concluzii

Aşadar, utilizarea şabloanelor va duce la dezvoltarea
gîndirii algoritmice a elevului. Prin intermediul acestora
elevul va învăţa:
– să creeze o funcţie şablon;
– să utilizeze un algoritm la rezolvarea unor probleme similare, cu tipuri de date distincte;
– să scrie un program în limbajul C++;
– să utilizeze mecanismele programării orientate
pe obiecte la elaborarea de algoritmi;
– să aplice modele de algoritmizare, de analiză şi
de programare pentru soluţionarea problemelor
legate de prelucrarea automatizată a informaţiei;
– să scrie algoritmii frecvent utilizaţi în limbajul
C++.
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for(i=0;i<4;i++) t[i]->afisare();
prisma<double> b[3];
cout<<”Dati datele a 3 prisme”<<endl;
for(i=0;i<3;i++)
b[i].citire(); vt=st=0.0;
cout<<”Datele introduse”<<endl;
for(i=0;i<3;i++){ b[i].afisare();
vt+=b[i].volum(); st+=b[i].suprafata(); }
cout<<”Volumul total:=”<<vt<<endl;
cout<<”Suprafata totala:=”<<st<<endl;
}
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Masa rotundă: Colaborarea educaţională cu
Polonia – experienţe şi oportunităţi
Pe 2 decembrie curent, echipa Centrului Educaţional PRO DIDACTICA a
organizat o masă rotundă cu genericul Colaborarea educaţională cu Polonia – experienţe şi oportunităţi, care a constituit un bilanţ al unei consistente şi valoroase
vizite de studiu efectuate în Polonia de către un grup de formatori ai Centrului,
reperezentanţi ai diverselor instituţii de învăţămînt din republică. Vizita a fost organizată în perioada 14-20 noiembrie,
la iniţiativa Colegiului Europei de Est, sprijinit de Fundaţia Polono-Americană a Libertăţii, Programul Study Tours
to Poland, coordonator Lena PRUSINOWSKA.
După cuvîntul de salut rostit de Rima BEZEDE,
directorul executiv al Centrului, care a fost însoţit de
unele referinţe pe marginea vizitei de studiu în Polonia,
Lilia NAHABA, coordonatorul proiectului dat, a analizat, din perspectivă social-culturală şi profesională,
obiectivele şi realizările acestei vizite, care ne-a permis
familiarizarea cu „bufetul suedez” al învăţămîntului
polonez, cu mai multe organizaţii din Varşovia, Lublin
şi Swidnik: Liceul Public Bednarsca, Asociaţia Obştească a Profesorilor, Facultatea de Psihologie şi Filozofie
Creştină de la Universitatea Stefan Kardinal Visinski,
Federaţia Iniţiativelor în Educaţie, Centrul de Perfecţionare Continuă a Profesorilor, Gimnaziul Ioan Paul
al II-lea, Asociaţia Pedagogilor NATAN, Fundaţia de
Iniţiative Manageriale, Parlamentul Poloniei, Biblioteca
Universităţii din Varşovia etc.
Cu un cuvînt de încurajare pentru cooperarea cu
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Polonia s-a adresat participanţilor la masa rotundă Ana
Maria LUFT, soţia ambasadorului Poloniei la Chişinău,
Bogumil LUFT.
Specificul sistemului de învăţămînt din Polonia, cu
detalii semnificative şi relevante pentru contextul nostru,
a fost prezentat de Tatiana CARTALEANU (Universitatea Pedagogică de Stat I. Creangă). Unele referinţe
pe marginea experienţei ONG-urilor educaţionale, extrapolate la realitatea noastră, au fost trecute în revistă
de Viorica GORAŞ-POSTICĂ. Astfel, conform datelor
furnizate de cele 5 ONG-uri vizitate, numite asociaţii,
am constatat că acestea au posibilităţi şi perspective mari
de activitate, fiind o expresie a democraţiei şi a pluralismului de opinie. Majoritatea ONG-urilor poloneze
sînt durabile, cu peste 20 de ani de activitate şi cu peste
2 mln. de colaboratori. Direcţiile mari de activitate sînt
similare cu cele ale ONG-urilor de la noi: administrare
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de proiecte internaţionale; servicii contra plată, inclusiv
formare şi consultanţă etc. Sînt deschise pentru colaborare în Europa de Sud-Est: Ucraina, Bielorusia, Moldova,
Georgia etc. Fiecare ONG educaţional are propria nişă
de activitate, inovatoare: fie managerială, fie promovarea
jocului (KLANZA), fie formare în stil training (Asociaţia
Pedagogilor NATAN); comercializează o mare diversitate
de materiale didactice în sprijinul elevilor şi al profesorilor; acordă suport şcolilor rurale mici, supuse pericolului
de a fi închise (Federaţia de Iniţiative Locale) – lecţii
valoroase pentru noi.
La specificul şi diversitatea sistemului de formare
continuă a cadrelor didactice, în care sînt implicate
instituţii de stat şi neguvernamentale, s-a referit Rodica
SOLOVEI (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei). Experienţele poloneze cu privire la organizarea învăţămîntului

la distanţă au fost abordate de Viorel BOCANCEA
(Universitatea de Stat din Tiraspol), iar unele secvenţe
practice de la seminarul Sindromul arderii profesionale
au fost aplicate de Lia SCLIFOS (Colegiul de Construcţii
din Chişinău) şi Valeriu GORINCIOI (Liceul M. Sadoveanu din Călăraşi).
Toţi vorbitorii i-au îndemnat pe cei prezenţi să iniţieze colaborări cu colegii polonezi, existînd perspective
mari pentru tineri, profesori, oameni de afaceri etc. De
asemenea, s-au exprimat mulţumiri pentru şansa acestei
vizite, care a presupus o experienţă profesională – multe
din lucrurile învăţate urmînd a fi aplicate în mod creativ
şi la noi – şi culturală de neuitat.
În numele echipei de organizare,
Viorica GORAŞ-POSTICĂ,
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Oricît de impresionaţi ne-am întors din Polonia, tot
alegînd pe drum înapoi – 36 de ore cu trenul! – metafore
pentru a ne exprima încîntarea şi testînd „pe noi” mai multe
dintre inovaţiile sistemului polonez, un lucru rămîne cert:
au şi ei problemele noastre, şi la ei sistemul de la Bologna
alimentează suficiente insatisfacţii, şi la ei asociaţiile de
părinţi vor să ajute profesorii – dar o fac deschizînd şcoli
proprii, însă oferta educaţională poloneză este una care
merită a fi studiată, pentru că unele dintre dilemele noastre
ei le-au soluţionat şi sînt mulţumiţi de rezultat.
Să începem cu şcoala primară, în care copilul poate
fi înscris de la 6 sau de la 7 ani, dar, neapărat, după ce a
frecventat un an clasa pregătitoare a grădiniţei. Aceasta
îi permite elevului din clasa I primară să nu privească cu
ochii celui de la poarta nouă multe dintre cerinţele şcolii.
În localităţile mici, unde nu există o grădiniţă de copii,
clasa respectivă se deschide la şcoală. „Şcoala primară,
ne-a spus directorul unui liceu, îl învaţă pe copil să trăiască într-o instituţie de învăţămînt.” Pentru următorii 12
ani, el va fi elev şi deci este foarte important să asimileze un cod comportamental specific. În şcoala primară
elevul se află 6 ani: în primii 3 studiile sînt integrate
(are lecţii tematice, nu ore separate pe discipline), iar în
următorii 3 ani începe studierea separată a disciplinelor:
Limba poloneză, Limba străină I (engleza), Matematica,
Istoria şi sociologia, Ştiinţele naturale, Desenul liniar,
Arta plastică, Muzica, Informatica, Religia sau Etica,
Educaţia în familie, Cultura fizică. Predarea se face de
către acelaşi profesor sau de către profesori diferiţi, după
circumstanţe şi posibilităţi. Cei care predau la treapta
primară pot avea studii medii speciale (şcoala pedagogică) sau superioare. Studiile primare se încheie cu un
examen de absolvire, desfăşurat în cadrul instituţiei, dar
evaluat extern.

Urmează gimnaziul, obligatoriu pentru toţi elevii, pe
care îl frecventează doar 3 ani – clasa I, II şi III de gimnaziu, abia acum avînd profesori diferiţi la diferite discipline.
La cele enumerate deja, se adaugă Fizica şi Astronomia,
Limba străină II (germana, spaniola, franceza, italiana,
rusa), Chimia, Biologia, Geografia, Tehnologia, Arta.
Profesorii de gimnaziu sînt persoane cu studii de licenţă
în domeniul disciplinei predate şi cu masterat profesional
în ştiinţele educaţiei. În localităţile cu un număr mare
de copii, este principial ca şcoala primară, gimnaziul şi
liceul să se afle în edificii separate. În localităţile cu un
număr mic de copii, nu există gimnazii, elevii mergînd să
studieze în satele mai mari sau în orăşele, ceea ce implică
naveta zilnică sau cazarea la internat. Colegii polonezi
recunosc că lucrul într-un gimnaziu este dificil mai ales
din cauza vîrstei „interesante” a copiilor, dar şi din cauza
altor doi factori perturbatori: primul este formarea unor
noi comunităţi de instruire şi necesitatea de a se afirma,
care, uneori, îndreaptă paşii adolescenţilor pe căi greşite,
iar al doilea este miza mare care îi revine examenului de
absolvire. Stresul trăit de copilul ce trece, la 13 ani, din
braţele unui singur pedagog în mîinile a 12-15 profesori
necunoscuţi, fiecare cu cerinţele sale, deseori nu poate fi
depăşit cu puteri proprii. Am urmărit cum, într-un gimnaziu de provincie, după lecţiile stabilite în orar, profesorii
lucrau în clase cu 3-5 copii aflaţi în ratrapaj. De ce o fac?
Pentru că, dacă nu îi ajută acum, în primul semestru, mai
tîrziu e imposibil sau inutil să o mai facă. Timpul cel
mai preţios a fost pierdut. Problema nr.1 a copiilor care
vin la gimnaziu este viteza şi calitatea lecturii: nu mulţi
sînt cu adevărat dislexici, dar au nevoie de ajutor mulţi.
Examenul de absolvire este conceput ca unul extern, verificat la nivel de voievodat. Cu rezultatul de la examenul
„de capacitate”, la care se adaugă media notelor anuale
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acumulate, elevul se poate înscrie la treapta următoare,
optînd pentru un liceu sau o şcoală profesională.
Liceul trebuie să-l înveţe pe copil să trăiască în afara
pereţilor şcolii, adică să realizeze acel savoir-vivre pe
care şcoala contemporană îl consideră piatră de temelie în
formarea personalităţii, în orice parte a globului. Un prim
pas în acest sens este chiar alegerea liceului sau a şcolii
profesionale, apoi – alegerea disciplinelor, dintre care doar
Limba poloneză, Limba străină I şi II, Matematica, Fizica, Istoria sînt obligatorii, celelalte rămînînd la discreţia
elevului, care, astfel, are posibilitatea să-şi construiască
un traseu educaţional propriu. În liceu poate să apară o
a treia limbă străină sau clasică, se propun discipline ca
Filozofia, Psihologia, Programarea, există numeroase
oportunităţi de aprofundare într-un domeniu sau altul
(arte, economie, informatică), dar cel mai important este
că elevul are dreptul de a alege pînă şi profunzimea de
studiere a disciplinelor. Astfel că în liceu nu mai există
clase stricto sensu, elevii făcînd parte din mai multe comunităţi dinamice de instruire concomitent. Studiile la liceu
durează 3 ani. Dacă nu alege un liceu de tip clasic, elevul
poate urma un liceu profesional, unde va studia 4 ani, în
domenii precum economia, silvicultura, informatica, electronica, serviciile sociale etc. De asemenea, o oportunitate
este şi şcoala profesională, însă absolvirea acesteia nu-i va
permite să-şi continue studiile la universitate decît dacă
va urma un curs liceal special şi va susţine examenul de
absolvire a liceului – numit, în poloneză, matura.
Universităţile îi admit pe absolvenţii liceelor în baza
notelor de la matura, care se desfăşoară şi se verifică
extern, la scară naţională, pe parcursul ultimului semestru
de studii. Universităţile poloneze sînt racordate la sistemul
european, aplică aceeaşi formulă de credite transferabile
pe care o cunoaştem şi noi, cu anumite specificaţii naţionale. Absolventul universităţii capătă studii de licenţă
(devenind licenţiat sau inginer); instituţiile se numesc
academie economică, agricolă, pedagogică, de medicină,

tehnică, de arte, de educaţia fizică, teologică; universitate;
şcoală superioară militară. Licenţa este urmată de studiile
de masterat; pentru medici, psihologi, arhitecţi, studiile de
licenţă şi cele de masterat sînt comasate. O gamă foarte
largă de cursuri opţionale, care îi permit studentului să-şi
croiască un drum propriu în formarea profesională, rămîn
deocamdată de domeniul viitorului pentru noi; un teren
pe care încă mai trebuie să-l defrişăm este şi evaluarea,
desfăşurată în forme mai noi decît un examen cu bilete
şi subiecte „de tocit”. Ne-a impresionat, la o universitate
din Varşovia, afirmaţia decanului facultăţii de filozofie
că un profesor va fi concediat dacă, în preajma sesiunii,
studenţii vor evalua negativ cursul acestuia. Evaluările nu
sînt anonime; de asemenea, înainte de a-şi evalua profesorii, studenţii fac o autoevaluare a implicării personale
şi a competenţelor proprii.
Doctoratul este etapa ce urmează masteratului şi
numai cei care au titlul respectiv pot preda la universităţi.
Doctorii habilitaţi sînt savanţi cu nume şi renume, care
au publicaţii cunoscute internaţional, conduc şcoli de
doctorat şi deschid direcţii de cercetare noi.
Ar fi păcat să nu spun, în încheiere, că am fost profund impresionaţi de tot ce înseamnă, într-o accepţie
foarte largă, sintagma „păstrarea ordinii” în instituţiile
de învăţămînt: studentul sau elevul nu intră în sala de
studii cu hot-dogul şi sticla de cola, închide telefonul şi
nu-şi scrijelează numele cu briceagul pe toate băncile
şi scaunele unde se aşază. Cum a zis directoarea unui
gimnaziu, „el ştie că în aceeaşi şcoală vor veni să înveţe
fraţii lui mai mici”. Ferice de profesorii ai căror elevi ştiu
şi înţeleg acest lucru. Rămîne să aflăm cum reuşesc să-i
educe părinţii şi profesorii, pentru că doar prin această
educaţie la toate nivelurile am putea explica gradul înalt
de civilizaţie pe care l-am remarcat în Polonia.
Tatiana Cartaleanu,
Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă

Sistemul polonez de formare profesională
continuă a cadrelor didactice
Vizitînd mai multe centre de formare continuă – de stat şi private – din Varşovia şi Lublin (Centrul de Dezvoltare
a Învăţămîntului, Centrul de Instruire Socială, Federaţia Iniţiativelor în Educaţie, Centrul de Perfecţionare Continuă
a Profesorilor din Lublin, Asociaţia KLANZA, Asociaţia Pedagogilor NATAN, Fondul de Iniţiative Manageriale), am
aflat că misiunea sistemului polonez de formare profesională continuă rezidă în: perfecţionarea/recalificarea cadrelor
didactice; motivarea acestora pentru creştere profesională şi dezvoltarea carierei; asigurarea calităţii în educaţie.
Profesorii polonezi, în devenirea lor profesională, parcurg patru trepte, fiecare corespunzînd unei anumite categorii
didactice (în R. Moldova – grad didactic). Astfel, timp de 9 luni după absolvirea facultăţii pedagogice, tînărul specialist, numit profesor-stagiar, se află la treapta I şi activează obligatoriu sub îndrumarea unui profesor cu experienţă. La
treapta II se află profesorul angajat în bază de contract, acesta fiind obligat să lucreze 2 ani şi 9 luni, timp în care se
pregăteşte pentru a obţine categoria III: îşi elaborează un plan individual de dezvoltare profesională, îl realizează pas
cu pas şi susţine un examen extern, în urma căruia se decide dacă merită a avea categoria III şi a fi profesor-titular. Cei
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Sistemul de formare profesională este descentralizat,
fiecare voievodat avînd un centru de formare pentru
cadrele didactice din teritoriu. Am vizitat un asemenea
centru la Lublin, în a cărui subordine se află 2500 de şcoli
şi circa 30000 de profesori. Oferta acestuia este vastă şi
se adresează: specialiştilor de la filialele centrului; profesorilor-metodişti, consilierilor în probleme de metodică;
directorilor; profesorilor; consiliilor profesorale. Formele
de perfecţionare promovate sînt: cursuri tematice – la
solicitare (minimum – 10 ore, maximum – 270 de ore);
cursuri de recalificare; cursuri de pregătire pentru funcţia
de director; conferinţe (cu participarea specialiştilor întrun anumit domeniu). Cei circa 130 de angajaţi ai centrului,
inclusiv în filiale, activează în trei secţii: Secţia Metodică
(prestează servicii de consultanţă la disciplinele şcolare,
desfăşoară ore la didactica disciplinelor şcolare); Secţia
Diagnosticare şi Analiză (elaborează şi aplică chestionare
de evaluare a instituţiilor şcolare, a nevoilor de formare
profesională continuă, participă la conceperea documentelor de politici educaţionale etc); Secţia Redactare şi Editare (elaborează materiale ştiinţifico-didactice: programe,
manuale, ghiduri, caietele elevului, studii etc.).
Concluzionînd pe marginea sistemului de formare
profesională continuă din Polonia, menţionăm punctele
forte ale acestuia: varietatea şi flexibilitatea formelor
şi a programelor de formare continuă; descentralizarea
sistemului de formare profesională continuă; realizarea
cursurilor de formare în instituţii pentru: administraţie sau
întreg colectivul; angajarea în centrele de formare profesională a unor specialişti practicieni; obţinerea de fonduri din
partea organismelor europene; deschidere pentru schimb
de experienţă pe plan naţional şi internaţional; colaborare
eficientă între instituţiile/organizaţiile de formare profesională continuă statale şi cele neguvernamentale.
Rodica Solovei,
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Din experienţa sistemului de învăţămînt polonez
în implementarea instruirii la distanţă
Instruirea la distanţă „livrează oportunităţi de învăţare caracterizate prin separarea instructorului şi cursantului
în timp sau/şi spaţiu”, oferă posibilitatea utilizării unei game largi de instrumente media, comunicării bidirecţionale
între cursanţi şi instructori, organizării sesiunilor f2f (faţă în faţă) şi asigură prezenţa unei structuri specializate în
producerea şi difuzarea materialelor de instruire.
În cadrul stagiilor de documentare efectuate în Republica Polonă, am avut ocazia să facem cunoştinţă cu realizările
colegilor noştri în promovarea şi dezvoltarea instruirii la distanţă. Prima prezentare a experienţei în domeniu s-a
produs la Centrul Educaţional Public din Varşovia, în a cărui incintă activează Academia Internet pentru Profesori,
fondată în anul 2007 (coord. N.Şistov). Obiectivul acesteia constă în ajutorarea profesorilor (îndeosebi a celor de
la sate) în activitatea didactică prin intermediul cursurilor de învăţare la distanţă – cursuri operative şi econome.
Cursantul are acces la site-ul educaţional în orice perioadă a zilei. În cazul cînd participă mai mulţi profesori dintr-o
şcoală, se organizează cursuri şi pentru cadrele manageriale ale acesteia. Programele se modifică şi se racordează
la nevoile educaţionale ale şcolii cu aprobarea consiliului profesoral.
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care aspiră şi obţin categoria IV sînt profesori diplomanţi.
Ei lucrează cel mai creativ, inovativ şi original. Categoria
IV se atribuie în urma unei discuţii cu membrii comisiei
de evaluare şi a prezentării rezultatelor muncii.
Spre deosebire de R. Moldova, în Polonia categoriile
didactice se acordă pentru totdeauna şi nu se mai confirmă.
De asemenea, pentru a le obţine, nu este obligatoriu să
urmezi cursuri de perfecţionare, or, contează nu calea parcursă de profesor, ci prestanţa acestuia, produsul prezentat,
rezultatul. Cursurile de perfecţionare nu se încheie neapărat cu eliberarea certificatelor; cerinţele pentru obţinerea
categoriilor III şi IV sînt specificate în Carta Pedagogului.
Categoriile sînt atribuite dacă profesorii demonstrează că
deţin, mai mult sau mai puţin, patru competenţe profesionale: de comunicare, psihopedagogică, de elaborare a
programelor la disciplină şi de specialitate.
Formele de organizare a procesului de formare continuă sînt dintre cele mai diverse, de ex., seminariile,
desfăşurate în două etape: seminar la distanţă (18 ore) şi
seminar de 4-5 zile (40 ore). Seminariile se încheie cu un
examen, profesorul fiind admis să îl susţină doar dacă a
asistat la 90% din numărul total de 40 de ore preconizate
pentru activităţi de formare.
Vizitînd Centrul de Instruire Socială din Varşovia, am
luat cunoştinţă de o experienţă interesantă de formare a
managerilor şcolari. Aceştia au posibilitatea să urmeze
seminarii şi cursuri la distanţă de 2 ani, cursuri care se
încheie cu obţinerea unei diplome. Activităţile de formare
pun un accent deosebit pe aspectul practic, pe schimbarea
în bine care trebuie să se producă în instituţia şcolară. În
perioada dintre sesiuni, seminarii, formabilii revin în şcoli,
avînd sarcina de a discuta în colectiv despre cele învăţate la
cursuri, despre aspectele care pot fi implementate în instituţie. Scopul dominant al cursurilor nu este doar creşterea
profesională a managerilor, ci mai mult – creşterea calităţii
în educaţie, pregătirea elevilor pentru viaţă.
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La începutul fiecărui an şcolar, se organizează o conferinţă cu directorii instituţiilor de învăţămînt, după care
se constituie grupuri mici de profesori, fiecare lucrînd cu
un instructor (tutore). Aceştia sînt selectaţi după anumite
criterii. Printre obligaţiunile tutorilor, de regulă foşti
absolvenţi ai academiei, se numără şi organizarea a 2-3
sesiuni f2f pe an. Profesorii primesc informaţia teoretică
în variantă electronică, rezolvă teste, realizează sarcini, fac
rapoarte şi le expediază tutorilor. Certificatele obţinute de
cursanţi sînt recunoscute de Ministerul Educaţiei.
O altă experienţă interesantă ne-a fost prezentată la
Federaţia Iniţiativelor în Educaţie (FIO), care acordă
suport şcolilor mici, inclusiv prin oferirea de cursuri de
instruire la distanţă. Din relatarea vicepreşedintelui FIO,
E. Tołwińską-Królikowską, am aflat despre istoria şi
succesele federaţiei, care a fost creată în 1999 la cererea
directorilor, profesorilor şi părinţilor din satele mici,
cu şcoli cu un număr mic de elevi. FIO oferă asistenţă
educaţională şi consiliere în atragerea de investiţii prin
intermediul unor proiecte, inclusiv internaţionale, organizează acţiuni de voluntariat îndreptate spre construirea de
şcoli la sate cu materiale puse la dispoziţie de stat. Astfel,
în 11 ani au apărut 300 de şcoli, cea mai mare avînd 100
de elevi, iar cea mai mică – 4. Şcolile mici se confruntă
cu probleme financiare serioase, deoarece sînt finanţate
în funcţie de numărul de elevi. Pentru a susţine profesorii

în activităţile de formare continuă, FIO a creat cursuri de
instruire la distanţă. Coordonatorul acestor cursuri, E.
Libcziska, ne-a prezentat site-ul educaţional http://edu.
fio.org.pl, elaborat în baza platformei Moodle (Modular
Object Oriented Dynamic Learning Environment – un
sistem de management al învăţării, Open Source (în
distribuţie liberă), integrat cu facilităţile mediilor virtuale
de învăţare şi ale sistemelor de management al contentului de învăţare. Este deosebit de popular în instituţiile
de învăţămînt superior, care au nevoie de flexibilitate
în gestionarea resurselor educaţionale şi de un control
eficient asupra progresului fiecărui student).
În concluzie, menţionăm următoarele:
– deşi experienţa implementării cursurilor de
instruire la distanţă în sistemul de învăţămînt
polonez are o istorie nu prea mare, succesele în
domeniu sînt destul de impunătoare şi merită o
analiză profundă;
– această experienţă poate fi utilizată în promovarea
instruirii la distanţă în sistemul de învăţămînt de
la noi, servind drept o oportunitate pentru diversificarea ofertei educaţionale în domeniul formării
continue a cadrelor didactice.
Viorel BOCANCEA,
Universitatea de Stat din Tiraspol

Riscuri şi oportunităţi ale profesiei de pedagog
Un profesor bun este cel care… Aşa a început discuţia noastră la Asociaţia Pedagogilor NATAN din Lublin.
Idei au fost multe şi interesante: Un profesor bun este cel creativ, inventiv, sociabil, bine pregătit; cel care creşte
profesional odată cu discipolii săi, oferă elevilor undiţa şi nu peştele, îi pune în valoare pe toţi copiii etc. Oare de
cîte ori ne-am prins la gîndul că, din dorinţa de a acoperi aceste aşteptări, ne-am epuizat, am obosit, ne-am dezamăgit? Cred că niciodată şi drept rezultat sîntem supuşi riscului de a deveni “victime” ale epuizării profesionale
sau ale sindromului arderii profesionale.
Ce este sindromul arderii profesionale? O stare care îl face pe subiect – conştient sau inconştient – să nu îşi
mai poată exercita obligaţiile cotidiene, cu energia pozitivă obişnuită, un sindrom de epuizare emoţională, de depersonalizare şi de reducere a realizărilor profesionale, cauzat de implicare pe termen lung în situaţii solicitante
(Maslach şi Jackson). Cei mai afectaţi de acest sindrom sînt profesorii, medicii, avocaţii, asistenţii sociali, adică
acei care lucrează cu oamenii şi pentru oameni. Ce putem face pentru a identifica aceste stări şi a ne proteja? Dacă
ne încearcă un sentiment de frustrare, oboseală cronică, insatisfacţie, furie, autoculpabilizare, teamă şi, uneori,
depresii, atunci nu mai e nici o îndoială – sîntem afectaţi de acest sindrom.
În lucrarea sa Ieşirea din depresie – medicamente sau psihoterapie, Dominique Barbier prezintă 4 faze ale
sindromului arderii profesionale, pe cînd Asociaţia Psihologilor Americani remarcă 5.
Nr.
1

2
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Dominique Barbier

Asociaţia Psihologilor Americani

Entuziasmul ideal. O atitudine ce îl caracterizează mai
degrabă pe începător, care suprainvesteşte în carieră la
un nivel energetic extrem de ridicat.
Stagnarea ineficientă. Munca începe să-şi piardă aspectul primordial, nuanţa stimulatoare.

Luna de miere. Omul este îndrăgostit de muncă, mulţumit de
realizări, energic, optimist şi plin de entuziasm.
Trezirea. Timp în care omul observă că aprecierea idealistă a
muncii nu este reală, dar insistă din răsputeri să menţină impresia
iniţială.
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3

4

5

Sentimentul de frustrare. Apar tulburări fizice, comportamentale şi emoţionale. Subiectul se întreabă care este
sensul muncii sale, nu mai are chef să muncească.
Apatia plină de dezamăgire. Frustrare în muncă aproape
cronică. Individul recunoaşte că are nevoie de ea din
motive pur economice.
-

Suprasolicitarea. Realizarea sarcinilor profesionale necesită din
ce în ce mai multe eforturi, apar probleme în relaţiile cu colegii,
clienţii.
Epuizarea cu toate simptomele ei. Se remarcă o epuizare fizică
şi psihică totală, o stare depresivă, o senzaţie de singurătate, o
dorinţă de eliberare, de plecare de la serviciu.
Renaşterea. Perioada tratării “rănilor” apărute în rezultatul arderii
profesionale.

După cum observăm, Asociaţia Psihologilor Americani încearcă, prin faza 5, să confere optimism în încercarea
de a scapa de acest sindrom.
Pornind de la premisa că una dintre cele mai evidente cauze este stresul, prezentăm cîteva idei pentru depăşirea
lui: să evităm gîndurile negative; să discutăm cu apropiaţii noştri despre ceea ce simţim; să căutăm persoane care
pot să ne asculte cu-adevărat; să păstrăm o atitudine pozitivă şi să nu ne percepem ca victimă; să ne menţinem în
formă; să avem o ocupaţie plăcută şi să practicăm regulat un sport; să solicităm ajutor; să ne cunoaştem interesele,
punctele forte şi punctele slabe; să învăţăm a spune NU etc.
Fiecare om investeşte în sănătate, carieră, bani, familie, dezvoltare, prieteni, distracţii. De multe ori, investiţiile
respective pun accentul pe unele domenii, neglijîndu-le pe altele, care devin potenţiale surse de stres. Vă propunem
două instrumente de minimalizare a riscului de ardere profesională. Primul: în cercul alăturat sînt notate 7 domenii în care investim energie şi efort pe parcursul vieţii. Meditaţi cîte procente din 100 atribuiţi fiecărui domeniu,
marcînd acest procent în secţiunea respectivă şi mărind-o corespunzător acestuia. Care este rezultatul? Se menţine
forma rotundă a cercului sau se evidenţiază unele domenii? Să ne imaginăm că acest cerc este o roată. Poate fi ea
utilizată? Da, doar dacă acordăm atenţie egală tuturor
domeniilor. În caz contrar, ar fi bine să planificăm paşi
pentru a dezvolta fiecare domeniu neglijat şi a păstra
echilibrul. Al doilea instrument este un test care ne permite să identificăm dacă sîntem ameninţaţi de sindromul
arderii profesionale. Reflectaţi asupra situaţiei la serviciu
şi acasă şi determinaţi în ce măsură afirmaţiile de mai
jos se referă la dvs, utilizînd următorul sistem: 1 – rar;
2 – uneori; 3 – deseori; 4 – foarte des.

Mă întristez cînd nu am de lucru.

Gradul de
15-29 puncte. Sindromul arderii profesionale nu este
manifesla moment un pericol pentru dvs. Încercaţi să îl evitaţi.
tare
Fiţi atent/atentă la primele lui simptome.
1234

Chiar dacă dorm suficient, mă simt obosit/ă.

1234

Munca nu îmi produce satisfacţie.

1234

Sînt împrăştiată/împrăştiat, uit lucruri importante.

1234

Mă simt prost chiar dacă nu am un motiv serios.

1234

Oamenii mă intrigă şi mă irită.

1234

Mă îmbolnăvesc mai des decît în anii precedenţi.

1234

Am senzaţia că munca mea nu are sens.

1234

Mă implic uşor în conflicte.

1234

Fumez sau consum alcool pentru a mă relaxa,
pentru a mă simţi mai bine.
Lucrez mult, dar rezultatele sînt puţine la număr.

1234

Nu am dorinţe sexuale.

1234

M-am săturat de munca pe care o fac.

1234

Problemele de la serviciu îmi provoacă insomnie.

1234

Mă mobilizez cu greu la muncă.

1234

Total puncte

Riscuri şi oportunităţi ale profesiei de pedagog

1234

30-44 puncte. S-ar putea să fiţi afectat/afectată de
sindromul arderii profesionale. Gîndiţi-vă ce schimbări
puteţi face în activitate pentru a menţine motivaţia şi
disponibilitatea de a creşte profesional.
45-60 puncte. Se remarcă manifestări evidente ale
sindromului de ardere profesională. Încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări: De ce aveţi nevoie?
Ce puteţi face pentru a vă simţi realizat/realizată în
viaţa personală şi profesională? Ce schimbări puteţi
produce cel mai curînd? Aveţi nevoie de schimbări în
viaţa personală?
La final, vă dorim ca sindromul arderii profesionale
să vă “ocolească”. În caz că deja l-aţi depistat, planificaţi
acţiuni pentru a-l depăşi, iar blestemul „Să dea domnul să
înveţi copiii altora” să fie o piatră de temelie în tot ceea
ce înseamnă satisfacţie profesională şi personală.
Lia Sclifos,
Colegiul de Construcţii din Chişinău
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Afirmaţii

Educaţie de gen*

Gînduri la sfîrşit de an
In Memoriam Zinaida OnicA,
directoarea programului Educaţia de gen şi Abilitare socială al
Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, iniţiatoare şi îngrijitoare a acestei rubrici;
o fiinţă specială, una dintre Cei Puţini, care cu putere şi iubire de viaţă şi de cei
dragi a trăit prea puţin, dar atît de frumos.

A mai trecut un an din viaţa noastră. Încă un calendar
s-a umplut şi face loc următorului. Încă un final, urmat
de un nou început. Sfîrşitul de an: un timp în care ne
uităm în urmă şi tragem linie, ne uităm înainte şi planificăm, sperînd.
De fiecare dată, la sfîrşit de an, începem cu toţii să
analizăm anul care tocmai a trecut: ce a însemnat el
pentru noi, ce ni s-a întîmplat, de bine şi de rău, ce am
reuşit sau nu prea. „A fost un an bun!”, „A fost un an
mai puţin bun...”, „Am întîlnit pe cineva foarte special
în acest an!”, „A fost un an grozav!” – cam aşa sună
„verdictele” pe care le atribuim anului care se sfîrşeşte.
Nu este însă oare acest „verdict” unul pe care ni-l punem
chiar nouă? „Mi-au mers toate de minune!”, „Mi-am
făcut prieteni noi.”, „Am călătorit.”, „Am rîs.”, „Am
iubit.”, „M-am bucurat.”, „Am reuşit.”..., iar pe de
altă parte: ”Am plîns.”, „Am suferit.”, „Am avut multe
necazuri.”, ”M-am purtat urît cu unele persoane.”, „Nu
am citit destule cărţi.”, „Nu am dedicat timp suficient
celor dragi.”, „Nu am fost la destule spectacole.”, „Am
pierdut pe cineva drag.”...
Sfîrşitul de an este o perioadă cu totul aparte: fie
sîntem mulţumiţi de noi şi de ceea ce ni s-a întîmplat,
fie avem regrete şi frustrări. Cum facem însă să rămînem
obiectivi şi lucizi şi, mai ales, să ne învăţăm lecţia?
La un început de decembrie (atunci, de regulă, încep
evaluările!) facem retrospectivele anului: „M-a marcat
într-un anume fel acest an? Mi-am schimbat cumva
modul de viaţă? Sînt mai înţelept/înţeleaptă? Am înţeles
ceva din tot ce mi s-a întîmplat?”. Răspunsul este relativ
la fiecare întrebare în parte.
Ştim cu toţii că am trăit experienţe noi, că am retrăit
anumite momente, am reţinut sau am ratat unele secven-
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ţe, dar nu ştim încă ce îşi va lăsa amprenta asupra noastră,
ca personalitate: ce am învăţat din lucrurile bune şi mai
puţin bune care ni s-au întîmplat?
Definirea unei vieţi reuşite este pîndită de incertitudini. Cred, totuşi, că se pot stabili unele repere. Pentru
cei mai mulţi, o viaţă reuşită este bazată pe construirea,
calmă şi senină, a propriei existenţe. Să ai, dacă e
posibil, un serviciu bun – interesant şi bine plătit; să
ai relaţii frumoase în familie; să poţi oferi copiilor
tăi o educaţie bună; să fii sănătos... Este o sarcină
destul de complexă, care cere echilibru emoţional şi
inteligenţă.
Chiar şi cei care cred că au o viaţă banală, o pot
transforma într-o capodoperă – diferenţa o face
doar atitudinea. Iar realizarea acestei capodopere
cere o imensă pricepere, perseverenţă şi putere. Cere o
strategie pe termen lung, multă gîndire, prudenţă şi,
mai ales, multă iubire, pentru viaţă şi pentru cei dragi.
Şi asta fac Cei Puţini.
Cu certitudine, există şi obstacole în construirea
unei vieţi reuşite. Valorile false sau, mai grav, lipsa
unor valori autentice. Imitarea unor modele inaccesibile
sau nepotrivite propriului caracter. Ipocrizia şi lipsa de
onestitate faţă de tine, mai întîi, şi apoi, faţă de alţii.
Insatisfacţia şi ranchiuna, lipsa curajului şi a viselor,
celor de zi şi a celor de noapte. Singurătatea şi lipsa
unui potenţial de iubire.
Rolul major în opera propriei existenţe o are
cunoaşterea de sine: dificilă, dar indispensabilă pentru construirea unei vieţi reuşite. Un talent şi un dar,
răspîndit inegal printre cei mulţi. Dar omniprezent
printre Cei Puţini.
Cu toţii, la un moment dat, ne pomenim într-un

*Această rubrică apare în colaborare cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare şi cu suportul financiar
al Fundaţiei SOROS-Moldova şi al Institutului pentru o Societate Deschisă, New York.
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impas sau la o răscruce: singuri în faţa vieţii noastre;
ne simţim pusteiţi sau săraci în conţinutul nostru psihic,
sau confuzi, invadaţi de propriile ambiţii, pe care nu mai
reuşim să le controlăm.
Vă invit să vă opriţi atunci din această inerţie dezolantă şi să vă inventariaţi iubirile, frustrările, plăcerile,
oamenii, activităţile, calităţile, zilele, gesturile, anotimpurile... TOTUL. Să vă deşteptaţi şi să exclamaţi în
şoaptă: “O, da, viaţa mea merită trăită!”.
Din nefericire, ştim mai bine ceea ce nu ne place. Ce
ne irită şi ne scoate din minţi. Şi din pepeni... Dar ştim oare
la fel de bine şi ceea ce ne place cu adevărat? Îmbrăţişarea
omului iubit. O discuţie cu mama. Cîntecelul îngînat de
puiuţ. Ceaiul cu ghimbir într-o dimineaţă friguroasă.
Nopţile înstelate de vară. Motanul care ni se aşază la

picioare sau poate ciocolata, după o lună de dietă.
Ştim oare să „gustăm“ cu adevărat din toate acestea?
Să le simţim intensitatea, unicitatea şi efectul liniştitor?
Plăcerea şi bucuria de a trăi, iubirea de viaţă şi de cei
din jur sînt, într-o anumită măsură, rodul autoeducaţiei.
Faptul că devii mai conştient/ă de cromatica toamnei
nu te scoate din depresie, dar te poate bucura un pic.
Să învăţăm să contemplăm fără grabă, să învăţăm să ne
bucurăm de lucrurile simple şi de darurile din jur – sînt
aproape garanţii ale fericirii.
Să cînt cu prietenii mei, să ascult jazz, să chibzuiesc
pe malul mării, să citesc o poveste copilaşilor, să
pregătesc o tartă cu mere, să urmăresc norii, să-mi
privesc iubitul... Iată „lista“ de bucurii care dau sens
vieţii, fiind chiar Viaţa.

La mulţi ani şi un 2011 cu multă înţelepciune tuturor!

Daniela Terzi-barbAroşie,
Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare

Grafică de Romeo Schiţco

Gînduri la sfîrşit de an
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***
2010 este anul în care am învăţat poate cele mai multe şi cele mai valoroase lecţii.
2010 este anul în care am testat adevăratele valori: a OMULUI, a VIEŢII, a IUBIRII şi a morţii.
Este anul în care am învăţat că atunci cînd cazi sau cînd „te cade” cineva, te poţi ridica şi poţi continua cu fruntea
sus. Am învăţat că atunci cînd îţi doreşti ceva din toată inima, se şi întîmplă. Dar se întîmplă şi să nu fie aşa...
Îmi număr binecuvîntările şi nu sînt puţine. Îi număr pe cei pe care îi iubesc şi nu sînt puţini. Chiar dacă unii nu
mai sînt printre noi. Îi număr pe cei care îmi sînt mereu alături, la bine şi la greu, şi deşi nu sînt mulţi, sînt deosebiţi.
Chiar dacă sînt mai departe.
Vă mulţumesc vouă, celor din familia mea, celor care-mi sînteţi prietene, prieteni, amice, amici, colege, colegi,
oamenilor care mă cunosc, mai mult sau mai puţin, oamenilor cu care am stat de vorbă în 2010, mai mult sau mai
puţin. Vă mulţumesc pentru iubire, respect, încurajări, îmbrăţişări, urări şi gînduri bune. Dar şi pentru învinuiri,
reproşuri şi gînduri mai puţin bune... Vă mulţumesc că prin voi mă cunosc mai bine.
Iar pentru anul care vine îmi doresc linişte în suflet, răspunsuri la întrebări, uşi deschise, vise noi, puteri mari
şi Oameni lîngă mine.
Îmi doresc să primesc doar ceea ce îmi lipseşte cu adevărat; nu vreau să fac risipă de oameni, de sentimente,
de lucruri, de vise, de împliniri.
Îmi doresc să pot oferi mai mult şi să ştiu să apreciez mult mai mult ceea ce am şi ceea ce primesc.
Nu vreau să irosesc pe cineva, şi nici pe mine.
Îmi doresc să fiu bună cu cei din jurul meu, să am dragoste multă de dăruit, respect şi apreciere pentru cei
merituoşi şi mai puţin demni.
Îmi doresc să fiu mai puţin... Îmi doresc să fiu mai mult...
Mă bucur că sînt un om bogat!

Docendo discimus

Portretul profesional al
pedagogului

Daniela State
Liceul Teoretic Mihail Berezovschi, mun. Chişinău

O societate modernă are nevoie de personalităţi responsabile, cu demnitate şi verticalitate, cu iniţiativă şi deschise
spre schimbare. Realizarea acestui obiectiv major îi revine
Pedagogului. De aceea, el însuşi trebuie să fie receptiv la
schimbări, pentru a face lumea mai bună şi mai tolerantă.
Cheia succesului constă în munca asiduă pentru binele
membrilor comunităţii, or, de datoria pedagogul este conştientizarea acestei funcţii. Recunosc, de multe ori încerc
să regăsesc în mine imaginea unui dascăl. Fără a avea
pretenţia de a-mi subordona puterile unui model stabilit,
asemeni efectului procustian, constat, totuşi, că el este o
personalitate complexă, întruchiparea fiindu-i constituită
din multiplele aspecte ale acestei nobile meserii.
Un profesor trebuie să fie: primo: un profesionist,
realizînd procesul educativ nu numai prin comunicare
directă, ci şi indirectă, prin limbaj, gestică, atitudini, comportamente, personalitate (ţinuta morală, forţa intelectuală,
nivel de cultură), vestimentaţie etc. El trebuie să cumuleze un mănunchi mult mai complex de calităţi, printre
care şi inteligenţă, demnitate, obiectivitate, sociabilitate,
corectitudine, empatie, toleranţă, bunătate, amabilitate,
competenţă. Bineînţeles, calităţile pot fi suplimentate cu
inventivitate, entuziasm, sinceritate, calmitate, prietenie,
generozitate etc.; secundo: profesionismul obligă la funcţia
de consiliere, aceasta exprimîndu-se în confruntarea cu
întregul spectru de discipoli: mai liniştiţi, mai năzdrăvani,
mai creativi, anxioşi, mai puşi pe şotii, un pic conformişti,
disciplinaţi, mai motivaţi să înveţe lucruri noi… Sloga-
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nul acestuia este următorul: „Niciodată nu constrînge,
ci convinge!”. Identificarea nevoilor, promovarea unor
activităţi care să conducă la conştientizarea calităţilor şi
posibilităţilor elevilor, precum şi respectul principiului
conform căruia fiecare copil este unic şi valoros în felul
său – toate constituie dezideratele dascălului care tinde a
deveni şi ideal; terţio: dascăl ideal este acel care edifică
viitorul umanităţii, culegînd cele mai frumoase roade şi
dăruindu-le societăţii – Oamenii. Un bun învăţător simte
copilul, îşi aminteşte că a fost şi el copil şi înţelege toate
spaimele, tristeţile, exuberanţa şi bucuria prin care trec
elevii lui. Astfel, el devine un învăţător dedicat, care poate
schimba chiar şi lumea interioară a discipolului său.
Învăţătorul trebuie să fie întîi de toate elev – subiect
al propriilor performanţe, în acelaşi timp ,,discipolul”
elevilor săi, depunînd efort volitiv pentru a ţine pasul
cu ei, acceptînd să discute orice subiect, fiind corect
şi obiectiv în aprecieri. El poartă dialoguri deschise
şi răspunde mereu la solicitare, se mîndreşte cu discipolii care-1 depăşesc, este mereu într-o căutare pentru
desăvîrşirea sa profesională şi omenească, tinde spre
perfecţiune, învăţînd şi explorînd noile tehnologii şi
metodologii.
Tenta de lider sesizabilă în temperamentul cadrului
didactic are obligaţiunea să inspire şi să influenţeze
copiii prin intermediul personalităţii sale, asemeni unui
expert şi nicidecum utilizînd autoritatea.
Dimensiunea de explorator este una obligatorie, exprimată în încurajarea elevilor să-şi descopere eul, ajutîndu-i,
astfel, să atingă cel mai înalt nivel de performanţă.
Entuziasmul, cu elanul său contagios, conferă învăţătorului exuberanţă, atitudine pozitivă, pasiune şi dăruire.
Încrederea profesională a unui adevărat pedagog trebuie
să rezulte din faptul că fiecare îşi poate regăsi locul pe
pista inovaţiilor, modificînd sau înlocuind strategiile,
tehnicile atunci cînd a descoperit altele mai eficiente sau
cînd cele existente au devenit plictisitoare pentru elevi.

docendo discimus

tori la ,,intrarea în şcoală”, continuînd cu ,,maturitatea”,
păstrînd doar momentele inedite, pline de trăiri intense,
încărcate emoţional, care marchează şi transformă elevul
de la o zi la alta, de la un an la altul. El pune în valoare toate rolurile fericite din viaţa şcolarului. În calitate de actor,
îşi susţine rolul care-i revine, pentru ca apoi să se retragă
cu modestie, rămînînd doar în memoria afectivă.
Un profesor ,,de vis” aspiră la cele menţionate
anterior şi încă la multe altele. El apreciază adevărul şi
corectitudinea, nu popularitatea sa, încercînd să schimbe
lumea, se transformă zilnic, transformîndu-i şi pe alţii.
Acesta este EXCELENŢA SA, PROFESORUL.
„Sînt alături de sufletul tău curat, copile! Şi îmi
doresc să sorbi cu nesaţ din nectarul cunoaşterii dăruit
cu dragoste şi, uneori, cu exigenţă profesională. Mai
mult ca atît, alături de părinţi şi bunici, încerc să îţi ofer
momente de bucurie, împărtăşind emoţia şi împlinirile
multaşteptate prin cele mai mari valori moral-spirituale:
credinţă, bunătate, cinste, mîndrul dispreţ pentru toate
deşertăciunile omeneşti, onestitate ş.a. Viaţă simplă,
bunătate, iubire de ţară, muncă neadormită şi adîncă,
pasiune pentru bine, adevăr şi frumos... Iată cele mai
înalte învăţături cu care te voi familiariza pe acest traseu
– ŞCOALA.” Asta o spun de fiecare dată cînd în faţă
îmi apar stingherii pici ai clasei întîi.
Atunci cînd este făcută cu vocaţie, meseria aceasta
se aseamănă cu oficierea într-o catedrală a sufletelor. De
aceea, se cuvine să vorbim despre ea pe şoptite, fiindcă
lacătul inimii de copil nu poate fi deschis prin larma
cuvîntului, ci doar cu ajutorul cuvîntului bine cumpănit,
însoţit de binecuvîntarea iubirii.
Profesorul îşi ajută elevii să urce culmile greu accesibile ale cunoaşterii, să înfrunte deşertul neştiinţei şi
nisipurile înşelătoare ale comodităţii, să se protejeze de
arşiţa îndoielilor şi de vîntul năprasnic al confruntărilor,
ca pînă la urmă, la tradiţionala rubrică din catalogul
vieţii, să înscrie nota de om – EXCELENT! Căci PROFESOR nu este doar o profesie, ci un destin, o vocaţie,
un dar de la Dumnezeu.

Inteligenţa emoţională

Viorica OleinIc
Liceul Teoretic Mihai Eminescu, mun. Chişinău

Portretul profesional al pedagogului

Inteligenţa emoţională este denumirea unui seminar
la care am participat recent. Trebuie să recunosc faptul
că am mers din simplă curiozitate, sintagma din titlu
explicîndu-mi-o vag. La un moment dat, m-am întrebat
dacă nu greşesc ceva şi dacă noţiunile de inteligenţă şi
emoţie sînt compatibile. Seminarul mi-a oferit informaţia
necesară pentru a mă edifica cu privire la noţiunea de
inteligenţă emoţională. Mai mult decît atît, am putut
să-mi explic de ce eu, o persoană cu un acut simţ al
dreptăţii, altruistă, umanistă, nimeresc uneori în situaţii
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Poate oare un învăţător să posede o atitudine neutră
faţă de patrie? Or, aceasta fiind vizibilă prin optimismul
marcat şi încrederea în ziua de mîine, în societatea pe
care o formează, o creşte şi o educă prin cele mai înalte
valori umane. Cu siguranţă, este participant devotat la
uluitoarea expediţie pe care o face de la ,,eu’’ la ,,noi’’
spre deplina afirmare a ţelurilor noastre, a unei societăţi
pentru care învăţătura, munca şi desăvîrşirea personalităţii reprezintă suprema satisfacţie.
Asemeni unui ghid, conduce elevii spre perfecţionarea deprinderilor şi abilităţilor de lucru şi, totodată,
îi pune în situaţia de a descoperi singuri soluţia, de a
învăţa din greşeli. Returnînd lucrările la timp şi cu avize
constructive, disponibil să acorde oricînd asistenţă, profesorul dezvoltă astfel responsabilitatea elevilor pentru
actul de învăţare şi încrederea în propriile forţe.
Umanist fiind, ştie să fie critic cu sine însuşi şi cu
absurdităţile vieţii, fără a fi cinic sau disperat. Este o
persoană care se autodezvăluie, astfel încît elevii îi pot
vedea şi virtuţile, şi imperfecţiunile. Păşind sigur pe
pămînt, profesorul de succes, prin exemplul propriu,
ajută elevii să-şi dezvolte voinţa, curajul şi speranţa în
realizarea potenţialului.
Considerat şi colaborator, acordă o mare valoare
colegialităţii. El îşi împărtăşeşte ideile, solicită implicarea părinţilor în activitatea de predare-învăţare şi caută
sprijinul colegilor atunci cînd nu poate surmonta de unul
singur anumite probleme.
Pedagogul-prieten consideră fiecare generaţie o
nouă provocare, pentru care este necesar să dezvolte
comportamente, abilităţi şi atitudini noi, se simte bine
în clasă, în prezenţa elevilor, zîmbeşte. Dacă greşeşte,
nu-i este teamă să-şi ceară scuze, evaluează corect şi
obiectiv progresul elevilor, creează în clasă un mediu
care favorizează dezvoltarea stilurilor de învăţare. El
nu devalorizează niciodată vreun elev şi promovează
învăţarea valorilor morale.
Dimensiunea de regizor îi permite să ,,monteze” viaţa
elevilor săi, începînd cu primii paşi, timizi şi neîncreză-
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de conflict. ,,Pe nedrept! Nu merit!”, îmi ziceam. ,,Aş fi
putut evita!”, îmi zic acum, înţelegînd că nu întotdeauna
dau dovadă de inteligenţă emoţională.
Aşadar, ce este inteligenţa emoţională (EQ)? Încă în
1975, psihologul american Howard Gardner, în prima
sa carte The shattered mind, pune bazele teoriei despre
multipla inteligenţă (MI), concept pe care îl dezvoltă
ulterior, în 1983 (Frames of Mind: the Theory of Multiple
Intelligence). Gardner distinge inteligenţa lingvistică,
logico-matematică, muzicală, kinestetică, interpersonală, intrapersonală şi existenţială. Primele două tipuri
sînt evaluate, de obicei, în şcoală, următoarele trei sînt
asociate cu arta, iar ultimele două sînt ceea ce psihologul
american numeşte inteligenţă personală. În general, prin
inteligenţă (raţională şi logică) oamenii au în vedere capacitatea de a înţelege şi de a pune în practică principii,
adevăruri, fapte etc.
Inteligenţa emoţională este un termen mai nou, dar
destul de răspîndit (spre surprinderea mea). Un clic pentru căutare în spaţiul virtual mă familiarizează cu site-uri
ce promovează acest concept, cu lucrarea lui Daniel
Goleman, apărută şi reeditată în România etc. EQ este
capacitatea de a înţelege şi a gestiona corect emoţiile,
sentimentele, interacţiunile sociale. O definiţie, preluată
din spaţiul virtual, o explică drept capacitate personală
de identificare şi gestionare eficientă a propriilor emoţii
în raport cu scopurile personale (carieră, familie, educaţie etc). Finalitatea ei constă în atingerea scopurilor cu un
minim de conflicte inter- şi intrapersonale. Aşadar, venită
ca noţiune din psihologie, inteligenţa emoţională devine
o disciplină nouă, care poate contribui la îmbunătăţirea
capacităţii de a lua deciziile corecte într-un context
încărcat de emoţii puternice. (Relevantă în acest sens
mi s-a părut etimologia cuvîntului inteligenţă: lat. inter+
legere> între a alege, deci a face alegerea corectă).
Importanţa acestui tip de inteligenţă o demonstrează
studiile din domeniu, care arată că succesul oamenilor
realizaţi se datorează în proporţie de 85 la sută inteligenţei emoţionale (EQ) şi doar de 15% inteligenţei
raţionale (IQ). IQ dezvoltată asigură unei persoane o
slujbă bună, EQ – promovare. Explicaţia acestui paradox
e simplă: inteligenţa emoţională ne ajută să construim
relaţii interumane sănătoase, să gestionăm emoţiile
negative, care ne afectează capacitatea de a gîndi, de a
ne concentra şi de a duce lucrurile la bun sfîrşit. Acelaşi
lucru îl confirmă şi unul dintre articolele pe care le-am
găsit în spaţiul virtual şi din care îmi permit să citez:
„Ne-am întrebat adeseori ce îi face pe unii oameni, cu
un coeficient de inteligenţă mediu sau chiar scăzut, să
reuşească în carieră. Ce îi face pe alţii, cu un IQ ridicat,
să aibă eşecuri, să stagneze în carieră? Răspunsul la
acest aparent paradox este modul în care fiecare dintre
ei îşi foloseşte inteligenţa emoţională (EQ). Chiar dacă o
persoană are suficiente cunoştinţe şi idei inteligente, dacă
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nu îşi cunoaşte şi nu reuşeşte să-şi gestioneze emoţiile şi
sentimentele, poate întîmpina dificultăţi în încercarea de
a-şi construi relaţiile cu ceilalţi sau o carieră profesională
de succes. Persoanele cu un înalt grad de autocunoaştere
îşi dau seama cum sentimentele lor îi afectează, atît pe
ei, cît şi pe cei din jur. Dezvoltarea inteligenţei emoţionale ne permite să ne punem în valoare aptitudinile
intelectuale, creativitatea. Ne asigură reuşita, atît în
plan personal, cît şi în cel profesional.” Cu toţii, dacă
nu conştientizăm acest adevăr, vechi de cînd lumea, cel
puţin îl intuim. Valabilitatea lucrurilor o probează perenitatea, or, despre EQ vorbea încă Aristotel: “Oricine
poate fi mînios, căci e lucru uşor; dar să te mînii pe
persoana indicată, în gradul potrivit, la timpul potrivit,
pentru pricina potrivită şi în felul potrivit – aceasta nu
se află în puterea oricui şi nici nu e uşor.”
Pedagogia se află într-o permanentă interacţiune cu
celelalte ştiinţe, preluînd concepte, teorii, ajustîndule eficient la contexul şi necesităţile sale. Inteligenţa
emoţională trebuie să devină şi apanajul pedagogiei.
Familiarizarea profesorilor, apoi a părinţilor şi a elevilor,
cu noţiuni ce ţin de EQ, studiile ce caz, rezolvate prin
termeni şi concepte EQ ar îmbunătăţi mult comunicarea
profesor-elev, profesor-părinte, elev-elev, părinte-copil
etc. Cum? Prin cunoaştere, conştientizare şi aplicare.
Menirea învăţămîntului modern este de a dezvolta
competenţe, orientate, în totalitatea lor, spre punere în
practică. Nu conştientizasem, pînă la acel seminar cîte
beneficii ar aduce îmbinarea armonioasă a acestor competenţe cu inteligenţa emoţională. Ar funcţiona, astfel,
triada Cunosc!-Mă Cunosc!-Aplic!.
Piatra din capul unghiului inteligenţei emoţionale
este conştientizarea de sine. Daniel Goleman defineşte
cunoaşterea de sine drept „a şti ce simţim la moment şi
a fi conştienţi de acele emoţii atunci cînd luăm decizii;
a avea o închipuire realistică despre abilităţile proprii
şi o încredere în sine sănătoasă”. Cognoscete ipsum!
– a rezumat cu mult timp înainte Socrate. Dezvoltarea
cunoaşterii de sine i-ar ajuta pe profesori, elevi, părinţi
să-şi valorifice, la rîndul lor, competenţele sociale, dar
şi încrederea în sine. Conştientizarea faptului că ceilalţi
nu sînt ca mine, iar eu nu sînt ca ceilalţi, transformarea
regulii ,,Poartă-te cu ceilalţi aşa cum ai vrea să se poarte
ei cu tine!” în „Poartă-te cu ceilalţi aşa cum ei ar vrea
să te porţi cu ei” probează o persoană inteligentă emoţional. Un profesor talentat trebuie să fie un model de
inteligenţă emoţională şi are menirea să-l ajute pe elev,
dar şi pe părinte, să înţeleagă că fiecare are daruri, talente
şi o personalitate diferită şi că aşa cum un organism are
nevoie de toate componentele sale, tot aşa un om trebuie
să înţeleagă că pentru a exista armonios cu sine însuşi e
nevoie să se accepte aşa cum este, valorificînd ceea ce e
frumos în el. Sugestivă, în acest context, mi se pare parabola despre bătrîna care mergea zilnic la fîntînă cu două
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să ajute, nu să împiedice atingerea scopurilor şi valorilor rîvnite. Stăpînirea de sine presupune autocontrol,
integritate şi adaptabilitate, iniţiativă şi optimism
şi e garanţia rezolvării paşnice şi amiabile a oricărei
situaţii tensionate.
Planul de dezvoltare personală a fost titlul ultimei
activităţi din cadrul seminarului despre inteligenţa emoţională. Elaborarea unui astfel de plan presupune o etapă
avansată de cunoaştere şi de conştientizare a conceptelor
EQ. Propunîndu-mi elaborarea acestuia, am înţeles că e
vorba despre o identificare exactă, detaliată a scopului
spre care mă orientez şi stabilirea riguroasă a paşilor de
realizare, a termenelor şi a activităţilor concrete. Toate
formulate în parametri măsurabili. Dar, într-o formă mai
simplificată, am putea să-i familiarizăm şi pe elevi cu
acest fel de activitate şi să le propunem spre elaborare
şi îndeplinire un astfel de plan. Oricît de modeste ar fi
rezultatele, ele, totuşi, ar fi. Dar, ar putea fi chiar mai
mult decît modeste!
Revenind la caracterul personal cu care am început
acest articol, ţin să adaug că seminarul a avut un impact
benefic asupra mea. Am învăţat noţiuni noi, dar mai
important mi se pare faptul că această activitate m-a
făcut să mă analizez încă o dată, să mă privesc şi din alt
unghi în ipostaza de profesor, mamă, soţie. Bineînţeles,
ulterior atmosfera pozitivă care m-a cuprins şi m-a înfăşurat, ca şi pe ceilalţi participanţi, prin sentimentul de
pace interioară şi beatitudine, uşor-uşor a început să se
scuture de pe umerii mei, lăsîndu-mă, în cele din urmă,
din nou în faţa felului meu de a fi şi a reacţiona. Singură
în faţa inteligenţei mele emoţionale... Dar... am înţeles
că oamenii se pot schimba numai dacă îşi doresc acest
lucru. Iar eu, dorindu-mi enorm, îmi închei pledoaria
cu un superb aforism: „Orice dorinţă ţi-o îndeplineşti
cînd vorba, fapta şi gîndul merg împreună” (Oukhadi).

Formarea şi dezvoltarea
personalităţii în procesul de
implementare a curriculumului
modernizat la disciplina
Informatica
Lilia Ivanov

Curriculumul Naţional, fiind un document reglator
pentru desfăşurarea procesului educaţional, dispune de
Agenţia de examinare şi evaluare
trei categorii de funcţii statutare. Realizarea acestora va
permite tuturor educabililor:
• să beneficieze de o instruire orientată spre succes, care îi va ajuta
• să îşi formeze individualitatea, să evolueze permanent, să trăiască în condiţii de siguranţă, să ducă un mod
de viaţă sănătos, pentru a deveni
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vase de lut. Unul dintre ele era crăpat, de aceea bătrăna
îl aducea acasă doar pe jumătate plin. Vasul întreg era
mîndru de sine, iar cel crăpat se ruşina de neajunsul său,
simţindu-se vinovat. Odată chiar i-a mărturisit stăpînei
despre regretul care îl macină. ,,Nu ai de ce să fii trist,
i-a răspuns femeia, eu ştiam de defectul tău, aşa că am
semănat de-a lungul părţii de drum, pe unde trec cu tine,
flori. Apa care picură prin crăpătura ta le udă în fiecare
zi, iar eu îmi împodobesc cu ele casa!”.
Conştientizarea emoţională este altă competenţă a
EQ. E competenţa care ne ghidează spre un comportament potrivit, care ne determină să înţelegem ce simţim
pe moment, cum emoţiile noastre îi afectează pe cei din
jur şi ne ajută, în cele din urmă, să ni le stăpînim. Neglijarea a ceea ce simţim, lipsa deprinderii de a analiza
şi a înţelege emoţiile ne conduce spre izolare, are un
impact negativ asupra relaţiilor noastre cu ceilalţi, duce
la victimizare. Victime devenim noi înşine.
Empatia, alt concept cu care operează inteligenţa
emoţională, şi competenţele de ascultare sînt domeniile
de explorare spre care trebuie să ne orientăm pe noi
înşine şi pe discipolii noştri. În acest sens ne-ar ajuta
orele de dirigenţie în cadrul cărora am efectua studii de
caz, preluate din literatura de specialitate ori, nemijlocit,
din viaţa colectivului pe care îl conducem. Dezvoltarea
acestor competenţe ne-ar ajuta să-i înţelegem mai bine pe
elevi, i-ar determina şi pe unii părinţi să privească altfel
la copiii lor, i-ar ajuta pe copii să-şi înţeleagă propriii
părinţi şi să zidescă relaţii interpersonale sănătoase.
O dovadă a inteligenţei emoţionale este stăpînirea
de sine. Aceasta nici pe departe nu înseamnă a trece cu
vederea peste o nedreptate, greşeală, a tolera intolerabilul, a fi nepăsător. Dezvoltarea acestei competenţe ar
duce la identificarea şi înţelegerea emoţiilor, gîndurilor
şi atitudinilor proprii, la mînuirea lor în aşa fel încît ele
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• cetăţeni responsabili, care contribuie la progresul societăţii.
Aceste obiective statutare ţin cont de toate aspectele
procesului de predare-învăţare şi constituie punctul
de plecare pentru proiectarea curricula disciplinare în
contextul formării competenţelor generale.
Două dintre cele trei grupuri de funcţii ţin nemijlocit
de formarea şi dezvoltarea personalităţii: dezvoltarea individualităţii şi formarea cetăţenilor responsabili. Particularizările acestor grupuri pentru disciplina Informatica, în
contextul formării competenţelor transversale, în general,
şi a competenţei digitale, în special, presupune educarea
unor cetăţeni capabili să se integreze organic în societatea
modernă, bazată pe tehnologii noi de comunicare
Astfel, disciplina Informatica se focusează nu numai
asupra formării la elevi a competenţei digitale, dar şi
asupra dezvoltării competenţei de abordare constructivistă a învăţării (a învăţa să înveţi), a competenţelorcheie în domeniul ştiinţelor exacte, a competenţelor
acţional-strategice, de comunicare într-o limbă străină,
interpersonale, antreprenoriale etc.
Dezvoltarea continuă a bazelor ştiinţifice ale informaticii duce, în consecinţă, la extinderea cantitativă şi calitativă
a gamei tehnologiilor digitale şi, prin inducţie, a dispozitivelor digitale. Prin intermediul acestei discipline şcolare
cultivăm la elevi competenţe specifice: de algoritmizare a
situaţiilor şi a problemelor vieţii reale, pentru o soluţionare
optimă; de modelare cu ajutorul instrumentelor informatice a obiectelor, proceselor, fenomenelor, evenimentelor;
de programare şi de control privind dispozitivele digitale
complexe. Indiferent de domeniul în care va activa ulterior, absolventul liceului trebuie să poată formula corect
secvenţe de instrucţiuni, pentru a fi executate, dar şi să aibă
competenţa de a executa corect diverse operaţii.
Dezvoltarea setului de instrumente digitale de prelucrare a informaţiei, pe de o parte, şi extinderea capacităţilor de transfer a datelor, pe de alta, determină creşterea
exponenţială a cantităţii de informaţii accesibile în orice
punct al globului. În acest context, disciplina Informatica
trebuie să contribuie la formarea competenţei tînărului
cetăţean de a prelucra volume mari de date, de a realiza
eficient operaţii de căutare, selectare, structurare şi
organizare a informaţiei atît direct, cît şi cu ajutorul
unor instrumente informatice specializate, în particular
aplicaţiile de oficiu pentru editarea textelor, calculul
tabelar, gestionarea bazelor de date.
Comunicarea în sec. XXI s-a extins din spaţiul real
în sfera virtuală. Mai întîi poşta electronică, apoi chatul,
forumurile, urmate de apariţia comunităţilor virtuale, a
reţelelor sociale impun tot mai intens prezenţa noastră
în spaţiul digital. Astfel, Informatica, ca disciplină şcolară, are rolul nu numai de a forma la elevi competenţe
de comunicare digitală, de organizare şi de plasare a
informaţiei personale în reţea, dar şi elemente atitudi-
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nale faţă de folosirea corectă a resurselor hardware,
software şi comunicaţionale, respectarea normelor
etice de comunicare în reţea, a legislaţiei virtuale şi a
drepturilor de autor.
Unităţile lexicale de origine informatică penetrează
tot mai dinamic procesul de comunicare interpersonală în
cele mai diverse sfere ale activităţii sociale. În mare parte,
acestea nu se regăsesc în cadrul studierii limbii materne,
care se bazează, în special, pe operele literare cu tematică
clasică. Astfel, cunoaşterea noţiunilor informatice are drept
rezultat dezvoltarea capacităţii de comunicare în limba
maternă. În cele mai multe cazuri, noţiunile informatice îşi
au originea în limba engleză modernă şi sînt împrumutate
fără modificări (sau cu adaptări minime) în majoritatea
limbilor de pe glob. Prin urmare, cunoaşterea acestor
noţiuni dezvoltă nu numai competenţa de comunicare în
limba maternă, dar şi îmbogăţeşte vocabularul elevilor care
studiază în calitate de limbă străină limba engleză.
Dezvoltarea perpetuă a tuturor domeniilor de activitate socială implică pentru fiecare membru al societăţii
necesitatea de instruire continuă, pe parcursul vieţii.
După Alvin Toffler, “analfabetul sec. XXI nu va fi cel
care nu poate să citească sau să scrie, dar cel care nu
poate să înveţe, să se dezveţe şi să reînveţe”. Competenţa
de a învăţa să înveţi, ca şi competenţele acţional-strategice, urmează a fi formată pînă la absolvirea liceului.
Şi aici rolul central îl are Informatica. Există mai multe
argumente care confirmă această afirmaţie:
• majoritatea absolută a metodelor de instruire
pe parcursul vieţii sînt organizate prin instruire
mixtă sau la distanţă. Aceasta impune prezenţa
la educabil a competenţelor de comunicare în
spaţiul virtual, folosirea instrumentelor digitale
pentru comunicare sincronă şi asincronă;
• procesul de instruire pe parcursul vieţii este realizat de cele mai multe ori independent. Prin urmare,
persoana trebuie să aibă capacitatea de a analiza
suportul de curs, pentru a sintetiza noi cunoştinţe,
iar în caz de necesitate – a căuta şi a selecta resurse
alternative conform cerinţelor individuale;
• „spaţiul individual de învăţare”, care conţine totalitatea de instrumente virtuale, resurse, aplicaţii,
canale de comunicare etc. necesare celui instruit,
este organizat în baza unor obiecte web. „Fundamentul” competenţei de a crea şi a dirija cu ajutorul
acestor obiecte este pus de disciplina Informatica;
• metodele moderne – învăţarea colaborativă, în
bază de problemă, în bază de proiect, portofoliul
electronic etc. – nu ar putea fi aplicate eficient
fără a conţine componenta digitală;
• instruirea interactivă, sistemele de testare, laboratoarele virtuale şi aplicaţiile de simulare
impun utilizatorilor săi prezenţa unei gîndiri
algoritmice, a capacităţii de a abstractiza, de a
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utiliza modele de diferite tipuri, de a formula
exact instrucţiuni, de a acţiona cu precizie;
• numărul resurselor digitale de învăţare şi de evaluare, atît al celor comerciale, cît şi al celor în distribuţie liberă, creşte exponenţial, ceea ce permite şi
o selecţie calitativă a suportului educaţional după
cele mai diverse criterii. Procesul de instruire şi
autoinstruire poate fi adaptat la mediul concret şi
la activităţile curente de învăţare;
• organizarea autoinstruirii, în orice formă a ei, reclamă prezenţa unei gîndiri critice, algoritmizate,

care să permită structurizarea riguroasă a metodelor, a instrumentelor şi a resurselor digitale.
Astfel, formarea competenţelor specifice disciplinei
Informatica contribuie la educarea unor personalităţi
care se pot încadra armonios în societatea informaţională, tehnologică modernă; pot comunica calitativ atît
în limba maternă, cît şi în limbile străine; au capacitatea
de a învăţa continuu şi eficient; aplică competenţa de
a gîndi algoritmic în viaţa cotidiană; posedă o cultură
informaţională extinsă şi sînt conştiente de pericolele
majore ale dezvoltării tehnologice necontrolate.

Elemente de instruire la distanţă şi de
autoinstruire în pregătirea elevilor pentru
concursurile informatice Instruirea la distanţă
a facilita progresul elevului, a îmbunătăţi comunicarea
între profesor şi elevi în afara orelor de curs, a dezvolta
învăţarea colaborativă – cu alte cuvinte, pentru dezvoltarea componentelor instruirii neformale şi informale.
Aceste forme de instruire presupun o atitudine activă faţă
de procesul instructiv organizat la distanţă, atît din partea
profesorului, cît şi din partea elevului. Prin urmare, nişa de
utilizare a elementelor de instruire la distanţă este plasată în
zona automotivaţiei extinse pentru învăţare, care, inevitabil,
conduce către instruirea de performanţă.
Instruirea de performanţă pentru disciplina Informatica
este facilitată de un spectru extins de activităţi cu caracter
competitiv, organizate la nivel local, naţional şi internaţional, precum şi de un număr considerabil de instrumente
educaţionale web pentru autoinstruire continuă.
Caracterul aplicativ al disciplinei a generat două forme distincte de organizare a concursurilor informatice:
concursuri de programare şi concursuri de proiecte
informatice.
Elemente de instruire la distanţă
pentru concursurile de programare

Concursurile naţionale de programare se desfăşoară,
de obicei, în cîteva etape, avînd o tendinţă de ascensiune a
complexităţii, care însă este limitată de conţinuturile curriculare la disciplină. Prin urmare, instruirea de performanţă
pentru concursurile de acest nivel poate fi realizată în
baza compartimentelor curriculare la disciplină, dar cu o
abordare creativă a parcurgerii tuturor etapelor de formare
a competenţelor specifice (achiziţionare decunoştinţe,
funcţionalizare, interiorizare şi exteriorizare a acestora).
În calitate de resurse iniţiale pot fi folosite manualele
şcolare şi diverse culegeri de probleme. Aceste resurse
se adresează, în special, etapelor de achiziţionare şi de
funcţionalizare a cunoştinţelor. Care este posibilitatea de
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Instruirea la distanţă presupune distanţarea geografică
a profesorului şi elevului pe parcursul întregii perioade de
instruire. Resursele pentru învăţare sînt formate din cele
tradiţionale (manuale, problemare, materiale didactice)
şi digitale de diverse tipuri, atît locale (pe calculatorul
elevului instruit), cît şi web. Procesul de învăţare este
organizat în formă de sesiuni (etape) distincte în timp şi,
în funcţie de finalităţile instruirii, poate conţine şi evaluări
intermediare şi finale, realizate de asemenea la distanţă.
Comunicarea se produce prin sesiuni sincrone şi asincrone, asigurate de instrumente software comode şi simple
în utilizare: chat (text/audio/video), forumuri, bloguri,
aplicaţii specializate. Pentru socializarea elevului pot fi
organizate şi microconferinţe web video sau sonore.
O modificare a instruirii la distanţă este instruirea
mixtă. Deosebirea este determinată de alternarea sesiunilor
(etapelor) organizate la distanţă şi a celor organizate tradiţional, în sala de clasă (în special sesiunile de evaluare).
Formarea, prin activităţi de instruire la distanţă, a
experienţei de învăţare independentă conduce către un alt
mod de achiziţionare a cunoştinţelor – autoinstruirea. În
funcţie de scopurile urmărite, autoinstruirea în sistemul
preuniversitar poate căpăta următoarele forme:
a) Învăţarea autoplanificată şi proiectele de învăţare – elevii studiază episodic, în intervale de timp
planificate apriori. Cunoştinţele apar în urma
acumulării unei serii de “scene” de învăţare,
într-o perioadă anumită de timp.
b) Autodidactica, autoeducaţia ghidată – învăţarea
independentă pentru a atinge un scop determinat,
stabilit de către tutore sau autodefinit. De obicei,
se referă la procese de instruire care au loc în
afara sălii de clasă.
În învăţămîntul liceal, elementele de instruire la
distanţă, mixtă sau de autoinstruire pot fi folosite pentru
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extindere a instruirii către etapele de interiorizare şi de
exteriorizare? În acest caz, urmează să fie folosite resurse
specializate, adresate atît profesorilor, cît şi elevilor, cum
ar fi: recomandările metodice pentru instruirea de performanţă, culegeri de probleme de concurs, concursurile web
cu desfăşurare continuă (probleme de complexitate mică),
resurse soft specializate, articole ştiinţifice etc. Utilizarea
acestor resurse de către elevi presupune, pe de o parte,
lucrul individual în afara instituţiei de învăţămînt (de ex.,
acasă), iar, pe de alta, necesitatea unor consultaţii sau
evaluări prompte din partea profesorului sau a colegilor.
Astfel, comunicarea între profesor şi elev în afara orelor
de curs devine o necesitate, care se realizează eficient cu
ajutorul instrumentelor menţionate anterior.
Probele concursurilor de programare de rang internaţional sînt elaborate în baza unui curriculum (syllabus) unic pentru instruirea de performanţă în domeniul
informaticii. Conţinuturile acestuia nu sînt echivalente
cu conţinuturile curriculumurilor naţionale la disciplina
Informatica. Prin urmare, instruirea pentru calificarea şi
participarea la asemenea concursuri necesită o pregătire
specială atît a elevului, cît şi a profesorului. La această
etapă, se schimbă esenţial setul de resurse folosit pentru
a asigura progresul elevului: o primă importanţă capătă
resursele tradiţionale sau digitale care vizează compartimentele teoretice speciale ale syllabusului (Aritmetica
şi Geometria, Structuri discrete, Tehnici de demonstrare,
Grafuri şi arbori, Teoria Jocurilor, Algoritmii criptografici, Geometrie computaţională etc.), precum şi ediţiile
metodologice care reflectă specificul psihopedagogic
al pregătirii de competiţii. Bibliografia acestor compartimente este vastă, dar mai puţin accesibilă elevilor şi
cadrelor didactice din ţară. Resursele tradiţionale însă
pot fi înlocuite cu resurse digitale verificate din locaţiile
web. Componenta practică se realizează eficient prin
participarea la concursurile web cu desfăşurare continuă
(campion(RO), infoarena(RO), usaco(SUA), concursul
de programare Google etc.). Extinderea elementelor
comunicative în instruire se centrează pe interacţiunea
cu site-urile pentru activităţi practice, cu extensii pe
forumuri specializate, comunicare cu colegi şi tutori
distanţaţi. Astfel, în procesul de comunicare se dezvoltă elementele învăţămîntului colaborativ. În aceeaşi
ipostază apare şi profesorul, care, de cele mai multe
ori, în procesul de instruire de performanţă a elevului
achiziţionează şi el cunoştinţe noi – prin consultarea
surselor bibliografice, a sresurselor web sau a colegilor.
Ca o dezvoltare firească a acestui proces apar portofoliile
digitale de performanţă (de predare) ale profesorului şi
(de învăţare) ale elevului. De remarcat, portofoliul de
predare impune şi o cunoaştere a materialelor de autor
amplasate, ceea ce, în cazul resurselor pentru instruirea
de performanţă, presupune şi o perfecţionare continuă a
	 http://www.ioi2009.org/GetResource?id=32
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profesorului. Portofoliul de învăţare al elevului reflectă
fidel progresul performanţei acestuia.
În rezumat: odată cu creşterea performanţelor, procesul de instruire se orientează tot mai mult către instruirea
la distanţă, se extinde gama de resurse utilizate şi a echipei
care formează competenţele de performanţă ale elevului.
Devine mai accentuat rolul autoinstruirii ghidate. Şi profesorul îşi asumă activităţi suplimentare de autoinstruire,
de creştere a performanţei pedagogice. Rolul elementului
colaborativ creşte odată cu gradul de implicare în activităţile publice virtuale de instruire. Astfel, profesorul poate
acorda consultanţă la distanţă tuturor elevilor care i se
adresează cu întrebări, iar elevii pot acorda consultanţă
celor care au o experienţă mai mică.
Elemente de instruire la distanţă pentru
concursurile de proiecte informatice

Extinderea aspectelor aplicative ale informaticii a dus
la apariţia concursurilor pentru proiecte informatice, atît
pentru educabilii din instituţiile de învăţămînt superior,
cît şi pentru cei din învăţămîntul preuniversitar. Tradiţional, domeniile de aplicare a proiectelor informatice ţin
de programarea aplicativă, designul web, arta digitală,
robotica, resursele educaţionale digitale. Specificul tematic şi volumul de lucru necesar pentru realizarea unui
proiect cere, de cele mai multe ori, implicarea unor echipe
mixte, formate din elevi şi profesori, care să realizeze
(gestioneze) proiectul. Asemeni concursurilor de programare, există concursuri de proiecte naţionale (conferinţa
Muncă. Talent. Cutezanţă) şi internaţionale (Infomatrix,
Intel ISEF etc.).
Elementele de instruire la distanţă apar atît în momentul formării unei echipe distribuite geografic (de ex.,
elevi şi profesori din diferite instituţii, care dezvoltă un
site comun; echipă de elevi care elaborează o aplicaţie
software sau un dispozitiv digital, fiind consultaţi de
un profesor sau de cîţiva profesori din altă instituţie,
sau de experţi în domeniu), cît şi la etapa de dezvoltare
a proiectului. Prin analogie cu cele expuse anterior,
ambele categorii de actori ai procesului instructiv apar
în ipostaza unor „descoperitori” ai noilor cunoştinţe şi
ai modului de utilizare a acestora, „descoperirile” fiind
efectuate în spaţiul digital. Distanţa între membrii echipei nu mai este un obstacol din momentul organizării
unei comunicări eficiente pe web, iar proiectele comune
se dezvoltă în paralel cu ajutorul instrumentelor colaborative. Colectarea resurselor în mediile de învăţare
permite transmiterea eficientă a experienţei acumulate
colegilor „mai mici”, în sensul antrenării în elaborarea
proiectelor informatice.
Deoarece rezultatul pregătirii pentru concursurile de
proiecte informatice prezintă un produs palpabil, motivaţia elevilor pentru încadrarea în activităţile practice de
instruire de performanţă este mult mai mare. În majoritatea
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cazurilor, ideea proiectului le aparţine, ceea ce motivează
suplimentar procesul de autoinstruire ghidată. Profesorului
îi revine rolul de a organiza corect activităţile la fiecare
etapă de elaborare a proiectului şi de a căuta soluţii pentru
eventualele situaţii de stagnare. Atît organizarea, cît şi
căutarea soluţiilor se realizează eficient pe web, consolidînd, astfel, elementele de instruire la distanţă utilizate în
pregătirea pentru concursurile proiectelor informatice.

şi orientarea grupurilor separate de elevi şi de profesori
către crearea unor comunităţi virtuale specializate. Ele
accentuează centrarea pe elev a procesului de instruire,
favorizează dezvoltarea capacităţilor de autoorganizare,
de cercetare şi de comunicare.
În ajutorul profesorului
Resurse bibliografice:

Dacă particularităţile psihice/de vîrstă/de performanţă ale elevului permit învăţarea autonomă,
profesorul poate dirija procesul de învăţare fixînd
împreună cu elevul finalităţile (competenţele) care
se doresc a fi realizate, direcţiile progresului, setul
minim de resurse şi punctele de reper/evaluare pentru
stabilirea succesului. În particular, pentru disciplina
Informatica, organizarea acestui model de învăţare
este foarte eficientă dat fiind numărul considerabil de
resurse educaţionale online.
Autoinstruirea, în special cea orientată spre performanţă, presupune capacitatea celui instruit de a gîndi critic, de a analiza şi a sintetiza, de a se autoevalua. Pentru
a iniţia procesul de autoinstruire, este necesară o etapă de
analiză prealabilă a domeniului (problemei), cînd elevul
încearcă să răspundă la următoarele întrebări: Care sînt
competenţele pe care doreşte să le capete? Ce resurse
poate folosi? Cine îl poate ajuta? Ce activităţi-cheie
(acţiuni) îl pot ajuta? Ce îl poate opri? Cu ce să înceapă? Cum să evalueze succesul învăţării? Răspunsurile
determină atît resursele de învăţare, cît şi persoanele care
îşi pot asuma calitatea de tutori sau de consultanţi pe tot
parcursul învăţării. Contactele stabilite, resursele web
identificate şi persoanele din grupul de interes formează
mediul pentru autoinstruire.
Rolul profesorului în acest caz este:
• la etapa iniţială – de a stabili împreună cu elevul
scopurile, traseul de învăţare, resursele utilizate;
• pe parcurs – de a conduce cu atenţie elevul de la
o etapă a progresului la alta, de a corecta devierile
de la direcţia principală de activitate şi de a ajuta
elevul în momentele de blocaj, generat de insuficienţa de cunoştinţe sau de starea psihologică;
• în final – de a efectua o analiză a succesului obţinut,
de a stabili direcţiile de activitate ale elevului pentru
următorul ciclu de învăţare.
Prin urmare, putem afirma următoarele: elementele
de instruire la distanţă, precum şi cele de autoinstruire,
au căpătat în ultimii ani o importanţă deosebită, facilitînd
informarea actorilor procesului instructiv, comunicarea
elev-profesor, accesul la resursele educaţionale distribuite pe web, participarea la concursurile de pregătire online, introducerea elementelor de instruire colaborativă

1. Cormen, Th. H.; Leiserson, Ch. E.; Rivest, R. R.,
Introducere în algoritmi, Cluj, Ed. Agora, 2000.
2. Sedgewick, Th., Algorithms in C., Addison Wesley,
2001.
3. Giumale, C., Introducere în analiza algoritmilor, Iaşi,
Ed. Polirom, 2004.
4. Скиена, С. С.; Ревилла, М. А., Олимпиадные задачи
по программированию, Кудиц-образ, 2005.
5. Кирюхин, В.М.; Окулов, С.М., Методика
решения задач по информатике. Международные
олимпиады, Бином, 2007.
6. Московские олимпиады по информатике. Под
редакцией Е.В. Андреевой, В.М. Гуровица и В. А.
Матюхина, Москва, Издательство МЦНМО, 2006.
Resurse digitale:

1. http://www.google.com/programming-contest (concurs de programare online cu desfăşurare continuă – în
limba engleză)
2. http://campion.edu.ro (concurs de programare online
cu desfăşurare continuă, colecţii de probleme, soluţii,
sistem de testare, colecţii de algoritmi, articole, soft
educaţional specializat, consultaţii ale profesorilor – în
limba română)
3. http://infoarena.ro (concurs de programare online cu
desfăşurare continuă, colecţii de probleme, algoritmi,
sistem de testare, articole – în limba română)
4. www.usaco.org (concurs de programare online cu
desfăşurare continuă – în limba engleză)
5. http://wikipedia.org (enciclopedie online, conţine
un număr extins de algoritmi, modele de descriere a
acestora, analize ale complexităţii, exemple de implementare şi funcţionare etc. – în mai multe limbi. Cea
mai extinsă este versiunea engleză a enciclopediei)
6. www.algolist.ru (colecţie digitală de algoritmi, implementări, probleme tipizate – în limba rusă)
7. www.informatics.ru (site pentru pregătirea la distanţă a elevilor, colecţie digitală de probleme de concurs, algoritmi,
implementări, referinţe la alte surse utile – în limba rusă)
8. www.itineret.md (site-ul concursului naţional de
proiecte informatice iTineret)
9. www.infomatrix.ro (site-ul concursului internaţional
de proiecte informatice Infomatrix)

Sergiu CORLAT,
Universitatea de Stat din Moldova
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Cum organizăm autoinstruirea de
performanţă?
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Parteneriatul şcoală-familie:
de la pasivitate la implicare

POLICY BRIEF
Problema parteneriatului şcoală-familie este una dintre preocupările la zi ale guvernelor din ţările Comunităţii
Europene, dar şi pentru Guvernul R. Moldova. În anul 2009, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, cu suportul
Centrului de Politici Educaţionale de la Universitatea din Ljubljana şi al Institutului pentru o Societate Deschisă
de la Budapesta, şi-a propus să investigheze gradul de implicare şi de activism şcolar al părinţilor, pentru a stabili
barierele şi lacunele existente, a consolida relaţiile dintre părinţi şi profesori/manageri ai instituţiilor de învăţămînt,
aducîndu-şi, astfel, contribuţia la eficientizarea acestui parteneriat.
Metodologia utilizată în cadrul cercetării a presupus
realizarea a două sondaje de opinie ce au avut drept grupuri ţintă: părinţii copiilor ce studiază în şcoală; părinţii
membri ai Comitetului părintesc al clasei sau ai Comitetului părintesc al şcolii; părinţii copiilor din grupuri social excluse; managerii instituţiilor de învăţămînt. Datele
colectate au fost folosite în această analiză de politici
publice, care examinează două categorii de obstacole:
(i) cu care se confruntă cadrele didactice/managerii
instituţiilor de învăţămînt în implicarea părinţilor în
viaţa şcolii şi (ii) cu care se confruntă părinţii/tutorii
în dorinţa de a participa în viaţa şcolii.
Recomandările cu caracter general ale respectivei
analize de politici stipulează necesitatea:
a) ajustării cadrului normativ şi obligarea managerilor instituţiilor de învăţămînt de a elabora
strategii şi planuri operaţionale de acţiuni pentru
implicarea activă a părinţilor în viaţa şcolii,
axate pe nevoile părinţilor;
b) implementării noilor tehnologii de informare, formare şi implicare a părinţilor în viaţa şcolii (utilizarea serviciilor Internet, a telefoniei mobile etc.).
Or, un parteneriat eficient între şcoală şi familie are
efecte benefice asupra dezvoltării societăţii şi este un
vector al educării continue a elevilor, a părinţilor şi a
cadrelor didactice.
Educaţia copiilor reprezintă scopul comun al familiei şi al şcolii. Acesta poate fi realizat doar printr-un parteneriat eficient; prin înţelegerea rolurilor; prin distribuirea
competenţelor, a responsabilităţilor şi a funcţiilor între
părţile implicate; prin investirea comună a resurselor de
timp; prin împărtăşirea informaţiilor; prin soluţionarea în
comun a situaţiilor problematice etc. Comunicarea şcoalăfamilie este unul dintre instrumentele cele mai importante
de stabilire şi menţinere a relaţiei de parteneriat.
Părinţii au dreptul, dar şi obligaţia, de a colabora cu
instituţia de învăţămînt în vederea realizării obiectivelor
educaţionale. În acest sens, ei trebuie să discute, cel puţin
o dată pe lună, cu învăţătorul/dirigintele despre situaţia
şcolară a copilului. Dreptul la întrunire a părinţilor este
asigurat de convocarea periodică a Comitetului de părinţi al clasei, care trebuie:
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a) să ajute învăţătorul/dirigintele în activitatea de
încadrare în învăţămîntul obligatoriu a tuturor
copiilor de vîrstă şcolară şi de îmbunătăţire a
frecvenţei acestora;
b) să sprijine dirigintele/învăţătorul în organizarea
şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;
c) să iniţieze şi să se implice în îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare, pentru elevii clasei;
d) să atragă persoane fizice sau juridice care, prin
contribuţii financiare sau materiale, susţin programele de modernizare a activităţii educative şi
a bazei materiale din clasă şi din şcoală;
e) să sprijine conducerea instituţiei de învăţămînt
şi dirigintele/învăţătorul în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi
a instituţiei de învăţămînt (art. 35 din „Regulamentul-tip”).
Preşedinţii Comitetelor de părinţi din clase se întrunesc în cadrul instituţiei de învăţămînt în Consiliul
reprezentativ al părinţilor pentru a:
a) susţine instituţia de învăţămînt în activitatea de
consiliere şi de orientare socio-profesională sau
de integrare socială a absolvenţilor;
b) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor în
învăţămîntul obligatoriu;
c) identifica surse de finanţare extrabugetară şi a
propune Consiliului de administraţie al instituţiei,
la nivelul căruia se constituie, modalitatea de
folosire a acestora;
d) susţine instituţiile de învăţămînt în derularea
programelor de prevenire şi de combatere a
abandonului şcolar;
e) susţine instituţia de învăţămînt în organizarea şi
desfăşurarea festivităţilor anuale;
f) susţine conducerea instituţiei de învăţămînt în organizarea şi desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii
pe teme educaţionale;
g) sprijini conducerea instituţiei de învăţămînt în
întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;
h) veni cu iniţiative şi a se implica în îmbunătăţirea
calităţii vieţii şi a activităţii elevilor (art. 38 din
„Regulamentul-tip”).
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Actualmente, eforturile managerilor instituţiilor de
învăţămînt din R. Moldova sînt axate, în mod preponderent, pe desfăşurarea de adunări cu părinţii şi antrenarea
acestora în organizaţii obşteşti. Lipsa unei strategii
complexe de implicare a părinţilor denotă pregătirea
insuficientă a cadrelor didactice şi a celor manageriale,
neluarea de atitudine în problema dată de către reprezentanţii autorităţilor centrale.
Cele mai frecvente probleme care împiedică colaborarea dintre şcoală şi familie şi care trebuie soluţionate printrun efort conjugat al tuturor actorilor educaţionali: părinţi,
profesori, manageri ai instituţiilor de învăţămînt sînt:
• lipsa de claritate în repartizarea rolurilor şi a
responsabilităţilor între parteneri;
• prezenţa unor bariere în funcţionarea eficientă a
parteneriatului educaţional şcoală-familie, cauzate
de circumstanţele socio-economice şi culturale ale
perioadei de tranziţie pe care o traversează ţara;
• pregătirea insuficientă a administraţiei instituţiei
de învăţămînt, a cadrelor didactice şi a părinţilor
pentru construirea unor relaţii de parteneriat;
• lipsa unei tradiţii culturale în colaborarea şcoală-familie şi a modalităţilor de stimulare a acesteia etc.
Relaţiile dintre şcoală şi familie sînt fundamentale
pentru buna funcţionare a sistemului educaţional şi
pentru succesul şcolar al generaţiei în creştere. De
aceea, identificarea posibilităţilor de implicare a părinţilor în viaţa şcolii trebuie să devină o preocupare
constantă a instituţiei de învăţămînt. Este important
ca părinţii să înţeleagă beneficiile participării în viaţa
şcolii asupra propriului copil, dar şi asupra comunităţii.
Implicarea părinţilor în activitatea şcolii poate contribui
la: schimbarea în bine a atitudinii şi comportamentului
elevilor faţă de şcoală, ameliorarea climatului şcolar,
sporirea sprijinului acordat şcolii de către părinţi, creşterea performanţelor şcolare etc.
Crearea unui spectru larg de oportunităţi de antrenare a părinţilor în activităţile şcolii este un indicator al deschiderii şi al profesionalismului cadrelor
didactice şi al directorilor de şcoli. Diriginţii, profesorii
şi administraţia sînt cei care decid asupra aplicării celor
mai eficiente instrumente în acest scop.
Identificarea şi analiza problemelor existente în
domeniu s-a efectuat în baza unor studii coordonate de
Centrul de Politici Educaţionale de pe lîngă Universitatea
din Ljubljana în 8 ţări din Europa de Sud-Est (R. Moldova, România, Croaţia, Macedonia, Serbia, Muntenegru,
Bosnia şi Herţegovina, Albania). În R. Moldova, cele
două cercetări, realizate de Centrul Educaţional PRO
DIDACTICA în colaborare cu Institutul de Marketing şi
Sondaje IMAS-inc, s-au bazat atît pe metode cantitative,
cît şi calitative. O cercetare a cuprins un eşantion de 30
de gimnazii, grupurile ţintă constituindu-le părinţii (cu
copii de vîrstă şcolară, membri ai Comitetului părintesc
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al clasei sau ai Comitetului părintesc al şcolii, excluşi
social – 1128 de persoane) şi managerii instituţiilor (30).
Datele colectate prin intermediul metodelor cantitative
au fost completate cu date obţinute în urma discuţiilor
focus-grup cu părinţii (5 focus-grupuri). Altă cercetare a
avut la bază un eşantion de 296 de instituţii de învăţămînt
preuniversitar de cultură generală, grupul ţintă fiind managerii instituţiilor de învăţămînt (296 la număr). Studiile au permis diferenţierea a două categorii de obstacole
în funcţionarea eficientă a parteneriatului şcoală-familie:
obstacole existente în cadrul instituţiilor de învăţămînt
şi obstacole existente în cadrul familiei.
Obstacole cu care se confruntă cadrele didactice/
managerii instituţiilor de învăţămînt în implicarea
părinţilor în viaţa şcolii. Lipsa unei Strategii, a unui Plan
operaţional de implicare a părinţilor în activităţile instituţiei, necunoaşterea rezultatelor şi a efectelor acestora
este cauza implicării reduse a părinţilor în viaţa şcolii.
Absenţa documentelor enumerate mai sus denotă pregătirea insuficientă a directorilor pentru exercitarea funcţiei
de manager, dar şi diminuarea importanţei acestui aspect
în organizarea şi gestionarea instituţiei de învăţămînt.
În acelaşi timp, rezultatele cercetărilor realizate
printre părinţi indică faptul că aceştia îşi doresc:
– să fie implicaţi în luarea deciziilor la nivelul
instituţiei şcolare (46,5% susţin că, deşi contribuie la fondul clasei sau al şcolii, nu li s-a cerut
niciodată să se pronunţe referitor la gestionarea
acestor bani);
– să fie discutate problemele existente la nivel de
management al instituţiei (77,0% au indicat că nu
au participat la asemenea discuţii, dar şi-ar dori);
– să li se solicite opinia cu referire la organizarea
unor evenimente şcolare – excursii, aniversări
etc. (46,1% au menţionat că nu li s-a cerut niciodată părerea în această privinţă);
– să fie implicaţi în luarea deciziilor vizînd activităţile extracurriculare (62,2% susţin că nu
li s-a cerut opinia privind organizarea acestor
activităţi);
– să fie valorificate mai multe oportunităţi referitoare la activităţile de voluntariat prin desfăşurarea
unor acţiuni sportive, sociale, culturale (52,1%
au relevat că niciodată nu au fost implicaţi în
astfel de activităţi).
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Migraţia părinţilor la muncă peste hotare se răsfrînge
negativ asupra dezvoltării psiho-emoţionale a copiilor.
Conform datelor oficiale, 20 la sută din copii locuiesc
fără un părinte sau fără ambii, aceştia fiind plecaţi la
muncă peste hotare. Rămaşi fără supraveghere, majoritatea dintre ei le creează cadrelor didactice multiple
dificultăţi, deoarece sînt asiguraţi material, dar au devieri
de comportament. Psihologul şcolar, ca unitate în statele
de funcţie ale instituţiilor de învăţămînt, ar putea oferi
consiliere copiilor rămaşi fără îngrijire părintească, copiilor cu anumite probleme de integrare şi de învăţare,
părinţilor. Prin intermediul psihologului, şcoala ar putea
deveni un punct de atracţie atît pentru elevi, cît şi pentru
părinţi şi ar contribui la consolidarea relaţiei dintre şcoală şi familie. Actualmente, servicii de consiliere şcolară
acordă doar instituţiile cu un număr mare de elevi (peste
500). Regretabil este şi faptul că necesitatea acestui
specialist nu este percepută de APL şi APC.
Indiferenţa părinţilor faţă de implicarea în Comitetul
clasei, Comitetul de părinţi, Consiliul şcolar, Asociaţiile
de părinţi etc. este determinată de necunoaşterea rolului
organelor respective în luarea deciziilor la nivelul instituţiei de învăţămînt, de lipsa competitivităţii în selectarea
părinţilor pentru aceste organe şi de percepţia părinţilor
ca fiind doar „resurse de colectare a fondurilor pentru
interesele şcolii”.
Un alt obstacol îl constituie faptul că directorii nu
dispun de suficient timp pentru organizarea eficientă şi
eficace a lucrului cu părinţii. Ei dedică o parte semnificativă din timp activităţilor didactice (conform 41,5%
din manageri, peste 50% din timp) şi deci au mai puţin
timp pentru administrarea instituţiei.
Buletinele informative, ca formă de comunicare
între părinţi şi cadre didactice/administraţia şcolii, sînt
practicate rar – indică datele cercetărilor –, în mare parte
datorită lipsei de resurse financiare, care pot fi direcţionate în acest sens. În acelaşi timp, acestea ar putea fi
valorificate prin publicarea a multiple informaţii utile
pentru părinţi.
Politicile educaţionale îndreptate spre sporirea gradului de activism al părinţilor ar putea fi următoarele:
Opţiunea politică nr.1. Neimplicarea autorităţilor publice centrale – ar păstra tradiţia de a vedea
rolul părinţilor preponderent în oferirea de contribuţii
financiare, fapt ce va determina scăderea interesului
părinţilor pentru activităţile şcolare, dar şi al elevilor
pentru studii.
Opţiunea politică nr.2. Reglementarea cadrului
normativ şi obligarea managerilor instituţiilor de învăţămînt de a elabora strategii şi planuri operaţionale
de acţiuni în domeniu, care să prevadă cît mai multe
forme de antrenare a părinţilor în activităţile şcolii:
organizarea de sesiuni care i-ar ajuta să-i asiste pe copii
la teme; oferirea de materiale care i-ar ajuta să moni-
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torizeze efectuarea temelor de către copii; oferirea de
consiliere parentală; organizarea grupurilor de suport
pentru părinţii elevilor cu probleme (de ex., violenţă,
comportament deviant etc.). Menţionăm, în această
ordine de idei, că sprijinul acordat părinţilor trebuie să
fie individualizat, modalitatea de ajutorare urmînd a fi
selectată în funcţie de problema cu care se confruntă
copilul sau familia.
Informarea şi formarea părinţilor vizînd şcolaritatea
copilului presupune cunoaşterea obligaţiilor legale şi a
drepturilor privind educaţia copilului, a metodelor de
colaborare cu şcoala, a importanţei propriei atitudini faţă
de reuşita şcolară şi socială a copilului. Aceste obiective
urmează să fie realizate de profesori, care trebuie să
beneficieze de o pregătire corespunzătoare în materie de
relaţii cu părinţii. La rîndul lor, părinţii trebuie formaţi
pentru exercitarea, în cooperare cu profesorii, a rolului
lor educativ, iar şcoala urmează să le acorde asistenţă.
Educaţia părinţilor nu este necesară numai pentru creşterea şi educarea copiilor, ci şi pentru propria dezvoltare
socială şi spirituală.
Opţiunea politică nr.3. Majorarea salariilor cadrelor didactice şi obligarea acestora de a-şi îndeplini în
mod responsabil atribuţiile. Responsabilizarea tuturor
cadrelor didactice ar putea determina creşterea autorităţii
acestora, sporirea gradului de încredere a părinţilor în
şcoală.
Politică publică preferabilă: ajustarea cadrului
normativ şi obligarea managerilor instituţiilor de învăţămînt de a elabora strategii şi planuri operaţionale
de acţiuni în domeniu, deoarece este axată pe nevoile
părinţilor şi presupune eficientizarea activităţii cadrelor
manageriale şi didactice.
Pentru realizarea politicii publice preferabile, recomandăm Ministerului Educaţiei conceperea unui
Regulament-cadru care să determine managerii
instituţiilor de învăţămînt să elaboreze strategii şi
planuri operaţionale de acordare de susţinere familiilor elevilor şi de sporire a interesului de participare a
părinţilor în activitatea şcolilor. Totodată, sînt necesare cursuri de scurtă durată pentru directorii de şcoli
în scopul pregătirii acestora pentru un management
modern şi eficient.
Situaţia social-economică din R. Moldova îi determină pe părinţi să caute surse suplimentare de existenţă. De
aceea, recunosc mulţi dintre ei, actualmente, este dificil
a exercita corespunzător rolul de părinte:
• din punct de vedere financiar, ei întîmpină dificultăţi în acoperirea necesităţilor şcolare ale
copiilor lor;
• din punctul de vedere al suportului educaţional,
părinţii nu îşi pot ajuta copiii la realizarea temelor
de casă, deoarece programele sînt foarte complicate.
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în educaţie şi responsabilizarea lor în onorarea rolului
de părinte.
Recomandăm, pentru implementarea politicii
publice preferabile, pilotarea în cadrul unor şcoli
a noilor tehnologii informaţionale. Acest demers
poate fi realizat cu aportul companiilor ce prestează
servicii de Internet, de telefonie, dar şi cu susţinerea
colegiilor de redacţie din şcolile în care se editează
ziare.
Aşadar, pentru a consolida parteneriatul şcoală-familie sînt necesare schimbări care să favorizeze realizarea cu succes a obiectivelor educaţionale şi formarea
de competenţe la elevi. Schimbările ţin de instituirea
unui mecanism prin care managerii instituţiilor de
învăţămînt să dezvolte strategii şi planuri operaţionale
privind modalităţile de implicare a părinţilor în viaţa
şcolii, axate pe nevoile părinţilor, să aplice tehnologii
care să contribuie la informarea, formarea şi participarea acestora.
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creative în contextul şcolii prietenoase copilului, În:
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Astfel, unii părinţi au două sau mai multe locuri
de muncă, alţii – sînt în căutare de locuri de muncă,
în ţară sau peste hotare. Însă, în cele mai multe cazuri, nu le acordă copiilor atenţia necesară din lipsă
de timp. De aceea, relaţia lor cu şcoala este frecvent
ignorată.
Lipsa de interes a unor părinţi pentru viaţa şcolii
este generată şi de rolul pe care-l au la etapa actuală
consiliile părinteşti. În mare parte, acestea sînt văzute
de actorii sociali ca organe de colectare de fonduri, şi
nu ca instrumente de organizare a unor activităţi şcolare,
de cunoaştere a opiniei părinţilor. Managerii acceptă
participarea părinţilor la procesul de luare a deciziilor
mai mult formal, gradul de exercitare de către aceştia
a dreptului de a adopta şi a realiza schimbări în cadrul
instituţiilor de învăţămînt fiind redus. Această situaţie
este suplimentată şi de pasivitatea părinţilor, a multor
cadre didactice, a administraţiei. În opinia părinţilor,
reprezentanţii instituţiilor de învăţămînt trebuie să-i invite şi să-i implice în activităţi şcolare concrete; relaţia
dintre părţi nu trebuie să se rezume doar la adunări de
grup, ci să presupună şi întîlniri individuale, la care
să se discute probleme ce ţin de disciplina, reuşita,
abilităţile elevilor etc. Or, părinţii îşi doresc o atitudine
individualizată, un suport educaţional personal din partea cadrelor didactice, pentru a-şi ajuta copiii să înveţe,
pentru a primi informaţii despre probleme de sănătate,
violenţă, droguri etc.
Politicile educaţionale ar putea fi axate pe următoarele acţiuni de eradicare a barierelor de participare a
părinţilor în viaţa şcolii:
Opţiunea politică nr.1. Neimplicarea autorităţilor
publice centrale. Aceasta însă va determina valorizarea
insuficientă a rolului părinţilor în educaţia şi instruirea
copiilor, fapt ce va diminua rolul lor educativ, lăsîndu-l
exclusiv pe seama şcolii.
Opţiunea politică nr.2. Introducerea unui control din
partea Ministerului Educaţiei şi a direcţiilor raionale
de învăţămînt privind realizarea planurilor operaţionale
propuse pentru creşterea gradului de participare a
părinţilor în viaţa şcolii.
Opţiunea politică nr.3. Implementarea noilor tehnologii pentru informarea, formarea şi implicarea părinţilor (servicii Internet, telefonie mobilă etc.). Aceasta va
contribui la informarea sistematică a părinţilor despre
succesele copiilor şi activităţile ce se organizează în
şcoală, precum şi la implicarea lor atunci cînd ei vor
considera că este important.
Strategia de politică publică preferabilă ar fi
implementarea noilor tehnologii pentru informarea,
formarea şi implicarea părinţilor, ceea ce ar favoriza
creşterea gradului de informare a părinţilor despre evenimentele ce au loc în cadrul instituţiei de învăţămînt,
la formarea părinţilor privind asistarea propriului copil
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Compunerea – mijloc
important de dezvoltare a
comunicării orale şi scrise

Inga Saftenco
Liceul Teoretic Ion Creangă, or. Soroca

„ A vorbi frumos româneşte înseamnă a fi colindat
de dor; a scrie frumos româneşte înseamnă a fi găsit
cărarea dorului spre dor.”
(Fănuş Neagu)
A-i învăţa pe şcolarii mici să descifreze tainele cuvintelor, să pătrundă în lumea misterioasă a cărţii şi să o îndrăgească, să comunice corect în limba română este o misiune
fără egal, la a cărei îndeplinire aspiră fiecare învăţător.
Vorbirea articulată, scrisul, cititul îşi dau mereu întîlnire, se contopesc în acea activitate specific umană care
este comunicarea. În cadrul procesului instructiv-educativ
de la noi, aceste componente sînt subordonate următorului
ţel: de a forma şi a dezvolta competenţa de a comunica
în mod corect în limba română; de a evita tendinţa spre
o comunicare mecanică, neproductivă; de a asigura un
fundament ştiinţific actului comunicaţional. Acest demers
presupune dezvoltarea plenară a celor patru deprinderi:
receptarea mesajului oral şi exprimarea orală, receptarea
mesajului scris şi exprimarea scrisă.
Competenţa de scriere, cu referire la compunere,
include următoarele standarde de conţinut: lucrări scrise (copieri, transcrieri, dictări, autodictări etc.); texte
funcţionale (bileţelul, invitaţia, anunţul); texte ficţionale
(portretul, descrierea după un suport vizual (tablou),
cu un început dat sau cu repere date în logica analizei
tabloului); compunere pe baza unor cuvinte şi a unor
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expresii date; compunere-descriere a unui colţ din natură
(M. Marin, Învăţătorul modern, nr. 3, 2010).
Compunerea este orice comunicare scrisă despre un
subiect, elaborată după reguli sau norme deprinse în şcoală şi statornicite în practica socială. G. Ibrăileanu aprecia
compoziţia ca fiind „cea mai calificată muncă omenească,
împreună cu cea a savantului şi a filozofului”.
Consider că anume compunerile reprezintă cadrul
cel mai propice pentru cultivarea, consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor de exprimare corectă, orală şi
scrisă, ale viitorilor membri ai societăţii, pentru însuşirea
unor instrumente indispensabile muncii intelectuale.
De-a lungul anilor, m-am convins de faptul că acestea
realizează, pe de o parte, o sinteză a tot ceea ce învaţă
elevii la orele de gramatică şi de lectură, precum şi la
celelalte obiecte de învăţămînt, mai ales sub raportul
corectitudinii exprimării. Pe de altă parte, ele constituie
cel mai nimerit prilej de valorificare a experienţei de
viaţă a elevilor, de manifestare a imaginaţiei şi a fanteziei creatoare. După cum ne sugerează însăşi definiţia
termenul de compunere, elementele de creaţie, de originalitate reprezintă „piesele” ei de fond, acestea fiind şi
„obiectul” principal al evaluării actelor de comunicare
realizate de elevi atît oral, cît şi în scris.
Pregătirea pentru compunere, un proces didactic
complex, presupune executarea unei game bogate de
exerciţii, care ar dezvolta gîndirea şi imaginaţia, ar stimula spiritul de observaţie, ar impulsiona şi aprofunda
simţul cuvîntului. În linii mari, această fază include trei
paşi, trei operaţii: a observa, a înţelege, a exprima.
În opinia lui I. Salinger, dacă vrem să dezvoltăm la
elevii noştri creativitatea, atunci trebuie să-i lăsăm să
„asculte” viaţa, pentru că aceasta este mai „încăpătoare”
decît experienţa noastră, a educatorilor. Copilul trebuie
să vadă singur că iarba este verde, nu să i se spună că ea
este ca atare. El trebuie ajutat să afle cine este, nu numai
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singurătate, îngîndurare (V. Alecsandri); veselie,
bucurie (A. Suceveanu);
• realizarea de exerciţii de îmbogăţire a vocabularului cu sinonime, antonime, comparaţii.
Fişa nr. 1. Alcătuiţi propoziţii cu cuvintele: toamnă, de
toamnă, astă toamnă, pînă la toamnă.
Fişa nr. 2. Completaţi şirul cu încă două însuşiri: Toamnă blîndă, ... , ...; Frunze ruginii, ... , ...; Păduri răcoroase, ... , ...; Glas tainic, ... , ... .
Fişa nr. 3. Trasaţi o linie
între cuvintele cu acelaşi
sens:
suri
nord
miazănoapte viscol
viforniţă
a apleca
a îndoi
cenuşii

Fişa nr. 4. Găsiţi cuvintele
cu sens opus:
tineri –
lungi –
subţire –
amor –
blînd –
rece –
îndepărtate – mlădios –
întuneric –
seara –

• audierea piesei muzicale Toamna de P. Ceaikovski
(accentul s-a pus pe caracterul muzicii), examinarea tabloului Toamna de aur de I.Levitan (accentul
s-a pus pe redarea anotimpului prin culori);
• prezentarea mini-cărţuliilor cu texte semnate de
„micii poeţi”, a posterului Diversitatea, frumuseţea şi minunea frunzelor, realizarea unei expoziţii
de desene cu genericul Bogăţiile toamnei etc.
Drept suport creativ de extindere pot servi proverbele
(Toamna se numără bobocii; Cine toamna munceşte,
iarna huzureşte; La lucrătorul rău toamna inima plînge;
În noiembrie îşi cumpără şi soarele cojoc!) sau maximele
(Vîntul aleargă mult, dar nu caută pe nimeni (N. Iorga);
Vremea este dascălul şi învăţătorul tuturor! (D. Cantemir)).
Elevii tălmăcesc enunţurile, care, de altfel, pot deveni titluri ale compunerilor. O atare pregătire se va încununa cu
producerea unor texte libere, impregnate de o notă sporită
de originalitate, de elemente de creaţie evidente.
Experienţa didactică mi-a demonstrat că o etapă destul de dificilă în realizarea compoziţiilor creatoare este
redactarea textului. Şcolarii mici întîmpină greutăţi la
însuşirea regulilor gramaticale şi ortografice. De aceea,
reuşita redactării va fi asigurată de realizarea de exerciţii
de: găsire a sinonimelor, antonimelor, omonimelor, motivarea utilizării lor; aflare a familiei de cuvinte; stabilire
a cuvintelor dintr-o arie semantică mai largă; completare
a omisiunilor dintr-un text cu cuvinte şi expresii adecvate; găsire a cuvintelor care exprimă impresii vizuale,
auditive, senzitive; alcătuire de dialoguri libere; jocuri
lexicale; povestirea unor texte literare; memorarea de
poezii, texte în proză; analiza valorilor expresive ale
cuvintelor, în vorbire şi în texte literar-artistice (sesizarea
schimbărilor de sens ale cuvintelor, în funcţie de intenţia
vorbitorului şi de situaţia în care are loc comunicarea);
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să ştie cum îl cheamă. Îi îndemn întotdeauna pe copii „...
să observe cu agerime, să rezume observaţiile într-o singură idee şi să exprime corect această idee prin cuvinte”
(K. Uşinski). Îi îndemn să fie în drum spre şcoală „numai
ochi şi urechi” la copaci, străzi, case, oameni. Îi îndemn
să facă observaţii în natură, să compare starea vremii în
diferite anotimpuri, să găsească asemănări sau deosebiri,
să dea fenomenelor propriile interpretări şi denumiri.
Elevii „cercetează” făpturile din jur (părinţi, educători,
colegi etc.) după următorul „algoritm”: statură, constituţie,
vestimentaţie, comportament. Astfel de exerciţii constituie
o eficientă modalitate de pregătire în vederea elaborării
compoziţiilor de caracterizare a unui personaj din lumea
reală sau din operele literare (portret fizic şi moral). Înţelegerea este o operaţie care implică reflectare, logică,
capacităţi intelectuale. Copilul observă, dar şi apreciază,
cîntăreşte, realizează conexiuni între elementele lumii,
trage concluzii. Pentru a deveni compunere, observaţiile şi
gîndurile copilului trebuie să fie exprimate. De la senzaţie
(observaţie) la înţelegere (gîndire) spre expresie – acestea
ar fi treptele pregătirii pentru compunere.
Traseul spre elaborarea compunerii parcurge şi o altă
etapa – cea a documentării (după părerea mea, cea mai
importantă). Elevii adună informaţii despre scriitori şi
creaţiile lor recurgînd la manual, studiind textele literare,
comentariile, referinţele critice incluse în el, acestea devenind principalele „surse de inspiraţie”. La stadiul dat,
sînt binevenite caietele individuale, în care elevii înscriu
expresii şi imagini artistice preluate din lecturi, precum
şi diverse informaţii, fapte, idei. Dar sursele de inspiraţie
trebuie să fie folosite în mod inteligent de către elevi.
Destul de frecvent, compunerea se realizează după
un plan şi o pregătire prealabilă atît de amănunţită încît
contribuţia personală a elevilor este aproape nulă. În asemenea cazuri, nici nu poate fi vorba de o „compoziţie”, ci
doar de o simplă reproducere a unor idei, fapte şi date bine
însuşite. „Tutela” exagerată asupra activităţii ce precede
redactarea compunerii se soldează, deseori, cu lucrărişablon, aproape identice, încît elementele originale sînt
abia perceptibile, „adumbrite” de informaţiile acumulate
pe parcursul etapei de pregătire. De asemenea, „libertatea”
şi independenţa elevilor este, uneori, afectată de tendinţa
învăţătorului de „a ajuta” excesiv, ceea ce este de prisos
sau chiar deranjează.
În această ordine de idei, am propus la lecţie, înainte
de scrierea compunerii libere pe tema Toamna, următoarele activităţi didactice:
• lecturarea cîtorva poezii şi selectarea expresiilor
plastice (Toamna de O. Goga, Sfîrşit de toamnă
de V. Alecsandri, Jurnalul toamnei de A. Suceveanu (de ex., văl de brumă argintie, nori suri,
podoabă zdrenţuită, viforniţă păgînă). În timpul
discursului se va pune accentul pe sentimentele
trăite de eul liric: tristeţe, melancolie (O. Goga);
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formularea de propoziţii în care acelaşi cuvînt să aibă
diverse nuanţe expresive, în funcţie de intenţie şi de
situaţie etc.
De asemenea, vom întocmi lista greşelilor gramaticale tipice şi le vom analiza în cadrul lecţiilor. Cele mai
frecvente sînt: dezacordurile dintre subiect şi predicat,
dintre adjective şi nume; nerespectarea concordanţei
timpurilor; folosirea inadecvată a prepoziţiilor, a conjuncţiilor, a pronumelor relative; prezenţa repetărilor
şi a cacofoniilor, scrierea greşită a ortogramelor prin
cratimă: sa/s-a, la/l-a, sau/s-au, iar/i-ar etc.; despărţirea

cuvintelor în silabe la sfîrşitul rîndului, folosirea greşită a
virgulei (la enumerare, vocativ), a liniei de dialog etc.
Este absolut necesar, după părerea mea, a-i învăţa
pe elevi să scrie textul pe ciornă, deoarece enunţurile
aşternute pe hîrtie la prima închegare sînt imperfecte. Se
recomandă, de asemenea, citirea acestuia de cîteva ori: la
cea dintîi lectură se urmăresc greşelile de gramatică, la a
doua – de vocabular, de stil. După operarea corectărilor
şi îmbunătăţirilor necesare, lucrarea se transcrie.
Prezint două compuneri realizate pe diferite teme, în diferite clase – argumente în favoarea celor expuse mai sus.

De vorbă cu toamna
Toamna era pe sfîrşite. Într-o zi am auzit un bocănit
în uşă. Era un arici care mi-a spus că mă aşteaptă în grădină Toamna. M-am dus într-acolo cu multă bucurie.
Toamna darnică sta la masă. Ea avea cercei de
ghindă, o haină cu trenă lungă de culoarea vîntului,
încununată cu o năframă galbenă-aurie. Pe masă erau
mere ca focul, gutui cu puf galben ca de pui, nuci, pere
în panere... Ea m-a întrebat:
– Îţi plac frunzele?
– Da, sînt frumoase şi multicolore, i-am răspuns.
Zîna în hlamidă aurie a zis că soarele va apărea tot
mai rar pe cerul cu nori negri, iar zilele vor pleca mai
curînd la culcare. Păsările vor avea un drum lung şi
anevoios, iar pădurea va rămîne în aştepterea lor.
I-am mulţumit pentru darurile gustoase. M-am în-

tristat că păsările au plecat, iar natura a rămas pustie
şi singuratică.
La despărţire, Toamna m-a sfătuit să mă ascund de
vînt, fiindcă i-a dat drumul şi nu poate să-1 încuie. Iar
el, zănaticul, a rupt toate frunzele de pe copaci.
Toamna, tristă şi ea, s-a suit în caleaşca sa aurie
şi a plecat...
Descrierea albinei
Albina este o gîză mică, în schimb muncitoare ca mama.
Ea are nişte aripioare străvezii ca lacrima unui om. Trupuşorul este alcătuit din nişte liniuţe cafenii ca castanii. Mîinutele
ei micuţe sînt ca nişte motoraşe, care lucrează toată ziua.
Albinele, măcar că sînt micuţe cît un fir de neghină, dar dacă
o enervezi7ea te răsplăteşte cu un ac. Albina nu este numai
muncitoare ca mama, ea mai este şi deşteaptă ca furnica.Eu
aş spune că iubesc această gîza ca o rază de soare.

Compunerea este cea mai înaltă formă de manifestare a creativităţii literare a elevilor, „tipul cel mai
personalizat dintre toate componentele limbii române”
(C. Parfene). Cheia succesului în producerea de către
elevi a unor compuneri originale se ascunde în măiestria
noastră didactică, care trebuie îndreptată spre exersarea permanentă pînă la cultivarea plăcerii de a supune
cuvintele sub condei.

1.	Biberi, I., Arta de a scrie şi a vorbi în public, Buc., 1972.
2. Parfene, C., Compoziţiile în şcoală, Iaşi, Ed. Moldova,
1996
3. Peneş, M., Bucuria de a scrie compuneri, Buc., Ed.
Aramis, 2004.
4. Şerdean, I., Metodica predării limbii române în clasele
I-IV, Buc., 2001.
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Tehnologiile moderne la orele
de limba engleză
În sec. XXI, tehnologiile moderne se transformă
într-o componentă integrantă a procesului instructiveducativ. Cum pot fi valorificate aceste resurse şi puse
la dispoziţia elevilor în sălile de clasă?
Multimedia reprezintă unul dintre cele mai eficiente
Halil Serrac
sisteme din zona de predare vizuală. Tehnologiile folosite în liceele teoretice Orizont au un impact substanţial
Liceul Teoretic Orizont, mun. Chişinău
asupra procesului de predare-învăţare a limbii engleze
ca limba a doua. Pentru a le facilita elevilor “tranziţia” de la limba maternă la limba engleză, profesorii nu mai
sînt nevoiţi să recurgă doar la resurse tradiţionale, cum ar fi: casetele audio sau CD-urile pentru pronunţie, fişele,
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prospectele sau jocurile destinate exersării abilităţilor
de exprimare orală şi scrisă, ci utilizează o multitudine
de noi instrumente tehnologice.
În instituţiile de învăţămînt din reţeaua Orizont, majoritatea orelor de limba engleză sînt construite pe folosirea tablei interactive, care completează resursele online
obişnuite. De ex., odată ce elevii au avut ca temă de casă
lecturarea unei secvenţe de text sau a unui text integral,
la lecţie profesorul poate utiliza o prezentare electronică,
punînd accentul pe dezvoltarea, prin mijloace vizuale, a
vocabularului. Tabla interactivă permite profesorului să
ascundă, să prezinte şi să evidenţieze în diverse moduri
cuvinte, expresii sau idei din textul studiat.
Textele digitale sînt deosebit de binevenite în învăţarea limbilor străine de către un grup mare de elevi, care
urmează să lucreze pe acelaşi “element” al lecţiei. Acest
format îi permite profesorului să aibă un control mai bun
asupra clasei şi să menţine un contact vizual continuu, să
direcţioneze atenţia tuturor instruiţilor asupra aceleiaşi
secvenţe sau imagini, asupra aceluiaşi paragraf. De
asemenea, textele online pot fi folosite în chestionare, în
cadrul unor teste sau lucrări de laborator scrise, deoarece
por fi expediate profesorului electronic.
Aplicaţiile software pentru laboratoarele lingvistice
îi ajută pe elevi să exerseze şi să îşi evalueze pronunţia
engleză corectă.
Înregistrările video sînt şi ele “prezente” la orele
de limba engleză. Pentru a suscita interesul şi a asigura
participarea tuturor elevilor la etapa de introducere în
subiectul lecţiei sau la cea de consolidare a materialului
însuşit, profesorul poate difuza secvenţe video. De asemenea, înregistrările video realizate în clasă îi ajută pe
elevi să îşi dezvolte abilităţile de comunicare orală, să îşi
observe “limbajul corporal”. Elevii sînt mult mai deschişi
să accepte criticile constructive atunci cînd au posibilitatea
să vadă “pe viu” greşelile pe care le-au făcut.
Dacă lecţia devine obositoare, cea mai eficientă modalitate de a-i readuce pe elevi “pe linia de plutire” este
cea vizuală. Sistemele de prezentări electronice (de ex.,
PowerPoint) pot fi folosite în abordarea conţinuturilor
unei lecţii şi în demonstrarea unor imagini la temă în
toate clasele.
Acum 2 ani, am efectuat un experiment în două
clase de a VIII-a. În urma verificării testelor pe aceleaşi
subiecte, am constatat că reuşita elevilor este considerabil diferită. Clasa care a obţinut succese mai mari, a
avut lecţii cu utilizarea multimedia şi a sistemelor de
prezentare. La sfîrşitul semestrului II, în cadrul recapitulării subiectelor studiate pe parcursul anului, elevii
mei au operat cu exemple, inclusiv imagini, preluate din
materialele incluse într-o prezentare PowerPoint folosită
la o lecţie realizată cu mult timp în urmă.
Utilizarea dozată, în jur de 30% dintr-o lecţie, a
aplicaţiilor pentru prezentări electronice, în special a
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efectelor vizuale, mai puţin a textelor, este foarte eficientă în orice clasă. Dacă însă acestea sînt folosite foarte
des, lecţiile devin plictisitoare.
Crearea unei prezentări PowerPoint poate fi abordată
şi invers. Bunăroară, clasa, împărţită în grupuri mici, a
avut de realizat o cercetare, care a presupus selectarea
de informaţii din cărţi, reviste, ziare şi de pe Internet.
Fiecare grup a avut de investigat un aspect al temei, cum
ar fi Ce este energia solară? sau Cum funcţionează ea?
Elevilor li s-au oferit mai multe prezentări PowerPoint,
fiecare grup fiind rugat să construiască un răspuns la
aspectul studiat, folosind, în special, cuvinte din prezentările vizualizate. În final, s-a constatat că această
sarcină li s-a părut extrem de dificilă, deoarece ei au fost
puşi în situaţia de a se pronunţa pe marginea subiectului
făcînd uz de un număr limitat de cuvinte “furnizate” de
prezentarea PowerPoint.
Cel puţin o dată pe săptămînă, exersăm abilităţile
de scriere şi de lectură în cadrul unei activităţi frontale.
Dacă pentru demersurile orientate spre exersarea competenţelor de scriere se mai caută încă metoda optimă
de organizare, pentru cele de verificare a competenţelor
de lectură elevii au ales, în unanimitate, prezentările
electronice, acesta fiind, în opinia lor, cel mai atractiv
mod de partajare a informaţiilor.
Pentru a crea prezentări interactive, care să conţină
text, primitive grafice, animaţie, precum şi elemente
audio şi video, puteţi recurge, fără a sta la dubii, la Microsoft PowerPoint. Este cel mai cunoscut program de
prezentare grafică disponibil. Apelînd la el în realizarea
sarcinilor de la lecţiile de limba engleză, elevii capătă
cunoştinţe noi şi în domeniul utilizării aplicaţiilor de
oficiu. Instituind în aşa mod legătura cu obiectul de
învăţămînt Informatica, realizăm principiul interdisciplinarităţii. Elevii îndeplinesc cu plăcere asemenea
sarcini, deoarece rezultatul este vizibil şi îi stimulează
să persevereze, pentru a obţine mesaje vizuale şi sonore
cît mai expresive.
Disponibilitatea pe scară largă a sistemelor de prezentări electronice nu este singurul motiv al popularităţii
de care se bucură. Recurg la tehnologiile informaţionale
pentru că îmi plac şi pentru că oferă multiple oportunităţi. De ce PowerPoint? Dacă utilizaţi PowerPoint în
procesul de pregătire pentru lecţie, economisiţi timp,
evidenţiaţi aspectele importante ale temei cu ajutorul
unor efecte vizuale, construiţi cu uşurinţă o oră interactivă, iar elevii manifestă un interes mai mare şi
dau dovadă de mai multă participare decît în cazul unei
lecţii obişnuite.
În favoarea eficienţei utilizării prezentărilor PowerPoint în sala de clasă voi aduce următoarele argumente.
Acestea vă permit să:
• includeţi informaţii sau instrucţiuni pentru întreaga clasă;
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• elaboraţi mesaje consolidate grafic şi instrucţiuni pentru grupurile de învăţare;
• creaţi tutoriale, comentarii sau teste individuale;
• afişaţi lucrările elevilor şi materialele didactice necesare.
De asemenea, acestea vă pot însoţi discursurile la adunările cu părinţii sau la expoziţiile tehnologice. În timpul
unor astfel de evenimente, puteţi seta prezentările PowerPoint să ruleze automat, oferind un slide show al activităţilor
în clasă, al rezultatelor elevilor etc., astfel încît vizitatorii să efectueze un tur virtual al clasei, al liceului etc.
Tehnologiile digitale au făcut studierea limbii engleze mult mai plăcută pentru elevi. Ele ne inspiră să fim mai
creativi şi îi încurajează pe discipolii noştri să se implice mai mult în activităţile la clasă. În mod cert, tehnologiiile
moderne constituie cheia succesului la orice disciplină, inclusiv la limba engleză.

Dezvoltarea competenţelor
digitale prin intermediul
portofoliilor online
Studiu de caz: blogul “FB Business
English” implementat la Academia
de Studii Economice din Moldova
Daniela Munca
Academia de Studii Economice din Moldova

În anul 2008, Abdul Waheed Khan, Director General
Asistent pentru Comunicare şi Informare UNESCO, i-a
îndemnat pe toţi profesorii să utilizeze activ tehnologiile
informaţionale în procesul instructiv: “Pentru a trăi, a
învăţa şi a lucra într-o societate a cunoaşterii din ce în ce
mai complexă şi în care volumul de informaţii este tot
mai mare, elevii şi profesorii trebuie să utilizeze în mod
eficient tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC).
Într-un mediu educaţional modern şi eficient, elevilor li
se oferă posibilitatea de a deveni capabili să utilizeze
TIC, să caute, să analizeze şi să evalueze informaţii,
să rezolve probleme şi să ia decizii, să aplice în mod
creativ şi eficient instrumente specifice productivităţii,
să comunice, să colaboreze, să editeze, să creeze şi să
devină cetăţeni informaţi, responsabili şi implicaţi.”
Dezvoltarea tehnologică rapidă din ultimele decenii,
precum şi fenomenul globalizării au determinat Consiliul European de la Lisabona (2000) să definească un set
de competenţe-cheie  de care are nevoie orice cetăţean
european pentru a se integra cu succes într-o economie
bazată pe cunoaştere, care să asigure bunăstare, locuri
de muncă bine plătite şi o mai mare coeziune socială.
Scopul de a transforma economia Europei în cea mai
	 Comunicare a Consiliului Comunităţilor Europene, Consiliul European de la Lisabona, Bruxelles, 29.03.2007.
	 Competenţele-cheie pentru educaţia pe tot parcursul vieţii,
Cadru de referinţă european, 2004, Grupul de lucru B
Competenţe-cheie, Implementarea programului de lucru
Educaţie şi instruire 2010, Comisia Europeană.
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dinamică economie bazată pe cunoaştere a dus la stabilirea aşa-numitelor competenţe în utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie sau competenţe
digitale, care implică aplicarea pe larg a mijloacelor
media electronice la muncă, în timpul liber şi în comunicare. Aceste competenţe se referă la gîndirea logică
şi critică, la capacitatea de procesare a informaţiei la
standarde înalte şi la abilităţi de comunicare dezvoltate.
Abilităţile TIC vizează primirea, evaluarea, stocarea,
producerea, prezentarea şi schimbarea de informaţii
pentru a participa în diferite reţele de comunicare prin
intermediul Internetului.
Internetul a devenit o parte integrantă a vieţii cotidiene şi în R. Moldova. Tot mai multe activităţi se
realizează online, de la depunerea dosarului pentru un
loc de muncă la plata impozitelor sau cumpărarea de
bilete de avion. 57% din concetăţenii noştri au acces la
Internet, 88% dintre care sînt activi în reţelele sociale,
cum ar fi odnoklassniki.ru şi facebook.com.
În acest context, profesorii din R. Moldova sînt şi ei
puşi în faţa unei noi încercări – de a integra cu succes
noul set de competenţe în procesul instructiv-educativ
la diferite niveluri, vîrste şi subiecte prevăzute de curriculumul şcolar şi universitar. Articolul de faţă îşi propune descrierea unui proiect implementat la Academia
de Studii Economice din Moldova, în cardul orelor de
Limba engleză de afaceri, proiect care a avut drept scop
dezvoltarea competenţelor digitale a 2 grupe de studenţi
	 Date colectate în cadrul cercetării Magenta National
Screening, efectuată de compania Magenta Consulting
pe un eşantion de 1400 de respondenţi, în 24 de localităţi
urbane ale republicii, publicite la 28 iunie 2010.
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din anul 1 şi 2 de la Facultatea de Finanţe.
Foloseam tehnologiile moderne la orele de limba engleză de mai mulţi ani. Ascultarea de materiale auditive în
baza casetelor şi, mai apoi, a CD-urilor, vizionarea de filme
în limba engleză au fost înlocuite de calculator, studenţii
creînd prezentări PowerPoint, corespondînd prin e-mail
cu parteneri de proiecte din alte ţări. Treptat, am început
să utilizăm conferinţele video şi Skype-ul ca metode de
comunicare în cadrul proiecte derulate de universitate.
Noua generaţie a web-ului inteligent, aşa-numitul Web
2.0, pe care l-am studiat în detalii în timp ce îmi făceam
studiile la Universitatea din Mississippi, SUA, mi-a oferit o
nouă perspectivă asupra gradului de eficacitate a integrării
materialelor online în predarea unei limbi străine. Am
hotărît să implementez un curs special la ASEM, avînd
drept axă aplicarea competenţelor digitale moderne în
combinaţie cu metodele tradiţionale de predare.
Pe parcursul unui semestru, am planificat cîte o oră
de limba engleză de afaceri pe săptămînă în sala de calculatoare a ASEM. Scopul cursului a fost crearea unui
spaţiu online interactiv, care să colecteze toate materialele
online discutate şi analizate cu studenţii la ore, oferirea
accesului la resurse autentice în limba engleză şi, mai ales,
încurajarea caracterului interactiv şi social al învaţării unei
limbi străine. Am creat un blog comun pentru toţi cei 28
de studenţi şi l-am împărţit pe module săptămînale (FB
Business English ASEM http://dvmuncaasem.blogspot.
com/). Fiecare modul corespundea unei teme din manual,
la care erau adăugate link-uri de la materialele suplimentare relevante colectate de pe web.
Blogul (cuvînt ce provine de la expresia engleză web
log = jurnal pe Internet) este o publicaţie web (un text
scris) conţinînd articole periodice sau şi cu actualizare
neîntreruptă, ce au, de obicei, un caracter personal. Actualizarea blogurilor presupune nu modificarea directă a textului
existent, ci adăugiri de texte noi, asemenea unui jurnal de
bord, toate contribuţiile fiind afişate în ordine cronologică
inversă (cele mai proaspete apar imediat, sus, la vedere).
Acest gen de publicaţie web este, în general, accesibil
publicului larg. Există mai multe platforme pentru bloguri,
cele mai simple în utilizare fiind Wordpress şi Blogger.
Blogul s-a transformat în scurt timp într-un portofoliu
online, care reflecta activitatea studenţilor la ore, oferindu-le, totodată, avantajul de a accesa materiale autentice
dintre cele mai diverse: filme de pe BBC Financial, articole publicate de CNN Money, dicţionare online, jocuri
interactive de Learn English de British Councils etc. Un
portofoliu electronic poate fi o simplă colecţie de lucrări pe
	

Web 2.0 este un termen care desemnează o multitudine
de aspecte interactive şi colaborative ale Internetului, în
special ale World Wide Web, apărute prin anii 2004-2005.
Inventatorul şi promotorul termenului Web 2.0 este Tim
O’Reilly. Pentru diferenţiere, tradiţiile web existente pînă
la acea oră sînt numite Web 1.0.

o dischetă sau, într-o versiune mai avansată, o pagină web
unde studentul îşi prezintă selecţia de lucrări. Conceptul
pedagogic are în vedere faptul că studentul devine conştient
de maniera sa de învăţare şi participă activ la elaborarea
portofoliului online, iar acest lucru îl ajută să-şi selecteze
activităţile potrivite, sporind, astfel, calitatea învăţării.
De fiecare dată cînd discutam o temă legată de afaceri,
conform curricumului universitar, încercam, împreună cu
studenţii, să găsim materiale online relevante, care să-i
încurajeze să citeasca cît mai multă literatură elaborată
pentru vorbitorii nativi, să vizioneze cît mai multe materiale video difuzate în ţările în care limba engleză are statut
oficial şi să-şi îmbogăţească vocabularul cu cît mai multe
sctructuri autentice specifice atît limbajului academic
scris, cît şi celui vorbit. De ex., studiind sistemele bancare
naţionale şi internaţionale, am vizionat un filmuleţ despre
proiectele Băncii Mondiale în Moldova plasat pe YouTube, după care am vizitat website-ul oficial al filialei din
Chişinău şi am citit mai multe rapoarte despre activitatea
sa în ţara noastră, apoi am învăţat termenii bancari de pe
site-ul englishclub.com prin intermediul cîtorva exerciţii
şi chestionare interactive. Ulterior, studenţii au publicat
un schimb de comentarii pe blog, împărtăşindu-şi impresiile acumulate pe parcursul activităţii şi, în acelaşi timp,
dezvoltîndu-şi abilităţile de scriere în engleză, utilizînd
şi vocabularul de specialitate corespunzător.
Atunci cînd am studiat tema angajării în cîmpul muncii şi am exersat elaborarea unui curriculum vitae, am
plasat pe blog cîteva filme despre modalităţile inovatoare
de căutare a unui loc de muncă difuzate de CBS News
http://www.cbsnews.com/, am examinat modele de
CV-uri originale plasate pe Creative Designer Resumes
http://dvmuncaasem.blogspot.com/. La finele activităţii,
studenţii au creat video CV, care, de asemenea, au fost
plasate pe site. Prin intermediul reţelei internaţionale
pentru profesori şi elevi iEARN, am găsit parteneri de
proiect din SUA, care au vizionat filmele studenţilor şi au
plasat comentariile lor pe blog. Astfel, blogul a devenit
ceva mai mult decît un simplu portofoliu online, deschizînd o uşă spre lumea din afara încăperilor de studii: am
creat CV-uri video, am colaborat cu studenţi din SUA,
am primit comentarii şi evaluări din partea acestora.
Avînd în vedere faptul că blogul a înglobat materiale în limba engleză autentice, care prezintă un grad
sporit de dificultate pentru studenţii obisnuiţi doar cu
limbajul manualelor – mai simplificat şi adaptat vîrstei
şi nivelului lor – lucrul cu vocabularul a constituit un
element deosebit de important în elaborarea cursului.
Pentru ca studenţii să decodifice cuvintele şi expresiile
noi, am plasat pe bara din dreapta a blogului un dicţionar
interactiv online www.thefreedictionary.com, pe care îl
puteau utiliza de cîte ori întîlneau un cuvînt nou. Pe lîngă
explicaţii şi definiţii, dicţionarul oferă şi sinonime, expresii idiomatice, exemple din literatura de specialitate.

Dezvoltarea competenţelor digitale prin intermediul portofoliilor online

41

Didactica Pro..., Nr.6 (64) anul 2010

Cuvînt. limbă. comunicare.

Cuvînt. limbă. comunicare.

Pentru a fi asimilate mai uşor, studenţii au fost instruiţi
să utilizeze Google Docs, creînd o listă de termeni noi la
fiecare capitol. Google Docs este un serviciu online de
stocare a datelor înWord sau PDF, care permite utilizatorilor să creeze şi să editeze documente online în timp ce
colaborează cu alţi utilizatori. Lista, care cuprindea (1)
cuvîntul sau expresia nouă, (2) definiţia sau explicaţia
din dicţionar, (3) un exemplu din materialul în care a
fost utilizat/ă, (4) sinonime sau antonime, era plasată
online, oferindu-le tuturor studenţilor acces la ea. Astfel,
fiecare student contribuia cu o listă de cuvinte, care era
completată sau înnoită de colegi. La sfîrşitul semestrului, pregătindu-se de testul final, ei puteau accesa lista
elaborată pe parcursul cursului.
Am ales blogul ca platformă pentru portofoliul nostru online din mai multe motive. Fiind unul dintre cele
mai populare exemple de Web 2.0, această platformă
oferă utilizatorilor – în cazul nostru studenţilor de la
ASEM – aceleaşi posibilităţi de care pînă nu demult se
bucurau doar creatorii de informaţie web profesionişti:
mass-media, guverne şi firme particulare, legate între
ele prin reţele informale bazate pe Internet. Elementelecheie ale blogului descris sînt:
a) filme, noutăţi, spoturi publicitare, documentare
scurte pe teme financiare publicate de BBC News
Business http://www.bbc.co.uk/news/business/
sau CNN Money http://money.cnn.com/;
b) articole şi studii publicate de Biroul Naţional de
Statistică http://www.statistica.md/ şi Ministerul Finanţelor al R. Moldova http://www.mf.gov.md/;
c) dicţionarele electronice, care sînt foarte utile în
asimilarea un limbaj autentic, bogat în sinonime
şi expresii idiomatice. Ele au facilitat accesul studentului la vocabularul nou predat, fără ca acesta
să părăsească blogul sau să apeleze la dicţionare
obişnuite. Pe lîngă o gamă largă de sinonime şi
expresii, dicţionarele online propun şi serviciul
audio, care le permite studenţilor să înveţe şi
pronunţia corectă a cuvintelor noi. Pe reţeaua
Internet există cîteva dicţionare disponibile în
mod gratuit, cum ar fi Oxford Dictionaries Online
http://oxforddictionaries.com/ sau Thefreedictionary http://www.thefreedictionary.com/;
d) website-uri pentru cei care învaţă limba engleză
de afaceri, cum ar fi Englishclub http://www.
englishclub.com/business-english/ sau Business
English Pod http://www.businessenglishpod.com/.
Prin intermediul blogului, studenţii de la ASEM
au avut oprtunitatea de a contribui la îmbunătăţirea şi
diversificarea curricula universitare prin sugerarea de
materiale web adăugătoare la temele discutate în auditoriu, dar şi de a-şi publica comentariile, ideile, eseurile
etc. online pentru a colabora cu colegii din Moldova şi de
peste hotare într-un mediu deschis, transparent, accesibil
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întregului grup. Blogul ne-a permis sa plasăm într-un
singur spaţiu online diferite resurse web (portalurile de
schimb de imagini, muzică, filme/video) şi software
din Internet (Flickr, YouTube şi site-urile pentru File
sharing). Astfel, portofoliul nostru online:
- a inclus o paletă foarte largă de aplicaţii şi servicii care folosesc web-ul ca platformă unitară
şi organizată de comunicare;
- a fost construit pe baza unei arhitecturi care încurajează participarea activă a tuturor utilizatorilor – adică
a studenţilor din grupele participante la curs;
- a democratizat conţinutul cursului şi a permis distribuirea acestuia atît în cadrul orelor de engleză, cît
şi pe un teren mult mai larg, în afara universităţii;
- a încurajat dezvoltarea competenţelor digitale
pentru o experienţă academică modernă.
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Utilizarea calculatorului la
lecţiile de chimie

Valentina Moţpan
Colegiul Financiar-Bancar, mun. Chişinău

Curriculumul la chimie vizează şi formarea competenţelor de a crea documente în domeniul comunicativ
şi informaţional, de a utiliza serviciile electronice,
inclusiv reţeaua Internet, în situaţii reale. “Dragostea“
copiilor pentru calculator şi pentru alte instrumente cu
acţiune digitală este arhicunoscută. Aceasta ne oferă
nouă, adulţilor, şansa de a spori interesul elevilor faţă
de obiectul predat, în cazul nostru – Chimia, prin
elaborarea unor proiecte şi comunicări, prin efectuarea
de investigaţii experimentale. Activităţile în cauză lear permite elevilor să îşi manifeste creativitatea şi
independenţa în gîndire şi în acţiune, interesul cognitiv
Figura 1. Diapozitiv în PowerPoint la tema Apa

şi încrederea în forţele proprii, perseverenţa în rezolvarea
problemelor şi responsabilitatea în luarea deciziilor.
Folosirea calculatorului în procesul de predareînvăţare-evaluare induce o abordare nouă şi mult mai
eficientă a unor noţiuni de chimie. Fără a înlocui contactul direct cu substanţele şi aparatura chimică, lucrările
“pe calculator” îmbogăţesc enorm posibilităţile de
învăţare activă şi de aplicare a cunoştinţelor. În acest
sens, vom menţiona utilitatea prezentărilor PowerPoint
(PPT), care aduc numeroase beneficii.
Prezentarea PowerPoint permite proiectarea, în
scopuri didactice, de imagini, scheme, tabele, desene (de
ex., la demonstrarea unor efecte spaţiale ale structurii
moleculare a substanţelor sau a gudronului din plămînii
fumătorului). Vizualizarea informaţiei face ca timpul
necesar asimilării conceptelor şi noţiunilor specifice
de chimie să fie redus, iar rezultatele – maxime. În
contextul celor expuse, prezentăm diapozitive ce pot fi
folosite la studierea temelor Apa şi Fumatul (Figura 1
şi Figura 2).
Figura 2. Diapozitiv în PowerPoint la tema Fumatul
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Vizualizarea obiectivelor, a sarcinilor de lucru sau
a condiţiilor problemei va înlesni conştientizarea de
către elevi a celor realizate. De asemenea, ei vor avea
la dispoziţie mai mult timp pentru notiţe, dată viteza de
lucru şi de înţelegere diferită.
La asimilarea unor reguli, a unor algoritmi noi
sau mai complicaţi (de ex., regulile de nomenclatură
sistematică sau metoda bilanţului electronic), prezentarea PowerPoint susţine explicaţia profesorului, elevii
vizualizînd concomitent materia predată pe ecran. În
acelaşi timp, nu văd necesitatea amplasării în PPT a
unor texte mari, apoi citirea acestora. Vor fi introduse
doar noţiunile şi definiţiile esenţiale, pentru a fi notate,
reţinute şi aplicate de elevi.
Prezentarea PowerPoint, în opinia mea, trebuie să
fie interesantă, incitantă, să conţină ultimele noutăţi din
ştiinţă şi tehnologii. De ex., în Figura 3 şi Figura 4 sînt
expuse diapozitive finale din PPT la tema Alcanolii, care
ilustrează utilizarea/rolul fiziologic al etanolului. Este
pusă în discuţie problema obţinerii unor surse noi, mai
curate, de carburanţi prin intermediul celulei combustibile cu reformator de etanol.

Figura 3. Diapozitiv în PowerPoint la tema Alcanolii

Figura 4. Diapozitiv în PowerPoint la tema Alcanolii
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Figura 5. Diapozitiv în PowerPoint la tema Alcanolii
Profesorul va accentua conceptele-cheie, va compara
noţiunile similare şi cele contrare, va stabili relaţii de
cauză-efect înte substanţele şi fenomenele chimice studiate, recurgînd la scrierea cuvintelor din text cu diverse
culori. De ex., la predarea temei Reacţii de oxido-reducere, deducînd coeficienţii în ecuaţiile reacţiilor de
oxido-reducere, procesele de oxidare şi de reducere,
dar şi agenţii corespunzători, acesta va solicita elevii
să coloreze identic toţi oxidanţii/reducătorii, ceea ce va
permite efectuarea unor sistematizări şi generalizări.
De asemenea, suportul metodologic al lecţiei va fi folosit
cu mai multă eficienţă, dacă, de ex., brainwriting-ul sau diagrama Venn vor fi culese direct la calculator, studiul de caz va
fi însoţit de imagini (sarcinile fiind distribuite echipelor din
timp, fapt ce va oferi un spectru mai larg de răspunsuri sau de
rezolvări de situaţii-problemă); în cadrul dezbaterii, echipele
adverse vor afişa argumentele pro şi contra, iar proiectul va
prevedea pregătirea unor prezentări PowerPoint. În unele
cazuri, informaţia în format electronic va fi utilizată de elevi
în realizarea de noi lucrări sau pentru diseminarea ei în cercul familiei (temele: Apa, Fumatul, Producerea zahărului,
Medicamente, Vitamine, Poluarea mediului etc.).

Figura 6. Diapozitiv în PowerPoint la tema Benzenul
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Figura 7. Diapozitiv în PowerPoint pentru generalizarea cunoştinţelor din cursul de chimie organică
Programul de prezentări PowerPoint permite modelarea rapidă a lecţiei, înnoirea permanentă a materialului
didactic, proiectarea mai multor variante de fixare şi de
evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor, uşurînd mult
misiunea profesorului. Cabinetul de chimie va fi dotat
cu un ecran, care ar permite şi folosirea concomitentă
a tablei.
Prezentarea PowerPoint va fi concepută diferit, în
funcţie de scopurile trasate de profesor: predarea sau

deducerea informaţiei noi (Figura 6), formularea de
probleme, evaluare (Figura 7). PPT poate fi aplicată
atît pe parcursul întregii lecţii, cît şi în anumite secvenţe
ale acesteia.
Formarea eficientă a subcompetenţelor la chimie va
fi asigurată doar atunci cînd predarea cunoştinţelor va fi
urmată de fixarea acestora prin exerciţii aplicative. Prin
realizarea feedback-ului vom obţine un efect dublu în
consolidarea priceperilor practice. Bunăoară, la predarea
unui nou tip de reacţii sau de proprietăţi chimice vom
propune elevilor să scrie ecuaţii de reacţii particulare
pe baza unor scheme generalizate şi viceversa. De ex.,
proiectînd în PowerPoint schema unei reacţii de adiţie
sau de oxidare la alchene, vom forma subcompetenţa
de scriere corectă a ecuaţiei reacţiei de adiţie prin
aplicarea acestei scheme în diferite situaţii. Repetarea,
fixarea multiplă a cunoştinţelor formează cu adevărat
competenţe pentru restul vieţii.
Calculatorul, care oferă posibilitatea folosirii de materiale didactice, a căror număr şi diversitate creşte odată cu
trecerea timpului, devine un instrument de învăţare din ce în
ce mai uzitat, fiind accesibil tuturor şi în orice moment.
Invit profesorii interesaţi de elaborarea unui set
personal de prezentări PowerPoint la comunicare şi
colaborare prin intermediul poştei electronice (vicangi@
yahoo.com).

Elena Ceban
Liceul Teoretic Miguel de Cervantes, mun. Chişinău

Asigurarea succesului la învăţătură în funcţie de
potenţialul fizic şi psihic al copilului, pe de o parte, şi
depăşirea eşecului şcolar, pe de altă parte, constituie
obiective educaţionale de mare complexitate.
În cazul şcolarului mic, eficienţa actului de învăţare
depinde nu numai de capacitatea de asimilare a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor, dar şi de anumite
trăsături de personalitate, în particular de spiritul de observaţie, de facultatea de a se concentra, de a fi atent.
Dezvoltarea atenţiei, a calităţilor acesteia – concentrare, stabilitate, volum şi distribuţie – reprezintă una dintre
finalităţile formării intelectuale. Pentru a identifica mijloa-
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cele ce întreţin atenţia concentrată şi factorii care intervin
în diminuarea acesteia au fost efectuate numeroase studii
şi cercetări ştiinţifice. S-a constatat că atenţia este un act
adaptiv, ce poate fi dezvoltat prin învăţare, în fixarea ei un
rol esenţial avîndu-l stările afective. De asemenea, au fost
relevate valenţele incontestabile ale interesului – tendinţa
de a da atenţie unor obiecte, persoane sau situaţii de care
sîntem atraşi şi în care găsim satisfacţii. Tot el stimulează
şi menţine dorinţa de a continua o experienţă începută, în
timp ce „oponentul său”, aversiunea, duce la respingere, la
abandonare. Suportul energetic al activităţii este asigurat
de un ansamblu motivaţional – trebuinţe, intenţii, aspiraţii,
idealuri şi convingeri; într-un astfel de cadru intervin procesele psihice de autocontrol şi de autoreglare în raport
direct cu specificul şi nivelul solicitărilor.
Un act de cunoaştere va fi eficient doar dacă va fi
focalizat şi valorificat interesul elevului, îi va fi „cucerită” atenţia. Selectînd o anumită secvenţă din cîmpul
perceptiv, intensificînd impresia, asigurîndu-i şi mai
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multă claritate, atenţia optimizează cunoaşterea. Puternic
influenţată de motivaţie şi de stările afective, aceasta
dictează şi viteza cu care este sesizat un eveniment
aşteptat. Cele trei forme principale ale atenţiei – involuntară, voluntară şi postvoluntară – sînt indispensabile
învăţării sistematice.
Din punctul de vedere al desfăşurării şi organizării
procesului didactic, importante sînt condiţiile externe
şi interne care favorizează concentrarea involuntară a
atenţiei. Condiţiile externe sînt: noutatea obiectelor, a
fenomenelor, a situaţiilor – atrage atenţia elevilor imediat; intensitatea stimulilor – culorile vii, intense; o lumină
puternică; un sunet neobişnuit, prelung, nou; obiectele
mari (care sînt observate mai repede decît cele mici)
captează atenţia instantaneu; mişcarea, schimbarea,
variaţia – de ex., un film este mai interesant şi mai util
decît prezentarea unor imagini statice, a unor planşe sau
fotografii. Dintre factorii interni, cel mai important este
interesul, el influenţînd profund viaţa psihică, cultivarea
acestuia fiind una dintre sarcinile principale ale şcolii.
Prezentăm cîteva exerciţii de dezvoltare a atenţiei
elevilor mici în cadrul demersurilor la clasă.
1. Matricea
Scop: dezvoltarea proceselor senzorial-perceptive, a
atenţiei voluntare.
Materiale: un tabel cu 100 de semne (litere).
Desfăşurare: Elevilor li se prezintă un semn, ei urmînd
să numere de cîte ori apare acesta în tabel. Lucrul demarează la indicaţia „Începem!”. Cei ce termină de calculat,
spun „Gata!”. Timpul se cronometrează. În final, se
verifică răspunsurile şi se analizează greşelile.
2. Cîte pătrăţele sînt?
Scop: dezvoltarea focalizării atenţiei.
Materiale: un desen care “ascunde” 16 părţi egale
(pătrăţele) ale unui pătrat mai mare.
Desfăşurare: Elevii trebuie să găsească pe desen toate
pătraţelele.
3. Jocul Aer, apă, pămînt
Scop: dezvoltarea atenţiei voluntare, a spiritului de
observaţie, a concentrării atenţiei.
Materiale: o minge.
Desfăşurare: Copiii stau în cerc. Un elev aruncă mingea şi rosteşte unul din cele trei cuvinte din denumirea
jocului: apă, aer, pămînt. Colegul care primeşte mingea
trebuie să numească o vietate ce trăieşte în acest mediu.
N.B! Vietăţile nu trebuie să se repete. Cine greşeşte, se
aşază în bancă.
4. Îndeplineşte corect
Scop: dezvoltarea concentrării atenţiei auditive şi a
stabilităţii atenţiei.
Materiale: o poezie cunoscută de către toţi elevii.
Desfăşurare: Un elev citeşte prima strofă din poezia
Uite, vine Moş Crăciun, după care clasa realizează
cîteva sarcini:
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Prin nămeţi, în fapt de seară,
A plecat către oraş
Moş Crăciun c-un iepuraş
Înhămat la sănioară.
a. Citiţi versurile, numerotînd fiecare cuvînt (prin –1,
nămeţi –2, în – 3, fapt – 4, de – 5, seară – 6 etc.).
b. Indicaţi numărul literelor din fiecare cuvînt
(Prin – 4, nămeţi – 6, în – 2, fapt – 4, de – 2,
seară – 5 etc.).
c. Citiţi cuvintele în ordine inversă (Nirp iţemăn nî
tpaf ed ăraes etc.).
d. Citiţi strofa, începînd cu ultimul rînd.
e. Citiţi fiecare vers în ordine inversă (Seară de fapt
în nămeţi prin etc.).
5. Cine-i mai rapid
Scop: dezvoltarea comutării şi distribuţiei atenţiei.
Materiale: un text, un creion, un cronometru.
Desfăşurare: Avînd textul în faţă, elevii trebuie, timp
de un minut, să bifeze anumite litere: una cu linie
verticală, alta – cu linie orizontală. La semnalul învăţătorului, regula jocului se schimbă: o literă este bifată,
alta – subliniată (2 minute), după care exerciţiul se
complică: o literă este bifată, a doua – subliniată, iar a
treia – încercuită (3 minute).
Atenţia trebuie exersată permanent în cadrul activităţilor instructiv-educative. De asemenea, copilului trebuie să
i se asigure, la pregătirea temelor de casă, un cadru spaţial
şi temporal delimitat, fapt ce va ajuta la formarea unor
stereotipuri dinamice generale, care facilitează apariţia şi
menţinerea atenţiei în activitatea dată. Încăperea în care
lucrează trebuie aerisită, saturată suficient cu oxigen. Dacă,
în rezultatul oboselii, îşi face tot mai mult loc neatenţia,
nu se va persista într-o activitate dificilă, copilului i se va
recomanda să execute cîteva mişcări vioaie sau exerciţii
fizice. În clasă, profesorul poate folosi o glumă potrivită
vîrstei elevilor, care le va permite să se destindă şi, ulterior,
să reia activitatea cu „forţe noi”. Dacă un fapt, o idee, un
stimul verbal prezintă interes pentru o persoană, generează
trăiri afective, aceste stări motivaţional-afective vor orienta
şi susţine atenţia cu uşurinţă şi pe perioade lungi de timp.
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Silvia
Petrovici-Guzun
Liceul Teoretic Ion Creangă, mun. Chişinău

“Istoria, cea reală şi solemnă, nu mă interesează
defel… O citesc puţin, din datorie, dar nu-mi spune
nimic ce să nu mă irite sau agaseze. Certurile popilor
şi ale regilor, cu razboaie şi pestilenţă în fiecare pagină;
bărbaţi buni de nimic şi femeile absente aproape complet… e foarte obositor.”
(Jane Austen)
Această afirmaţie, uşor ofensatoare, a scriitoarei
engleze Jane Austen nu este total străină profesorilor
de istorie, ea fiind exprimată nu o dată de elevi, ca
reacţie la plictisitoarele date cronologice din manuale,
la nesfîrşitul şir de războaie, revoluţii violente şi reforme
complicate ce trebuie studiate. De cele mai multe ori,
elevii nu văd “pădurea după copaci”, adică oamenii în
istorie, nu înţeleg întregul proces istoric, considerînd
această disciplină o “fosilă preistorică” şi neregăsinduse în ea. De aceea, pentru a da suflet trecutului istoric,
profesorii sînt într-o permanentă căutare de soluţii,
valorificînd posibilităţile tehnice de azi şi potenţialul
elevilor.
Una dintre soluţii ar fi o nouă abordare a studierii
istoriei prin înregistrarea şi analiza mărturiilor despre
trecut, adică istoria orală. Elevii pot valorifica cu succes
acest domeniu apelînd la martori oculari ai evenimentelor din sec. XX- înc. sec XXI. Sursele orale ne spun ce
au făcut, ce au văzut şi ce li s-a întîmplat, ce au gîndit
şi au simţit la un moment dat, ce presupuneau că fac
alţi indivizi, ce cred în prezent că au făcut. Aşadar, ca
martori ai istoriei, aceştia descriu cele văzute, dar şi le
interpretează. Altfel spus, ei atribuie evenimentelor un
înţeles particular, înţeles ce reflectă cadrul personal de
prezumţii, idei preconcepute, stereotipuri şi aşteptări.
Această modalitate de colectare a informaţiilor – istoria orală, cunoscută şi sub denumirea de „istoria celor
de jos”, a oamenilor de rînd, în special a celor a căror
experienţă a fost ignorată de ştiinţa istorică (soldatul anonim; femeile; băştinaşii; minorităţile etnice, culturale şi
religioase etc.) – a fost foarte răspîndită pînă în sec. XIX,
fiind ulterior înlocuită de istoria politică şi utilizarea do-

cumentelor ca sursă primară. La mijlocul secolului trecut
însă încep să apară studii de istorie legate de copilărie,
educaţie, moarte, mentalitate colectivă şi individuală,
familie, medicină, igienă şi sex – subiecte catalogate pînă
la acea oră drept neinteresante, dar considerate destul
de captivante de către elevi, ceea ce îi motivează să ia
atitudini şi să emită judecăţi de valoare.
Mijloacele de studiere a istoriei orale sînt diverse şi
pot fi adaptate clasei, vîrstei elevilor, localităţii. Demersul didactic poate lua diferite forme şi se concentrează
asupra:
• cunoştinţelor cu privire la trecut transmise din
generaţie în generaţie (tradiţie orală);
• succesiunii evenimentelor din viaţa unui individ,
care au contribuit la modelarea acestuia, dîndu-i
un sens (o biografie orală);
• amintirilor unui individ legate de anumite evenimente, probleme sau experienţe de viaţă prin
care a trecut într-un anumit punct al existenţei
sale;
• relatărilor orale ale martorilor oculari ai evenimentului.
În acest context, sînt binevenite metodele şi tehnicile de cercetare: proiectul (individual sau de grup),
investigaţia, studiul de caz, învăţarea prin descoperire
etc. Fiecare dintre acestea însă trebuie să fie dirijată de
către profesor.
Studierea istoriei orale poate fi realizată eficient în cl.
IX-XII, atunci cînd elevii învaţă istoria contemporană şi
pot apela la martori oculari. Am aplicat unele modalităţi
în cadrul orelor de istorie la Liceul Teoretic Ion Creangă, iniţial cu elevii cl. IX, sub formă de investigaţie
istorică la temele: Deportările din RSSM, Foamea din
1946-1947 etc. Acest demers a presupus parcurgerea
următoarelor etape:
• formularea clară a sarcinilor şi stabilirea planului
de învăţare (elaborarea unei investigaţii istorice
scrise, constituită din: introducere; interpretarea
evenimentelor în diverse surse istoriografice,
aplicarea de chestionare şi analiza datelor colectate; concluzii);
• stabilirea termenului de elaborare;
• distribuirea surselor de investigaţie (documentarea elevilor despre evenimentul/procesul istoric
înainte de chestionarea martorului);
• desfăşurarea activităţii (cu ghidarea acesteia de
către profesor): stabilirea etapelor de lucru, cercetarea materialului teoretic la temă, elaborarea
chestionarului, chestionarea a n contemporani
ai perioadei respective, interpretarea datelor,
formularea concluziilor;
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• prezentarea rezultatelor investigaţiei.
În cadrul acestor investigaţii, elevii au apelat, în
primul rînd, la ajutorul bunicilor, al unchilor, al vecinilor
– martori oculari ai evenimentelor studiate, trăind, în
final, o satisfacţie deosebită, fiind apreciaţi şi în familie
pentru interesul manifestat.
Elevii din clasele terminale de liceu au realizat investigaţii mai complexe, făcînd uz de mijloacele tehnice
moderne (camere de luat vederi, dictafon etc.). Ei au
elaborat mici prezentări PowerPoint, filmuleţe în diferite
formate despre cel de-al II-lea război mondial, foamea
din 1946-1947, deportările staliniste, viaţa deportaţilor
în Siberia, războiul din Afganistan, războiul de pe Nistru. Adresîndu-le persoanelor-sursă întrebări pregătite
din timp, elevii au demonstrat cunoaşterea subiectului.
În orice încercare de acest gen, important este ca ei să
înţeleagă procesul vizat de mărturiile orale, să ştie cum
să-şi utilizeze capacităţile analitice şi interpretative în
producerea unui material. Valorificarea acestor înregistrări se poate realiza într-o conferinţă istorică, organizată
în şcoală, în cadrul căreia elevii îşi vor prezenta produsul
cu comentariile de rigoare.
Studiul istoriei orale se poate realiza prin mai multe
tehnici şi metode didactice de cercetare, dar propria
experienţă ne face să relevăm eficienţa deosebită a două
dintre ele: studiul de caz şi proiectul.
Studiul de caz presupune colectarea şi prezentarea
de informaţii detaliate despre un individ/grup, incluzînd rapoarte sau mărturii ale subiecţilor înşişi. Fiind o
formă de cercetare descriptivă calitativă, studiul de caz
analizează temeinic respectivul obiect şi numai într-un
context dat. „Cercetătorii” nu caută un adevăr universal, generalizabil, în schimb manifestă interesul pentru
explorarea detaliilor şi pentru descriere.
Componentele de bază ale unui studiu de caz sînt:
întrebările; propoziţiile de bază; unităţile de analiză;
legătura logică între datele culese şi enunţuri; criteriile
de interpretare a rezultatelor.
Elevii implicaţi în realizarea unui studiu de caz se
vor confrunta cu următoarele sarcini: alegerea entităţii
de cercetat; colectarea datelor, analiza datelor; realizarea
raportului de cercetare; discutarea validităţii şi a legitimităţii studiului realizat.
Avantajele utilizării acestei metode sînt multiple:
abilitează elevii cu proceduri de cercetare în domeniu,
folosite de istorici; oferă posibilităţi de aprofundare a
înţelegerii faptelor, evenimentelor istorice; dezvoltă
multiperspectivitatea (definită de Ann Low-Beer ca
proces de analiză a evenimentelor istorice din mai multe
perspective), în sensul atitudinii tolerante faţă de diferite
puncte de vedere şi al abilităţii de a schimba unghiul de
percepţie.
Proiectul, o altă metodă interactivă de predareînvăţare-evaluare, implică efectuarea de către elev a
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unei cercetări (individual sau în echipă), elaborarea
unei creaţii etc., avînd ca scop diversificarea activităţii
desfăşurate în timpul orelor de curs (disciplinar sau
pluridisciplinar) prin obţinerea unui produs concret (un
dosar tematic, un ghid, un film, o expoziţie). Etapele
realizării unui proiect sînt: alegerea temei; planificarea
activităţii; cercetarea propriu-zisă; elaborarea materialelor; prezentarea rezultatelor cercetării şi/sau a
materialelor create; evaluarea. Strategia de evaluare a
proiectului va fi anunţată anticipat de către profesor sau
acesta stabileşte criteriile de evaluare împreună cu elevii.
Aşadar, în faza iniţială, elevii trebuie să fie informaţi
asupra următoarelor aspecte: ce se va evalua (modul de
lucru, modul de prezentare şi/sau produsul); care va fi
rolul profesorului: ghid, evaluator continuu, evaluator
doar la sfîrşitul activităţii; care sînt cerinţele (dacă sînt)
faţă de realizarea proiectului: obligativitatea respectării
unui plan, a unui anumit format pentru prezentarea
raportului sau a produsului etc.
Experienţa de utilizare a istoriei orale în realizarea
de proiecte demonstrează că acest proces poate începe
cu abordarea următoarelor subiecte: Cum s-a schimbat
viaţa de familie şi activitatea la locul de muncă ca urmare a progresului tehnologic? Cum s-a schimbat viaţa de
familie în sec. XX? Cum s-a modificat rolul soţului şi cel
al soţiei? Cum s-au schimbat condiţiile de trai în acest
secol? Cum s-au modificat relaţiile dintre generaţii? În
ce fel au afectat viaţa oamenilor schimbările din domeniul transporturilor? Cum s-a modificat viaţa oamenilor
ca urmare a realizărilor din domeniul medicinei? Cum
s-au transformat ideile oamenilor cu privire la religie,
crimă, pedeapsă, sărăcie, bogăţie, educaţie, artă, modă,
stat, identitatea naţională, patriotism?
Asigurarea tuturor condiţiilor pentru ca elevii să
strîngă mărturii ale istoriei orale şi să le analizeze corespunzător are o valoare educativă enormă:
• oferă acces la experienţele şi perspectivele oamenilor obişnuiţi;
• oferă o imagine bine conturată asupra istoriei
recente, care poate pune „carne pe oasele” relatărilor din manual;
• furnizează informaţii care, de regulă, lipsesc în
manual;
• serveşte drept instrument de verificare a dovezilor
la care se face referinţă în alte izvoare, în special
în mass-media;
• acţionează drept exemplu pentru interpretare,
adică arată cum au resimţit oamenii evenimentul
respectiv;
• constituie o modalitate de a-i ajuta pe elevi să
cerceteze şi să aplice conceptele-cheie ale continuităţii şi schimbării în istorie;
• solicită aplicarea principiilor şi a criteriilor analitice utilizate în cadrul oricărui alt tip de izvoare
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istorice, şi anume: selectarea, compararea cu
alte surse, detectarea fragmentelor părtinitoare
şi a distorsiunilor, modul în care sînt abordate
contradicţiile.
Elevii care strîng mărturii orale, mai ales prin intermediul interviului, au ocazia de a-şi dezvolta următoarele abilităţi: de formulare a întrebărilor; de comunicare
cu reprezentanţi din generaţii diferite, cu perspective,
experienţe şi presupuneri dintre cele mai variate (implicarea subiecţilor în discuţie, ascultarea, sondarea
după mai multe informaţii); de examinare a dovezilor
istoriei orale, de stabilire a relevanţei şi a corectitudinii
acestora; de elaborare a unor relatări sau cronologii,
de formulare a concluziilor cu privire la evenimentul
abordat; de producere a unor înregistrări valide şi demne
de încredere, de utilizare a acestora în construirea unei
relatări despre cele scoase la lumină.
Prin realizarea acestor activităţi exploratorii, elevii
derulează cercetări similare cu cele ale experţilor din

diferite domenii. Ele furnizează oportunităţi de învăţare
eficientă, oferindu-le posibilitatea aprofundării înţelegerii unor concepte, fenomene, relaţii. Pornind de la
premisa că cercetarea se raportează la un fapt din viaţa
reală, activitatea va fi mai contextualizată, mai motivată
şi mai eficientă. Istoria devine, astfel, mai interesantă,
mai vie, mai uşor de perceput, iar elevii îşi formează
competenţe utile, învăţînd să înveţe din experienţele
proprii, dar şi din experienţele celor din jur.
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Profesorul care alege metoda de predare asistată de
calculator se bucură de următoarele avantaje: valorificarea numeroaselor materiale, inclusiv a paginilor WEB
cu subiectul lecţiei; familiarizarea elevilor cu materia
care va fi predată încă la etapa elaborării materialelor
pentru lecţie; multitudinea de metode prin care se asigură
implicarea elevilor în activitatea de pregătire a lecţiei;
îmbinarea mai reuşită a activităţii frontale cu cea în
perechi, în grup şi individuală; stimularea cooperării şi
colaborării elevilor; încadrarea acestora în procesele de
autoinstruire şi de instruire reciprocă.
Lecţia propriu-zisă necesită o pregătire riguroasă din
partea profesorului, pregătire care demarează cu mult
înainte de data fixată în proiectarea de lungă durată. La
început de an şcolar, elevii primesc sarcini individuale,
care sînt completate pe parcurs ţinîndu-se cont de faptul
dacă au calculator acasă sau nu, de bagajul de cunoştinţe,
de grupul de creaţie în care vor activa, de capacitatea de
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a învăţa fără ajutorul profesorului, de cunoaşterea aplicaţiilor necesare pentru elaborarea softului. Grupurile de
creaţie sînt flexibile, elevii avînd posibilitatea de a adera
în orice moment la un grup sau altul. Fiecare elev are un
portofoliu electronic, care include materiale didactice
elaborate individual. În caz de necesitate, profesorul se
implică în lucrul grupurilor de creaţie, pentru a evita greşelile, inexactităţile şi pentru a integra reuşit rezultatul
muncii grupului sau al fiecărui elev în parte.
Înainte de a prezenta desfăşurarea unei ore de informatică, a cărei predare a fost asistată de calculator,
menţionez că tema de casă este realizată de elevi pe
calculator (acasă sau la liceu), care îmi este expediată
prin poşta electronică, pentru ca în ajun să pot aprecia
gradul de înţelegere a materiei predate la ora precedentă
şi corectitudinea îndeplinirii sarcinilor. Deseori, pentru
a discuta soluţiile la problemele propuse spre rezolvare,
organizăm cu elevii conferinţe virtuale pe messengerul
de la yahoo, în special atunci cînd apare necesitatea
clarificării unor aspecte legate de tema de casă.
În debutul orei, clasa este împărţită în trei grupuri:
grupul I – cei ce au comis greşeli în rezolvări; grupul
II – cei ce nu au avut posibilitatea să-mi trimită tema de
casă prin e-mail, de aceea nu mă pot pronunţa asupra
corectitudinii rezolvării; grupul III – cei ce au rezolvat
corect toate problemele şi exerciţiile.
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STRUCTURA LECŢIEI PE SECVENŢE DE
INSTRUIRE

1. Moment organizatoric (1 min.). Se verifică dacă de
pe masa de lucru a fiecărui calculator nu lipseşte mapa
ORA_PUBLICA cu toate aplicaţiile necesare pentru
fiecare etapă a lecţiei. Se lansează fişierul Scenariul.
pps, pentru ca elevii să afle din ce grup vor face parte
şi în ce activitate vor fi implicaţi.
2. Reactualizarea cunoştinţelor (5 min.). Grupurile
lucrează simultan după următoarea schemă: Grupul
I – rezolvă exerciţii (Exer_1.exe), grupul II – verifică
tema de casă (fişierul Tema_acasă.exe, creat în DELPHI, care la sfîrşit anunţă numărul de puncte acumulate
de elev), grupul III – joacă Domino în diferite sisteme
de numeraţie (Setul de piese domino şi fişierul Domino.doc).
3. Crearea situaţiei de problemă (2 min.). Se anunţă
obiectivele. Se aplică metoda SINELG. După efectuarea
notiţelor, un elev îşi argumentează opţiunea, iar clasa
realizează sarcina b). Vor fi formulate şi cîteva întrebări:
De ce s-a preferat sistemul binar? De ce este cel mai
avantajos? De ce se afirmă că regulile pentru operaţiile aritmetice şi logice sînt foarte simple? Profesorul
anunţă că la lecţie se vor da răspunsuri anume la aceste
întrebări.
4. Prezentarea sarcinilor, a situaţiei de învăţare (2
min.) (mapa PAGINA_WEB). Se anunţă tema: Operaţii
aritmetice în sistemul binar de numeraţie. Elevilor li se
propune să examineze conţinutul Paginii Web, elaborate
pentru expunerea temei, şi se accentuează simplitatea
regulilor de adunare a două cifre binare.
5. Modelarea (2 min.). Se prezintă filmuleţul Marble
adding machine.flv. Întrucît comentariile sînt în limba
engleză, are loc un transfer de cunoştinţe. Elevilor li
se cere să observe, să analizeze şi să tragă concluzii
privind adunarea unei unităţi la un număr binar, modelarea adunării în binar. Avînd la îndemînă acest model,
ei descoperă fără ajutorul profesorului algoritmul de
adunare a numerelor binare şi stabilesc modul de organizare a datelor – un factor esenţial în determinarea
performanţelor produsului program pentru implementarea algoritmului, a cărui elaborare va fi efectuată de
elevi la ora următoare, la care se va preda limbajul de
programare Pascal. Conform orarului, clasa are 2 lecţii
de informatică consecutiv, de aceea, pentru algoritmii
studiaţi la prima oră, la cea de a doua se vor elabora
programe în Pascal.
6. Exerciţii de consolidare (2 min.) (fişierul Adun_
unu.doc).
7. Jocul didactic Numărăm în binar (4 min.) (fişierele Aleator.exe şi Sir_de_numere_binare.doc).
8. Simularea (3 min.). Se explică cum se adună
două numere binare de mai multe cifre, utilizînd fişierul
Simularea.flv. Elevilor li se propune pentru lecţia urmă-
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toare să elaboreze un program care ar efectua operaţia
de adunare a două numere binare pe n biţi. Sarcina este
formulată în fişierul Sarcini.Pas.
9. Dirijarea învăţării (4 min.) (fişierul Adunare
binar etape.pps).
10. Descoperirea (3 min.). Se lucrează cu fişierul
Descopar.doc, elevii formulînd algoritmul de scădere
a numerelor binare.
11. Fixarea cunoştinţelor (3 min.). Instruire programată (fişierul Adunati.pps). La această etapă, se realizează învăţarea asistată de calculator, consolidîndu-se
înţelegerea algoritmului şi stabilindu-se dacă acesta se
aplică corect. Elevilor ce termină de rezolvat exerciţiile
mai repede, li se propun sarcini cu dificultate sporită. Ei
alcătuiesc tabelul adunării în alte sisteme de numeraţie
(Tabel_adun.doc).
12. Obţinerea performanţei (3 min.). Elevii se grupează cîte doi la calculator şi timp de 1 minut analizează
rezolvarea unui exerciţiu de adunare sau de scădere
inserat în pagina WEB, apoi realizează un exerciţiu asemănător cu cel analizat. Se lucrează diferenţiat. Elevilor
cu performanţe în informatică li se propun şi exerciţii
cu numere în sisteme de numeraţie diferite de binar şi
zecimal, exerciţii cu operaţii de înmulţire şi împărţire
a numerelor.
13. Asigurarea feedback-ului (3 min.) (fişierul Operat_greşit.doc).
14. Lucrul în grup cu elemente de concurs Ştafeta
în reţea (6 min.) (fişierele Stafeta.doc, Stafeta_corect.
doc). Componenţa grupului se stabileşte în baza punctelor acumulate de elevi pînă la etapa dată a lecţiei.
Activitatea durează pînă cînd unul dintre grupuri ajunge
la sfîrşitul ştafetei. Se verifică numărul de operaţii efectuate corect şi punctele acumulate se trec în fişierul de
evidenţă a rezultatelor. Lucrul cu fişierul Stafeta.doc
prevede comunicarea prin reţea a membrilor grupului.
Se presupune existenţa unei mape în care se scrie fişierul
cu exerciţiile rezolvate la fiecare etapă.
15.Bilanţul lecţiei (1 min.). În baza fişierului Total.
xls se stabileşte nota fiecărui elev, se trag concluzii şi se
anunţă tema de casă (fişierul Sarcini.pas).
Descrierea materialelor

1. Scenariul.pps – fişier creat în aplicaţia PowerPoint, inserează scenariul lecţiei şi hiperlink-ul la fişierul
cu care se lucrează la etapa respectivă a orei în aplicaţia
PowerPoint, în care este indicată componenţa grupurilor
şi aplicaţia cu care va lucra fiecare dintre ele la etapa
următoare.
2. Total.xls – fişier creat în EXCEL pentru evidenţa
reuşitei elevului la fiecare etapă a lecţiei. La sfîrşitul
activităţii, fişierul “anunţă” punctele acumulate de elev
pe parcursul lecţiei la etapele de evaluare şi nota.
3. Exer_1.exe – fişier creat în limbajul PASCAL,
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Piesele de domino permit a imita jocul tradiţional sau
alte variante interesante: a) toate piesele vor fi aranjate
într-un şir sau sub forma unei figuri (pătrat, inel etc.);
b) scoţînd la întîmplare o piesă „dublă” (0-0, 1-1 etc.),
se va realiza un şir cu cele 27 de piese rămase; c) se va
crea un lanţ cît mai mare de piese într-un interval de
timp cît mai scurt. Regula de bază a tuturor variantelor
de joc este următoarea: se formează un şir de piese
puse cap la cap (eventual, alăturîndu-se pe o jumătate
de lungime) în aşa fel încît jumătăţile
alăturate ale oricăror două piese vecine să fie marcate cu acelaşi număr.
Jocul poate fi modificat prin scrierea pe
feţele pieselor a numerelor respective
în diferite sisteme de numeraţie.
7. Metoda_SINELG.doc – fişier
creat în WORD, conţine un fragment
de text din manual (pag. 70). Acesta
este propus în formă electronică, întrucît elevii trebuie să facă notiţe şi,

astfel, nu vor murdări manualul. Elevii citesc textul
în baza metodei SINELG, făcînd pe marginea lui următoarele semne:
“” – informaţia este cunoscută;
“-” – informaţia citită contrazice sau diferă de ceea
ce ştie elevul;
“+” – informaţia este nouă pentru elev;
“?” – ideile par confuze, neclare sau elevul doreşte
să ştie mai multe la subiect.
După îndeplinirea sarcinii, pe marginea textului ar
putea fi prezente următoarele notiţe:


+

?
?

Formal, sistemul zecimal nu prezintă nici un
avantaj faţă de alte sisteme de numeraţie. Se
presupune că acest sistem a fost adoptat încă
din cele mai vechi timpuri datorită faptului că
procesul de numărare a folosit ca instrumente
degetele mîinilor.
Un calculator poate fi prevăzut să funcţioneze în orice sistem de numeraţie. Pe parcursul
dezvoltării tehnicii de calcul, s-a stabilit că cel
mai avantajos este sistemul binar. Acesta a fost
preferat din următoarele motive:
- simplitatea regulilor pentru operaţiile aritmetice
şi logice;
- materializarea fizică a cifrelor în procesul
prelucrării sau stocării numerelor se efectuează
mai uşor pentru două simboluri decît pentru
zece: perforat-neperforat, contact închis-contact
deschis, prezenţă sau absenţă de curent etc.

8. Pagina WEB (fişierele se află în mapa PAGINA_WEB). Pagina este elaborată de un grup de elevi.
În afară de materialul necesar pentru predarea temei, pagina mai poate cuprinde exerciţii suplimentare, exemple
de rezolvări cu operaţii aritmetice şi în alte sisteme de
numeraţie şi un calculator. Evident, elevii pot folosi şi
calculatorul din Accesorii, dar la lecţia dată “prezenţa
acestuia” nu este tocmai potrivită, pentru că elevii îl
pot utiliza la transformarea numerelor dintr-un sistem
de numeraţie în altul, ceea ce trebuie să înveţe să facă
pe parcursul orei.
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conţine exerciţii asemănătoare cu cele de casă şi verifică
corectitudinea soluţiilor propuse. În cazul unor greşeli,
elevului i se dau indicaţiile de rigoare.
4. Tema_acasa.exe – fişier creat în DELPHI, verifică corectitudinea soluţiilor la exerciţiile din tema de
casă. La final, se anunţă numărul de puncte acumulate
de elev.
5. Domino. doc – creat în WORD, conţine piese
(obiecte care pot fi deplasate şi aranjate la dorinţă)
pentru imitarea jocului Domino în sistemul binar de
numeraţie.
6. Setul Piese domino – confecţionate din carton,
cu care se joacă perechile cărora nu le revin calculatoare. Cum se joacă Domino? Care sînt regulile jocului?
Domino-ul, un joc la care participă două sau mai multe
persoane, foloseşte 28 de piese dreptunghiulare din
plastic, lemn sau fildeş, avînd marcate pe fiecare dintre
cele 2 jumătăţi de la 0 la 6 puncte: 0-0, 0-1, 0-2, ..., 0-6,
1-1, 1-2, ..., 1-6, 2-2, ..., 5-6, 6-6 (28 de combinaţii).
Fiecare piesă este împărţită în două secţiuni printr-o
linie sau adîncitură. La Domino-ul tradiţional, deasupra
şi dedesubtul liniei se află o combinaţie de puncte. Pe
parcursul lecţiei însă se foloseşte nu jocul tradiţional,
ci unul adaptat la subiectul acesteia: în loc de puncte
se notează un număr în sistemul binar de numeraţie
ce corespunde numărului de puncte înscris pe piesa
respectivă. Exemplu de transformare:

exercito, ergo sum

9. Marble adding machine.flv – un filmuleţ ce prezintă un aparat confecţionat din lemn, care modelează procesul
de reprezentare a numerelor binare pe 16 şi pe 32 de biţi şi de efectuare a operaţiei de adunare a numerelor binare
(pentru mai multe detalii vezi: http://www.youtube.com/watch?v=GcDshWmhF4A).

10. Adun_unu.doc – fişier elaborat în WORD,
destinat consolidării cunoştinţelor privind adăugarea
unităţii unui număr binar. Iată conţinutul fişierului: Ce
rezultat obţinem?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Suma
( 10 )2 + 1 = ?
( 100 )2 + 1 = ?
( 101 )2 + 1 = ?
( 11 )2 + 1 = ?
( 110 )2 + 1 = ?
( 111 )2 + 1 = ?
( 1001 )2 + 1 = ?
( 1101 )2 + 1 = ?
( 1011 )2 + 1 = ?
( 1111 )2 + 1 = ?

Rezultatul
( …………. )2
( …………. )2
( …………. )2
( …………. )2
( …………. )2
( …………. )2
( …………. )2
( …………. )2
( …………. )2
( …………. )2

11. Aleator.exe – fişier creat în PASCAL, primeşte la
intrare numele doritorilor de a participa la joc şi furnizează
rezultatul, ordinea în care se vor include elevii în joc.
12. Jocul didactic Numărăm în binar (fişierele
Aleator.exe şi Sir_de_numere_binare.doc). Are drept
scop: verificarea deprinderilor de aflare a sumei unui
număr binar şi a numărului 1, consolidarea procesului de
formare a unui număr nou prin adăugarea (sau scăderea)
unei unităţi la numărul dat în sistemul binar de numeraţie
(jocul poate fi aplicat şi în alte sisteme de numeraţie).
Pentru organizarea jocului sînt invitaţi 6 elevi (numărul
acestora poate fi mai mic sau mai mare). Elevii rămaşi la
loc vor fi membri ai juriului – ei vor superviza acţiunile
colegilor: în cazul unor erori, vor exclama „Greşit!”.
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Pentru a asigura corectitudinea deciziilor luate de juriu,
se propune şirul numerelor naturale scrise consecutiv în
binar în fişierul Sir_de_numere_binare.doc. Un “invitat” va juca rolul de „ceas intern”. El va număra ritmic
în sistemul zecimal, iar ceilalţi 5 invitaţi se vor include
în joc în ordinea stabilită de programul Aleator.exe.
„Ceasul intern” începe număratul, iar primii doi elevi
din listă intervin cu „replicile lor” – echivalentul binar al
numărului zecimal rostit de „ceasul intern”. Numărarea
continuă pînă cînd unul dintre jucători greşeşte. Acesta
trece la loc şi în joc se include următorul elev din lista
stabilită de programul Aleator.exe. Cîştigă ultimul elev
rămas să spună numărul binar.
13. Simularea – fişier creat în FLASH, permite modelarea procesului de efectuare a operaţiei de adunare a
două numere binare într-o manieră foarte atractivă.
14. Adunare binar etape.pps – fişier POWERPOINT, în care prin animaţie se explică cum are loc adunarea, transferul. Iată unul din diapozitivele fişierului.
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exercito, ergo sum

15. Vezi daca ai inteles.pps – fişier creat în POWERPOINT.

După alegerea variantei de răspuns, elevul “află
verdictul” – Corect sau Ai răspuns greşit. În cazul cînd
răspunsul este negativ, se va acţiona în unul din următoarele moduri:

17. Stafeta.doc – fişier creat în WORD, conţine
exerciţii de tipul: Rezolvaţi exerciţiile în ordinea indicată de săgeţi:

Pentru grupul de elevi cu performanţe în domeniul
informaticii, ştafeta include exerciţii cu dificultate
sporită.

18. Operat_gresit.doc – fişierul conţine exerciţii
de tipul: Selectaţi exerciţiile cu operaţiile aritmetice
efectuate greşit:

19. Sarcini.pas – creat în editorul Turbo Pascal,
conţine sarcini pentru acasă:
a) Ex. 2 (a,b,c,h,f) de la pag. 77 din manualul de
clasa a X-a;

0
1
2
3

b) Elaboraţi un program care citeşte de la tastatură
cifrele unui număr binar şi afişează numărul cu
o unitate mai mare decît cel dat;
c) Elaboraţi un program care citeşte de la tastatură
două numere binare de 4 cifre şi afişează suma
şi diferenţa lor;
d) Elaboraţi un program care citeşte de la tastatură două numere binare scrise pe n biţi şi care
afişează suma şi diferenţa lor;

0
0
1
2
3

(0)4
(1)4
(2)4
(3)4

Tabel completat
1
2
(1)4
(2)4
(3)4
(10)4

(2)4
(3)4
(10)4
(11)4

3
(3)4
(10)4
(11)4
(12)4

Predarea asistată de calculator a unei ore de informatică

e) Elaboraţi un program care citeşte de la tastatură două numere binare scrise pe n biţi şi care
afişează produsul lor;
f) Elaboraţi un program care citeşte de la tastatură două numere binare scrise pe n biţi şi care
afişează cîtul şi restul împărţirii primului număr
la al doilea în caz că al doilea este nenul.
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16. Tabel_adun.doc – conţine sarcini de tipul:
Completaţi tabelul cu tabla adunării în sistemul de
numeraţie cu baza 4.
Tabel necompletat
0
1
2
3

Dicţionar

Informatizarea educaţiei/
învăţămîntului

Sorin Cristea
Universitatea din Bucureşti

Informatizarea reprezintă o activitate socială de mare
amplitudine, profunzime şi complexitate – tipică societăţii
informaţionale, bazată pe cunoaştere – care constă în procesarea, stocarea şi valorificarea specifică a produselor
cunoaşterii (ştiinţifice, tehnologice, artistice, filozofice,
religioase, economice, politice, pedagogice etc.). Această
activitate socială, cu resurse şi implicaţii multiple în plan
pedagogic, are un dublu scop: 1) esenţializarea informaţiilor acumulate cantitativ, prelucrate calitativ, permanent,
pe criterii specifice, impuse de tehnologiile informaţionale
afirmate şi de particularităţile domeniului de aplicaţie; 2)
corelarea funcţională a informaţiilor, realizată permanent
la nivel de reţele informaţionale globale şi deschise, accesibile tehnologic şi autoperfectibile social, pe termen
scurt, mediu şi lung.
Informatizarea educaţiei reflectă particularităţile
unui context social specific, condiţionat pedagogic la
nivelul sistemului şi al procesului de învăţămînt.
În plan conceptual, metodologic şi practic, informatizarea educaţiei/învăţămîntului constituie o activitate
inovatoare, fundamentată teleologic şi tehnologic, promovată şi perfecţionată permanent la scara societăţii
postmoderne. Informatizarea este definitorie pentru
societatea postmodernă dezvoltată global şi deschis,
în cea de-a doua jumătate a sec. XX, pînă în prezent ca
societate informaţională, bazată pe cunoaştere.
Fundamentarea teleologică a procesului de informatizare a educaţiei/învăţămîntului este realizată la nivelul
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construcţiei finalităţilor pedagogice macrostructurale.
Avem în vedere construcţia idealului educaţiei şi a scopurilor
strategice ale educaţiei, valabile la scara sistemului social, în
general, a sistemului de învăţămînt, în mod special.
Idealul educaţiei promovat de UNESCO la scara societăţii postmoderne defineşte tipul de personalitate necesar
social pe termen lung în contextul informatizării depline,
globale şi deschise, care implică o înnoire permanentă a
domeniilor cunoaşterii într-un cadru conceptual, metodologic şi practic mereu perfectibil, autoperfectibil.
Societatea bazată pe informatizarea tuturor structurilor sale (culturale, politice şi economice) determină idealul
educaţiei care prospectează pe termen lung modelul personalităţii deschise, inovatoare. Acest model pedagogic
are în vedere formarea şi dezvoltarea capacităţii omului
de adaptare permanentă la schimbările generate continuu
de dinamica funcţionării societăţii informaţionale.
Scopurile educaţiei, determinate de forţa teleologică
a idealului educaţiei, definesc direcţiile strategice de dezvoltare a educaţiei, pe termen lung şi mediu, la scara sistemului de învăţămînt. Reprezintă macrostructura educaţiei,
existentă la nivelul raporturilor educaţiei/învăţămîntului
cu sistemul social global, în general, cu principalele subsisteme ale acestuia. Construcţia scopurilor strategice ale
educaţiei implică analiza raporturilor prospective dintre
toate nivelurile structurale ale societăţii informatizate – economic, politic, cultural, comunitar – şi tendinţele necesare
de evoluţie a sistemului de învăţămînt pe termen mediu şi
lung. Informatizarea societăţii va determina, astfel, proiectarea unor scopuri strategice care vizează: a) conducerea
managerială a sistemului de învăţămînt; b) democratizarea
sistemului de învăţămînt; c) globalizarea şi deschiderea
sistemului de învăţămînt; d) descentralizarea sistemului de
învăţămînt. În condiţiile ponderii specifice pe care o are, în
mod obiectiv, funcţia culturală a educaţiei, în cadrul activităţii de formare şi dezvoltare a personalităţii educatului,
vom evidenţia un scop strategic integrator, care defineşte
informatizarea educaţiei ca direcţie majoră, fundamentală,

de evoluţie a sistemului de învăţămînt pe termen mediu şi
lung: esenţializarea şi deschiderea informaţiei selectate în
perspectiva amplificării şi aprofundării resurselor formative
pozitive, superioare la/prin toate treptele şi disciplinele
de învăţămînt. Informatizarea educaţiei, ca scop strategic, fundamental va impune criteriile de elaborare a: 1)
structurii de organizare a sistemului de învăţămînt, cu
accent pe prelungirea duratei „şcolii generale, obligatorii”,
pentru extinderea şi aprofundarea curriculumului comun,
a „trunchiului comun de cultură generală”; 2) planului de
învăţămînt şi a programelor şcolare, în sensul paradigmei
curriculumului prin: a) selectarea disciplinelor de învăţămînt esenţiale şi corelarea lor funcţională în reţele intra şi
interdisciplinare (structurale sau contextuale); b) selectarea
conţinuturilor esenţiale ale fiecărei discipline şi corelarea
lor în reţele informaţionale funcţionale pedagogic care
permit înţelegerea, aplicarea, analiza, sinteza şi evaluarea
critică a conceptelor şi strategiilor cognitive învăţate.
Fundamentarea tehnologică a procesului de informatizare a educaţiei/învăţămîntului este realizată la
nivelul noilor mijloace de prelucrare, stocare şi comunicare computerizată a informaţiei, tot mai perfecţionate
ştiinţific, mai extinse şi valorificate în plan social. Aceste
mijloace sînt exprimate printr-o multitudine de termeni,
pătrunşi deja în limbajul comun, care solicită definiţii şi
delimitări pentru clarificarea problematicii dezvoltate, dar
şi pentru eliminarea confuziilor şi a redundanţelor nocive
în plan teoretic, metodologic şi practic: informatică, TIC
(Tehnologia Informaţională Computerizată/Tehnologia
Informaţiei şi Comunicării), eLearning, instruire pe bază
de proiect, web 2.0, comunitate virtuală, resurse educaţionale, software educaţional, licenţe software, gîndire
algoritmică, instruire programată, grafuri de cunoştinţă,
comunicare web. Toţi aceşti termeni asigură fundamentarea tehnologică a procesului de informatizare a educaţiei
în contextul sistemului şi al procesului de învăţămînt. De
aceea este necesar a-i defini la nivelul unor concepte operaţionale cu deschidere pedagogică explicită şi implicită,
respectînd dimensiunea lor informatică specifică.
Informatica reprezintă ştiinţa care studiază modul
de prelucrare, stocare şi valorificare a informaţiei cu
ajutorul unor tehnologii specifice. Din punct de vedere
epistemologic, este un produs interdisciplinar situat la
linia de intersecţie dintre teoria informaţiei şi matematică.
Prin corelarea celor două domenii este sugerată structura
articulată a termenului de informatică (infor – de la informaţie; matică – de la matematică). În plan conceptual,
este vizată, astfel, posibilitatea prelucrării matematice a
informaţiei în cadrul unui proces riguros de esenţializare
şi de reorganizare în reţele tipologice stabile şi deschise.
În plan tehnologic, implică raporturi interdisciplinare
cu alte domenii ştiinţifice de vîrf (electronica, electrotehnica şi telecomunicaţiile), care au condus la crearea
şi perfecţionarea calculatorului în calitate de dispozitiv
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ce valorifică practic conceptele şi metodologia de bază
a informaticii. În calitate de produs interdisciplinar excepţional, informatica se afirmă în plan social ca posibilă
teorie a limbajului informaţional şi ca practică a unui nou
tip de procesare, stocare, valorificare, comunicare, extinsă
din ce în ce mai mult în toate domeniile vieţii sociale. În
această perspectivă, informatica, promovată ca disciplină
şcolară, este studiată în cadrul liceelor de profil.
TIC în calitate de disciplină şcolară studiază, în plan teoretic, metodologic şi practic, cunoştinţele şi metodologiile
necesare pentru utilizarea calculatorului şi a programelor
bazate pe tehnologie informatică. Obiectivele pedagogice
ale disciplinei sînt angajate la nivel de cultură generală,
programele însuşite şi exersate avînd un caracter aplicativ,
relevant pedagogic prin capacitatea lor de organizare a
informaţiei în termeni de esenţializare şi de structurare
funcţională în reţea. În plan metodologic, stimulează
formele de organizare de tip individual, dar şi resursele de
valorificare a rezultatelor învăţării la nivel comunitar (local,
teritorial, naţional, internaţional). TIC ca instrument educaţional permite valorificarea mijloacelor tehnologice de tip
informatic pentru realizarea unor operaţii multiple, utile în
activitatea de instruire de tip formal şi nonformal, în şcoală
şi în afara ei: redactarea, prelucrarea şi formatarea unui
document; afişarea documentelor în diferite forme (eseu,
grafică, tabel, prezentare analitică sau sintetică, bază de date
etc.); informare multimedia prin Internet; documentare în
biblioteca virtuală; instruire la distanţă; informare şcolară
şi profesională la nivel naţional şi internaţional; calificare
profesională pe o piaţă globală, implicarea în reţele de
socializare de tip Facebook, Hi5 etc.
eLearning reprezintă un model eficient de accesare
a informaţiei prin tehnologii computerizate, utilizat şi
valorificat pedagogic în acţiunile de predare, învăţare şi
evaluare, planificate şi organizate la nivelul activităţii de
instruire. Ca tip de reţea de informaţie este asemănătoare
Internetului, incluzînd însă un conţinut educaţional relativ
închis şi stabil, proiectat la nivel central sau local, pentru a
oferi tuturor elevilor/studenţilor/cursanţilor şi profesorilor
informaţii, strategii şi metodologii de învăţare accesibile,
care pot fi valorificate pe termen scurt, dar şi mediu şi
lung. La nivel conceptual şi tehnologic, eLearning constituie o resursă durabilă şi flexibilă a educaţiei permanente
şi a autoeducaţiei, proprie societăţii bazată pe cunoaştere.
Are consecinţe la nivel de sistem de învăţămînt în contextul reţelelor de instruire în condiţii online, organizate pe
domenii disciplinare, intradisciplinare, interdisciplinare,
pe teme, subiecte, probleme (sociale, pedagogice etc.).
Instruirea pe bază de proiect constituie o resursă pedagogică/didactică inovatoare, concepută în sens metodologic,
cu implicaţii în predarea, învăţarea şi evaluarea/autoevaluarea în context formal şi nonformal, valorifcînd resursele
informatice. Stimulează, în mod special, iniţiativa elevilor
în activitatea de instruire, în proiectarea unor obiective, în
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descoperirea şi organizarea conţinuturilor, în realizarea de
aplicaţii/produse individual, prin cooperare etc. Ca model
de instruire, are drept notă caracteristică implicarea elevilor
în investigarea unor probleme care permit autoînvăţarea cu
ajutorul TIC şi realizarea de produse în expresie creativă
recunoscută comunitar. Presupune avansarea unor situaţiiproblemă care nu pot fi rezolvate prin cunoaştere simplă
sau învăţare reproductivă. Angajează asumarea unor roluri
de proiectant, documentarist, evaluator şi autoevaluator,
chiar de autoinstructor, realizabile interactiv şi proactiv,
valorificînd resursele pedagogice ale TIC.
Web 2.0 constituie o resursă informaţională specială
care valorifică unele aspecte interactive deschise ale Internetului. Include pagini construite pe baza conţinutului oferit
de utilizatori, nu de proiectanţi. Presupune completarea
unui cadru, unui model, unei fotografii, unui text etc.
Comunitatea virtuală este o realitate creată într-un context special, care include şi valorifică, în raport de anumite
obiective, totalitatea interacţiunilor angajate sau pe cale de
realizare între utilizatorii unei reţele informaţionale. Specificul său pedagogic depinde de obiectivele asumate în cadrul
unui context didactic şi/sau extradidactic delimitat social şi
de calitatea „actorilor educaţiei” angajaţi în construcţia şi
reconstrucţia interacţiunilor de tip pedagogic/didactic.
Resursele educaţionale digitale constituie resurse
pedagogice speciale cu proprietăţi specifice generate
de suportul lor material (electronic) şi de deschiderea
informaţională largă, din perspectivă socială. Solicită
mijloace tehnice excepţionale (calculator, acces la internet, reţele informaţionale etc.) perfectibile continuu
din punct de vedere metodologic şi social care asigură
valorificarea şi durabilitatea lor superioară într-un timp
şi spaţiu pedagogic deschis, îndeosebi în plan cultural,
dar şi politic, economic, comunitar etc.
Software educaţional marchează un tip de aplicaţie
cu resurse pedagogice consistente care facilitează procesul de proiectare a activităţilor didactice – la nivel de
organizare a resurselor, de planificare a activităţilor de
referinţă, de realizare şi dezvoltare în context deschis.
Asigură raţionalizarea timpului şi spaţiului pedagogic
dominat tradiţional de prezenţa profesorului, fără a neglija sau exclude rolul pedagogic fundamental al acestuia
în raport cu mijloacele noi aflate la dispoziţia sa.
Licenţele software reprezintă autorizaţiile necesare
pentru utilizarea unor produse soft în conformitate cu
obiectivele specifice domeniului de referinţă. În plan
pedagogic intervin „licenţele educaţionale şi pentru consumatorii finali” care prescriu modalităţile şi limitele de
utilizare în cadrul unui sistem de învăţămînt determinat.

Implică stabilirea drepturilor utilizatorului referitoare
la programele de distribuire, rulare, stocare, copiere,
valorificare (pedagogică şi comercială) etc. De remarcat
importanţa produselor software libere distribuite pe baza
licenţelor CCL (Creative Commons Licence). Ele asigură
apărarea şi propagarea drepturilor de autor în diferite
situaţii şi contexte sociale şi pedagogice.
Gîndirea algoritmică reprezintă un model de raţionalizare a activităţii, valorificat la nivelul instruirii asistată
de calculator. Implică rigurozitate deplină în proiectarea
şi realizarea „paşilor” necesari pentru reuşita instruirii,
în rezolvarea de probleme tipice unui anumit context
sau unui anumit domeniu de cunoaştere.
Instruirea programată reprezintă un tip de strategie
promovată la nivelul teoriei instruirii odată cu lansarea
tehnicilor moderne de proiectare, realizare şi evaluare a
învăţării. Perfecţionarea tehnologică şi socială a „maşinilor
de învăţare” pînă la nivelul calculatorului a generat o nouă
temă de cercetare care vizează valorificarea în contexte din
ce în ce mai complexe a principiilor instruirii programate:
divizarea materiei în paşi mici (în termeni de proiectare)
; întărirea pozitivă şi negativă (în termeni de evaluare);
activizarea permanentă (în termeni de metodologie); individualizarea învăţării (în termeni de organizare a instruirii).
Grafurile de cunoştinţe reprezintă o modalitate specifică de organizare a cunoştinţelor, care valorifică potenţialul pedagogic superior, global şi deschis, al informatizării.
Vizează resursele excepţionale ale informatizării evidente
prin capacitatea acesteia de esenţializare a informaţiilor
şi de corelare funcţională a acestora în cadrul unor reţele
deschise. Un exemplu tipic este cel reprezentat de hărţile
conceptuale care fixează noţiunile fundamentale ale unui
domeniu, stabile epistemologic (independente de context)
şi corelaţiile dintre acestea dezvoltate prin reţele informaţionale deschise spre mai multe aplicaţii sociale (susţinute
de concepte operaţionale, dependente de context).
Comunicarea web constituie o aplicaţie a TIC realizată cu mai mulţi utilizatori prin intermediul unei reţele
informatice elaborată special în acest sens. În raport de
momentul în care este realizată comunicarea web, identificăm o variantă: a) sincronă – în direct, asemănătoare
unei convorbiri telefonice (de exemplu, corespondenţa de
tip messenger); b) asincronă – decalată în timp, asemănătoare unei corespondenţe (de exemplu corespondenţa
de tip e-mail). În plan pedagogic, cele două tipuri de comunicări web pot fi valorificate în funcţie de obiectivele
propuse, de specificul conţinutului instruirii şi orientările
metodologice imprimate de profesor sau de comunitatea
educativă (locală, şcolară, a clasei de elevi etc.).

Aşteptăm ca de obicei articolele dumneavoastră, care nu trebuie să depăşească 5 pagini, dactilografiate la 1,5 rînduri.
Redacţia nu recenzează şi nu restituie materialele nepublicate.
Responsabilitatea pentru corectitudinea şi veridicitatea conţinutului materialelor prezentate revine semnatarilor.
Punctul de vedere al autorilor nu coincide neapărat cu cel al redacţiei.
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Informatizarea educaţiei/învăţămîntului

În liceele Orizont studiază peste 800 de
elevi.
Elevii dotaţi, cu performanţe deosebite la
matematică, fizică, informatică, chimie şi
biologie, au posibilitatea să îşi aprofundeze
cunoştinţele în cadrul loturilor olimpice
pregătite în liceu, aceştia fiind stimulaţi şi
beneficiind de tot suportul pentru participare la diverse concursuri republicane şi
internaţionale.
Pe parcursul celor 16 ani de activitate ai
liceului, elevii au demonstrat rezultate
excepţionale în cadrul mai multor olimpiade
internaţionale, obţinînd 317 medalii (83 – de
aur, 76 – de argint, 104 – de bronz, 54 de
menţiuni, majoritatea la disciplinele
Matematica şi Informatica). Performanţele
înregistrate în cadrul olimpiadelor republicane sînt următoarele: locul I – 149 de elevi,
locul II – 167 de elevi, locul III – 153 de elevi
şi 75 de menţiuni.
Liceele teoretice Orizont s-au impus pe piaţa
educaţională din R. Moldova prin studierea
disciplinelor reale în limba engleză şi a celor
cu profil umanist în limba maternă.
Pregătirea dobîndită pe parcursul anilor de
studii în liceele Orizont le permite absolvenţilor acestora să se încadreze cu
succes în cele mai prestigioase universităţi
din ţară, dar şi de peste hotare.

Liceul Teoretic Orizont

www.orizont.org

