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INTRODUCERE 

 
 
 
 
                Fiecare profesor dedicat elevilor, prins în angrenajul complicat al reformei 
învăţământului, pentru îndeplinirea dezideratelor acesteia şi a idealului educaţional prefigurat în 
Legea Învăţământului, caută răspunsuri la întrebările:  

 Cum se centrează învăţarea de la cunoştinţe declarative, spre cunoştinţe procedurale, 
atitudini, competenţe şi metacunoştinţe? 

 Cum se pot diminua sau înlocui în lecţie momentele de predare centrate pe profesor cu 
momente de învătare autentică şi evaluare centrate pe elev? 

 Care sunt formele de organizare, strategiile, metodele şi tehnicile, prin care elevul este 
determinat să înveţe implicit şi explicit, conştient şi durabil, pentru a nu mai fi doar un 
ecou al conţinuturilor transportate de profesor ori de manuale? 

 Cum se poate organiza învăţarea de bună calitate în condiţiile în care volumul 
informaţiilor vehiculate în ştiinţe este tot mai mare? 

 Cum se poate schimba rolul profesorului din emiţător de cunoştinţe în organizator al 
învăţării şi evaluării? 

 Cum se actualizează conţinutul lecţiei şi cum se adaptează într-o lume în permanentă 
schimbare? 

 Care sunt acele cunoştinţe necesare pentru reuşita în viaţă pe care ar trebui să le înveţe 
elevii la şcoală? 

Şi lista întrebărilor care ne frământă devine cu fiecare zi mai lungă!  
 
Este Centrul de Documentare şi Informare un răspuns la aceste întrebări? 
Este Centrul de Documentare şi Informare o soluţie viabilă a optimizării procesului de 

predare – învăţare – evaluare? 
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I. CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE – SCURT ISTORIC 
 
Înainte de 1958, în şcolile franceze existau cabinete specializate, biblioteci de clasă (în grija 

profesorilor de franceză), precum şi biblioteci ale profesorilor, deservite de către bibliotecari. 
 În anul 1958, la Liceul Janson – de Sailly din Paris se creează primul CLDP (centrul local de 
documentaţie pedagogică), destinat doar profesorilor şi gestionat de un profesor numit de director; 
acest CLDP, devenit în 1962 SD (serviciu de documentare) funcţiona în paralel cu biblioteca 
şcolară. Oficializarea serviciului de documentare şi informare prin fuzionarea bibliotecii şi a 
serviciului de documentare propriu-zis şi adăugarea unei noi secţii, documentaţia şcolara şi 
profesională, aveau să se realizeze în anii 1966 – 1967. 

Începând cu 1969, în Franţa a fost pusă în practică o politică de dezvoltare a serviciilor de 
documentare şi informare. 

S-a creat reţeaua CNDP (centrul naţional de documentaţie pedagogică) cu CRDP (centre 
regionale de documentaţie pedagogică) si CDDP (centre departamentale de documentaţie 
pedagogică). Acestea din urmă se regăsesc şi în sistemul educativ românesc la nivelul Casei 
Corpului Didactic.  

Din 1972, s-au înscris în caietul de sarcini necesar la construirea unei şcoli si parametrii 
Centrului de Documentare şi Informare (CDI). 

Din 1974, directivele ministeriale stipulau obligativitatea autorităţilor locale de a amenaja în 
şcoli Centre de Documentare şi Informare. 
 În 1991, toate liceele de profil general şi tehnic, aproximativ o treime din liceele 
profesionale şi trei sferturi din şcolile generale erau echipate cu un CDI. Astăzi fiecare unitate 
şcolară din învăţămantul secundar francez este dotată cu un CDI. În plus, reţeaua SCEREN (Service 
Culture Editions Ressources pour l’Education Nationale), formată dintr-un centru naţional de 
documentare pedagogică (CNDP), centre regionale de documentare pedagogică (CRDP) si centre 
departamentale de documentare pedagogică (CDDP), a oferit si oferă sprijin permanent in domeniul 
politicilor documentare fiecarui cadru didactic, fiecărui responsabil din sistemul educativ. 

Experienţa franceză în acest domeniu avea să fie cunoscută în România, graţie unui proiect 
franco – român, proiectul bilateral “Éducation à l’information en milieu rural défavorisé” – 
“Educaţia pentru informaţie în mediul rural defavorizat”. 

În toamna anului 1998, Ministerul Educaţiei Naţionale a elaborat "Programul de relansare a  
învăţământului rural", program aprobat de Guvernul României în ianuarie 1999. Scopul declarat al 
programului era de a asigura "egalitatea şanselor la învăţătură pentru elevii din mediul rural, prin 
asigurarea unei educaţii de calitate, într-un mediu favorabil învăţării." Programul urma să fie 
realizat pe baza contribuţiilor financiare guvernamentale, ale autorităţilor locale şi pe baza unui 
împrumut proiectat de 400 milioane dolari contractat cu Banca Mondială. 

În directă legătură cu acest program, prin Ordinul M.E.N. Nr.5135/22.12.1999, se stabileau 
reperele Proiectului bilateral român-francez de promovare a centrelor rurale de documentare, 
informare şi de formare a personalului didactic, proiect desfăşurat de Ministerul Educaţiei Naţionale 
în colaborare cu Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul Ambasadei Franţei. Acest 
proiect avea să primească denumirea "Educaţia pentru informaţie în mediul rural defavorizat" şi 
avea să se desfăşoare în cinci judete pilot nominalizate de M.E.N.: Alba, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, 
Maramureş si Sibiu.  

Pe lânga aceste unităţi şcolare mai sunt cuprinse ca şi centre de resurse Inspectoratele 
Şcolare Judeţene şi Casele Corpului Didactic din fiecare judeţ mai sus menţionat. 

 
Proiectul "Educaţia pentru informaţie în mediul rural defavorizat" prin implementarea 

centrelor de documentare şi informare în şcoli îşi propune următoarele obiective: 
 

1. promovarea unei pedagogii inovante, care dinamizează şi modernizează 
parcursurile pedagogice tradiţionale, transformând atitudinea faţă de învăţare; 
2.   dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de învăţare în general; 
3.  favorizarea muncii în echipă; 
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4. asigurarea accesului liber la informaţie şi cultură a tuturor tinerilor şi a membrilor 
comunităţii locale; stăpânirea tehnicilor de informare şi comunicare în învăţământ 
(TIC); 
5. formarea cetăţeanului conştient şi autonom, adaptat la lumea actuală prin 
intermediul vieţii şcolare; 
6.  egalitatea şanselor elevilor din mediul rural şi urban. 

 
Au avut loc stagii de formare a cadrelor şi a documentariştilor din judeţele pilot, stagii 

organizate în ţară la Alba Iulia, Sibiu, Botoşani, Bistriţa, Baia Mare şi în Franţa, la Reims, Chalons-
en-Champagne şi Poitiers. În decembrie 2001 a avut loc o evaluare a centrelor de documentare şi 
informare din instituţiile pilot, evaluare în urma căreia au fost nominalizate persoanele care vor face 
parte din echipa de formatori naţionali. 

Prin Ordinul M.E.C. nr.3248 / 01.03.2002 referitor la extinderea colaborării dintre 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală din cadrul 
Ambasadei Franţei la Bucureşti în ceea ce priveşte promovarea centrelor de documentare şi 
informare, precum şi formarea continuă a personalului didactic, de conducere, îndrumare şi control 
şi a personalului din centrele de documentare şi informare, s-a stabilit cooptarea în noua etapă a 
proiectului a înca 3 unităţi şcolare din fiecare judeţ pilot şi a încă l4 unităţi şcolare din 7 judeţe: 
Constanţa, Vaslui, Buzău, Olt, Hunedoara, Bacău şi Suceava.  

Ordinul MEC nr. 3328 / 08.03.2002 precizează dreptul Caselor Corpului Didactic de a 
înfiinţa, în mediu rural şi urban, centre de documentare şi informare în unităţi de învăţământ care au 
un minim de dotare, spaţii corespunzătoare şi post de bibliotecar normat prin statul de funcţii. 
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II.  NECESITATEA IMPLEMENTĂRII CENTRELOR DE DOCUMENTARE ŞI 
INFORMARE ÎN ROMÂNIA 

 
Pentru a scoate în evidenţă necesitatea implementării Centrelor de Documentare şi 

Informare în şcolile din România se impune o comparaţie între biblioteca şcolară şi CDI, între 
bibliotecar şi profesor – documentarist (documentarist), ţinând cont: 

- de existenţa bibliotecilor şcolare, ca punct de plecare în demersul implementării dorite; 
- de diferenţele evidente dintre cele două unităţi, în favoarea centrului de documentare şi 
informare, ceea ce justifică implementarea. 
Biblioteca şcolară este o colecţie de documente (cărţi, reviste, ziare, materiale audiovizuale, 

alte suporturi informaţionale), cu caracter enciclopedic, adecvate nivelului şi profilului unităţii de 
învăţământ în care funcţionează biblioteca şcolară; ea are personal special afectat pentru 
achiziţionarea, prelucrarea, organizarea şi valorificarea fondurilor de publicaţii şi a celorlalte 
categorii de documente. (Ordin 6566 / 17.06.1994, Art.1) 

Centrul de Documentare şi Informare este un centru de resurse pluridisciplinare ce pune la 
dispoziţia elevilor, cadrelor didactice şi a comunităţii informaţii pe suporturi diferite (fond de carte, 
reviste, casete audio şi video, CD ROM-uri, calculatoare conectate la Internet, echipament de 
multiplicare, consumabile), desfăşoară activităţi pedagogice (iniţiere în cercetarea documentară) şi 
pune în practică proiecte de animaţie culturală. Centrul de documentare şi informare oferă elevilor 
structuri şi resurse documentare şi umane ce vor contribui la o mai bună inserţie şcolară prin 
realizarea următoarelor obiective: 

 favorizarea gustului pentru lectură; 
 dobândirea cunoştinţelor, a abilităţilor transferabile şi a metodelor de lucru diversificate; 
 iniţierea elevilor în mânuirea instrumentului de lucru informatic şi interogarea băncilor de 

date; 
 deschiderea şcolii spre mediul înconjurător. 

Centrul de Documentare şi Informare este deservit de un documentarist (profesor-
documentarist sau bibliotecar - documentarist). 
 Bibliotecii şcolare îi revin următoarele sarcini: 

 să participe la pregătirea elevilor pentru procesul instructiv-educativ, la formarea unei 
temeinice culturi generale, a unei bune pregătiri profesionale şi de specialitate ale acestora; 

 să contribuie la înţelegerea de către elevi a rolului şi importanţei informaţiei în lumea 
contemporană, la insuşirea de către aceştia a metodelor şi tehnicilor de muncă intelectuală, 
ajutându-i pentru un studiu individual eficient şi iniţiindu-i în cercetarea documentară; 

 să sprijine personalul didactic al şcolii în îmbunătăţirea calităţii procesului de învătământ, 
asigurând publicaţii de referinţă, de informare curentă, de pedagogie, psihologie, lucrări 
privitoare la conţinutul diferitelor discipline predate în şcoală şi la metodica predării 
acestora; 

 să dezvolte sentimentul responsabilităţii la elevi, deprinzându-i cu buna păstrare a 
publicaţiilor pe care le primesc în sala de lectură sau le împrumută acasă. (Ordin 6566 / 
17.06.1994, Art.7). 
Centrul de Documentare şi Informare are următoarele sarcini (misiuni): 

 asigurarea unui fond documentar sau să permită elevului construirea autonomă sau asistată a 
propriei cunoaşteri şi a propriilor deprinderi; 

 facilitarea învăţării prin iniţierea elevilor în tehnicile de cercetare documentară; 
 furnizarea de informaţii referitoare la unitatea şcolara şi relaţionarea cu potenţiali parteneri 

exteriori sistemului educativ; 
 incitarea la inovaţie pedagogică şi stimulare intelectuală. 

Centrul de  Documentare  şi  Informare  este  un  spaţiu  de  formare  al  elevilor  în  
domeniul  utilizãrii  informaţiei, îndeosebi a celei pe care se bazeazã achiziţia cunoştinţelor şcolare.  

Este un spaţiu cultural în care comunitatea educativã pune la dispoziţia elevului mijloacele 
necesare dezvoltãrii armonioase a personalitãţii sale. 

Acest centru de resurse, situat în inima instituţiei şcolare, este  pentru  un  elev imaginea  
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structurilor pe care el le va frecventa mai târziu, ca adult: biblioteca universitarã, centre  de  
documentare specializate, biblioteca / mediateca, etc.). 

Centrul  de  Documentare  şi  Informare  oferã  elevului  ocazia  de  a  cunoaşte  acest  tip  
de  structurã, de  a  învãţa  sã  se  serveascã  de  ea  şi  sã  participe, prin  intermediul  ei  la  o  
veritabilã  activitate  culturalã  şi  ştiinţificã. 

Prin  Centrul  de  Documentare  şi  Informare  elevii  devin  autonomi  în  învãţare, sunt  
implicaţi  în  construirea  propriei  cunoaşteri, devin partenerii profesorului în procesul de învãţare, 
sunt pregãtiţi pentru educaţia permanentã. 

Având ca suport Ordinul nr.248/01.03.2001 şi nr.3328/08.03.2002 ale Ministerului Educaţiei
 şi Cercetãrii, se impune dezvoltarea acestor C.D.I. – uri, material şi logistic, în  vederea  
perfecţionãrii activitãţilor specifice, contribuind  la  o  mai  bunã  integrare  şcolarã  şi  socialã  a  
elevului, la formarea profesionalã şi perfecţionarea cadrelor didactice, la o colaborarea  pertinentã  
şi de conţinut cu comunitatea localã. 

Centrul de Documentare şi Informare îndeplineşte următoarele funcţii (funcţii ce devin pe 
deplin inteligibile exclusiv din perspectiva misiunilor pe care CDI-ul le are ca parte integrantă a 
unităţii şcolare): 

 tehnică (gestiune documente; bibliografii; întocmire fişe; cercetare, exploatare şi 
elaborare a unei documentaţii; audiovizual; multiplicare; sisteme electronice de 
comunicare); 

 de primire (elevi, cadre didactice, membrii ai comunităţii); 
 de informare generală; 
 de relaţionare cu parteneri exteriori unităţii şcolare; 
 de incitare pentru lectura de plăcere; 
 de informare şcolară şi profesională; 
 de animare; 
 pedagogică, constand in iniţierea sistematică în tehnicile de cercetare documentară. 

Bibliotecii i se asigură în incinta şcolii, de regulă, la parter, un spaţiu corespunzător pentru 
buna organizare şi conservare a fondului documentar, precum şi pentru activitatea cu cititorii, 
respectiv cel puţin două încăperi alăturate, una (sau mai multe) servind la depozitarea suporturilor 
informaţionale (cărţi, reviste, discuri, benzi audio şi video, discuri etc.), iar cealaltă, ca sală de 
lectură. (Ordin 6566 / 17.06.1994, art.10). 
           Spaţiul Centrului de Documentare şi Informare va fi amenajat astfel încât să se asigure 
existenţa unor zone distincte, a căror existenţă se deduce din funcţiile şi misiunile CDI-ului şi a 
căror dimensiune depinde de numărul de elevi din unitatea şcolară. În general, sunt clar delimitate 
următoarele spaţii: 

 spaţiul de primire, împrumut şi informare; 
 spaţiul documentaristului; 
 spaţiul lucrărilor documentare (lucrări de referinţă, lucrări cu caracter 

ştiinţific); 
 spaţiul consacrat presei; 
 spaţiul lucrărilor de referinţă (romane, poezii, poveşti, benzi desenate, etc.); 
 spaţiul de lectură (“colţul pentru lectură”); 
 spaţiul de afişaj şi expoziţii; 
 spaţiul destinat orientării şcolare şi profesionale; 
 spaţiul destinat activităţilor de grup; 
 spaţiul de lucru individual destinat elevilor; 
 spaţiul de documentare pedagogică (destinat exclusiv cadrelor didactice); 
 spaţiul informatic (recomandabil cu conectare la Internet); 
 spaţiul audio-vizualului; 
 spaţiul de multiplicare; 
 spaţiul de arhivare. 

            În funcţie de spaţiul destinat CDI-ului în unitatea şcolară este posibilă sau nu o delimitare 
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strictă a acestor spaţii. Important este însă, ca Centrul de Documentare şi Informare să fie funcţional 
şi să poată răspunde misiunilor sale. 
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III. COMPETENŢE SPECIFICE ALE PROFESORULUI - 
DOCUMENTARIST 

 
În desfăşurarea activităţii Centrelor de Documentare şi Informare sunt implicate două 

categorii de actori: 
 Interni: directori, cadre didactice, profesorul - documentarist, elevi, părinţi; 
 Externi: Inspectoratul Şcolar Judetean, Consiliul Judeţean, Casa Corpului Didactic, 

comunitatea locală, mass-media, muzee, biblioteci, asociaţii profesioanle, fundaţii, 
agenţi economici etc. 

Profesorul - documentarist este cadrul didactic care are misiuni pedagogice, culturale, de 
comunicare şi de gestiune. Profesorul - documentarist gestionează resursele documentare ale CDI-
ului şi organizează funcţionarea CDI-ului, contribuie la realizarea unei pedagogii documentare, 
favorizează accesul la cultură şi informaţie, stimulează şi dezvoltă gustul pentru lectură al elevilor, 
favorizează învăţarea socială şi colectivă, dezvoltă spiritul critic al utilizatorilor CDI-ului, spiritul 
de iniţiativă şi de independenţă ale elevilor, contribuie la consolidarea legăturii dintre şcoală şi 
comunitatea locală, promovează imaginea unităţii şcolare şi deschide universul şcolii către 
societatea contemporană. 

Activitaţile desfăşurate de profesorul - documentarist trebuie să răspundă politicii de 
documentare a unităţii şcolare, inclusă în proiectul şcolii şi să fie permanent ghidate de nevoile 
elevilor, cadrelor didactice şi ale membrilor comunităţii locale. 

Tipurile de activităţi care pot fi desfăşurate de profesorul - documentarist sunt: 
 
1.  Pedagogice: 

a. Prezentarea CDI şi a organizării sale specifice; 
b. Iniţierea elevilor în cercetarea documentară; 
c. Activităţi de recuperare a elevilor cu dificultăţi de învăţare sau eşec şcolar, 

împreună cu echipa pedagogică a şcolii; 
d. Proiecte disciplinare şi interdisciplinare, în colaborare cu celelalte cadre didactice 

din şcoală; 
e. Orientare şi consiliere educaţională şi vocaţională, în colaborare cu echipa 

pedagogică; 
f. Integrare a noilor tehnologii ale informării şi comunicării în practicile 

pedagocice, împreună cu echipa pedagogică; 
g. Activităţi extraşcolare – participare la crearea vieţii şcolare; 
h. Parteneriate educative. 

 
2. Activităţi culturale (animaţii): 

a. Animaţii lectură; 
b. Animaţii audio – video; 
c. Animaţii legate de mass media; 
d. Realizarea de expoziţii; 
e. Organizarea de vizite şi întâlniri tematice; 
f. Activităţi prilejuite de diverse evenimente; 
g. Ateliere de creaţie; 
h. Activităţi de valorizare a patrimoniului şi potenţialului cultural; 
i. Parteneriate şi schimburi culturale. 

 
3. Activităţi de comunicare: 

a. Colectarea, prelucrarea şi difuzarea de informaţii necesare utilizatorilor din 
interiorul şi exteriorul unităţii şcolare; 

b. Participarea la promovarea imaginii unităţii de învăţământ în comunitatea 
educaţională şi cea locală; 

c. Participarea la promovarea activităţii CDI; 
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d. Corespondenţa cu caracter profesional. 
 

4. Activităţi de gestionare: 
a. Gestionarea spaţiului CDI; 
b. Gestionarea funcţionării CDI (orar de funcţionare, planificarea activităţilor); 
c. Gestionarea bunurilor materiale (mobilier, materiale şi echipamente); 
d. Gestionarea financiară a funcţionării CDI în funcţie de nevoile utilizatorilor şi a 

activităţilor planificate; 
e. Gestionarea fondului documentar pluridisciplinar şi multimedia; 
f. Gestionarea formării profesionale. 

 
Educarea prin intermediul informaţiei poate fi realizat printr-o gamă foarte largă de 

activităţi care se pot desfăşura în spaţiile Centrului de Documentare şi Informare. Dintre acestea 
cele mai frecvente sunt: 
 
LECTURA. CDI – ul este un important instrument de promovare a lecturii. 

 Lectura beletristică 
 Lectura documentară 
 Tehnologiile noi de lecturare 

 
SERVICIUL DE IMPRUMUT 

 Romane  
 Documentare 
 Periodice  

 
 
ACTIVITATEA PERSONALĂ A ELEVULUI  

 Activitate individuală autonomă 
 Activitate individuală asistată de profesorul  - documentarist 
 Activitate in grup 
 Activităţi de recuperare pentru elevii aflaţi in dificultate  
 

ACTIVITĂTILE DE ANIMAŢIE  
 Expoziţii 
 Întâlniri 
 Difuzarea lucrărilor realizate de elevi 
 Scenete de teatru 

 
CERCETAREA DOCUMENTARĂ SI DE INFORMARE 

 Metodologia cercetării documentare 
 Integrarea noilor tehnologii şi practici pedagogice diversificate ale profesorului 

 
DIFUZAREA INFORMAŢIEI 

 Informaţia administrativă 
 Informaţia pedagogică 
 Informaţia profesională 
 Informaţia culturală 

 
EDUCAŢIA CIVICĂ ŞI CULTURALĂ 

 Activităţi tematice, etc. 
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IV. CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE – UN SPAŢIU 
AL ÎNVĂŢĂRII  

  
 

Clasa de elevi este un grup social specific, cu structură, cu roluri clare şi un mediu psihosocial 
al activitaţii instructiv-educative ce determină schimbări cognitive fundamentale ale fiecărui 
membru, este mediul educaţional în care se manifestă relaţiile dintre elev-profesor, relaţiile elev-
elev, în care se concretizează predarea, învăţarea şi evaluarea, în care elevii şi profesorii se simt 
"acasă" ori trăiesc sentimente de frustrare şi alienare. Pentru dezvoltarea CDI - ului ca un spaţiu 
optim pentru învăţare, profesorul - documentarist şi profesorii clasei au rolul esenţial deoarece ei 
creează cadrul optim al activităţilor de predare-învăţare-evaluare şi oferă elevilor o mulţime de 
mijloace de învăţământ. 

 
Centrul de Documentare şi Informare ca mediu educaţional 

Şerban Iosifescu defineşte mediul educaţional ca fiind "ecosistemul" persoanelor, lucrurilor, 
informaţiilor şi stărilor afective care determină şi / sau influenţează un anumit proces / o anumită 
relaţie educaţională. Autorul consideră că parametrii funcţionali ai mediului educaţional sunt: 

 fizici: spaţiul de lucru, lumina, căldura,.aparatura şi materialele necesare, inclusiv 
auxiliarele curriculare (manuale, culegeri, hărţi, planşe, modele fizice etc.) sub formă 
de obiecte; 

 informaţionali: informaţia şi cunoaşterea de la nivelul cadrului didactic şi al elevului, 
precum şi diferitele auxiliare curriculare, dar din punct de vedere informaţional; 

 umani: stările afective, trecute şi prezente, care influenţează procesul sau relaţia 
educaţională, organizarea grupului de lucru şi relaţiile de comunicare între elevi, între 
cadre didactice, între elevi şi cadre didactice etc., stilurile manageriale (directiv, 
consultativ, participativ etc.), rolurile jucate de profesori şi elevi, "stările eului" 
activate (părinte, adult, copil). 

 
Optimizarea mediului fizic al Centrului de Documentare şi Informare pentru învăţare 
Deoarece modul în care arată CDI - ul îi influenţeaza atât.pe elevi, cât şi pe profesori, 

putând facilita sau obstrucţiona procesul de învăţare, pentru optimizarea spaţiului ca mediu 
educaţional, după negocierea cu elevii, schimbările pot viza câteva direcţii: aranjamentul meselor, 
decorarea pereţilor, materialele expuse pe pereţi, luminozitatea clasei etc. 

Modul în care sunt aranjate mesele reflectă ceea ce anticipează să se întâmple în CDI; intr-
un mod se poate organiza activitatea cu mesele aşezate pe trei rânduri, in alt mod dacă sunt aşezate 
în forma literei U, si altfel dacă mesele sunt unite pentru a permite ca patru sau şase elevi să lucreze 
împreună. Dacă mesele sunt individuale şi nu sunt fixate în podea, ele pot fi mişcate cu uşurinţă de 
la locul lor, în timpul lecţiei, în funcţie de specificul activitiaţii. 

Un mediu educaţional optim este asigurat prin: luminozitatea de 100 de lucşi la suprafata 
mesei de lucru; sursa de lumină situată în partea stângă a elevilor; temperatura constantă, în jur de 
18-20° C; umiditatea aerului de 50-60%; sala aerisită, deoarece absenţa oxigenului şi prezenţa unei 
cantităţi prea mari de dioxid de carbon provoacă somnolenţă; zgomotul de fond al mediului ambiant 
sub 50-60 de decibeli pentru a nu constitui un factor perturbator; decorarea centrului cu materiale 
realizate de către elevi (schiţe, desene, planse etc.). Elevii sunt influenţaţi pozitiv de faptul că pereţii 
centrului sunt decoraţi cu materiale realizate de către ei, iar acest decor poate fi schimbat periodic 
pentru stimularea creativităţii. 
 

Climatul afectiv al clasei de elevi 
Adrian Neculau (1983) considera clasa de elevi ca un grup de muncă specific, compus dintr-

un număr de membri egali între ei (elevii) şi dintr-un animator (profesorul): ale căror raporturi sunt 
reglementate, oficial, de tipul sarcinii şi de normele de funcţionare. Relaţiile elevului cu clasa sa 
influenţează dezvoltarea personalităţii şi randamentul învăţărilor sale. Studiile de psihologie socială 
au evidenţiat faptul că progresul cognitiv al elevilor dintr-o clasă este influenţat de: interacţiunea 
profesor-elevi, interacţiunile dintre elevi şi climatul afectiv din grup. 
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 Procesele specifice clasei de elevi. ca grup, menţionate de Neculau şi Zlate (1983) sunt 
următoarele: 

 procesul de realizare a sarcinii (dacă indepliinirea sarcinii apropie grupul de scopul său, 
membrii vor fi motivati să depună eforturi pentru realizarea ei); 

 procesul de comunicare 
 procesele afective (atracţia dintre membrii grupului constituie o condiţie fundamentală a 

performanţelor şcolare înalte, o sursă de satisfacţie personală şi un factor al coeziunii 
grupului);  

 procesul de influenţă (care determină uniformitatea comportamentelor). 
 
Climatul clasei, definit empiric ca. stare afectivă, atmosfera clasei, stare de spirit, moralul 

clasei, este o realitate complexă, generată de stări subiective şi de dinamica grupulu clasei.  
R. Iucu (2000) consideră că elementele ce caracterizează climatul educaţional dintr-oclasă de 

elevi sunt: caracteristicile relaţiilor sociale din clasă; comportamenfele elevilor în situaţii şcolare şi 
extraşcolare; tipul de autoritate exercitat; gradul de ne/ incredere intre cadrul didactic şi.elevi. 

Deoarece climatul unei clase influenţează percepţiile elevilor şi ale profesorului şi, în plus, 
reflectă motivele pentru care elevii colaborează sau nu colaborează între ei sau cu profesorul, este 
important ca profesorul să-l cunoască prin observare, prin chestionare scrise, prin discuţii cu elevii, 
etc.  
 
 Construirea clasei de elevi ca o comunitate de învăţare 

Fiecare elev simte nevoia apartenenţei la o comunitate (familie, clasă, şcoală, etc.), să fie 
apreciat şi respectat în cadrul acesteia, să fie folositor altora. Membrii unei comunităţi 
conştientizează apartenenţa la comunitatea respectivă deoarece lucrează împreună, comunică între 
ei, au de obicei nevoi şi scopuri comune. Pentru ca o clasă să fie o comunitate de învăţare, 
profesorii şi elevii ar trebui să fie preocupaţi pentru construirea ei în toate lecţiile. Profesorii percep 
comunităţile claselor şi le diferenţiază între ele, dar sunt mai puţin preocupaţi de contribuţia pe care 
o pot avea în schimbarea pozitivă a acestora cu scopul de a optimiza mediul de învăţare în lecţiile 
proprii. Un profesor se simte bine sau rău într-o anumită clasă, observă că elevii sunt preocupaţi de 
învăţătură la disciplina sa ori au alte preocupări: simte că poate comunica bine cu elevii sau că 
există un zid de nepătruns între ei, etc. Pentru ca un profesor să fie acceptat în comunitatea clasei şi 
să poată interveni pedagogic pozitiv este nevoie să se implice la construirea acestei comunităţi 
având ca reper aserţiunea lui Thomas Sergiovanni: „Construirea comunităţii trebuie să devină inima 
oricărui efort de îmbunătăţire a şcolii”. 

O clasă care funcţionează ca o comunitate optimă pentru învăţare presupune ca elevii: să se 
simtă respectaţi, valorizaţi, înţeleşi; să aibă încredere unii în ceilalţi; să aibă grijă unii de ceilalţi şi 
să primească sprijin când au nevoie; să respecte un cod de reguli propriu comunităţii lor; să aibă 
nevoi, scopuri şi valori comune; să decidă împreună, etc. Intervenţia pedagogică a unui profesor cu 
scopul de a construi comunitatea unei clase se poate manifesta în diverse moduri, dintre care 
remarcăm doar câteva:  

 discutarea conţinuturilor propuse elevilor spre învăţare deoarece acestea pot fi uneori: 
prea dificile, plictisitoare, fără valoare pentru elevi; o investigaţie asupra conţinuturilor 
care plac elevilor este binevenită; 

 stabilirea unor reguli de comportament în clasă, în timpul lecţiilor, de comun acord cu 
elevii, prin discuţii cu aceştia (de exemplu: să vorbească numai când sunt întrebaţi sau 
după ce ridică mâna şi au primit permisiunea; să nu întrerupă pe cineva când vorbeşte; 
să utilizeze numai limbajul literar; să nu rupă foi din caiet; în activităţile în grup sau în 
perechi să vorbească încet; să solicite sprijinul profesorului când nu înţeleg ceva sau au 
nevoie de ceva, etc.); elevii au posibilitatea de a reflecta, de a propune reguli eficiente 
care suntîn.interesul comunităţii, dar şi al lor ca membrii ai acesteia; 

 organizarea activităţilor de învăţare în perechi şi în grupuri, atât în lecţii, cât şi în afara 
lor; 

 oferirea unui feed-beck pozitiv din care să rezulte: profesorului ii place clasa lor ca 
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grup; că au progresat toţi la disciplina respectiva într-un interval de timp; că le place 
disciplina pe care profesorul o preda, etc.; 

 crearea unei atmosfere vioaie, entuziastă, prietenoasă la lecţii prin stilul personal al 
profesorului oferit ca model de comportament; 

 stabilirea unor ritualuri sau rutine în cadrul lecţiilor (verificarea temelor; modul de 
discutare a testelor; prezentarea unor perle din lucrările lor, etc.); 

 acordarea unor premii sau stabilirea unor responsabilităţi permanente sau temporare 
(cine verifică temele; cine aduce materialul didactic; cine pe cine ajută să inveţe ceva 
anume, cine pregăteşte materiale interesante pentru un afişier etc.); 

 organizarea unor excursii, drumeţii, vizite sau alte activităti extraşcolare cu toti elevii 
din clasă; 

 afişarea produselor realizate de elevii clasei sau a fotografiilor din diferite excursii ale 
clasei, in spatiul de afisare al centrului sau in afara lui; 

 realizarea unei reviste a clasei axată pe o tematică anume (poate fi o singură pagină) şi 
care va fi distribuită în întreaga şcoală; 

 organizarea unor activităţi în cadrul centrului de către elevii clasei, dar la care să fie 
invitaţi elevi din toată şcoala, etc. 
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V. ROLUL CDI – ului ÎN OPTIMIZAREA PROCESULUI DE 
PREDARE - ÎNVĂŢARE - EVALUARE LA LECŢIILE DE 

GEOGRAFIE 
 
 

Organizarea învăţării in grupuri mici  
 
În lecţiile tradiţionale, formele predominante de organizare a elevilor sunt cele frontale,când 

profesorul lucrează simultan cu întreaga clasă şi toţi elevii rezolvă aceeaşi sarcină de lucru, însă în 
lecţiile centrate pe celev sunt dominante activităţile individuale şi în grupuri mici. Astfel de 
activitati, se pot desfasura cu succes în cadrul centrului. Pentru crearea unui cadru eficient de 
învăţare este importantă echilibrarea instruirii frontale, individuale şi grupate, deoarece fiecare 
dintre aceste forme, de organizare prezintă avantaje şi dezavantaje. 

Când se pune problema organizării activităţii în grupuri, profesorilor le este teamă cel mai 
mult de zgomot, de pierderea controlului asupra clasei şi au reţineri din cauza necunoaşterii 
tehnicilor prin care îi pot determina pe elevi să lucreze eficient împreună. Cu siguranţă că primele 
încercări sunt dificile sau constituie mici eşecuri, însă cu ajutorul profesorului documentarist, prin 
perseverenţă şi printr-o analiză riguroasă a activităţii proprii şi a elevilor, fiecare profesor poate fi 
capabil să schimbe mediul educaţional al clasei.  

 
Denumirea 
formei de 
organizare 

Avantajele Dezavantajele 

Frontală 

 se câştigă timp 
 se predă un volum mare de 

informaţii 
 întrebările sunt de diferite tipuri 
 timpul disponibil pentru  formularea

răspunsurilor variază 
 profesorul primeşte şi oferă imediat

feed-back-ul 

 se pretează pentru metode 
expozitive şi conversaţie cu 
profesorul 

 activitatea este centrată 
predominant pe profesor 

 învăţarea se face prin memorare 
 elevii sunt trataţi predominant ca 

şi cum ar avea toţi aceleaşi 
caracteristici 

 favorizează competiţia 

Grupală 

 elevii sunt grupaţi aleator sau după 
diferite criterii: relaţii 
interpersonale, nivelul abilităţilor 

 permite diferentierea sarcinilor de 
învăţare 

 invatarea se produce în ritm propriu 
 se dezvolta abilităţile de comunicare 

si de cooperare 
 elevii învaţă unii de la altii 
 creste responsabilitatea elevului faţă

de propria învăţare, dar şi faţă de 
grup 

 cei cu un nivel scăzut, progresează
mai usor 

 rezolvarea sarcinilor necesită 
resurse mai mari de timp decat 
predarea facuta de profesor 

 profesorul nu evalueaza in 
intregime rezultatele 

 creeaza un zgomot oarecare 
 facilitează erorile în învăţare 
 evaluarea se face cu dificultate 

Individuala 

 permite diferenţierea sarcinilor de 
învăţare 

 activitatea se desfăşoară în linişte 
 învăţarea se produce în ritm propriu 

 facilitează erorile în învăţare 
 profesorul nu evaluează în 

întregime rezultatele 
 rezolvarea sarcinilor necesită 
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creşte responsabilitatea elevului faţă de 
propria învăţare 

resurse mai mari de timp decât 
predarea făcută de profesor 

 favorizează competiţia 
 comunicarea este aproape 

absentă 
 

Cu toate ca are si unele dezavantaje, iată câteva puncte forte ale activităţii.organizate în 
grupuri mici, activitate care se poate desfasura cu succes in cadrul Centrului de Documentare si 
Informare, la disciplinele: geografie, istorie, limba si literatura romana, limbi moderne: 

a. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare, deoarece: 
- dacă intr-o clasă de 25 de elevi şansa unui elev de a emite un mesaj direct este  

 mică, in perechi sau intr-un grup de patru aceasta este foarte mare; 
   - elevilor nu le este teamă să adreseze intrebări colegilor sau să emită păreri deoarece 
   cei care-i ascultă sunt mult mai puţini, etc. . 
  b. Creşterea gradului de implicare în activitate, deoarece: 
   - pentru rezolvarea unei sarcini sunt disponibili doar membrii grupului, care nu se pot 

sustrage de la activitate fiindcă ceilalţi nu vor accepta pasivitatea; 
- având abilităţi diferite, fiecare elev poate participa la realizarea sarcinii prin ceva 
specific lui; 
- au libertate de exprimare a ideilor determinată prin diminuarea evaluării. 

  c. Creşterea responsabilităţii elevului faţă de propria învăţare, dar şi faţă de grup, deoa 
   rece: 

- elevii conştientizează că de reuşita proprie depinde realizarea sarcinii şi reuşita 
grupului, etc. 

d. Creşterea eficienţei învăţării, deoarece: 
- învăţarea se produce în ritm propriu; 
- fiecare constituie o resursă care poate fi valorificată de către ceilalţi; 
- informaţiile sunt prelucrate în grup pentru a fi accesibile tuturor; 
- cei cu nivel scăzut învaţă mai uşor primind sprijin, iar cei cu nivel ridicat, îl oferă; 

   - se găsesc mai multe idei pentru solutionarea problemei decât dacă s-ar lucra  
      individual; 

- se dezvoltă abilităţile necesare rezolvarii problemelor; 
- motivaţia devine intrinsecă, etc. 

e. Dezvoltarea abilitatilor de cooperare, deoarece: 
   - membrii grupului descoperă ce abilităţi are fiecare membru şi le valorifică pentru 
   rezolvarea sarcinii; 
   - elevii învaţă cum să stimuleze sau să sancţioneze membrii grupului pentru a-i deter
   mina să se implice; 

- eleviidobândesc încredere şi stimă de sine când sunt apreciaţi de membrii grupului; 
- nu există teama de a fi sancţionaţi pentru erori; 
- relaţiile dintre membrii grupului sunt de egalitate, nu de subordonare faţă de un 

 lider (profesor sau coleg); 
- elevii îşi formează atitudini pozitive (spirit de echipă, empatie, aprecierea şi valori

 zarea diversităţii multietnice) şi sentimente faţă de colegi (înţelegere, acceptare, 
 prietenie, simpatie) etc. 

  f. Dezvoltarea identităţii personale deoarece: 
   - prin autoevaluare şi comparare cu ceilalţi, elevii conştientizează propria identitate şi 
   o consolidează; 
   - prin confruntarea cu ceilalţi şi cu problemele supuse atentiei dobândesc capacitatea 
   de a face faţă adversarului şi stresului; 

- elevii dobândesc încredere în sine şi în capacitatea lor de a se schimba. 
g. Schimbarea atitudinii faţă de mediul educaţional şcolar, deoarece: 

- elevii nu-l mai percep pe profesor ca pe o autoritate, ci ca pe un prieten care le 
 organizează învăţarea şi le oferă sprijin la nevoie; 
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- climatul clasei devine plăcut deoarece dispar mulţi factori de stres, etc. 
 

Formarea grupurilor pentru cooperare în lecţie 
  
 Dimensiunea grupurilor. Cu toate că nu s-a ajuns la un consens în ceea ce priveşte 
dimensiunea grupurilor, remarcăm faptul că numărul de membrii depinde de mai mulţi factori: 
obiectivele lecţiei; vârsta elevilor; natura şi complexitatea sarcinii; experienţa pe care o au să 
lucreze în grup, materialele, instrumentele şi aparatura disponibile, resursele de timp etc. 

Se consideră că numărul optim al membrilor unui grup este de patru-cinci, deoarece astfel 
fiecare are posibilitatea să treacă prin rolurile presupuse de activitatea în grup.  

 
Structura grupurilor 
Deoarece cercetările au relevat faptul că interacţiunile sunt mai frecvente şi mai profunde in 

grupurile eterogene, elevii vor fi amestecaţi în funcţie de nivelul abilităţilor şi al cunostintelor, in 
functie de sex sau alte caracteristici de status (etnie, nivelul socio-economic al familiei), de 
motivatia pentru învăţare. de competenţele sociale ale elevilor etc. Pentru ca grupurile să lucreze cât 
mai eficient, elevii vor fi grupati în aşa fel ca fiecare dintre ei să dispună de resurse pentru ceilalţi. 
Un grup poate cuprinde un elev cu nivel înalt de cunoştinţe şi deprinderi cognitive, un altul care are 
abilităţi dezvoltate pentru comunicare, al treilea cu gândirea flexibilă, dar cu dificultăţi în 
comunicare, iar al patrulea, interesat de rezolvarea sarcinii de lucru de către grup.  
 

Strategii de grupare a elevilor 
a. Gruparea aleatorie este eficientă şi uşor de aplicat. Se poate folosi extragerea de bileţele pe 

care sunt scrise cuvinte (plante, animale, unităţi montane, fluvii, oraşe, personalităţi, culori, etc.). 
Cei care au acelaşi cuvânt, simbol, culoare pe bileţele formează un grup. 

După acest model, la lecţiile de geografie, sunt scrise pe bilete nume proprii dintr-o ţară: 
Grupul 1: Roma, Sicilia, Etna, Apenini, Pad; Grupul 2: Paris, Corsica, Alpi, Sena, Marsilia, etc. O 
altă posibilitatea este să se scrie pe patru bilete acelaşi cuvânt şi toţi elevii care au acelaşi cuvânt pe 
bilet formează un grup. Exemplu: responsabilitate, cooperare, respect, hărnicie, corectitudine, 
loialitate, punctualitate, modestie, creativitate, empatie, etc. 

b. Distribuirea stratificată presupune gruparea elevilor care au cel puţin o caracteristică (acelaşi 
hobby, un stil de învăţare, interes pentru o disciplină, etc.). Pentru, a asigura această compozitie, 
elevii sunt ordonaţi după aprecierea profesorului, după notele obţinute, pe baza rezultatelor unui 
test, după pasiunea pentru călătorii reale sau pe Internet, după preferinţa pentru lecturi geografice 
sau filme documentare, etc. În acest caz se selectează primul grup alegând un elev din categoria 
celor mai "buni", unul din categoria celor mai "slabi" şi doi de nivel mediu. În structurare a grupului 
elevii nu sunt toţi de acelaşi sex sau etnie. 

c. Formarea grupurilor de către profesor permite profesorului să decidă cine cu cine lucrează. 
Se anticipează astfel distribuirea unui singur elev cu probleme de învăţare sau disciplină intr-un 
grup sau plasarea elevilor timizi ori izolaţi in grupuri în care există colegi care oferă sprijin şi suport 
emoţional. 

Pentru stimularea cooperării şi creativităţii elevilor se sugerează ca fiecare grup să poarte o 
denumire şi se oferă materiale şi instrumente {hârtie colorată, foarfece, lipici) pentru a elabora un 
produs prin care să se reprezinte simbolic identitatea grupului. După ce fiecare grup a ales un nume 
(Şoimii, Dragonul, Magicienii, Informaticienii, Creativii, Umoriştii etc.) şi a elaborat produsul, un 
reprezentant prezintă grupul, produsul realizat şi motivează alegerea numelui in faţa celorlalte 
grupuri. 
 
 Coordonarea activităţilor pe grupuri 

Când activitatea de invatare se desfăşoară in grupuri, profesorul nu este un observator pasiv, 
ci are numeroase responsabilităţi: 

 Instructor. Profesorul oferă elevilor instrucţiuni clare şi precise asupra modului in 
care vor lucra. 

 Consultant. În acest rol, profesorul ofera elevilor informaţii suplimentare necesare 
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pentru realizarea sarcinii de lucru. Poziţia profesorului este, de obicei, neutră pentru 
a nu influenţa opiniile elevilor in anumite probleme controversate şi pentru a-i 
determina pe elevi să-şi asume intreaga responsabilitate in realizarea unui produs. 
Profesorul oferă doar puncte de sprijin, ii orienteaza eventual spre anumite direcţii 
sau. le sugerează ce materiale ar fi necesare pentru soluţionarea problemelor. Pentru 
respectarea acestui rol se propun elevilor numai sarcini anticipate ca rezolvabile fără 
implicarea excesivă a profesorului. 

 Participant. În unele situaţii, profesorul se implică direct in activitatea grupurilor. 
Dacă situaţia o cere, el manifestă aceeaşi opinie cu un anumit grup, insă doar pentru 
un interval oarecare de timp deoarece după aceea, pentru a oferi un model elevilor, 
işi schimbă "aparent" opinia trecând la alt grup.  

 Observator. Chiar dacă elevii au impresia că nu sunt supravegheaţi, profesorul este 
permanent printre ei, observa procesul de cooperare, dinamica grupului, afinităţile 
dintre elevi, cum negociază pentru produsul final, supraveghează cu atenţie ritmul de 
lucru şi nu se ocupă de activităţi diferite de cele desfăşurate de către elevi.  

 Facilitator. Profesorul nu aduce informaţii şi nu intervine, ci. facilitează activitatea 
prin oferirea unor materiale, prin incurajări, prin formularea unor intrebări, etc. 

 Motivator. Profesorul motivează elevii prin caracteristicile sarcinii de lucru, prin 
.procedura de a monitoriza fiecare grup, prin modul de prezentare şi de evaluare a 
rezultatelor, prin activarea unor scopuri, prin strategii interactive etc. Motivaţia apare 
după ce ştii ce trebuie să faci, cum să faci şi după ce ţi-ai asumat rolul. 

 Coordonator. Profesorul este cel. care cunoaşte demersul întregii activităţi, motiv 
pentru care va asigura permanent cadrul adecvat de predare-invăţare-evaluare prin 
resurse materiale şi procedurale adecvate, prin dozarea timpului, prin intermediul 
prescripţiilor oferite elevilor, prin feed-back-ul primit sau oferit, etc.  

 
Timpul. Structurarea timpului este o necesitate. Elevii sunt bine formaţi dacă se limitează 

timpul şi se respectă strict această limită. Ei învaţă să lucreze două sau zece minute, iar concluziile 
sau produsul să le prezinte intr-un minut sau două. Aceste prescripţii ii obligă să sintetizeze (grafic, 
cuvinte puţine, argumente forte) ce au de spus şi să nu devieze de la subiect. Resursele de timp sunt 
dozate pentru fiecare activitate, se comunică din când in când cât timp mai au la dispoziţie şi 
activitatea este oprită când timpul alocat sarcinii de lucru s-a epuizat. 

Acesta este un mod de lucru care se poate aplica la disciplina geografie si care se preteaza la 
desfasurarea activitatilor in Centru de Documentare si Informare. Se pot aplica si alte strategii, 
metode si tehnici de predare, invatare sau evaluare intr-un mod creativ, in functie de continutul 
lectiilor, de elevii cu care se lucreaza, de spatiul si mijloacele de invatamant disponibile in cadrul 
centrului, iar lectiile vor deveni interesante si eficiente. 

 
Tipuri de activităţi de predare – învăţare – evaluare la disciplina GEOGRAFIE  

care pot fi desfăşurate în CDI 
 

În lecţiile tradiţionale conversaţia este metoda utilizată cel mai frecvent cu scopul 
actualizării cunoştinţelor in momentul numit trecerea la lecţia nouă, situat intre verificarea 
cunoştinţelor din lecţia precedentă şi dobândirea noilor cunoştinţe. Testul este un instrument utilizat 
de asemenea cu scop de evocare. Aplicarea unui test la inceputul Învăţării are avantaje: fiecare elev 
işi autoevaluează conştient cunoştinţele; profesorul are dovada cunoştinţelor tuturor elevilor cărora 
le organizează invăţarea. Pe baza rezultatelor testului, profesorul decide organizarea situaţiilor de 
invăţare: invăţarea organizată frontal, dacă toţi elevii posedă cunoştinţele anterioare necesare; 
invăţarea diferenţiată, când unii elevi vor fi antrenaţi intr-o situaţie de invăţare prin care să 
recupereze cunoştinţele care le lipsesc. Dezavantajele aplicării acestor teste sunt: conceperea, 
aplicarea şi corectarea testelor necesită mult timp; aplicarea testelor in fiecare lecţie este stresantă şi 
monotonă pentru elevi. 

Pentru optimizarea procesului de activare a cunoştinţelor anterioare, in etapa de evocare se 
utilizează diverse tehnici: brainstorming-ul, scrierea liberă, ciorchinele, termeni daţi in avans, 



 18 

gândiţi - lucraţi in perechi, comunicaţi, etc. Utilizarea acestor tehnici, are mai multe avantaje: obligă 
pe toţi elevii să işi actualizeze cunoştinţele despre subiectul abordat; cunoştinţele sunt prezentate de 
către fiecare elev in formă scrisă sau verbală unui coleg, unui grup sau clasei; necesită resurse mici 
de timp; cunoştinţele anterioare ale tuturor elevilor sunt reorganizate intr-o schemă nouă. 
  

Brainstorming-ul 
Brainstorming-ul este cea mai simplă, cea mai eficientă şi cea mai utilizată tehnică de stimulare a 
creativităţii şi de generare de idei noi in cadrul unui grup.  

Brainstorming-ul se fundamentează pe două principii formulate În Tratatul de creatologie de 
Traian Stănciulescu, Vitalie Belous şi Ion Moraru: 

 Principiul asigurării calităţii prin cantitate. Practica a demonstrat că participanţii emit la 
inceput, aproape intotdeauna, idei banale, iar intr-o fază ulterioară idei viabile, fie pornind 
de la cunoştinţele anterioare, fie ca rezultat al asociaţiei spontane intre cunoştinţele lor şi 
informaţiile oferite de ceilalţi. Creşterea cantităţii de idei produse de indivizii unui grup 
determină direct proporţional apariţia ideilor valoroase, inedite sau a soluţiilor viabile în 
rezolvarea unor probleme. Creativitatea grupului este superioară creativităţii individuale 
deoarece există posibilitatea de a combina, asocia şi imbunătăţi ideile personale pe baza 
celor emise de ceilalţi. 

 Principiul amânării judecării ideilor (a criticii şi autocriticii) se bazează pe ideea os-
borniană a imposibilităţii realizarii simultane a creaţiei şi analizei critice. În etapa de produc-
ţie a ideilor, fiecare individ produce idei referitoare la subiectul abordat fără să fie preocupat 
de cenzură sau constrângeri. Unele idei pot fi bizare sau absurde, altele de-a dreptul năstruş-
nice. În brainstorming nu se tolerează nici un fel de critică pe parcursul producţiei de idei. 

În alcătuirea grupului de brainstorming este necesar să se respecte anumite condiţii: 
- prezentarea prealabilă a temei discuţiei; 
- gruparea participanţilor in funcţie de relaţiile personale pentru evitarea tensiunilor 
în grupuri. 

 Un moment de brainstorming este creat uşor in orice lecţie cu scopul stimulării moti
 vaţiei pentru dobândirea cunoştinţelor şi pentru formarea capacităţilor. Brainstorming-ul 
implică mai multe etape: 
  a. Comunicarea sarcinii de lucru. Fiecare veţi formula timp de un minut cât mai multe 
 răspunsuri la intrebarea: Ce ştiţi despre Olanda? 

Subiectul pentru brainstorming este formulat sub forma unei intrebări, a unei cerinţe 
imperative sau a unei propoziţii neterminate asupra căreia reflectează fiecare participant. Perechile 
sau grupurile pot primi aceeaşi sarcină (întrebare) sau sarcini diferite. Prezentăm câteva procedee de 
formulare şi de oferire a unui subiect: 
 Prin intrebări productive (deschise, problematizante): 
 - Care sunt consecinţele integrării ţării in U.E.? (formarea capacităţii de analiză şi prognoză) 
 - Care sunt asemănările / deosebirile dintre România şi Polonia? (formarea capacităţilor de a 
observa, a analiza, a compara) 
 - Care sunt cauzele decalajului economic intre ţărie est-europene şi cele vest-europene? 
(formarea capacităţi lor de a analiza şi a explica) 
 - Cum pot fi evitate conflictele interetnice in interiorul unui stat? (formarea atitudinii) 
 - Ce s-ar intâmpla in Olanda dacă nivelul Oceanului Planetar ar creşte? (formarea capacităţii 
deductive) 
 Prin solicitarea formulării unor definiţii: Ce este polderul? Ce este estuarul? Ce este delta? Ce 
sunt mangrovele? 
 Prin asociere spontanii de idei: Scrieţi tot ce vă trece prin minte despre Austria. 
 Prin asociere raţională de idei: Căutaţi sinonime sau noţiuni similare pentru ţară. Căutaţi idei 
opuse la dezvoltarea economică. 
 Prin căutarea judecăţilor de valoare: Argumentaţi că intrarea României in U.E. este benefică 
pentru români. 
       Prin observaţie: Ce aţi observat când aţi vizitat oraşul. . . ? 
       Prin anchete: Ce părere aveţi despre integrarea României În U.E.? 
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 b. Comunicarea regulilor. 
 c. Emisia si inregistrarea ideilor. 
 d. activitatea frontala de prezentare a ideilor. 
 e. Evaluarea ideilor produse prin brainstorming. 
 Prin această metodă, profesorul şi elevii afla ideile celor care învaţă referitoare la un subiect, 
solutiile la o situaţie problemă, opinii despre o experienţă comună, ce anume doresc elevii despre un 
subiect. 

 
Gândiţi - Lucraţi în perechi - Comunicaţi 
Tehnica Gândiţi - Lucraţi in perechi - Comunicaţi (Think-Pair-Share) (Lyman, 1992) 

implică un moment individual în care se caută răspunsuri la o problemă, un moment de confruntare 
a ideilor proprii cu ideile unui partener, ceea ce implică comunicare şi un moment în care se 
lucrează cu întregul grup. Partenerii dintr-o pereche pot avea sarcini diferite Tehnica are mai multe 
etape: 

 Comunicarea sarcinii de lucru: timp de două minute scrieţi pe foaie toate ideile pe care 
le aveţi despre Portugalia (... răspundeţi în scris la întrebarea: Ce ştiţi despre Portu-
galia?) Formulaţi cât mai multe răspunsuri posibile. 

 Activitate individuală. 
 Activitate în perechi. Timp de două minute citiţi colegului de bancă ce aţi scris, com-

paraţi răspunsurile şi formulaţi un răspuns comun cu care sunteţi de acord amândoi. 
 Activitate frontală. Luaţi de la fiecare pereche câte o idee, un răspuns ori cereţi ca 

fiecare pereche să rezume în 30 de secunde concluziile la care a ajuns. Notaţi 
răspunsurile pe tablă, pe flip-chart sau pe folie de retroproiector.  

 
Gândiţi - Lucraţi în perechi - Lucraţi în patru 
Tehnica Gândiţi - Lucraţi in perechi - Lucraţi in patru (Think-Pair-Square) (Baloche, 1998) 

implică momente individuale în care se caută răspunsuri la o problemă, momente de confruntare a  
ideilor proprii cu ideile unui partener şi momente de prezentare a ideilor în faţa unui grup. Tehnica 
poate fi utilizată în etapa de evocare a cunoştinţelor anterioare, în etapa de realizare a sensului şi în 
cea de reflecţie. Aplicarea acestei tehnici cuprinde mai multe etape: 

 Comunicarea sarcinii de lucru: Timp de un minut răspundeţi fiecare în scris la 
întrebarea: Care sunt caracteristicile mediului litoral? 

 Timp de lucru pentru activitate individuală. 
 Activitate în perechi. Timp de două minute citiţi partenerului ce aţi scris, comparaţi 

răspunsurile şi formulaţi un răspuns comun cu care sunteţi de acord amândoi. 
 Activitate în grupuri. Formaţi grupuri de câte patru. Timp de două minute, citiţi fiecare 

pereche ideile scrise, apoi formulaţi un răspuns al grupului.  
 Activitatea poate fi confruntată prin preluarea frontală a ideilor şi scrierea lor pe tablă. 
 

Hârtia de un minut 
Tehnica Hârtiei de un minut (One-Minute Paper) (Kagan, 1992) determină elevii să-şi 

concentreze atenţia pentru a răspunde la o întrebare sau pentru a evoca anumite cunoştinţe învăţate 
anterior. 
 Exemplu: 
 Comunicarea sarcinii de lucru. Timp de un minut fiecare elev va scrie pe o hârtie un răspuns la 
intrebarea: Care ar fi consecinţele intrării României in NATO? 

Această tehnică de brainstorming obligă elevii să caute rapid un răspuns scurt la o întrebare şi 
să-l scrie intr-o formă concisă. Utilizarea hârtiei de un minut în etapa de evocare, este importantă 
deoarece confruntă elevii cu problema care va fi abordată ulterior, îi incită pentru formularea unor 
opinii personale care vor fi comparate cu ale celorlalţi şi îi motivează pentru învăţare. 

 
Masa rotundă simultană 
Masa rotundă (Simultaneous Roundtable) (Kagan, 1992) este o tehnică de învăţare prin 
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colaborare care implică trecerea din mână în mână a unei hârtii şi a unui creion, în cadrul unui grup 
mic. Un membru al.grupului notează o idee pe hârtie şi o dă apoi vecinului din stânga. Acesta scrie 
şi el o idee şi o dă următorului. Tehnica are o variantă în care fiecare participant are un creion de 
altă culoare şi se plimbă doar hârtia. Această variantă prezintă.avantajul că îi obligă pe toţi să 
participe relativ în mod egal şi, în plus, îi permite profesorului să identifice contribuţia fiecăruia. 
Modul în care profesorii utilizează tehnica în cadrul lecţiilor de geografie depinde de creativitatea 
proprie. Tehnica are mai multe etape. 

 Comunicarea sarcinii de lucru. Ex: Se vor forma grupuri de câte şase. Fiecare grup se va 
aşeza la o masă şi va lua o foaie albă şi un creion. Foaia şi creionul vor trece pe rând pe 
la fiecare şi se va nota pe rând, câte o idee despre Germania. Timpul de lucru: trei 
minute. 

 Activitate în grupuri. Exemplu:  
- este cel mai dezvoltat stat european din punct de vedere economic; 

      - s-a dezvoltat prin munca multor străini;  
      - face parte din U.E.;  
            - mulţi cetăţeni români de origine germană au plecat definitiv.în Germania; 
            - are nivelul de trai foarte ridicat; 
            - economia a avut de suferit după unirea cu Germania Democrată etc. 

 Activitate frontală. După epuizarea timpului, unul dintre elevi sau profesorul citeşte cu 
voce tare ce a scris fiecare pe foaie în aşa fel ca toţi elevii să audă. Pentru clarificarea 
aspectelor, pentru completarea anumitor cunoştinte, pentru corectarea greşelilor, sunt 
adresate elevilor întrebări: De ce credeţi voi că s-a dezvoltat prin munca multor străini? 
De ce ai scris că economia a decăzut după unirea cu Germania Democrată? Ce te face 
să crezi că este adevărat că are nivelul de trai foarte ridicat?  

Este important ca elevii să primească din partea profesorului sau colegilor un feed-back la 
ideile pe care le-au scris deoarece, altfel pot rămâne cu idei eronate despre subiectul abordat. 
Avantajul acestei tehnici îl reprezintă faptul că fiecare elev este obligat să ofere grupului, pe rând, 
câte o idee. Profesorul poate propune elevilor ca fiecare masă rotundă să prezinte ideile pe un poster 
care va fi afişat pe perete sau pe un suport de afişaj din cadrul centrului. 
 
      Cercul  
 Cercul (Round robin) (Kagan, 1992) este varianta orală a mesei rotunde. Sintagma Round 
robin denumeşte în limba engleză o cerere cu semnături dispuse în cerc cu scopul de a nu se afla 
cine a semnat primul. În mod asemănător, prin tehnica Round robin fiecare membru al grupului de 
trei sau patru contribuie cu o idee la discuţie, în mod sistematic, de la dreapta spre stânga, în 
condiţii de egalitate. Tehnica poate fi utilizată în orice etapă din procesul de învăţare, inclusiv în 
evaluare. Strategia cuprinde mai multe etape: 

 Comunicarea sarcinii de lucru. Exemplu:  Se formeaza grupuri de câte trei. Fiecare.grup 
se.va aşeza la o masă. Fiecare membru al grupului va spune câte o idee pe care o are 
despre Danemarca. Se începe de la dreapta spre stânga. Nici unul nu comentează după 
rostirea ideii de cătrecolegul lor. Unul dintre colegi notează ideile grupului.  

 Activitate în grupuri. Exemplu: 
- are capitala la Copenhaga; 
- este o peninsulă; 
- are relief predominant de câmpie; 
- este situată în vestul Europei;  

  -cultivă grâu, secară, cartofi, sfeclă de zahăr; 
       - are climă temperat-oceanică.   

 Activitate frontală. Elevii cu numărul trei din fiecare grup vor prezenta răspunsul. 
Activitatea poate continua în grupurile formate printr-o strategie de realizare a sensului. 
După producerea ideilor, elevii pot primi un text în care găsesc informaţii pe care le 
compară cu cunoştinţele extrase din grupul lor. Deoarece cercurile lucrează simultan, 
profesorul poate monitoriza permanent activitatea lor, ci trece de la un cerc la altul. Dacă 
profesorul propune discutarea ideilor emise în cadrul grupului, poate interveni în situaţiile 
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în care este solicitat pentru clarificarea unor aspecte.  
Tehnica are mai multe avantaje. Elevii sunt determinaţi să formuleze un răspuns la întrebare şi 

să-l comunice colegilor din grup. Ei au ocazia să asculte opiniile colegilor despre subiectul abordat 
şi să le compare cu propriile răspunsuri. Deoarece fiecare participă cu idei în condiţii egale, se 
micşorează problemele de statut şi motivaţia elevilor creşte. 
 
       Cercul Interior - Exterior  

Tehnica Cercului Interior-Exterior (lnside-Outside Circle) (Kagan, 1992) sau Partida de ceai a 
Pălărierului Nebun (Mad Hatter's Tea Party) (Baloche, 1998) poate fi utilizată în evocarea 
cunoştinţelor elevilor, în aflarea părerilor despre un anumit subiect, în lecţiile de recapitulare, în 
evaluarea elevilor etc. Elevii sunt situaţi în două cercuri concentrice, cei din cercul interior cu faţa 
spre cei din cercul exterior, iar cei din cercul exterior cu faţa spre cel interior. Tehnica cuprinde mai 
multe etape. 

 Comunicarea sarcinii de lucru. Exemplu:  Fiecare elev va răspunde timp de un minut la 
întrebarea:  Care sunt consecinţele creşterii cantităţii de dioxid de carbon în atmosferă? 

 Activitate individuală. 
 Activitate în perechi: Elevii situaţi în cercul exterior împărtăşesc răspunsul partenerilor 

lor situaţi pe cercul interior, timp de un minut. Timp de un minut elevii din cercul interior 
pun partenerilor din cercul exterior întrebări pentru clarificarea unor aspecte, dar nu 
împărtăşesc propriile lor răspunsuri.  

 Schimbarea rolurilor: Elevii din interior împărtăşesc răspunsul lor, iar cei din exterior 
asculta şi cer lămuriri.   

Tehnica are mai multe avantaje pentru elevi: mişcarea organizat în sală; discuţia între colegi; 
ascultarea atentă a expunerii partenerului; formularea întrebărilor; evaluarea răspunsurilor etc.  
 

Graffiti 
Graffiti (Bennet, Rolheiser & Stevahn, 1991) este un organizator grafic care poate fi utilizat în 

activităţi în grupuri şi care se poate realiza cu success la lecţiile de geografie desfăşurate în CDI. Un 
grup primeşte un subiect / o întrebare, iar alt grup alt subiect / altă întrebare. Dacă sunt patru grupuri 
se dau patru subiecte diferite sau două grupuri au aceleaşi subiecte. Graffiti poate cuprinde mai 
multe etape:  

 Comunicarea sarcinii de lucru. Exemplu: Fiecare grup primeşte o foaie care are scris în 
centrul ei un cuvânt cheie. Toţi membrii grupului scriu simultan ideile despre subiect pe 
această foaie, fără să discute între ei, trasând linii de la cercul central. 

 Schimbarea foilor între grupuri.  Foaia este luată şi oferită celuilalt grup pentru 
completarea altor idei, fără ca membrii grupului să fi citit ce au scris colegii lor. 

 Completarea foii cu idei în celălalt grup.  
 Returnarea foilor către grupurile iniţiale. După un alt interval de timp, foaia cu ideile 

celor două grupuri este returnată primului grup. 
 Analizarea şi sintetizarea ideilor în grupuri. După ce membrii grupului analizează ce a 

scris fiecare, se ajunge la o singură concluzie care este scrisă pe foaie. 
 Afişarea posterelor şi prezentarea lor. Posterul este afişat şi prezentat de către un membru 

al grupului. 
Această tehnică este valoroasă deoarece fiecare membru al celor două grupuri contribuie cu idei 

la cele două subiecte, fără ca în momentul producţiei de idei să se facă evaluarea acestora. 
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O altă posibilitate de aplicare a tehnicii este cea descrisă mai jos. 

 Comunicarea sarcinii de lucru: Observaţi cele trei foi mari aşezate pe mese separate. Pe 
fiecare foaie este scrisă o întrebare. Citiţi fiecare întrebările şi ce au scris colegii voştri,  apoi 
scrieţi un răspuns. 
- Prin ce elemente specifice este cunoscută Japonia în lume? 
- Care sunt trăsăturile specifice japonezilor datorită cărora ei au determinat prosperitatea 

ţării lor? 
  - De ce credeţi că este bine ca România să urmeze modelul de dezvoltare economică a 
 Japoniei? 

 Timp de lucru. Elevii se plimbă în voie prin sală, citesc şi răspund la întrebări. 
 Prin această tehnică, elevii au posibilitatea să citească răspunsurile colegilor la mai multe 
întrebări, să răspundă la întrebări, să compare răspunsurile, să facă unele completări sau corectări. 
 

Lanţul ideilor 
Lanţul ideilor (Dulamă, 2002) este o tehnică orală frontală. La solicitarea profesorului, 

fiecare elev, în ordinea locurilor în clasă, enunţă pe rând câte o idee despre subiectul propus. După 
evaluarea ideilor acestea sunt scrise pe tablă şi în caiete. 

 Comunicarea sarcinii de lucru: Fiecare dintre voi va spune, pe rând, câte o idee despre 
Ungaria. 

 Această tehnică prezintă avantajul că îi obligă pe toţi elevii din grup să spună câte o idee, 
dar fără să repete ideile spuse anterior. În practică există situaţii în care elevii nu mai au nici o 
idee nouă, dar atunci elevii au dreptul să nu spună nimic. 

 
       Copacul ideilor 

Copacul ideilor (Dulamă, 2002) este un organizator grafic în care cuvântul cheie este înscris 
într-un dreptunghi situat la baza foii, în partea centrală. De la acest dreptunghi se ramifică spre 
partea superioară, asemeni crengilor unui copac, toate cunoştinţele evocate. Copacul ideilor poate fi 
completat individual, în perechi, în grupe sau frontal. Dacă este completat de către membrii unui 
grup, foaia pe care este desenat copacul trece de la un membru la altul şi fiecare elev are 
posibilitatea să citească ce au scris colegii lui. 
 
 
 
 
 
 

JAPONIA 

Este ţară insulară 

Este monarhie 

Este ţara samurailor 

Este zguduită de multe cutremure 

Este afectată de tsunami 

Produce cei mai mulţi roboţi 
industriali 

Locul I la producţia de 
autoturisme 

Produce bonsai 



 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnica este avantajoasă deoarece propune elevilor o nouă formă de organizare a cunoştinţelor 

evocate sau a informaţiilor noi. Pentru varietate, în unele lecţii, copacii ideilor pot avea subiecte 
diferite. 

 
Găseşte pe cineva care ştie / Vânătoarea de comori 
Tehnica Găseşte pe cineva care ştie (Find Someone Who Knows) (Kagan, 1992) sau 

Vânătoarea de comori (Treasure Hunt) necesită adunarea informaţiilor dintr-un grup prin 
chestionarea membrilor grupului. Informaţiile sunt scrise într-un tabel sau se face numai o listă a 
acestora. Tehnica poate fi utilizată în momentele de încălzire a grupurilor, la începutul ciclurilor de 
învăţământ când se formează colective noi de elevi, dar şi în oricare dintre etapele cadrului de 
învăţare ERR. Tehnica are mai multe etape: 

 Comunicarea sarcinii de lucru: Desenaţi pe o foaie întreagă de caiet tabelul de pe tablă, apoi 
plimbaţi-vă toţi prin clasă şi completaţi câte trei idei despre Germania, în fiecare pătrat, 
întrebând colegii. De la fiecare coleg luaţi numai câte o idee. 

 Completarea tabelului.  
 Activitatefrontală: De la fiecare voi lua câte o idee şi voi scrie ideile voastre în tabelul de pe 

tablă.  
Vânătoarea de comori poate fi utilizată în lecţiile de recapitulare. Informaţiile sunt adunate în 

tabele după diferite criterii, apoi sunt ordonate de către profesor pe tablă după chestionarea elevilor. 
 
Poziţia geografică 
 
 
 

Populaţie Agricultură 

Relief şi ape 
 
 
 

Aşezări Transporturi 

Climă, vegetaţie, soluri 
 
 
 

Industrie Turism 

Republica 
Moldova 

Steagul 
tricolor 

Capitala 
Chişinău 

Predomină 
Podişul 

Leul 
moldovenesc Români 

Fără ieşire la 
mare Limba 

română 

Ţară agrară 

Produce vin  

Ortodocşi 

Republică 
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- În ce zonă climatică sunt situate pădurile de foioase? 
- Care sunt condiţiile climatice în care se dezvoltă pădurile de foioase?  
- În ce regiuni de pe glob există păduri de foioase? 

            - Care sunt caracteristicile pădurilor de foioase? 
- Ce specii de plante sunt caracteristice pădurilor de foi oase? etc. 

 
Pădurea tropicală umedă 
 
 
 

Pădurea musonică 

Pădurea de foioase 
 
 
 

Pădurea de conifere 

 
 

Tehnica are mai multe avantaje pentru elevi: mişcarea prin clasă; obligativitatea de a formula 
întrebări pentru a completa tabelul cu informaţiile necesare; formularea răspunsurilor la întrebări; 
spargerea monotoniei; discuţia între colegi; cunoaşterea personalităţii colegilor. Deoarece există 
riscul ca unii dintre elevi să fie tentaţi să scrie în tabel propriile idei pentru a rezolva mai repede 
sarcina de lucru, este necesară observarea atentă a acestora. Printr-o monitorizare atentă, se observă 
că unii elevi nu răspund intenţionat sau din cauza necunoaşterii informaţiilor necesare. Pentru 
evitarea acestei probleme, se poate cere elevilor să specifice sursa (numele colegului) în dreptul 
informaţiei. 

 
Termenii – cheie în avans 
Tehnica Termenii cheie în avans sau iniţiali (Dumitru, 2000; Temple, 2001) are ca scop 

actualizarea unor concepte esenţiale cunoscute sau învăţate deja de către elevi, stabilirea unor relaţii 
între aceşti termeni, explicarea unui proces ştiinţific care va fi prezentat în textul pe care urmează 
să-l citească, focalizarea atenţiei asupra termenilor esenţiali utilizaţi pentru înţelegerea conţinutului 
lecţiei şi motivarea elevilor pentru activitate. Relaţia dintre termeni poate fi cronologică, de 
succesiune logică sau de cauzalitate. Profesorul alege patru-cinci concepte-cheie din textul care va 
fi studiat şi le scrie pe tablă. Tehnica are mai multe etape: 

 Comunicarea sarcinii de lucru: Scrieţi în caiete cei cinci termeni pe care i-am scris pe 
tablă: precipitaţii, temperatură, vânturi, climă, vegetaţie. Timp de patru-cinci minute 
stabiliţi in perechi ce relaţie există între aceşti termeni. Reprezentaţi grafic această 
relaţie existentă între termeni şi precizaţi caracteristica ei esenţială. 

 Activitate în perechi. Elevii discută semnificaţia termenilor şi stabilesc ce relaţie există 
între aceştia. 

 Citirea textului şi compararea cu relaţia identificată anterior: Citiţi textul din manual. 
Identificaţi conceptele scrise pe tablă şi relaţia existentă între ele. Comparaţi relaţia 
descoperită în text cu relaţia presupusă de către voi anterior citirii textului. Corectaţi 
sau completaţi relaţia pe care aţi stabilit-o la început. Aveţi la dispoziţie trei minute. 

 
 

 
 

Rela 
 

 
 

Precipitaţii 

Temperatură 

Vânturi 

Tip de climă Tip de vegetaţie 

Precipitaţii 

Temperatură 

Vânturi 

Tip de climă Tip de vegetaţie 



 25 

 
 
Relaţia de cauzalitate dintre elementele climei, tipul de climă şi tipul de vegetaţie 
 
Exemplu: Stabiliţi relaţia dintre termenii-cheie: golf, fluviu, aluviuni, deltă.   
 
 

 
Relaţia de succesiune logică în formarea unei delte 

 
Această tehnică este utilizată în etapa de evocare şi de realizare a sensului, însă poate fi utilizată 

în faza de reflecţie sub forma termenilor-cheie revizuiţi când se cere elevilor să descrie relaţia aşa 
cum este ea prezentată în text sau să elaboreze un "ciorchine" din aceşti termeni. 

 
Predicţie cu termeni daţi 

 Pentru evocarea cunoştinţelor anterioare, pentru dezvoltarea capacităţii de predicţie şi pentru 
stimularea creativităţii, se oferă elevilor câteva cuvinte pe baza cărora să-şi imagineze o poveste cât 
mai interesantă, o descriere a unui fenomen sau proces, o relatare a unui eveniment (Temple, 2001). 
Înainte de comunicarea sarcinii de lucru, se anticipează că vor citi un text ştiinţific sau literar pe 
baza acestor termeni. Tehnica are mai multe etape: 

 Comunicarea sarcinii de lucru: Astăzi veţi afla lucruri interesante despre Japonia, ţară 
insulară situată în estul Asiei. Timp de trei minute imaginaţi-vă şi scrieţi o povestire cât 
mai interesantă despre aceasta ţară sugerată de termenii: Fuji-san, cutremure, vu1cani, 
tsunami. 

 Activitate individuală de scriere. 
 Activitate în perechi: Timp de cinci minute discutaţi cu partenerul vostru despre 

povestirea / descrierea la care v-aţi gândit. 
 Activitate frontală: Două perechi veţi prezenta colegilor versiunile create. 
 Activitate individuală: Timp de trei minute citiţi textul despre condiţiile naturale din 

Japonia şi reflectaţi asupra asemănărilor şi deosebirilor dintre descrierea voastră şi cea 
pe care o citiţi. 

Pentru prezicerea consecinţelor unui fenomen sau proces geografic, cereţi elevilor să formuleze 
un text. 

 Comunicarea sarcinii de lucru: În localitatea ..., situată în mijlocul unui frumoase 
păduri de conifere s-a descoperit un zăcământ de minereu de cupru şi s-a început 
extragerea lui dintr-o carieră de mari dimensiuni. Redactaţi un text în care specificaţi 
consecinţele acestei exploatări asupra mediului utilizând termenii: defrişare, poluare, 
halde de steril, bazine de decantare a apei. 

 Activitate individuală de scriere. 
 Activitate frontală: Vom scrie consecinţele specificate în tabelul de pe tablă. 

 
Consecinţe anticipate Consecinţe specificate în text 

- alunecări de teren 
- poluarea apei de suprafaţă şi subterane 
- defrişarea unei suprafeţe mari 
- formarea unei halde de steril 
- formarea unui bazin de decantare a apei 

- alunecări de teren 
- poluarea apei de suprafaţă şi subterane 
- defrişarea unui hectar de pădure 
- formarea unei halde de steril 
- amenajarea unor drumuri 
- construirea unei aşezări umane 

 
 Activitate individuală. Timp de trei minute citiţi textul şi completaţi în caiete tabelul.  
Această tehnică este avantajoasă deoarece determină elevii să reflecteze la conţinutul care va 
fi studiat ulterior, facilitează anticiparea unor fenomene, procese sau acţiuni şi permite 
compararea ideilor personale despre anumite consecinţe posibile cu cele care într-adevăr se  

Fluviu Aluviuni Golf Deltă 
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produc în realitate. 
 

Toate modelele moderne de structurare a lecţiei prevăd momente de activitate individuală a 
elevilor în care aceştia evocă cunoştinţele şi experienţele anterioare, se confruntă cu noile informaţii 
conferindu-le sensuri, şi le restructurează în forme diverse pentru a le integra în sistemele mentale 
proprii sau prezintă rezultatele personale pentru a fi evaluate. Integrarea în lecţii a unor scurte 
situaţii de învăţare sau de evaluare individuală este necesară deoarece obligă toţi elevii să se implice 
în rezolvare şi să prezinte ideile, soluţiile sau opiniile personale unui partener, unui grup sau 
profesorului, ceea ce presupune o abordare şi o evaluare din mai multe perspective. 
            Strategiile şi tehnicile de studiu individual şi scriere sunt valoroase, deoarece facilitează 
dezvoltarea autonomiei elevilor, îi ajută să devină capabili: să îşi identifice nevoile şi interesele, să 
fixeze scopuri şi obiective personale, să ierarhizeze priorităţile, să proiecteze, să organizeze, să 
monitorizeze şi să dirijeze propria învăţare şi activitate, să decidă şi să aplice strategii, metode şi 
tehnici de învăţare şi auto evaluare, să îşi formeze abilităţi metacognitive şi să exerseze strategii 
metacogntive, să aleagă şi să utilizeze eficient resursele materiale, să dozeze şi să valorifice optim 
resursele de timp. Prin aceste strategii şi tehnici, elevii învaţă să înveţe, manifestă iniţiative, se 
angajează în activitate cu întregul potenţial intelectual, fizic, volitiv şi afectiv, dovedesc spirit critic 
şi creativ, dobândesc cunoştinţe şi competenţe transferabile în contexte noi. . 

Punerea în practică a acestor strategii şi tehnici presupune distribuirea unor sarcini variate 
elevilor, orientate atât spre asimilarea de cunoştinţe (a şti), spre punerea în practică a acestora (a şti 
să faci), cât şi spre manifestarea unor comportamente şi atitudini (a şti să fii), ca părţi componente 
ale competenţelor. În lecţiile tradiţionale, sarcinile de lucru individual erau efectuate de obicei în 
cadrul temelor de acasă, dar în lecţiile moderne, prin exerciţiile de ghidare a studiului şi a scrierii, se 
asigură o învăţare transparentă, explicită, cu sens, centrată pe nevoile reale ale elevilor. 

 
Strategii de lectură a textelor ştiinţifice (SLTS) 

 Fiecare profesor a remarcat că elevii învaţă cu dificultate conţinutul textelor ştiinţifice 
deoarece nu-l înţeleg, iar neînţelegerea este determinată de faptul ca textele au un conţinut 
nefamiliar, o structură complicată şi un limbaj specific unui anumit domeniu al ştiinţei. Din aceste 
motive, de multe ori elevii evită citirea lecţiilor din manual şi preferă să înveţe schemele din caietul 
de notiţe, care sunt accesibile ca formă şi conţinut. Practicând acest stil de învăţare, adesea elevii 
sunt tentaţi să vorbească schematic prin eliminarea verbelor din construcţiile lor verbale. 

Încă din primele clase, învăţătorii ar putea să-i înveţe pe elevi strategii de lectură pentru 
învăţare, iar dacă elevii ajung în clasele superioare fără să posede aceste strategii, profesorii i-ar 
putea învăţa prin exerciţii ghidate în lecţii. Janice A. Dole (p. 19, 2001) grupează şi prezintă 
enumerativ strategiile de lectură pentru învăţare în trei categorii: strategii utilizate înainte de lectură, 
strategii utilizate în timpul lecturii şi strategii utilizate după lecturare. Deoarece obiectivul nostru îl 
constituie lecturarea eficientă a textelor din manuale, strategiile vor fi prezentate mai detaliat şi 
adecvat contextului. 

 
Strategii utilizate înainte de lectură 
 Formulaţi un scop sau un motiv pentru lectură. Dacă este vorba despre un manual 

şcolar, profesorul va stabili împreună cu elevii de ce este necesar să studieze sau să 
înveţe conţinutul respectiv şi la ce anume le va fi util aceasta în viaţa personală, în 
societate sau pentru profesia lor. Dacă este vorba despre o lucrare pe care elevul o va 
citi, el va conştientiza singur utilitatea lecturii răspunzând la întrebările: La ce îmi va fi 
utilă această lectură? Ce aştept să citesc în această carte? La aceste întrebări încearcă să 
răspundă fiecare cititor atunci când remarcă titlul unei cărţi şi, pentru găsirea 
răspunsului, face pasul următor. 

 Priviţi lucrarea în ansamblu. În mod firesc, În prima lecţie dintr-un an şcolar, fiecare 
profesor discută cu elevii despre manualul cu care vor lucra. Ei analizează coperta şi 
titlul manualului, evocă anumite cunoştinţe despre autori şi editură (indicii asupra 
calităţii lucrării), studiază capitolele şi lecţiile specificate în cuprins, analizează modul în 
care sunt structurate lecţiile, calitatea şi cantitatea materialului grafic, caracterul 
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aplicativ, etc. 
Dacă elevii studiază singuri o lucrare (de exemplu, în librărie sau în bibliotecă) ar putea utiliza 

o strategie asemănătoare cu cea utilizată cu profesorul. Când textul de citit este un capitol, atunci 
acesta este studiat mai detaliat, conform strategiei următoare:  

- Parcurgeţi întregul capitolul citind titlurile, subtitlurile şi privind toate ilustraţille. Dacă nu 
există titluri şi ilustraţii, citiţi prima propoziţie din fiecare paragraf pentru a vă forma o idee despre 
conţinutul capitolului. 

- Analizaţi caracteristicile capitolului: dimensiunea, structura, modul de prezentare a 
informaţiilor, densitatea informaţiilor, bibliografia etc. 

- Observaţi aspectele importante şi modul în care autorii reliefează informaţiile importante 
(sublinieri, încasetări, culori etc.). 
  - Identificaţi ce anume vă interesează din acel capitol şi cum anume vă este util pentru 
realizarea scopului propus. 
  - Stabiliţi ce anume veţi citi cu atenţie şi ce anume veţi ignora. 
 

 Evocaţi cunoştinţele personale despre conţinutul abordat în lucrare. Motivele pentru 
care citim sau recitim o lucrare sunt multiple: ne-a plăcut prima lectură, nu am înţeles 
prea bine conţinutul la prima lectură şi avem nevoie să revenim; subiectul este nou, 
interesant, etc. Pentru ca lectura să fie eficientă este necesară o actualizare a 
cunoştinţetor pe care le deţinem în baza proprie despre conţinutul respectiv: Ce ştiu 
despre această temă? De obicei, un cititor nu este motivat să citească o lucrare al cărei 
conţinut îl cunoaşte deja sau care tratează un subiect la un nivel inferior propriilor 
cunoştinţe. 

 
Strategii utilizate în timpul lecturii 
 Analizaţi şi interpretaţi materialul ilustrativ 

- Analizaţi titlurile, legendele, conţinutul fiecărei diagrame, hărţi; 
             - Analizaţi fotografiile, tabelele etc. 
           - Interpretaţi conţinutul materialului grafic răspunzând unor întrebări: De ce este asta aşa 
şi nu altfel? De ce există aceste diferenţe / asemănări? Din ce cauză s-a produs acest fenomen? etc. 
Pentru interpretarea materialului ilustrativ este necesară citirea textului: activarea unor cunoştinţe 
anterioare, stabilirea unor relaţii între noile informaţii şi vechile cunoştinţe etc. 

 Citiţi integral textul pentru familiarizarea cu conţinutul şi pentru sesizarea mesajelor. 
  Citiţi a doua oară textul, selectiv, pentru descifrarea sensului secţiunilor relevante sau 

dificile. 
 Dacă nu înţelegeţi anumite paragrafe, nu treceţi mai departe, ci opriţi-vă din citit:  

- recitiţi pasajele anterioare; 
              - întrebaţi-vă: Ce vrea să spună autorul? 
         - identificaţi cuvintele al căror sens este necunoscut şi căutaţi-le în dicţionare; înlocuiţi-
le în textul iniţial prin sinonime cunoscute; 

       - recitiţi lecţiile în care au fost prezentate unele informaţii pe care nu le stăpâniţi încă; 
       - parafrazaţi pasajele dificile cu cuvinte familiare. 
 Marcaţi textul: 

 - subliniaţi conceptele-cheie, coloraţi-le cu marker sau încasetaţi-le; 
 - subliniaţi şi numerotaţi criteriile pe baza cărora se fac clasificări; 
- marcaţi cu semne de întrebare ideile neclare, cu linii şerpuite verticale paragrafele 

confuze; 
- subliniaţi cu o anumită culoare ideile esenţiale; 
- marcaţi cu linii verticale laterale paragrafele importante etc. 

 Utilizaţi harta pentru identificarea elementelor precizate în text: 
- căutaţi localităţile, unităţile de relief, unităţile hidrografice, etc. specificate în text; 
- identificaţi cu ajutorul hărţii relaţiile (spaţiale, cauzale) existente între componentele 

specificate în text. 
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 Faceţi presupuneri despre autor: 
- scopul, intentiile autorului; 
- viziunea, convingerile, prejudecăţile autorului; 
- contextul social în care a scris; 
- sursele de documentare pe care le-a avut. 

 Elaboraţi scheme logice ale conţinutului 
- identificaţi conceptele-cheie, relaţiile cauză-efect, problemele / soluţiile, clasificările, 

exemplele, etc. 
- refaceţi schema logică dacă necesită completări, corectări, eliminări de informaţii sau 

dacă nu este ordonată logic.  
 
Strategii utilizate după lecturare 
 Vizualizaţi conţinutul capitolului în forma originală, dar şi în cea schematică. 
 Redaţi verbal ori mintal conţinutul capitolului / lecţiei cu cuvinte familiare (din lexicul 

activ), în absenţa textului original. 
 Recitiţi pasajele din text pe care nu le-aţi învăţat satisfăcător sau schema logică. 
 Formulaţi întrebări pe baza textului şi răspundeţi la ele. 
 Completaţi schema logică cu unele exemple sau experienţe cunoscute anterior, cu 

argumente şi contraargumente, cu opinii personale, cu trimiteri referenţiale, etc. 
 Rezolvaţi exerciţiile, problemele existente după text. 
 Răspundeţi la întrebările existente după text. 

             
             Aceste strategii pot fi utilizate pe parcursul mai multor lecţii sub forma unor exerciţii 
ghidate de profesor până în momentul în care elevii le cunosc şi le aplică în studiul individual. 
Fiecare profesor îi poate învăţa. pe elevi o diversitate de strategii prin care se facilitează înţelegerea 
sensului textelor sau dobândirea cunoştinţelor noi. 
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