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de predare în imagini

Impact Mentoral în Judeţul Galaţi
”Educaţia este crearea metodică
a obişnuinţei de a gândi”
Ernest Dimnet
Într-o lume în continuă schimbare, elevilor noştri le va
fi necesară nu capacitatea de a stoca informaţii,
deoarece ei nu sunt ”biblioteci vii”, ci capacitatea de
a le selecta, prelucra şi decide care dintre ele sunt
importante şi care nu.
Privit din această perspectivă, învăţământul trebuie să
capete o altă raportare la elementele din universul
informaţional. În sprijinul acestei idei a venit Proiectul
„Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin
activităţi de mentorat” ce îşi propune să desfăşoare
activităţi de mentorat la nivelul şcolii, contribuind
astfel, în mod direct, la îmbunătăţirea calificării
cadrelor didactice şi acordându-le acestora un sprijin
semnificativ în carieră.
La un astfel de curs de formare am participat şi eu,
împreună cu alţi 9 colegi de la Şcoala Gimnazială Nr.
1 Matca, judeţul Galaţi, unde l-am avut ca mentor pe
distinsul profesor Octavian Patraşcu. Grupul nostru a
participat cu entuziasm şi deosebit interes la sesiunile
organizate de mentor, unde ne-am simţit excelent în
ambele posturi: de profesor şi de elev. Am primit
informaţii extrem de utile despre strategiile şi
procedeele de predare-învăţare interactivă centrate pe
elev, am învăţat paşii corecţi în proiectarea didactică,
modalităţi de cunoaştere a elevului, importanţa
întocmirii corecte şi clare a testelor de evaluare
aplicate la clasă, necesitatea şi modul de folosire a
metodelor alternative de evaluare, astfel încât să
putem măsura corect rezultatele învăţării elevului.
După ce am învăţat partea teoretică din aplicaţiile de
la curs, am trecut la aplicarea la clasă a achiziţiilor, în
proiecte de lecţie adaptate la stilurile de învăţare şi
tipurile de inteligenţă ale elevilor.
Primele rezultate ne-au demonstrat că entuziasmul
iniţial trebuie susţinut şi de o pregătire complexă a
cadrului didactic: selectarea strategiilor adecvate
fiecărui moment al lecţiei, identificarea stadiilor de
gândire critică corespunzătoare diferitelor niveluri de
vârstă, organizarea colectivului de elevi corespunzător
tehnicilor de lucru în grup.
Construirea modelului prin care profesorul poate
controla procesul învăţării în şcoală, orientându-l spre
obţinerea celor mai bune rezultate rămâne încă o
speranţă şi un ideal al cercetării în didactică. El ar
trebui să fie elementul esenţial al didacticii
formaţionale eficiente, punctul principal de sprijin
care permite profesorului monitorizarea şi dirijarea
efectivă a procesului de învăţare realizat în şcoală.
Evoluţia intelectuală şi motrice a copilului ar fi astfel
ferită de greşeli, drumurile înfundate şi experimentele
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nereuşite nu ar mai fi străbătute, iar pierderile, de cele
mai multe ori irecuperabile, nu s-ar mai produce.
Ca parte a aplicării la clasă, echipa din şcoala noastră
a iniţiat un proiect educaţional de combatere a
violenţei în şcoală. Ne-am bucurat de deschiderea
totală şi de sinceritatea elevilor, care au participat cu
deosebit interes la activităţile noastre: definirea
fenomenului „violenţă”, stabilirea formelor pe care
acesta le îmbracă, identificarea cauzelor care duc la
apariţia acestui fenomen şi implicit amprenta pe care
aceste evenimente o lasă asupra comportamentului
elevilor. Pentru un mai mare impact, am trecut de la
teorie la practică, prin realizarea portretului elevului
violent, urmărind modificarea treptată a
comportamentului unui astfel de elev. Şi acum îmi
răsună în minte răspunsul unui elev... durerea şi
suferinţa ce au însoţit cuvintele lui: „am fost
ignorat...”.
Consider că la această vârstă (10-14 ani) încă se mai
poate interveni în vederea stopării pornirilor violente,
prin modelarea comportamentului elevilor, dacă noi,
profesorii, dăm dovadă de răbdare, tenacitate,
perseverenţă şi un real interes faţă de elevi, dacă
reuşim să ne apropiem de ei, să le câştigăm
încrederea şi să-i sprijinim ori de câte ori au nevoie.
Sentimentele sunt foarte importante în combaterea
tuturor tipurilor de devieri de comportament, prin
deblocarea relaţiei profesor-elev.
Celor interesaţi de cursurile de formare le recomand
cu toată căldura şi sinceritatea participarea la un
astfel de curs care îţi oferă o altă perspectivă asupra
activităţii tale ca om, ca dascăl, ca profesionist în
domeniul educaţiei.
Mulţumesc încă o dată mentorului nostru, domnului
profesor Octavian Patraşcu (Tavi cum îi place să i se
spună) pentru răbdarea şi generozitatea cu care ne-a
împărtăşit şi a împărţit cu noi din experienţa
dumnealui.

Metode interactive de predare în imagini
Argumente pentru aplicarea metodelor interactive
Şcoala Gimnazială nr. 4, “Ion Petrovici”, Tecuci, jud. Galaţi
Prof. Maria Cristea
Metodele active sunt metode non-competitive. Când
aceste metode sunt folosite, nu există câştigători sau
învinşi, toată lumea acumulând din cunoaşterea celorlalţi.

În urma punerii în practică a
metodelor, elevii au devenit:

În societăţile noastre, toţi oamenii sunt înconjuraţi de
competiţii, de concursuri, iar rezultatul este cel al unor
oameni foarte stresaţi; atât copiii, cât şi adulţii. Însă,
vestea bună a acestui curs este că învăţarea poate fi
distractivă, iar situaţiile de învăţare pot fi relaxante,
conducând la rezultate chiar mai bune decât cele obţinute
într-un mediu competitiv. Metodele active pot fi folosite
în predarea oricărei materii, la orice tip de lecţie,
indiferent de vârsta elevului.

Ÿmai responsabili;
Ÿmai afirmativi;
Ÿmai populari şi îndrăzneţi;
Ÿmai pro-sociali şi de ajutor;
Ÿmai atenţi şi mai preocupaţi;
Ÿmai armonioşi;
Ÿmai „democratici”;
Ÿmai buni în rezolvarea de conflicte.

Principalele componente care se dezvoltă prin utilizarea metodelor interactive la clasă amintesc: conştientizarea
de sine, luarea de hotărâri personale, administrarea sentimentelor, stăpânirea stresului, empatia, comunicarea,
autodezvăluirea, perspectiva, acceptarea de sine, răspunderea personală, afirmarea, dinamica de grup şi
rezolvarea conflictelor.

Jocul didactic
Şcoala Gimnazială nr. 4, “Ion Petrovici”, Tecuci, jud. Galaţi
Prof. Maria Cristea
Jocul didactic este o formă de activitate accesibilă copilului, prin care se realizează o parte din sarcinile instructiv –
formative ale activităţilor obligatorii, dar şi a celor alese, într – o atmosferă distractivă, antrenantă şi motivantă.

Structura jocului didactic
Rol formativ
asimilare de noi
cunoştinţe

Prof. Ramona Mancu
Şcoala Gimnazială nr. 1 Matca, jud. Galaţi

Îmi stimulează
atenţia, ceea ce îmi
sustine energetic
toată activitatea
de învăţare

Îmi dezvoltă motivaţia,
ajutându-mă să înving
greutăţile, să fiu
perseverent şi să am
stăpânire de sine

Jocul
didactic
Conţinutul

Sarcina
didactică

Regulile
jocului

Rolul
jocului
didactic

JOC

TIC
IDAC
UL D

Rol informativ
exersarea şi
dezvoltarea proceselor
de cunoaştere:
memoria, imaginaţia,
gândirea, limbajul.

Îmi stimulează
comportamentul
de căutare activă
a soluţiilor

Îmi îmbogăţeşte viaţa
afectivă, deoarece în
cadrul jocului mă simt
acceptat aşa cum sunt,
înţeles şi parte a grupului

Acţiunea
de joc
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Metode interactive de predare în imagini
Metoda cubului
Şcoala Ghidigeni, jud. Galaţi
Prof. Adrian Negru

Defineşte viteza: formula, unitatea de
măsură, tip de mărime.

Este o strategie de predare utilizată pentru studierea unei teme, a unui subiect, a unei situaţii,
din mai multe perspective.
Metoda poate fi folosită în orice moment al lecţiei.
Oferă elevilor posibilitatea de a-şi dezvolta competenţele necesare pentru abordarea complexă
a diferitelor tematici educaţionale.

Modalităţi de realizare:
se realizează un cub, ale cărui feţe pot fi acoperite cu hârtie de culori diferite;
pe fiecare faţă a cubului se scrie câte una dintre următoarele instrucţiuni: descrie, compară,
analizează, asociază, aplică, argumentează;
este recomandabil ca feţele cubului să fie parcurse în ordinea prezentată, urmând paşii de la simplu
la complex.

3 Asociază
5 Aplică

4 Analizează

2 Compară
1 Descrie

6 Argumentează

FIŞA DE LUCRU PENTRU
METODA CUBULUI

Grupa 1
Argumentează:
1. Pe două linii paralele apropiate se află
două trenuri: T1 şi T2, precizaţi starea
fiecărui tren faţă de un observator O
aflat pe sol, faţă de un observator O1
aflat în trenul T1 şi faţă de un observator
O2 aflat în trenul T2, dacă trenurile se
mişcă în acelaşi sens, la fel de repede.
2. O bandă transportoare urcă cu viteza
de 3 m/s. Pe bandă este pusă o cărămidă
care alunecă în jos cu viteza de 2 m/s
faţă de bandă. Va ajunge cărămida sus?
După cât timp, dacă lungimea benzii este
de 20 m.

Compară:
a. Un mobil pleacă la ora 7 din B şi
ajunge la 10 în S. Distanţa dintre B şi S
este de 210 km.
b. Un al doilea mobil pleacă tot la ora 7
din B şi ajunge la ora 12 în S.

Grupa 5

Grupa 2

Analizează graficul din figură:

150

d(km)
B

100

B - Bucureşti
S - Slatina

D
C

50
Asemănări:

Deosebiri:

t(h)

A
8h

8h30

9h

9h30 10h

Grupa 6

Asociază:
Un avion cu reacţie a lăsat în urma sa o
dâră de condensare.
Un iepure rănit este găsit de un câine de
vânătoare după miros.
- Ce urmă lasă şoimii-n zbor-?
Ce urmă peştii-n apa lor?"
(G. Coşbuc, Moartea lui Fulger)
- La steaua care-a răsărit
E-o cale atât de lungă,
Că mii de ani i-au trebuit
Luminii sa ne-ajungă
(M. Eminescu, La steaua)

Grupa 3
Aplică:
1. La ce oră va ajunge în dreptul
kilometrului 74 o maşină, dacă de la
kilometrul
34
unde
se
afla
la ora 10 şi 45 min, a mers cu viteza
constantă de 80 km/h?
2. Un biciclist merge cu viteza constantă
20 m/s timp de 10s.
Ce distanţă parcurge?

Grupa 4
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Metode interactive de predare în imagini
Metoda cadranelor
Şcoala Gimnazială “Ion Creangă” Tălpigi, comuna Ghidigeni, jud. Galaţi
Prof. Chiţiga Gianina Felicia

Implementarea proiectului...
Eleme

nte d

e stat

istică

Structura cadrelor didactice participante la procesul de mentorat pe sexe

Metodă a gândirii critice, presupune trasarea pe mijlocul foii a două drepte perpendiculare, astfel încât să se
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Prin acest newsletter ne
propunem să informăm
finanţatorii, partenerii,
beneficiarii şi publicul larg
despre derularea acestui
proiect şi rezultatele
obţinute pe parcursul celor
3 ani de implementare.
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