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Predarea–învăţarea interactivă centrată pe elev

–

-

Prof. BĂDOI MARIA
Colegiul Tehnic „ALEXE MARIN”, Slatina, Olt
„Un profesor îşi pune amprenta asupra eternităţii; el nu poate
şti până unde ajunge influenţa lui.”
(Henry Brooks Adams)
La începutul secolului al XXI-lea, un grup important de pedagogi, psihologi, medici şi
dascăli acuză cu vehemenţă instituţia şcolară pentru lipsa ei de adecvare la nevoile copiilor şi
la cerinţele pieţei muncii. Şcoala, considerau ei, deformează copilul în loc să-l formeze, îi
închide orizontul în loc să i-l deschidă, îl obligă la nemişcare, lipsă de reacţie şi deci, nu-l
pregăteşte pentru viaţă.
Un raport relativ recent care sintetizează o serie de cercetări din mai multe domenii,
trage următoarele concluzii în legătură cu modul în care se produce învăţarea:
? Învaţarea presupune înţelegerea, iar aceasta înseamnă mai mult decât cunoaşterea faptelor.
Această afirmaţie este evidenţiată de comportamentele experţilor, indiferent de domeniul de
cunoaştere în care activează. Ei sunt experţi prin aceea că demonstrează:
• o bază solidă de cunoştinţe procedurale (adică moduri de operare cu informaţiile);
• înţelegerea faptelor, fenomenelor într-un cadru conceptual;
• organizarea cunoştinţelor astfel încât acestea să fie uşor accesate şi aplicate.
? Elevii construiesc cunoaşterea şi înţelegerea pe baza a ceea ce deja cunosc şi/sau cred.
Aceasta presupune că este esenţială aflarea bagajului de reprezentări pe care elevii le posedă,
căci invariabil, indiferent de natura lor, cunoştinţele vor influenţa învăţarea şcolară. De multe
ori, aceste elemente (de „pre-cunoaştere”, căpătate în contexte informale) sunt idei rezonabile
şi adecvate în diferite situaţii limitate. Dar ele pot fi şi aplicate impropriu în circumstanţe în
care nu pot funcţiona ca atare.
? Elevii formulează noile cunoştinţe prin modificarea şi rafinarea conceptelor lor curente şi
prin adăugarea de noi concepte la ceea ce cunosc deja. De fapt, elevii îşi modifică ideile când
acestea sunt nesatisfăcătoare pentru explicare, descriere, operare la modul general. Dacă
profesorul le predă, ca atare, un adevăr de nezdruncinat, mai mult ca sigur că preconcepţiile
despre care am vorbit anterior nu se vor modifica. Dacă însă elevii au posibilitatea să
descopere ei înşişi alternative plauzibile şi evident folositoare, atunci încep să-şi rafineze
achiziţiile anterioare şi să adauge unele noi.
? Învăţarea este mediată de mediul social în care elevii interacţionează unii cu alţii. Elevii
benefi- ciază de oportunităţile de a-şi împărtăşi şi confrunta ideile cu alţii. În acest proces,
ideile individuale se reconstruiesc şi înţelegerea se adânceşte.
? Învăţarea eficientă necesită preluarea de către elevi a controlului asupra propriei învăţări.
Elevii de succes ştiu când au nevoie de informaţii suplimentare şi când au înţeles ceva. Ei sunt
metacognitivi, adică sunt conştienţi şi capabili de monitorizarea ideilor, gândurilor şi
cunoştinţelor lor.
? Transferul – capacitatea de a aplica cunoştinţe în situaţii noi – este afectat de gradul în care
elevii învaţă-pentru-înţelegere (şi învaţă-cu-înţelegere!).
Fără îndoială, este adevărat că acela care învaţă trebuie să-şi construiască cunoaşterea
prin intermediul propriei înţelegeri şi că nimeni nu poate face acest lucru în locul său. Dar nu
este mai puţin adevărat că această construcţie personală este favorizată de interacţiunea cu
alţii care, la rândul lor, învaţă. Altfel spus, dacă elevii îşi construiesc cunoaşterea proprie, nu
înseamnă însă că fac acest lucru singuri, izolaţi. Să nu uităm că omul este o fiinţă fundamental
socială. Promovarea învăţării active presupune şi încurajarea parteneriatelor în învăţare. În

CHIMIA ÎN VIA? A DE ZI CU ZI

-

–

Aida Alexandrescu –elevă Liceul Teoretic TUDOR VLADIMIRESCU
Alexandra Marcu - elevă Liceul Teoretic TUDOR VLADIMIRESCU
Daniela Holban- profesor Liceul Teoretic TUDOR VLADIMIRESCU
Rezumat
Chimia este o ?tiin?ă fundamentală a naturii care studiază materia ?i forma chimică de
mi?care a materiei, concretizată prin transformările calitative ale particulelor. Aceste
transformări au existat ?i s-au manifestat în natură odată cu existen?a materiei nu numai la
nivelul Terrei, ci la nivelul Universului. Defini?ia medicamentului: „orice substan?ă sau
combina?ie de substan?e care poate fi folosită sau administrată la om, fie pentru restabilirea,
corectarea sau modificarea func?iilor fiziologice prin exercitarea unei ac?iuni farmacologice,
imunologice sau metabolice, fie pentru stabilirea unui diagnostic medical.” Fenomene
precum acrirea laptelui, fermentarea sucurilor dulci, ac?iunea otrăvitoare a unor plante,
alinarea durerilor cu ajutorul unor extracte vegetale au atras aten?ia omului primitiv. Exemple
de substan?e anorganice folosite în scop terapeutic: NaHCO3 (carbonat acid de sodiu)–
neutralizează excesul de acid din stomac (arsuri stomacale); H3BO3 (acid boric) – se adaugă
în solu?iile oftalmice, deoarece corectează pH-ul solu?iei la valoarea 5, apropiată de pH-ul
lichidului lacrimal; Al(OH)3 (hidroxid de aluminiu) – antiacid, adsorbant ?i astringent; se
utilizează singur sau asociat cu Mg(OH)2 în preparate antiacide, în tratamentul gastritei sau al
ulcerului. Exemple de substan?e organice folosite în scop terapeutic: aspirina(acidul
acetilsalicilic), vitamina C, otetul. Pentru a evidentia o serie de experimente chimice din
“culisele” vie?ii de zi cu zi, am efectuat cateva teste legate de :
·
1. Coagularea laptelui
·
2. Oxidarea cartofului
·
3. Evidentierea Efever?cen?ei
1 .
2.
3.
In laboratorul vietii, chimia este maestrul care manageriaza orice transformare
cotidiana!
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METODE TRADIŢIONALE ȘI COMPLEMENTARE DE EVALUARE
Dima Anişoara – Colegiul Tehnic Metalurgic, Slatina, jud. Olt
Ţîrcomnicu Dana – Colegiul Tehnic Metalurgic, Slatina, jud. Olt
Metodele de evaluare reprezintă căile de acţiune pe care le urmează profesorul şi
elevii şi care conduc la punerea în aplicare a oricărui demers evaluativ, în vederea colectării
informaţiilor privind procesul şi produsul învăţării, prelucrării şi valorificării lor în diverse
scopuri. Metodele de evaluare sunt importante în raport cu situaţiile educaţionale în care sunt
folosite. Importanţa lor se stabileşte îndeosebi după modul de aplicare în situaţiile cele mai
potrivite. Fiecare metodă, tehnică sau instrument de evaluare prezintă avantaje şi
dezavantaje. Ele vizează capacități cognitive diferite şi, în consecinţă, nu oferă toate aceleaşi
informaţii despre procesul didactic. Datorită acestui fapt, dar şi diversităţii obiectivelor
activităţii didactice, nicio metodă şi niciun instrument nu pot fi considerate universal valabile
pentru toate tipurile de competenţe şi toate conţinuturile.
Dintr-o perspectivă a evoluţiei evaluării spre procesele de învăţare - „obiecte”
specifice ale educaţiei cognitive - se justifică pe deplin complementaritatea metodelor
tradiţionale şi a celor alternative de evaluare, fiecare categorie dovedind virtuţi şi limite.
1. Lisievici, Petru, 2002, Evaluarea în învăţământ. Teorie, practică, instrumente, Editura
ARAMIS, Bucureşti;
2. Neacşu, I.; Stoica, A. (coord), 1998, Ghid general de evaluare şi examinare, M.I., CNEE,
Aramis, Bucureşti;
3. Cucoş, Constantin, 2008, Teoria şi metodologia evaluării, Editura Polirom, Iaşi
4. Potolea, Dan, Neacşu, Ioan; Radu, I.T., 1996, Reforma evaluării în învăţământ,
Bucureşti, EDP;
5. Potolea, Dan, Păun E. Coord), Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2002;
6. Radu, I. T., 2000, Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti;
7. Stoica, Adrian (coord), 2001, Evaluarea curentă şi examenele. Ghid pentru profesori,
Prognosis, 2001;
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METODA CUBULUI – METODA MODERNĂ

–

-

Prof. Enache Mădălina
Colegiul Tehnic ,,Metalurgic’’ Slatina
Metoda cubului este o metoda interactivă de predare care se folose?te atunci când se
dore?te exploatarea unui subiect din mai multe perspective.
Etape:
Ø Se realizează în cub ale cărui feţe pot fi acoperite cu hârtie de culori diferite;
Ø Pe fiecare faţă a cubului se scrie câte una dintre următoarele instrucţiuni: DESCRIE,
COMPARĂ, ANALIZEAZĂ, ASICIAZĂ, APLICĂ, ARGUMENTEAZĂ;
Ø Se poate lucra în perechi sau în grupuri restrânse;
Ø Este recomandabil ca feţele cubului să fie parcurse în ordinea prezentată urmând
paşii de la simplu la complex.
Avantajele acestei metode sunt acelea că stimulează atenţia şi gândirea, oferă
posibilitatea elevilor de a-şi dezvolta competenţele necesare unei abordări complexe şi
integratoare, lucrul individual, în echipe sau participarea întregii clase la realizarea cerinţelor
cubului ?i este o provocare şi determină o întrecere în a demonstra asimilarea corectă şi
completă a cunoştinţelor.
Metodele activ-participative au însă şi dezavantaje: necesită o pregătire mai
riguroasă şi mai îndelungată, nu pot fi folosite în cadrul oricărei lecţii, bagajul informaţional
este mai mic, necesită atenţia sporită a elevilor dar şi capacitatea lor de a face conexiuni şi
de a descoperi singuri răspunsurile.

Învăţarea creativă presupune existenţa unui potenţial creativ al elevului, manifestat
în receptivitatea faţă de nou, curiozitatea ştiinţifică, nonconformism, originalitate, capacitate
de elaborare, fluenţă şi divergenţa gândirii, imaginaţie creatoare, inventivitate.
Atât metodele tradiţionale, cât şi cele alternative de predare- învăţare sunt
fundamentale pentru buna desfăşurare a activităţii didactice.
Profesorului îi revine sarcina de a selecta atât metodele moderne cât şi cele
tradiţionale ce pot fi folosite eficient în lecţiile de dobândire de noi cunoştinţe şi în lecţiile
de evaluare a cunoştinţelor şi abilităţilor.
BIBLIOGRAFIE
1. Cerghit, I., Metode de învăţământ, ed. a III-a, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1997;
2. Pintilie, Mariana, Metode moderne de învăţare-evaluare, Editura Eurodidact, ClujNapoca, 2003;

3. Silvia Breben , Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga ( s.a.)
“ Metode interactive de grup”. Ghid metodic pentru învăţământul preşcolar,
Editura Arves, Craiova.
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EVALUAREA CU AJUTORUL CHESTIONARELOR VIRTUALE
Prof. Mik Mihaela Evelina
Clubul Copiilor Huşi
Evaluarea are un rol bine stabilit în procesul de învăţământ. Evaluarea poate fi
punctul final într-o succesiune de activităţi ce urmăresc formarea la elevi a unui
comportament corespunzător în situaţii variate, dar are şi rol de feed-back, putând fi un
indicator al stadiului de înţelegere şi acumulare a cunoştinţelor.
În evaluarea clasică se folosesc probele orale, probele scrise sau probele practice.
Printre principalele metode alternative de evaluare, al căror potenţial formativ susţine
individualizarea actului educaţional, prin ajutorul acordat elevului şi care contribuie la
formarea acestuia, se numără observarea sistematica a activităţii şi comportamentului
elevilor, investigaţia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea.
În cadrul orelor desfăşurate la cercurile din palatele si cluburile elevilor evaluarea
este prezentă, dar într-o formă mascată, astfel încât elevii să nu se simtă stresaţi sau
constrânşi. Aici predomină activităţile de relaxare, de învăţare prin joc, de consolidare a
cunoştinţelor prin mijloace alternative. Elevii sunt antrenaţi în diferite competiţii în care
majoritar este aspectul ludic. Creativitatea are prioritate.
O modaliate de verificare şi consolidare a cunoştinţelor elevilor o reprezintă
chestionarele virtuale care se pot crea pe platforma www.classtools.net. Aici, cu ajutorul
aplicaţiei „Arcade game generator” se pot crea chestionare virtuale pe diferite teme, care vor
fi transformate în jocuri video. Aceste chestionare pot fi create de profesor, însă, sunt mult
mai solicitante atunci când sunt create de către elevi.
Pentru a crea aceste chestionare virtuale este necesară întocmirea unui set de întrebări
şi răspunsuri. Numărul minim de întrebări este de 10.
Atunci când sunt antrenaţi elevii să creeze astfel de jocuri, mai întâi trebuie să-şi
aleagă tema, iar mai apoi să-şi structureze informaţiile referitoare la această temă, astfel încât
să formuleze întrebări şi răspunsuri corecte.
După formularea setului de întrebări şi răspunsuri, acesta este inclus în aplicaţie.
Urmând paşii indicaţi de către aplicaţie, se crează un set de şapte jocuri video. În jocul video
intitulat „Flashcards” elevii îşi pot consolida cunoştinţele, iar în celelalte şase jocuri video
îşi pot verifica cunoştinţele.
Un exemplu de astfel de joc îl găsiţi la următoarea adresă:
http://www.classtools.net/widgets/quiz_21/Atomul_TpI44.htm.
Avantajul acestor chestionare - jochuri video este acela de a fi prezentate într-o formă
antrenantă, amuzantă şi atractivă. Îi dă posibilitatea elevului să răspundă la întrebări în ritmul
propriu, însă sunt şi jocuri contra timp, stimulându-l pe elev să se concentreze şi să dea
randament maxim în timp limitat.
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Experimentul de laborator – modalitate activă de învățare

-

Diplaşu Elena, Bogdan Crina
Liceul Tehnologic „Ion I C Brătianu”, Bucureşti
Experimentul de laborator este o metodă de dobândire de cunoştinţe şi de formare de
priceperi şi deprinderi de muncă intelectuală şi practică care produce o intensă antrenare a
elevilor şi o participare deosebit de activă a acestora în procesul instructiv-educativ care are
la bază intuiţia. [1]
Experimentul este calea fundamentală de predare-învățare-evaluare a chimiei, a
fizicii, fiind considerat un stâlp de susţinere al metodelor active. Profesorul trebuie să
motiveze și să antreneze elevii atât în observarea directă a unui experiment, cât şi în
realizarea individuală sau pe grupe a acestuia. Fiecare experiment trebuie să implice
procesele gândirii care se vor concretiza în interpretarea fenomenelor pe care elevul le
observă, deducerea concluziilor ce se desprind, analiza şi/sau compararea datelor
experimentale obţinute, generalizarea unor situații particulare, transferul informațiilor
obținute în alte contexte teoretice sau practice, realizarea legăturii dintre domeniul teoretic şi
cel aplicativ. [3] Experimentul presupune activităţi prin care elevul este provocat la o
reconstituire şi modificare a unor fenomene şi procese, pentru a le studia.
Ca metodă de investigare a realităţii – experimentul de laborator - fie că este direct
sau indirect, folosită în predare, învăţare și evaluare, are o deosebită valoare formativă,
deoarece dezvoltă elevilor spiritul de observare, de investigare, capacitatea de a înţelege
esenţa obiectelor, a proceselor și a fenomenelor, capacitatea de a prelucra şi de a interpreta
datele experimentale, interesul de cunoaştere etc.
Rolul profesorului este să dirijeze executarea unor activități de către elevi, în scopul
asigurării unui suport concret-senzorial, care va facilita observarea și chiar cunoaşterea unor
aspecte ale realităţii.
Lecția de lucrări de laborator este destinată activității independente a elevilor, pentru
fixarea cunoștințelor, pentru formarea abilități practice. Lecțiile de chimie, de fizică prin
lucrări de laborator sunt cele mai importante, deoarece valoarea lor instructiv-educativă nu
poate fi înlocuită de niciun alt tip de activitate în procesul cunoașterii [6].
În cadrul lecțiilor de laborator sarcinile didactice sunt specifice, ca de altfel și locul
particular (laboratorul) în care se desfășoară activitatea propusă. Pentru a-și atinge scopul este
necesar ca lucrările de laborator să fie bine organizate. Este foarte important să se reliefeze
existența unei legături strânse între cunoștințele predate și experimentele ce urmează a se
efectua. Experimentele alese vor fi simple și sugestive, pentru a concretiza rapid cunoștințele
teoretice ce vor fi fixate. Lucrările de laborator vor fi organizate, pe cât posibil, pentru a se
executa individual.
Evaluarea capacităţii elevilor de a aplica anumite cunoştinţe teoretice, cât şi gradul de
dobândire a priceperilor şi deprinderilor de ordin practic, se face prin intermediul probelor
practice. Acestea oferă posibilitatea elevului de a-şi dezvolta atât competenţe generale
(comunicare, analiză, sinteză, evaluare), cât şi specifice (manipularea datelor şi a
instrumentelor de lucru, interpretarea rezultatelor). [9]
În vederea obținerii finalității dorite, la începutul anului școlar, elevii trebuie să
cunoască: tematica lucrărilor practice; modul în care se va face evaluarea (baremele de
evaluare); condiţiile în care se vor realiza aceste activităţi.
Modalitățile de realizare a experimentului de laborator sunt diverse și necesită tehnici
de lucru bine puse la punct, bazate pe reguli generale a căror însuşire permite adaptarea la
orice condiţii. De aceea, înainte de efectuarea experimentelor din fişa de lucru, se reamintesc
elevilor:

-
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TENDINŢE ÎN MODERNIZAREA EVALUĂRII ŞCOLARE

-

Prof.Ghiţescu Alina-Adriana - Liceul Teoretic “Lucian Blaga”, Bucureşti
Caracteristica esenţială a activităţii evaluative o reprezintă astăzi abordarea acesteia atât în
termeni de procese, cât şi de proceduri privind măsurarea rezultatelor învăţării. Activitatea
presupune desfăşurare, procesualitate, reglare, autoreglare etc.
Permanent există un echilibru între învăţarea ca proces şi învăţarea ca produs; între aspectele
sumative, clasificatoare, certificatoare şi cele care permit identificarea cauzelor/dificultăţilor
întâmpinate de elevi în învăţare, precum şi între mecanismele reglatorii şi cele autoreglatorii.
La nivelul clasei de elevi se insistă pe anumite inovaţii, rezultate din
complementaritatea metodelor tradiţionale (evaluări orale, scrise, probe practice etc) cu
altele noi, moderne (portofoliul, proiectul, investigaţia, autoevaluarea etc), în fapt
alternative.
Există tendința de elaborare a probelor prin integrarea de „itemi obiectivi,
semiobiectivi şi subiectivi”, prin realizarea şi aplicarea de matrici de evaluare, de statistici
privind evoluţia rezultatelor elevilor, de diminuare a erorilor mai frecvente în procesul
evaluativ.
Toate schimbările reale sau preconizate în cadrul sistemelor actuale, europene sau
transeuropene de evaluare a progresului şcolar acoperă întreaga problematică majoră a
evaluării, sintetizată de întrebările: 1). Ce se evaluează?, 2). De ce?, 3). Cum?, 4). Cu ce
agenţi?, 5). Când?, 6). Cu ce costuri?. Dincolo de răspunsurile „clasice” pe care le găsim în
manualele consacrate evaluării, se conturează noi răspunsuri sau cel puţin sunt formulate noi
accente. Acestea, pe ansamblu, configurează o nouă paradigmă a evaluării şcolare, care are
implicaţii asupra politicilor şi practicilor educaţiei.
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METODE ACTIVE ÎN EDUCAŢIE - METODA MOZAIC

-

PROFESOR ZAMFIRACHE NICOLETA ELA
COLEGIUL TEHNIC „ALEXE MARIN”, SLATINA
METODELE ACTIVE ÎN EDUCAŢIE sunt metode moderne, participative,
punând accent pe colaborarea elevilor, fiind deci centrate pe elev, nu pe profesor şi vizează
dezvoltarea personală a elevului care, construind şi descoperind cunoştinţele, se construieşte
şi se descoperă pe sine; acest dublu traseu orientat face posibilă iniţierea, dar şi iniţiativa
elevilor. Varianta dimensionată social a metodelor active este metoda învăţării prin
colaborare, prin munca în grupe, clasa este transformată dintr-un grup amorf într-o
colectivitate dinamică şi coerentă.
În acelaşi timp, metodele active sunt metode de eficientizare a învăţării având drept
scop dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare ale elevilor, fără a fi neglijate însă
activităţile de asimilare de cunoştinţe teoretice.
Aceste metode acordă un spaţiu larg iniţiativei elevilor, fiind demersuri didactice
interactive, nu pasive. Elevii vor corela ansamblul de cunoştinţe teoretice (savoirs) cu
capacităţile de a utiliza cunoştinţele (savoir-faire), exersându-şi astfel competenţa umană
fundamentală, şi anume, competenţa de comunicare.
METODA MOZAIC (eng. jigsaw puzzle ,,mozaic”)
Metoda „mozaic” (metoda grupurilor interdependente) este o metodă prin care se
promovează învăţarea prin colaborare şi cooperare între elevi (team-learning), ea presupune
ca elevii să se ajute unii pe alţii să înveţe. Poate fi utilizată atunci când elevii citesc un text,
ascultă o prezentare sau realizează un studiu de grup, în orice domeniu din curriculum şi cu orice
grupă de vârstă. Ca şi alte activităţi de învăţare prin cooperare, metoda Mozaic foloseşte grupuri
casă (iniţiale) şi grupuri de experţi.
Metoda Mozaic îi ajută pe toţi elevii să studieze şi să înveţe întregul material. Ei devin
„experţi” pe măsură ce „predau” unul altuia părţi din materialul care trebuie învăţat. În acest mod,
fiecare elev are un rol activ în procesul de predare şi învăţare şi experimentează înţelegerea şi
gândirea la nivel înalt. Este bine ca grupurile să fie formate din patru-cinci membri. Aceste
grupuri trebuie să fie formate din elevi cât mai diferiţi. Merită să ne ocupăm să îi învăţăm pe elevi
să lucreze eficient în grupuri, în special în grupul „casa”.
Metoda Mozaic poate fi utilizată pe parcursul unei singure lecţii, de cincizeci de minute,
sau pe parcursul mai multor lecţii. Pentru a câştiga timp, elevii pot citi materialul acasă sau asculta
lecţia sau efectua experienţele la şcoală în altă zi, pentru a avea mai mult timp pentru activităţile
de tip mozaic. Ar fi bine să fie pregătite din timp întrebările care să conducă discuţiile în grupurile
de experţi. Aceste întrebări pot fi scrise pe tablă sau tipărite şi împărţite grupurilor. Elevilor li se
poate da un material de citit, dar de asemenea li se poate prezenta un subiect, sau pot fi antrenaţi în
alte tipuri de activităţi stimulante.
Există două variante ale acestei metode: mozaic I şi mozaic II.
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Tehnologii educaţionale prin INTERNET

Andrei Valeria– Liceul Teoretic “Lucian Blaga”, București

Mihăilescu Irina – Liceul Teoretic “Lucian Blaga”, București

Îmbunătăţirea impresionantă a performanţelor sistemelor de calcul şi dezvoltarea

pachetelor de aplicaţii, extinderea reţelelor de calculatoare şi explozia informaţională
datorată internetului au condus la globalizarea societăţii informaţionale, acest fapt fiind

însoţit şi de creşterea dorinţei de cunoaştere a oamenilor. În acest context, internetul a
devenit un instrument foarte puternic, din ce în ce mai util în multe domenii, fiind extrem

de folositor şi în implementarea tehnologiilor educaţionale. În prezent, internetul poate fi
exploatat la maximum de către întreg personalul didactic, în condiţiile în care apar
permanent noi tehnologii on-line pentru instruire. Mai mult, internetul a reprezentat unul
din motoarele evoluţiei continue a societăţii informaţionale, în domeniul educaţiei

simţindu-se, de asemenea, nevoia acută de integrare a unor noi strategii şi tehnologii care
să menţină acest domeniu în consonanţă cu evoluţia societăţii.

Folosind instrumente specifice internet, tehnica WebQuest propune o nouă metodă

de lucru, care are drept fundament ideea constructivistă de elaborare prin efort personal a

propriei cunoaşteri, un model de căutare în spaţiul web, ce include, în acelaţi timp, şi
elemente de învăţare prin cooperare.

Scopul unei lecții WebQuest este de a descoperi orizonturi noi, punând bazele

autocunoașterii, lucrului în echipă, descoperirii de informații noi; de a învăța să adreseze
întrebări, să caute raspunsuri, să iși imagineze și să găseasca soluții, lucruri pe care elevii le
vor face tot restul vieții.
Bibliografie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dodge, B.: Some thoughts about WebQuest
webquest.sdsu.edu/
www.thirteen.org/edonline/concept2class/month8/index_sub3.html
www.cfievalladolid2.net/thinkweb
www.teachereducation.com/webout.html
G. Gorghiu, L. Gorghiu, V. R. González, A. García de la Santa, Proiectele
WebQuest în clasă – o analiză de impact
7. Blanco, S.: About WebQuest. On-line Course Guide., February 2003.
8. Alexandrescu, T.: WebQuest "Apa - sursa si resursa a vietii", Iunie 2003.
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METODE DE ÎNVĂŢARE CENTRATE PE ELEV UTILE LA
SISTEMATIZAREA CUNOSTINŢELOR DE CHIMIE

-

Prof. Daniela - Elena Mihalcea
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”, Bucureşti, sector 2
Motto: “Oferă elevilor o mai mare autonomie şi un control sporit cu privire la
disciplinele de studiu, la metodele de învăţare şi la ritmul de studiu.” (Gibbs)
Învăţarea centrată pe elev reprezintă o abordare care presupune un stil de învăţare
activ şi integrarea programelor de învăţare în funcţie de ritmul propriu de învăţare al
elevului. Elevul trebuie să fie implicat şi responsabil pentru progresele pe care le face în
ceea ce priveşte propria lui educaţie.
Pentru a avea cu adevărat elevul în centrul activităţii instructiv-educative,
profesorul îndeplineşte roluri cu mult mai nuanţate decât în şcoala tradiţională. În
abordarea centrată pe elev, succesul la clasă depinde de competenţele cadrului didactic de a
crea oportunităţile optime de învăţare pentru fiecare elev. Astfel, în funcţie de context,
profesorul acţionează mereu, dar adecvat şi adaptat nevoilor grupului.
Avantajele învăţării centrate pe elev sunt:
ü Creşterea motivaţiei elevilor, deoarece aceştia sunt conştienţi că pot influenţa
procesul de învăţare;
ü Eficacitate mai mare a învăţării şi a aplicării celor învăţate, deoarece aceste abordări
folosesc învăţarea activă;
ü Învăţarea capătă sens, deoarece a stăpâni materia înseamnă a o înţelege;
ü Posibilitate mai mare de includere - poate fi adaptată în funcţie de potenţialul
fiecărui elev, de capacităţile diferite de învăţare, de contextele de învăţare specifice.
Metodele de învăţare centrată pe elev fac lecţiile interesante, sprijină elevii în
înţelegerea conţinuturilor pe care să fie capabili să le aplice în viaţa reală.
Printre metodele care activează predarea-învăţarea sunt şi cele prin care elevii
lucrează productiv unii cu alţii, îşi dezvoltă abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc. Ele pot
avea un impact extraordinar asupra elevilor datorită denumirilor, caracterului ludic şi oferă
alternative de învăţare cu ,,priză” la elevi.
În vederea dezvoltării gândirii critice la elevi, trebuie să utilizăm, cu precădere
unele strategii activ-participative, creative. Acestea nu trebuie rupte de cele tradiţionale, ele
marcând un nivel superior în spirala modernizării strategiilor didactice. Din multitudinea
de metode moderne specifice învăţării active, metoda cubului şi metoda turul galeriei sunt
două metode care pot fi aplicate cu succes împreună la orele de chimie pentru
sistematizarea cunoştinţelor, de exemplu la lecţia „Alcani – alchene, studiu comparativ”.
Pot susţine cu convingere că beneficiarii învăţământului centrat pe elev sunt elevii
deoarece, aşa cum spune “crezul instruirii active”: “Ce aud - uit; Ce aud şi văd - îmi
amintesc puţin; Ce aud, văd şi întreb - încep să înţeleg; Ce aud, văd, întreb şi exersez îmi însuşesc şi deprind; Ceea ce pun în practică învăţ cu adevărat”.
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NUTRITIA ADOLESCENTILOR PRIN LUPA CHIMIEI
Diana Matache- eleva Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu
Maria Vasilescu - eleva Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu
Daniela Holban – profesor Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu

-

Se poate spune cu certitudine că majoritatea copiilor și adolescenților nu își
selectează cu atenție alimentele pe care le consumă, rezultând astfel o alimentație
defectuoasă. În mare parte tindem să ne alegem alimentele după aspect, gust sau miros
fără a fi informați cu privire la cnținutul acestora, care poate fi nociv pentru organism.
De cate ori nu ne alegem locații în care se vând produse fast food, ca punct de
intalnire ? Deși inițial nu ne propuneam să și mâncăm acolo, când ajungem pe tărâmul
fast food-ului fiind parcă ademeniți de mirosul și/sau de imaginea promovată prin
reclamele atent elaborate ne hotărâm să comandăm ceva fără a realiza ce « bombă
chimică » va urmă să bombardeze organismul nostru. Dar oare din ce este alcătuit din
punct de vedere chimic faimosul hamburger ?
Chifla pufoasă: făină alba, îmbogațită cu niacină, fier, tiamină, riboflavină și
acid folic, sirop de porumb bogat în fructoză – zahăr, drojdie, ulei de soia sau de rapiță,
gluten din grâu, sulfat de calciu, carbonat de calciu, sulfat de amoniu, clorură de
amoniu, “balsam” pentru cocă ce poate conține una sau mai multe substanțe chimice
precum: Sodium Stearoyl-2-Lactylate (SSL), acid ascorbic, azodicarbonamidă, mono și
digliceride ale acizilor grași, monogliceride E-uri, fosfat de monocalciu, enzime, gumă
de guar, peroxid de calciu, propionat de calciu sau de sodiu, lecitina.
Singurele
substanțe fără potențial nociv din componența acesteia sunt sarea, laptele și crema de
lapte.Practicând un sport de echipă mi-am dorit foarte mult să îmi ajut coechipierele să
înțeleagă cât de nocive sunt aceste produse tip fast food
În afara produselor de tip fast-food, numeroase alimente ori preparate consumate
frecvent de către noi pot fi intr-o măsură variabilă nesănătoase. De exemplu, realizand o
analiză din punct de vedere chimic, nici pâinea prjită cu margarină și brânză rasă pe
care o mâncăm atunci cand nu ne simțim bine nu este tocmai sănătoasă.
Vom analiza astfel pe rând și vom începe cu pâinea prăjită. În cazul în care
pâinea este lăsată în prăjitor până se înnegrește, atunci aceasta suferă anumite
modificări care pot fi nocive pentru organism. Prăjirea pâinii până în exces (până la
atingerea culorii negre) duce la alterarea vitaminei B pe care pâinea albă o conține, dar
și la creșterea conținutului unui compus chimic numit acrilamidă care s-a dovedit a fi
cancerigen. Daca pâinea este prăjită până când aceasta devine maronie, atunci nu
trebuie să ne facem griji pentru efectul ei cancerigen. Însă, deși pâinea prăjită corect nu
are efect cancerigen, ea nu are tocmai un efect benefic asupra organismului. Mulți
oameni folosesc margarina în loc de unt, dar nimeni nu conștientizează ce este de fapt
margarina. Deși acest produs este vândut pe piața alimentară, cercetătorii nu se pot
hotărî dacă îl pot plasa în categoria plasticelor sau a alimentelor. De atunci, margarina a
fost îmbogățită cu tot soiul de coloranți, aromatizanți și vitamine sintetice și
transformată astfel într-un produs devenit foarte toxic din cauza proceselor de
hidrogenare și apoi de inter-esterificare. Este mai usor să nu citim o listă de
ingrediente, dar este mai util să pierdem 5 minute pentru a ne da seama ce mâncăm cu
adevărat.
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Evaluarea formativă a elevilor prin intermediul metodelor
moderne

Prof.Petculescu Dana
Colegiul Tehnic Metalurgic, SlatinaOlt

Societatea contemporană este într-o continuă schimbare, motiv pentru care apar
modificări ?i în sistemul educa?ional, adică în învă?ământ.
Orice metodă de evaluare prezintă atât virtuţi/ avantaje, cât şi dezavantaje, ceea ce
face necesară conceperea unui sistem de metode, în cadrul căruia, avantajele acestora să
fie valorificate optim, iar dezavantajele să fie diminuate sau chiar înlăturate, astfel încât
evaluarea să devină cît mai obiectivă.
O taxonomie a metodelor de evaluare este următoarea:
A.Metode de evaluare tradiţionale:
· Metode de evaluare orală
· Metode de evaluare scrisă
· Metode de evaluare practică
B.Metode de evaluare alternative/ complementare :
· Autoevaluarea
· Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor
în clasă
· Investigaţia
· Proiectul
· Portofoliul
· Înregistrarea standardizată a rezultatelor şcolare

Bibliografie
Potolea Dan, Manolescu, Marin, 2006, Teoria şi practica evaluării educaţionale,
Proiectul pentru Învăţământul Rural, Bucureşti
Potolea, Dan, Păun E. Coord), Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2002;
Radu, I. T., 2000, Evaluarea în procesul didactic, EDP, Bucureşti;
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METODE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PROF. MARIA RĂDUȚ

COLEGIUL TEHNIC „ ALEXE MARIN”, SLATINA, OLT

Metodele de învăţământ sunt acele căi prin care elevii ajung, în procesul de
învăţământ, sub coordonarea educatorilor, la dobândirea de cunoştinţe, deprinderi, la
dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi la valorificarea aptitudinilor specifice.
Metodă - un plan de acţiune, o succesiune de operaţii realizate în vederea atingerii
unui scop
- un instrument de lucru în activitatea de cunoaştere şi de formare a
abilităţilor
- este o tehnică de care profesorul şi elevii se folosesc pentru efectuarea
acţiunii de predare-învăţare; ea asigură realizarea în practică a unei activităţi proiectate
mintal, conform unei strategii didactice.
Funcţii ale metodelor de învăţământ:
•
cognitivă - de dirijare a cunoaşterii în scopul însuşirii unor cunoştinţe;
•
normativă - aspecte metodologice, respectiv, modul cum să predea
profesorul şi cum să înveţe elevul;
•
motivaţională - de stimulare a interesului cognitiv, de susţinere a procesului
de învăţare;
•
formativ-educativ-compensatorie- de exersare, antrenare şi dezvoltare a
proceselor psihice.
SITOGRAFIE:

https://www.scribd.com/doc/22489700/Metode-de-invatare
http://andrei.clubcisco.ro/cursuri/f/f-sym/2ds/curs4.pdf

http://dppd.ulbsibiu.ro/ro/cadre_didactice/adriana_nicu/cursuri/Pedagogie%202_curs_3_M
etode%20si%20mijloace%20de%20invatamant.pdf

http://www.ccponline.ro/exemplu/exemplu_de_resurse_teoretice.pdf
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UTILIZAREA TIC ÎN EDUCAŢIA COPIILOR CU CERINŢE
EDUCAŢIONALE SPECIALE

-

Niculescu Mihaela-Carmen – Liceul Teoretic Lucian Blaga

Intervenţia TIC în educaţie poate începe de la simple medii de livrare de informaţie
sau instrumente de scriere (procesoarele de text) şi poate ajunge la concepte avansate de
predare prin intermediul tehnologiilor, e-learning.
Datorită dezvoltării tehnologiilor de comunicare, informaţia este accesibilă pentru un
număr din ce în ce mai mare de persoane şi în diverse forme. Este cunoscut impactul pe care
îl au în instruirea personală, cursurile online sau diverse alte modalităţi de livrare a
informaţiei, în funcţie de ceea ce îşi doreşte navigatorul de internet. Sursele de informaţii sunt
abundente, iar mijloacele de comunicare deschid noi posibilităţi pentru profesori şi elevi
pentru procesele de predare/învăţare.
Rezultate concrete:
§ elaborarea politicii de utilizare a TIC în învăţământ;
§ apariţia TIC, ca şi disciplină seprată de informatică;
§ schimbări în evaluarea la Bacalaureat prin apariţia examenului de competenţe digitale;
§ stimularea utilizării TIC în medii defavorizate, ca premiză a egalizării şanselor de
acces la educaţie;
§ creşterea semnificativă a proiectelor vizând dezvoltarea competenţelor în IAC;
§ includerea în noua lege a educaţiei naţionale a cerinţelor specifice societăţii
informaţionale;
Integrarea României în Uniunea Europeană presupune racordarea la sistemul de
valori, specific comunităţii economice a acesteia. În perioada de după aderare, domeniul
educaţional s-a confruntat cu provocarea corelării modului de abordare care să permită
creşterea competitivităţii tinerilor absolvenţi, pe de o parte şi a adulţilor pe de altă parte pe
piaţa muncii din UE. Mai mult, conceptul de globalizare a accentuat necesitatea unei
schimbări fundamentale în paradigma educaţională.
Rolul TIC în dobândirea competenţelor cheie este esenţial în contextul accesului pe
piaţa muncii într-o societate globalizată.
Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor este tot mai mult folosită în scop
educaţional prin mijloace de prezentare, stocare şi procesare a informaţiei. Această tehnologie
este deosebit de valoroasă în procesul de învăţare a copiilor şi în mod deosebit a celor cu
cerinţe educaţionale speciale (CES). De aceea, folosirea TIC este de mare importanţă pentru
aceşti copii, reuşind ca prin folosirea unei taste să indice o alegere, să exprime dorinţe,
necesităţi.
Microsoft a identificat nevoia persoanelor cu dizabilitati şi a pus bazele unui cadru de
lucru (framework) care interogat va spune oricui îl interoghează ce anume se întâmplă la un
moment dat. Desigur că acestui cadru de lucru trebuia cineva să îi comunice ce se întâmplă,
iar această sarcină a căzut în seama dezvoltatorilor de aplicaţii, care, mai mult sau mai puţin
disciplinaţi, au ţinut cont sau nu de acest fapt. Astfel s-au dezvoltat următoarele tipuri de
tehnologii:
§ Tehnologii asistive
§ Tehnologii de acces
§ Tehnologii adaptive
§ Tehnologii de recuperare
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Tehnică şi chimie - Coroziunea şi metode de prevenire

Surdu Elena, profesor inginer, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, Bucureşti
Petrescu Ruxandra, profesor inginer, Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu”

Studiul sau ştiinţa materialelor reprezintă un domeniu interdisciplinar ce implică
studiul şi aplicarea ştiinţelor fundamentale - matematică, fizică (cu ramurile sale mecanica,
optica, magnetism si electricitate), chimie, biologie, în slujba ştiinţelor aplicate - de la
agricultură, arhitectură, informatică, medicină, ştiinţe inginereşti (de materiale, mecanică,
electronică şi telecomunicaţii, automatică) la tehnica militară şi aerospaţială.
Metodele de învăţare centrate pe elev fac lecţiile interesante, ajută elevii să realizeze
judecăţi de substanţă, sprijină elevii în înţelegerea conţinuturilor pe care să fie capabili să le
aplice în viaţa reală.
Printre metodele care activează predarea-învăţarea sunt şi cele prin care elevii
lucrează productiv unii cu alţii, îşi dezvoltă abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc. Ele pot
avea un impact extraordinar asupra elevilor datorită denumirilor, caracterului ludic şi oferă
alternative de învăţare cu ,,priză” la copii.
În vederea dezvoltării gândirii critice la elevi, trebuie să utilizăm, cu precădere unele
strategii activ-participative, creative.
Învăţarea interactiv-creativă este un proces de creare de semnificaţii vis-a-vis de noua
informare şi de cunoştinţele anterioare, de transformare a structurilor cognitive ale elevului,
consecinţă a încorporării noilor achiziţii (cunoştinţe, priceperi şi deprinderi), prin angajarea
eforturilor intelectuale şi psihomotorii de construire a cunoaşterii. Interactivitatea presupune
interrelaţionarea, directă sau mediată, cu ceilalţi, cu profesorul şi colegii şi procese de
acţiune transformativă asupra materialului de studiu. Creativitatea solicită procese de
combinare, de conversie, de imaginare şi restructurare continuă a datelor, prin situarea celui
care învaţă şi situaţii problematice care necesită rezolvare.
În consecinţă, învăţarea interactiv-creativă este necesară pentru a crea omul creativ,
un constructor de idei care nu rămâne suspendat în sistemul sau ideativ, ci îl foloseste pentru
a elabora decizii şi a rezolva problemele vieţii prin acţiune. Acest tip de învăţare nu se opune
învăţării şcolare clasice, ci este o nouă calitate a acesteia prin obiectivele pe care le
urmareşte privind formarea personalităţii umane. Ea pune accentul pe învăţarea prin
cercetare-descoperire, pe învăţarea prin efort propriu, independent sau dirijat; pune accent
mai ales pe echipamentul intelectual operatoriu, pe gândire şi imaginatie creatoare.
“Învatarea prin descoperire asigură însuşirea activă şi trainică a cunoştintelor”; procesele de
asimilare şi înţelegere fiind mai atractive ea are o valoare formativă mai mare, favorizând
dezvoltarea atitudinilor şi spiritului investigativ şi inventiv, flexibilitatea şi productivitatea
gândirii, a curiozităţii organizate, a motivaţiei complexe şi a creativităţii.
Bibliografie:
1. Sandu Fătu, Felicia Stroe, Constantin Stroe – Chimie- Manual pentru clasa a –VIII-a – Ed.
Corint
2. Curs “Abilitare curriculară – Educatie Tehnologica” – CCD, Bucureşti
3. http://www.academia.edu
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ACIDUL ACETIC – VERIFICAREA EXPERIMENTALĂ A
PROPRIETĂŢILOR ACIDULUI ACETIC

-

Profesor Grosu Mădălina Mirela
Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti”, București

Experimentele chimice, considerate multă vreme ca forme ale demonstraţiei, se
constituie în predarea-învăţarea chimiei ca metodă didactică de sine stătătoare. Cerinţa
predării şi învăţării chimiei pe bază experimentală este impusă de specificul acestei ştiinţe,
în care toate datele ştiinţifice, toate teoriile şi generalizările din acest domeniu au la bază
experimentul. Predarea experimentală a chimiei este impusă de exigenţele ştiinţifice, toate
teoriile şi generalizările din acest domeniu au la bază experimentul. Predarea experimentală
a chimiei este impusă de exigenţele ştiinţifice şi tehnice ale societăţii.
Experimentul de laborator fiind o metodă de dobândire de cunoştinţe şi de formare
de priceperi şi deprinderi de muncă intelectuală şi practică permite o intensă antrenare a
elevilor şi o participare deosebit de activă a acestora în procesul instructiv-educativ, are un
caracter accentuat aplicativ cu pondere deosebită în formarea deprinderilor practice ale
elevilor având la bază intuiţia.
Orice experiment de laborator implică procesele gândirii concretizate în interpretarea
fenomenelor observate, deducerea concluziilor, analiza şi comparaţia datelor experimentale
obţinute, generalizarea unor cazuri particulare, transferul în alte contexte teoretice, sesizarea
interrelaţiilor dintre domeniile teoretice şi cele aplicative.
COMPETENŢE GENERALE:
1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viața de zi cu zi.
2. Investigarea comportării chimice a unor substanțe sau sisteme chimice.
3. Evaluarea consecințelor proceselor şi produselor chimice asupra propriei persoane şi
asupra mediului.
COMPETENŢE SPECIFICE:
1. Descrierea comportării compușilor organici studiați în funcție de clasa de apartenenţă.
2. Efectuarea de investigații pentru evidențierea unor caracteristici, proprietăţi, relații.
3. Utilizarea în mod sistematic a terminologiei specifice într-o varietate de contexte de
comunicare.
4. Justificarea importanţei compușilor organici.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârșitul lecției, elevii trebuie să fie
capabili:
1. să indice proprietățile fizice şi chimice ale acidului acetic.
2. să scrie ecuațiile reacțiilor chimice.
3. să justifice importanţa acidului acetic.
Disciplina: Chimie
Clasa: a X–a
Tipul lecției: Lecție de consolidare a cunoștințelor prin activitate experimentală și formarea
deprinderilor de lucru în laboratorul de chimie.
Bibliografie:
1. Luminița Vlădescu, Corneliu Tărăbăşanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin – Manual de
chimie pentru clasa a X-a - Editura ART, București, 2010
2. Sanda Fătu, Ioan Jinga – Învățarea eficientă a conceptelor fundamentale de chimie –
Editura CORINT, București, 1997.
3. Sanda Fătu - Didactica chimiei – Editura CORINT, București, 2002.
4. Sanda Fătu - Metodica predării chimiei în liceu – Editura CORINT, București,1998
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FEEDBACK-UL ÎN PREDARE, ÎNVĂȚARE ȘI EVALUARE.

-

APLICAŢII LA CHIMIE
Prof. ŞERBAN GEORGIANA
LICEUL TEORETIC ,,LUCIAN BLAGA”, București
Procesul de învăţământ este un act de comunicare didactică, iar aceasta presupune
întâlnirea celor doi actori, educatorul şi educatul, în care fiecare şi-a asumat un rol bine
definit. Procesul de învăţământ îndeplineşte trei funcţii: de predare, de învăţare şi de evaluare
(unii specialişti în domeniu adaugă şi o a patra funcţie, cea de autoînvăţare).
Relaţiile affective, pozitive stimulează învăţarea. Trebuie să ţinem cont de faptul că
dacă elevii sunt ascultaţi şi educaţi să întrebe, atunci se ajunge la o receptare activă şi
acceptare critică (în sens constructiv) a mesajului educativ, supus unei judecaţi de valoare. De
aceea, feed-back-ul, că formă de conexiune inversă, este un mecanism de reglare/autoreglare
deosebit de important deoarece facilitează atât actul predării, al comunicării cunoştinţelor de
către instructor, cât şi actul învăţării, al receptării şi asimilării informaţiei de către
elev/student.
Având diverse sinonime (conexiune inversă, aferentaţie inversă, retroacțiune),
principiul feed-back-ului este fundamentul pentru orice acţiune eficientă întrucât asigură
operativitatea informaţiilor cu privire la efectul acţiunii respective. în sistemele cibernetice şi,
în general, în orice sistem bazat pe autoreglare, comandă îşi schimbă modalităţile de a se
organiza şi desfăşura în raport direct cu informaţiile obţinute pe baza studierii efectelor
acţiunii anterior comandate. în acest fel, comandă însăşi este comandată de propriul efect, iar
sistemele care funcţionează pe baza principiilor comenzii şi controlului se numesc, din acest
motiv, sisteme cu autoreglare.
Feed-back-ul, ca formă de conexiune inversă, este un mecanism de
reglare/autoreglare care facilitează atât actul predării, al comunicării cunoştinţelor de către
instructor, cât şi actul învăţării, al receptării şi asimilării informaţiei de către elev/student.
Alături de conceptul de feed-back, se utilizează tot mai mult, în ultimii ani, cel de
feed-forward care desemnează, la fel ca şi primul, o formă specifică de retroactiune. Dacă
feed-back-ul reprezintă modalitatea prin care finalitatea redevine cauzalitate, feed-forward-ul
reprezintă modalitatea prin care anticiparea finalităţii redevine cauzalitate .
Prin intermediul acestui tip de retroacțiune, instructorul poate adapta din mers actul de
comunicare didactică pe baza sesizării anticipate a posibilităţilor care apar şi care
prefigurează atingerea sau nu a finalităţii scontate.
Astfel, cele două forme de conexiune inversă se completează reciproc: fie instructorul
va acţiona mai intens atunci când rezultatele elevilor/studenţilor la examene sunt
nesatisfăcătoare (feed-back), fie va acţiona preventiv, anticipând o evoluţie către astfel de
rezultate
(feed-forward).
Indiferent însă pe care dintre cele două modalităţi de acţiune se va pune accentul, important
este ca în activitatea de predare-învăţare, beneficiile pe care utilizarea lor le aduce atât
instructorului cât şi elevului/studentului să fie apreciate în mod obiectiv şi, în consecinţă, să
nu fie neglijată însemnătatea lor pentru calitatea actului didactic.
Bibliografie
Ion Ovidu Pânișoară, Comunicarea eficientă, ed. Polirom, 2015
Ioan cerghit, Metodede învățământ. Ed. Polirom, 2011
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EDUCAŢIA PENTRU MEDIU PRIN METODE CENTRATE PE ELEV

Prof. Mihaela Sima, Liceul Teoretic “ Constantin Brâncoveanu “, Bucureşti

Educaţia ecologică urmăreşte formarea unei atitudini de respect şi grijă faţă de

natură. În şcoală, în acest sens, se desfaşoară activităţi extracurriculare, cursuri opţionale,
iar o serie de discipline tratează teme referitoare la poluare. Abordarea interdisciplinară
oferă o imagine de ansamblu asupra problemelor de mediu, dă posibilitatea realizării unor

conexiuni şi conduce la o înţelegere mai profundă a fenomenelor. Se formează o cultură

ecologică bazată pe însuşirea de cunoştinţe şi pe explicarea fenomenelor. Elevii
dobândesc priceperi şi deprinderi de observare a naturii astfel încât, să devină cetăţeni

sensibili şi receptivi faţă de problemele de mediu, iar resursele naturale să fie exploatate
eficient, în vederea unei dezvoltări durabile.

În lecţiile de chimie, se pot folosi noţiuni învaţate la disciplinele geografie,

biologie, economie, fizică, în scopul atingerii obiectivelor educaţiei ecologice prin
activitaţile interdisciplinare efectuate .

La clasa a XI-a, în cadrul lecţiei “Importanţa compuşilor halogenaţi”, pentru o mai

bună înţelegere a fenomenului de poluare a atmosferei cu freoni, am folosit o abordare
interdisciplinară.

Elevii au avut de efectuat acasă o temă, fiind organizaţi pe grupe:

-grupa 1- întocmirea unui rebus folosind cunostinţele despre compuşii halogenaţi;
-grupa 2-prezentare Power Point cu tema “Ozonul stratosferic”

-grupa 3- prezentare Power Point cu tema “Efectul radiaţiilor ultraviolete asupra

organismelor vii”

-grupele 4, 5- eseuri cu tema “Gânduri despre natură”;

-grupele 6, 7

oameni”.

-confec?ionarea unor figuri geometrice cu tema “Mesaj pentru

Lecţia s-a desfăşurat pe baza materialelor pregătite de elevi.

Bibliografie:

1. Constantin Cucoş, Pedagogie, editura Polirom, 2006.

2. Dan Bălteanu, Mihaela Sima, Modificări globale ale mediului. Hazarde naturale şi

tehnologice, Universitatea Bucureşti, 2007.
3. Internet
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SOFTUL EDUCAŢIONAL – O VARIANTA MODERNA PENTRU
EXPERIMENTUL DE CHIMIEDaniela Holban- profesor Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”
rezumat
Şcoala romanească dintotdeauna a avut performanţă, chiar daca uneori modul in care s-a
obţinut nu a fost cel mai agreat prin perspectiva unor păreri contemporane. In general,
profesorul nu a fost doar distribuitor de informaţie, ci a încercat să-şi valorifice potenţialul în
sensul transmiterii tuturor valenţelor sale didactice si pedagogice către tânărul din fa?a sa: a
receptat sentimente, a creat stări, a modelat caractere, a construit destine, a deschis drumuri, a
descoperit talente, a stimulat creativitatea si a valorificat potenţiale umane.
Unul dintre instrumentele moderne introdus in cadrul programului de reformă, în
majoritatea şcolilor din Romania este tehnologia informatică. Meritele acesteia o fac din ce în
ce mai des întalnită în orele de curs la toate disciplinele, deci şi la chimie. Modelarea unor
procese sau fenomene, reprezentarea formării unor legături şi a unor structuri chimice,
descrierea unor mecanisme de reacţie sau simulari experimentale, toate prin reprezentări
imagistice deosebite, ne apropie de lumea virtuală a computerelor şi ne deschide o noua
perspectivă asupra învăţării, într-un nou mod agreat de tineri şi accesibil într-o societate
dezvoltată
Pornind de la aceste premize, am reusit sa realizăm la nivelul catedrelor de chimie si
informatică din liceul la care predau, o colaborare ce vizează realizarea de softuri
educaţionale pe teme de chimie. Primul material de acest tip a avut ca temă „Vitaminele” şi a
reprezentat pentru noi un important pas pe acest drum.
Lucrarea îşi propune o prezentare succintă şi coerentă a noţiunilor despre vitamine.
Materialul reprezintă un soft educational conceput in HTML şi FLASH realizat în sprijinul
elevilor, dar şi al profesorilor, fiind un material suplimentar, ce face accesibilă abordarea întrun mod interactiv şi modern a notiunilor biochimice despre vitamine. Lucrarea este
structurată pe mai multe pagini, oferind informaţii detaliate despre clasificarea,
caracteristicile, sursele vitaminelor şi rolul acestora. Conţinutul ştiinţific bogat, poate fi
utilizat atat la o activitate de cerc, cat şi la un opţional CDS. Interfaţa programului este
prietenoasă, parcurgerea materialului facandu-se pas cu pas, iar verificarea noţiunilor
dobandite se concretizeaza printr-un test de evaluare. Programul este fiabil putand fi
implementat pe orice calculator.
Interfaţa de utilizare a aplicaţiei are o grafică intuitivă, care nu oboseşte ochiul cititorului,
elementele grafice fiind astfel combinate pentru a facilita parcurgerea plăcută şi cât mai
eficientă a continutului stiinţific. Sunt întrunite toate condiţiile unui design bine conceput,
printre acestea numărându-se echilibrul, contrastul, spaţialitatea şi consecvenţa.
Culorile sunt alese şi combinate pentru a crea o senzaţie confortabilă ochiului, fără a fi
stridente. Se elimină astfel riscul de a atrage atenţia cititorului de la esenţă şi de a o îndrepta
exclusiv către formă.. Echilibrul asimetric este asigurat prin zona de butoane (meniul din
partea de jos a paginii).
Modalitatea de lucru sub aceasta formă confera lejeritate in abordare, usurinţă în
înţelegerea
noţiunilor si eficienţă in promovarea stilului de lucru modern. Conţinutul ştiinţific bogat,
poate fi utilizat atat la o activitate de cerc, cat şi la un optional CDS. Interfaţa programului
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Tehnica predării - artă şi ştiinţă
Stănoiu Clara - Sorina - Colegiul Economic “P.S. Aurelian”, Slatina, jud. Olt
Existenţa unei legături strânse între cel care predă şi cel care învaţă este esenţială
pentru desfăşurarea procesului didactic. Evident, cunoştinţele pot fi acumulate printr-o
diversitate de metode, dar folosirea învăţământului la distanţă şi introducerea tehnologiilor
moderne în sala de clasă şi-au dovedit în egală măsură eficienţa. Cu toate acestea, pentru o
largă majoritate de elevi, în special pentru cei care nu au ajuns încă să stăpânească abilităţile
de a judeca şi de a învăţa independent, profesorul rămâne un catalizator indispensabil. Cu
toate că abilitatea de a învăţa şi a studia independent se dovedeşte cheie unei dezvoltări
individuale permanente, această abilitate se manifestă numai după o perioadă oarecare de
interacţiune cu un profesor sau cu un alt tip de mentor spiritual. Fiecare dintre noi îşi
aminteşte de un profesor care l-a încurajat să muncească puţin mai mult, pentru a ajunge să
rezolve până la capăt o anumită problemă. Există vreun om care, ajuns într-un moment al
vieţii în care se vede nevoit să ia nişte decizii importante, să nu fie influenţat măcar într-o
oarecare măsură de ceea ce a învăţat sub îndrumarea profesorului respectiv?
Activitatea profesorului nu se mărgineşte la transmiterea de informaţii sau de cunoştinţe. Ea
mai implică şi modul de prezentare a acelor cunoştinţe sub forma unor prezentări a problemelor în
cadrul unui anumit context, precum şi plasarea problemelor respective într-o anumită perspectivă,
astfel încât cel care învaţă să poată face conexiunea între soluţiile găsite şi alte probleme, într-un
cadru mai larg. Releţia dintre profesor şi elev are ca scop dezvoltarea integrală a personalităţii
elevului, punând un accent deosebit pe încrederea în sine. Din acest punct de vedere, autoritatea
întruchipată de profesor ramâne întotdeauna una paradoxală, deoarece nu se bazează pe afirmarea
puterii acestuia, ci pe recunoaşterea benevolă a legitimitaţii cunoştinţelor deţinute. Funcţia deţinută
de profesor, cea de întruchipare a autorităţii, se va modifica probabil în timp, însă işi va păstra
esenţa, aceea de sursă a răspunsurilor la întrebările puse de elev în legătură cu lumea ca precondiţie
decisivă pentru reuşita integrală a procesului de învăţământ. În plus, în societăţile moderne se
resimte din ce în ce mai mult necesitatea ca procesul de predare-învăţare să ajute la formarea
judecăţii individuale şi a simţului responsabilităţii fiecărui individ, astfel încât să le permită
elevilor dezvoltarea capacităţii de a anticipa schimbările din jur şi de a se adapta la ele. Cu alte
cuvinte, procesul educaţional trebuie să ajute la dezvoltarea condiţiilor pentru educaţia permanentă
a individului. Desfăşurându-şi activitatea sub îndrumarea profesorului şi menţinându-se
permanent în dialog cu el, elevul primeşte ajutorul de care are nevoie pentru a-şi mări capacitatea
de judecare.
BIBLIOGRAFIE
1. Revista de Pedagogie, „Perfecţionarea şi autoperfecţionarea educatorului”, Bucureşti, 1981
2. Neculau A., Boncu Şt., „Perspective psihosociale în educaţie”, Editura Polirom, Iaşi, 1998
3. Delors J., „Comoara launtrica. Raportul catre Unesco al comisiei Internationale pentru educatie in
secolul XXI, editura Polirom, Iasi, 2000
4. Monteil M. , „Educatie si formare”, editura Polirom , Iasi, 1997
5. Birzea C. si colaboratori, „Manual pentru asigurarea calitatii educatiei pentru cetatenie d
emocratica in scoala”, Unesco, 2005
6. www.edu.ro
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Sistematizarea cunoştinţelor de chimie prin metode centrate pe
elev, în învățământul liceal

Prof. Gigi Zamfir - Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina

Metodele de învăţământ reprezintă modalităţile sistematice de lucru de care se pot
servi profesorii în activitatea de instruire şi studenţii în cea de învăţare, capabile să conducă la
rezolvarea obiectivelor pedagogice propuse. Pentru profesor, metodele de învăţământ servesc
la organizarea şi conducerea unei acţiuni sistematice prin care elevii vor realiza obiectivele
pedagogice, arătându-i de asemenea ,,ce să facă? şi cum să acţioneze?”
Lumea didactică se confruntă cu încercarea de promovare a unei serii de metode mai
puţin practicate sau a unora aproape necunoscute la nivelul învăţământului românesc.
Fundamentarea şi motivaţiile acestor metode se află într-o întreagă constelaţie de teorii,
principii, doctrine, orientări, opinii mai vechi şi mai noi, a căror forţă de convingere este deja
recunoscută. Punctul comun al tuturor acestor metode este convingerea creşterii eficienţei
actului educaţional formal prin valorificarea corectă a virtuţilor proprii procedeelor active.
Câteva valenţe formative şi limite ale utilizării metodelor interactive:
- formarea şi dezvoltarea unor competenţe funcţionale, de tipul abilităţilor de
prelucrare, sistematizare, restructurare şi utilizare în practică a cunoştinţelor;
- formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare, a spiritului de echipă;
- formarea şi dezvoltarea competenţelor comunicaţionale;
- formarea şi dezvoltarea competenţelor psihosociale;
- dezvoltarea stimei de sine; cultivarea spiritului participativ;
- dezvoltarea capacităţii empatice;
- formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective şi a competenţelor metacognitive;
- formarea şi dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii;
- formarea şi dezvoltarea capacităţii argumentative;
- formarea şi dezvoltarea capacităţii decizionale;
- formarea şi dezvoltarea capacităţii de a oferi feedback şi de a fi receptiv la
feedback-ul
primit;
- cultivarea autonomiei în învăţare;
- cristalizarea unui stil de învăţare eficient;
- dezvoltarea gândirii critice, creative şi laterale;
- dezvoltarea capacităţilor de interevaluare şi autoevaluare etc.
- crearea unui climat educaţional caracterizat printr-o aparentă dezordine;
- asimilarea unor informaţii eronate, în absenţa monitorizării atente a profesorului;
BIBLIOGRAFIE:
1.
2.
3.
4.

Ligia Sarivan - „ Predarea interactivă centrată pe elev” , Bucureşti EDP, 2005.
Oprea C. - „Strategii didactice interactive”, Bucureşti EDP, 2006.
www.didactic.ro
Suport curs „Competenţe Integrate pentru Societatea Cunoaşterii” Modul 4.
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Lucian Blaga, sau
Mitul lui Orfeu
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Autor: prof. N Constantinescu
Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Bucureşti, sector 2
european.

Lucian Blaga se autodefineşte ca spiritualitate a esenţei româneşti, în context

Hrănit de cultura mitică românească, de concepte filosofice universale, de
nostalgia metafizică, de „criza în obiect”, în care nu fanicul, ci cripticul devine magnet
cognoscibil, a cărui revelare devine sfâşiere lirică, Lucian Blaga dobândeşte un statut orfic.
Profil emblematic al liricii moderniste, discursul său alege căi de transmitere,
surprinzător, prin muţenia sugestivă, prin tăcerea deplină, prin somnul monadelor, ori prin
liniştea contemplării, dar şi contemplată, a Sfinxului. Metaforizarea devine mijloc de
comunicare directă spre „neînţelesul” simbolurilor.
De la „Blaga-i mut ca o lebădă”, prin liniştea metafizică din poezia „În lan”,
continuând cu „Lauda somnului” unde
„monadele dorm”, :Mişcarea lor –
lauda somnului”, spre „Oedip în faţa
Sfinxului”, unde în tăcerea sonetului,
are loc dialogul mut Oedip – Sfinx:
„ Ascult. Adâncul tău ceamar şi ce pustiu cât de fierbinte,
dulce trebuie să fie”.
Dialogul pare a se finaliza
cu întrebarea retorică: „Vorbeşti? – Te
doare şi pe tine întrebarea?/ un freamăt
, te mai stinghereşte-o clipă /
dar
aripa ţi-o potriveşti / spre-a mă
curma.”
Autodefinirea
lirismului
blagian în spiritul mitului orfic capătă
valenţe moderniste, precum şi
postmoderniste:
„Mire-se nimeni că-n văile
sublunare adast ca Orfeu / ca un alt
Orfeu încercat într-alt chip, sfâşiat de
accese / ca stâncile pe care le-a pus în
mişcare / refuză-a-l strivi, precum dat îi fusese”.
(„Norul”, vol.” Vârsta de fier”)
Mitul orfic în postmodernism revalorificat de Ihab Hassan [„Sfâşierea lui Orfeu
: Spre un concept de postmodernism” în „Caiete critice”, 1986] integrează privirea
„înapoi”, reevaluând tradiţia în culorile prezentului. Lucian Blaga rămâne printre putinii
creatori români care a fost propus pentru Premiul Nobel al literaturii, în 1956, când Lucian
Blaga a obţinut 5 voturi (faţă de 6 ale poetului spaniol Jimenez, în vârstă de 75 ani), fiind
atât de aproape de recunoaşterea universală.
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„Dat îi fusese” să fie raza ce nu poate „ucide” lacrima- cuvânt, care se-adapă din
fântâni, ori din roata olarului, sau „din zborul ciocârliei” ori din „muţenia lebedei - lunară şi
feminină care prin albul imaculat se constituie graţios în vie epifanie a luminii:
„Din cer a venit un cântec de lebădă / Îl aud fecioarele ce umblă cu frumuseţi /
desculţe / peste muguri . Si pretutindeni îl aud eu şi tu”.
Talentul blagian a fost autopsiat astfel:
a) e comparat cu ceea ce reprezintă caratele pentru metalele preţioase;
b) talentul prezumă o matrice stilistică;
c) concluzionând, talentul impune a re-deveni mereu novice în faţa ineditului
(Mircea Zaciu).
Sfâşierea orfică în toată creaţia blagiană presupune o armonizare a contrariilor,
aflarea coordonatelor TOTULUI, care în
simbioză, eternizează : muţenia, liniştea,
tăcerea metafizica, teama de ivirea în
lumină, spaima de lacrima-cuvânt că ar
putea deveni cântec, iubirea dionisiacă,
transcendenţa laitmotivul
Marelui
Anonim, sângele străbunilor, culminând
cu MISTERUL – temelia expresioniştilor
.
Nu întâmplător Orfeu, ca prinţ
trac, fiul regelui trac Oiagros şi al muzei
Calliope, primind lira lui Apollo, devine
celebru prin geniul poetic. Ca etalon al
sacrificiului în iubire – episodul conform
căruia eşuează în eliberarea iubitei
Euridike – are multiple corespondenţe în
lirica blagiană: „Izvorul nopţii”, „Daţi-mi
un trup voi, munţilor”, „Sus” ori „Epitaf
pentru Euridike” („În întunericul meu
locuieşti / De-atunci ca o stea în
fântână”).
Condiţia orfică presupune: cântec în lumină, lupta cu întunericul în numele iubirii
precum şi salvarea lirei – de către muze – azi, a cântecului, a creaţiei de către cititori.
Demersul liric modernist îşi are sevele într-o astfel de căutare dihotomică: „înapoi”
– „spre lumină prin cântec”, sau „caut – fiinţez – revin” ce redefineşte acel „ochi închis în
afară” care se re-analizează înăuntru, nu meditativ – romantic, ci modernist conform căruia
meditaţia-contemplare naşte viziunea, misterul.
Criticul Dumitru Micu în „Lirica lui Lucian Blaga” combate abordarea tematică a
liricii poetului.
Misterul nu aparţine unei teme unice, aşa cum nici cunoaşterea nu rămâne
singulară, nu aparţine unei singure căi.
Lucian Blaga, prin cunoaşterea luciferică, efasează misterele, nu e atras de
revelarea lor, întăreşte această idee şi când admiră statuia „La râu” a sculptorului Virgil
Fulicea – Cluj, după 1950 : „În arta de multe ori spui mai mult atunci când nu spui tot”.

-

–

-

Adept al liricii antimimetice, al dramei de idei, al eseului ori al apoftegmelor din
„Pietre pentru templul meu” ori din „Elanul insulei”, Lucian Blaga poate fi receptat şi
intertextual.
Astfel,
Lucian
Blaga
descoperise în tăcerea – fântână ceea ce
neomodernistul Nichita Stănescu, logodit
cu „necuvintele”, va exprima evident:
„Folosim cuvintele din disperare”. În
„nunta” adverbelor , Nichita Stănescu
versifică:
„Niciodată acum / Totdeauna
altădată”, care în lirica blagiană va găsi
rezonanţă în muţenia copilăriei, în
somnul monadelor, ori în iubirea
dionisiacă „Căci eu iubesc / şi flori şi
ochi şi buze şi morminte”.
„Paradis în destrămare” de Lucian Blaga, gradual angelizat, în lirica lui Nichita
Stănescu devine „Moartea pasărilor” în volumul „În dulcele stil clasic” : „Se înnorează cu
păsări / cu păsări zburânde, zburate”.
În spirit antiutopic, paradisul destrămat e hiperbolizat de Nichita Stănescu; dacă
Lucian Blaga îşi găseşte salvarea lirică prin „Mirabila sămânţă”, la Nichita Stănescu se aude
„ninsoarea” din ultima sa „scriere” cu sânge - HEMOGRAFIA din 10 decembrie 1983 (10
decembrie – data oficială a decernării Premiului Nobel pentru literatura, Suedia) :
„Să ningă peste noi cu miei doar astăzi,
Sa ningă inima din noi.
Noi niciodată nu am fost noroi
……………………………….
Ce zici că ninge mieii peste seară
Si pe zăpadă că noi ningem amândoi…”
blagian.
atemporal:

Recuperarea cântecului diafan , dincolo de viaţă şi de moarte, rămâne epigraful
Aura cuvântului – lacrimă, poate un fulg de nea fluidizat, irizează ochii lectorului
„În vreme ce se destramă în pulbere de soare,
Răspunse lacrima :
Eu sunt un strop de suflet
Şi sunt
Ca picurii izvoarelor fierbinţi:
Vin totdeauna din adâncuri – mari !”
„Lacrimă şi rază” – „Din periodice”
Pentru Lucian Blaga lacrimile sunt propriile cuvinte:
„Dar cuvintele sunt lacrimile celor ce ar fi voit /

-

aşa de mult să plângă şi n-au putut. /
Amare foarte sunt toate cuvintele”
(Către cititori”, vol. „În marea trecere”)

–

-

Pentru Nichita Stănescu cuvintele devin vis de „laser” lingvistic în arta poetica
„Necuvinte”, din deschiderea volumului „Un pământ numit România” – 1969, iar pentru
Lucian Blaga „Tăcerea mi-este duhul” („Stalactita”)
În aceeaşi abordare intertextuală, iubirea prin spiritualizare, se diafanizează :

zi

„Poem” Nichita Stănescu

„Sus” Lucian Blaga

„Spune-mi, dacă te-aş prinde-ntr-o

„Pe-un pisc
Sus . Numai noi doi.
Aşa: când sunt cu tine
mă simt nespus de-aproape ,
de-mi pare ca ti-aş striga
în zare – numele –
i-aş auzi ecoul
răsfrânt de bolta cerului.
Numai noi doi.
Sus”
Vol. „Poemele luminii” - 1919

şi ti-aş săruta talpa piciorului,
nu-i aşa că ai şchiopăta puţin,
după aceea,
de teamă să nu-mi striveşti
sărutul?…”

1964

Vol. „O viziune a sentimentelor” -

În aceeaşi manieră pot fi abordate creaţiile : „Joc secund” (1930) de Ion Barbu
şi „Cap plecat” în volumul „Lauda somnului” – 1929; ochiul blagian deschis în pământ,
devine „ nadir latent” în poezia ermetică.
Fără valenţe exhaustive în opinia mea, Lucian Blaga îşi redobândeşte sinele orfic
prin vaierul Mirei, voit criptat de Meşterul Manole, care, estompat, se metamorfozează în
tăcerea solemnă generată nu de marea trecere, ci de pura creaţie…
Tăcerea ca strigat peren în numele iubirii şi al creaţiei, devine mistuire
luminoasă:

cenuşă”

„Dacă lumina ar cânta
vărsându-şi puzderia
noi am vedea cum cântecul
consumă materia”.
Lucian Blaga „Suprema ardere” , în vol. „Corăbii cu

-

–

-

Bibliografie :
1.
L. Blaga „Poezii” Editura Eminescu, Bucureşti, 1988
2.
N. Stănescu „Ordinea cuvintelor” Editura Cartea Româneasca,
Bucureşti, 1985
3.
N. Manolescu „Istoria critică a literaturii române” Editura Paralela 45,
Piteşti, 2008
4.
V. Băncilă „Portrete şi semnificaţii”, Colecţia Capricorn, 1987
5.
M. Bucur „Dor şi eternitate” Editura Albatros, 1973
6.
B. Gruia „Blaga inedit – Amintiri şi documente” Editura Dacia, ClujNapoca, 1974
7.
D. Micu „Lirica lui Blaga”, Bucureşti, 1967
8.
V. Streinu „Poezie şi poeţi români” Editura Minerva, Bucureşti, 1983
9.
M. Sora „Cunoaştere poetică şi mit în opera lui Lucian Blaga” Editura
Minerva, 1970
10. Al. Teodorescu „Lucian Blaga şi cultura populara românească”
Editura Junimea, Iaşi, 1983
11. E. Todoran „Lucian Blaga – Mitul poetic” Editura Facla, Timişoara,
1981

-

-

- -

-

-

-

–

-

-

–

-

-

-

-

-

–

-

-

–

-

-

–

-

-

–

-

-

–

-

-

–

-

-

–

-

-

–

-

-

–

-

O continuare a serialului "Prison Break" va fi lansată pe
micile ecrane în 2016

O continuare a serialului de televiziune "Prison Break", cu actorii Wentworth Miller şi Dominic Purcell în
rolurile principale, va fi lansată pe micile ecrane nord-americane în anul 2016, informează nme.com.

Wentworth Miller şi Dominic Purcell îşi vor relua rolurile interpretate în serialul original pentru un nou
sezon, considerat o "ediţie limitată", care va conţine 10 episoade. Zvonurile despre o continuare a

serialului "Prison Break" au apărut de mai multe săptămâni în presa americană, însă anunţul care a
confirmat aceste informaţii a fost făcut abia joi de reprezentanţii postului de televiziune Fox.

"Aş descrie acest proiect ca un fel de «sequel» (continuare a unui film sau serial, n.r.). Va prelua aceleaşi

personaje, la câţiva ani de unde le-a lăsat în ultimul sezon al serialului. Fraţii se vor întoarce. Unele dintre cele
mai memorabile personaje din acel show TV vor reveni şi ele", a dezvăluit Dana Walden, copreşedinte al
postului Fox.

Al patrulea sezon al serialului "Prison Break", ultimul din această serie, a fost difuzat în Statele Unite în
primăvara anului 2009.
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