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PROGRAMUL ERASMUS+
FERESTRE DESCHISE CĂTRE EUROPA PRIN MOBILITATE

Proiectul european: COMPETENŢE DE TOP ÎN MEDIA a fost aprobat pentru
finanţare prin Programul ERASMUS +, Acţiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate,
domeniul Formare Profesională, Proiect nr. 2016-1-RO01-KA102-024199 şi s-a derulat
în perioada 3.10.2016 – 2.11.2017.
Obiectivele generale ale proiectului:
OG1. Creşterea nivelului de competenţa al elevilor pentru procesarea computerizată text şi
imagine, oportunităţi de orientare în carieră pentru inserţia mai activă pe piaţa muncii a
absolvenţilor;
OG2. Creşterea rolului decizional al echipei manageriale şi al Consiliului profesoral în
stabilirea ofertei educaţionale a şcolii, adaptată la cerinţele economice, sociale, la aspiraţiile
elevilor,

la cerinţele pieţei muncii,

îmbunătăţirea nivelului de competenţă al

profesorilor/formatorilor pentru utilizarea de tehnici pentru procesarea computerizată text şi
imagine, gestionarea programelor de formare profesională iniţială şi continuă în
învăţământul tehnic /vocational.
Pentru realizarea obiectivelor generale ale proiectului, s-au atins urmatoarele obiective
specifice, operaţionale:
ObS1. Creşterea nivelului de pregătire profesională pentru 30 de formabili VET din liceele
consorţiului din Municipiul Bucureşti, prin dezvoltarea de cunoştinte, abilităţi şi
competenţe pentru procesarea computerizată text şi imagine prin acţiuni de educaţie nonformală prin învăţare practică, furnizarea de produse media şi materiale publicistice prin
activităţi practice în mobilitate, 3 fluxuri cu durata de 14 zile fiecare, cu 3 profesori
însoţitori, în Spania, la Cordoba şi Granada;
ObS2. Creşterea nivelului de compeţente pedagogice şi actualizarea cunoştintelor de
specialitate, dezvoltare personală şi socială pentru 6 cadre didactice VET din liceele
consorţiului şi un formator al fundaţiei, prin noi practici pedagogice pentru calitate
superioară în formarea profesională a elevilor pentru procesarea computerizată text şi
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imagine, facilitarea inserţiei pe piaţa muncii prin activităţi desfaşurate în Spania, la
Cordoba şi Granada, într-o perioada de 14 zile - mobilitate;
ObS3. Creşterea calitativă a rolului educaţiei non-formale prin promovarea unor metode noi
de comunicare în mass media, cunoştinte şi abilităţi dobândite prin dezvoltarea
parteneriatului transnaţional romano – spaniol, pentru facilitarea accesului elevilor şi al
profesorilor/formator din unităţi de învăţământ active în domeniul educaţiei şi formării, la
informaţii cu relevanţă pentru stimularea spiritului antreprenorial, într-o perioadă de 14 zile
mobilitate în Spania, la Cordoba şi Granada.
Proiectul a fost implementat de un Consorţiu Naţional format din:


FUNDAŢIA MARCONI PENTRU COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI
EDUCAŢIE – coordinator al consorţiului naţional;



COLEGIUL TEHNIC MEDIA – Domeniul de pregătire profesională: Producţie
media şi Tehnici poligrafice;



COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE “Ioan N.
Socolescu”- filiera vocaţională, profil artistic – Arhitectură;



COLEGIUL NAŢIONAL "GRIGORE MOISIL" din Bucureşti- prin Filiera
teoretică, toate profilurile şi specializările - Matematică-Informatică.

Parteneri transnaţionali din Spania:


ECOPRINT IMPRENTA RAPIDA S.L. – Organizaţie de primire;



ESCUELA DE ARTE MATEO INURRIA – Organizaţie de primire;



EUROPROYECTOS ERASMUSPLUS S.L. – Organizaţie intermediară.

Programul mobilităţii elevilor în Spania a presupus organizarea a 3 fluxuri cu o durată de
14 zile, din care 10 zile de lucru.
Prin proiect s-a asigurat un program de mobilitate în Spania pentru 6 profesori şi un
formator, un flux de 14 zile, cu 10 zile de lucru.
Rezultate:
-realizarea unui proiect de mobilitate europeană - 4 fluxuri cu elevi şi profesori /formator,
mobilitate în Spania, la Cordoba şi Granada - 14 zile pentru fiecare flux, multiplicatori ai
rezultatelor;

7

-educaţia şi formarea participanţilor pentru dobândirea de competente pentru procesarea
computerizată text şi imagine şi pentru inserţia pe piaţa muncii;
-promovarea rezultatelor mobilitaţii: materiale publicistice tipărite, site, revista digitală,
ghid;
- îmbunătăţirea capabilităţii de utilizare a tehnicilor IT în mass media.
Produsele proiectului - materiale publicistice tipărite, site, revista digitală, ghid create şi
susţinute de către participanţii la mobilitate, utilizând experienţa dobândită prin plasament
în Spania, pentru îmbunătăţirea abilităţilor şi a competenţelor elevilor şi ale
profesorilor/formator.

8

SISTEMUL SPANIOL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Aspecte cheie ale sistemului de învățământ
Sistemul de învăţământ spaniol este în plin proces de reformă. În anul 2013 a fost
adoptată LOMCE (Legea Organică pentru Îmbunătățirea Calitatii in Educație);
aceasta modifica LOE (Legea Organică a Educației) din anul 2006. Modificările
legislative au fost generate de identificarea deficienţelor în sistem sau de apariţia unor noi
nevoi, iar reforma este susţinută de un cadru de stabilitate generală.
Implementarea reformei impune realizarea unei combinaţii între calitate şi echitate în
oferta de formare. S-a ajuns în faza de dezvoltare în care se consideră că, pentru respectarea
dreptului la educaţie, şcolarizarea nu mai este suficientă, calitatea educaţiei fiind un
element constitutiv al acestui drept.
Noua lege afectează învăţământul primar, secundar şi superior şi se aplică progresiv de
la adoptarea ei. Elevii vor susţine trei probe, câte una la încheierea fiecărei etape (clasele IVI, VII-X, XI-XII), iar dacă nu promovează, sunt obligati să repete ultimul an. Ultima
probă va înlocui proba de admitere la universitate (PAU), iar universităţile vor putea stabili
propriile examene de admitere.
De asemenea, adoptarea reformei implică alocarea mai multor ore (cel puţin 25% din
orele la momentul adoptării legii) pentru următoarele materii: matematică, limba castiliană,
engleză. S-a acceptat renunţarea la materia educaţia pentru cetăţenie în clasele I-VI. În
plus, studenţii care doresc să-şi păstreze bursa, trebuie să promoveze cel puţin 50% din
credite.
Administrarea sistemului educațional
Caracteristicile

principale

în

administrarea

sistemului

educaţional

sunt:

descentralizarea şi participarea comunității educaționale la organizarea, guvernarea,
funcționarea și evaluarea centrelor.
Prin descentralizare, responsabilitățile educaționale sunt împărțite între Administrația
de Stat (Ministerul Educației, Culturii și Sportului) și Administrațiile Comunităților
Autonome (departamente sau departamente ale educației):
- administrația centrală a învățământului pune în aplicare orientările generale ale
guvernului privind politica educațională și reglementează elementele sau aspectele de bază
ale sistemului;
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- administrațiile educaționale autonome dezvoltă normele de stat și au puteri
executive-administrative de gestionare a sistemului educațional pe teritoriul lor.
Autonomia este pedagogică, organizatorică și de management a resurselor educaționale.
Provocări importante ale sistemului educațional
Spania a stabilit ca o prioritate modernizarea și flexibilitatea sistemului său educațional,
prin urmărirea următoarelor aspecte:


îmbunătățirea eficienței cheltuielilor pentru educație prin creșterea performanței
resurselor umane, apropierea prețurilor publice de costurile efective ale educației și
raționalizarea ofertei educaționale;



stabilirea de noi criterii în politica de burse și ajutoare de studiu în învățământul
post-obligatoriu și universitar;



îmbunătățirea performanțelor sistemelor de învățământ și a nivelului general de
calificare;



asigurarea atenției personalizate pentru studenți;



reducerea părăsirii timpurii a școlii prin reformarea învățământului obligatoriu și
post-obligatoriu. Creșterea numărului de tineri care, odată ce au terminat cu succes
învățământul secundar obligatoriu (ESO), își continuă și își termină studiile la
Bachillerato sau la formarea profesională pe termen mediu;



creşterea atractivităţii și relevanței educației IFP a sistemului educațional,
proiectarea unui titlu profesional pentru studenții care părăsesc studiile obligatorii fără
calificare;



implementarea sistemului de educație și formare profesională duală în sistemul de
învățământ;



facilitarea stagiilor de formare pentru profesori - VET sau finalizarea modulului
Training in Work Centre în alte Comunități Autonome sau în țările UE;



stabilirea unor punţi între căile de formare;



îmbunătățirea învățării limbilor străine;



continuarea îmbunătățirii ratelor actuale de înscriere în învățământul superior, atât
în învățământul universitar, cât și în cel profesional;



reformarea și îmbunătățirea calității și eficienței sistemului universitar spaniol și
creșterea numărului de studenți și profesori străini;



dezvoltarea și punerea în aplicare a Planului de învățare pe tot parcursul vieții;
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creşterea procentelor actuale de participare la formare pe tot parcursul vieții,
ajungând la 15% din adulți;



consolidarea legăturii dintre instituțiile de învățământ superior, întreprinzători și
piața muncii, pentru a adapta curricula la nevoile pieței forței de muncă;



promovarea capacităţii de angajare a tinerilor prin educație, formare, cunoașterea
limbilor străine și a tehnologiilor informației și comunicațiilor;



promovarea mobilitatii prin burse și granturi.

Principalele caracteristici ale reformei educaționale, în curs de desfășurare începând
cu anul școlar 2014/2015


O tendință de scădere a ratei abandonului școlar timpuriu (21,9% în 2014), deși
este încă departe de media europeană actuală (11,1% în 2014) și obiectivul de 15% în
Spania pentru 2020 (10 % în UE).



Obiectivele reformei: reducerea ratei abandonului timpuriu al educației,
îmbunătățirea rezultatelor educaționale (rata excelenţei universitare și rata de
absolvire a învățământului secundar obligatoriu), îmbunătățirea capacității de angajare
și stimularea spiritului antreprenorial al studenților. În plus, se acordă atenţie pregătirii
elevilor pentru exercitarea drepturilor cetățeneşti și participarea activă la viața
economică, socială și culturală, cu o atitudine critică și responsabilă, adaptabilă la
situațiile în schimbare ale societății cunoașterii.



Principiile reformei: creșterea autonomiei centrelor, consolidarea capacității de
gestionare a centrelor, evaluări externe la sfârșitul etapei, raționalizarea furnizării
educaționale și flexibilizarea traiectoriilor şi, în plus, transmiterea și punerea în
aplicare a valorilor care favorizează libertatea, responsabilitatea, spiritul cetățenesc,
democraţia, solidaritatea, toleranța, egalitatea, respectul și justiția, precum și pentru a
ajuta la depășirea oricărui tip de discriminare.

Principalele evoluții:
1. evaluări externe finale ale stadiului, de natură formativă și diagnostică, axate pe
nivelul de dobândire a competențelor;
2. schimbări în administrarea și managementul sistemului de învățământ: curriculum și
distribuția competențelor, participarea la funcționarea și conducerea școlilor publice
și private, autonomia școlară, organe de coordonare mixte: de conducere și corpul
profesoral al cadrelor didactice, managementul școlilor publice și evaluarea
sistemului educațional;
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3. consolidarea, în toate etapele educaționale, a învățării subiectelor principale care
contribuie la dobândirea competențelor fundamentale pentru dezvoltarea academică;
4. Programul de îmbunătățire a învăţării și creşterea performanței în învățământul
secundar obligatoriu (ESO), formarea profesională de bază, anticiparea traseului
școlar ulterior - Bachillerato și formare profesională, precum și transformarea anului
4 ESO într-un curs de pregătire, cu două căi distincte;
5. punți între toate traiectoriile formative și în interiorul lor, astfel încât nici o decizie a
studenților să nu fie ireversibilă;
6. integrarea educației civice și constituționale în toate disciplinele de învățământ de
bază, inclusiv dobândirea de competențe sociale și civice în dinamica zilnică a
proceselor de predare și învățare.
Domeniile în care se va pune accentul pentru transformarea sistemului educațional:
tehnologiile informației și comunicațiilor, promovarea multilingvismului și modernizarea
formării profesionale.
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Oferta sistemului educaţional
Reforma educațională inițiată în anul școlar 2014/2015 se va încheia în anul 2016/2017.
Educația timpurie a copilului acoperă perioada 3 - 6 ani. Deși nu este o etapă obligatorie de
învățământ, al doilea ciclu este gratuit în toate centrele finanțate din fonduri publice.
Centrele publice care o sustin sunt numite Școli pentru copii și acelea care oferă, în plus,
învățământ primar se numesc Colegii de învățământ primar și secundar.
Educația de bază este obligatorie și gratuită în centrele susținute cu fonduri publice.
Aceasta cuprinde zece ani de școlarizare și este împărțită în două etape:


Învățământul primar, predat în școlile din învățământul primar. Acesta cuprinde
șase cursuri academice, care sunt, de obicei, pentru vârste cuprinse între 6 și 12 ani.[1]

Pentru înscriere este nevoie de certificatul de naștere și de empatronament – document ce
atestă domiciliul copilului în Spania. Înscrierea se face imediat, după completarea foii
matricole și atașarea unui set de 8 fotografii; copilul primește număr matricol pe loc. Există
posibilitatea opţiunii pentru ce școală se dorește, în măsura locurilor disponibile, copiii cu
domiciliul cel mai aproape de școala respectivă având prioritate.
Copilul cu vârsta între 4 luni şi 3 ani poate fi înscris la guarderie, instituţie similară
creșei românești. Guarderia nu este obligatorie, este un serviciu cu plată, o mare parte din
costuri fiind subvenționate. Copiii pot fi aduși de la ora 6:00 și pot rămâne până la 17:00. În
acest interval au inclus un program de somn și au 2 mese asigurate. Activităţile constau, în
mare parte, în joc (se insistă pe jocuri de dezvoltare a motricității și deprinderilor), audiţii
de cântece, vizionare de desene animate.
De la vârsta de 3 ani şi până la 6 ani copilul intră în stadiul infantil – instituţie similară
grădiniței românești. Stadiul este structurat astfel: primaria infantil (3 ani - 4 ani),
secundaria infantil (4 ani - 5 ani), tercero infantil (5 ani - 6 ani).
Ciclul infantil nu este obligatoriu, dar este recomandat și se insistă foarte mult pe înscrierea
copiilor în sistem. Pentru încurajarea înscrierii, este organizat ca un program educaţional
gratuit, iar manualele și materialele de lucru sunt subvenționate de stat. În acest stadiu,
copiii sunt pregătiți pentru învățământul primar (învață să scrie și să citească, se
acomodează cu ideea de „clasă”, iar prin joc și joacă sunt învățați să respecte reguli care îi
pregătesc pentru nivelul următor).
În ciclul infantil și ciclul primar există învățător, iar în cel gimnazial sunt profesori
pentru fiecare materie. În clasă sunt aproximativ 25 -27 copii.
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Programul şcolar zilnic începe la ora 9.00 și se termină la ora 14.00, cu o pauză de masă
de la 10:30 la 11:00.
După şcoală, există posibilitatea de a rămâne la comedor şi ludoteca.
Comedorul durează până la 15.30. Copiii primesc o masă caldă- parțial subvenționată,
diferenţa se plătește.
Ludoteca este un program afterschool gratuit, unde copiii își fac temele în prezența unui
cadru didactic, se joacă sau au diverse activități, începe la ora 14.00 sau 15.30 - pentru cei
care merg la comedor și durează până la ora 18:30.[4]
Învățământul secundar obligatoriu (ESO), se desfășoară în institutele de



învățământ secundar între 12 și 16 ani. La sfârșitul acestei etape elevii primesc prima
certificare oficială, titlul de absolvent al învățământului secundar obligatoriu, care le
permite accesul la învățământul secundar superior sau pe piaţa muncii.[1]
Învăţământul secundar (clasele 7 - 10, 4 ani), este structurat pe două cicluri de studiu,
astfel: primii 3 ani de învăţământ secundar şi anul 4 de învăţământ secundar (clasele a 7-a,
a 8-a si a 9-a şi, respectiv, clasa a 10-a).
Pentru al doilea ciclu de învăţământ secundar, clasa a 10-a, sunt posibile două opţiuni de
orientare: către bacalaureatul spaniol şi, respectiv, către formarea profesională.
Elevii care au promovat clasele 7-10 şi au obţinut titlul de Absolvent al Educaţiei
Secundare Obligatorii au posibilitatea de a alege o Școală de Formare Tehnică Profesională
(aptitudini) sau de a urma cursurile pregătitoare pentru bacalaureat – clasa XI - XII.
Elevii care nu obțin diploma de promovare a claselor 7-10, se pot orienta doar către școlile
profesionale. [3]

LOMCE din 2013 a introdus schimbări importante în ambele etape educaționale.
Învățământul secundar superior este, de asemenea, predat în școlile secundare; durează
doi ani universitari, de obicei între 16 și 18 ani. Oferă elevilor două posibilități,
Bachillerato (filiera generală) și formarea profesională de grad mediu (ramură
profesională). Acesta din urmă este oferit și în centrele de formare profesională integrată
și în centrele naționale de referință.
LOMCE din 2013 a introdus schimbări semnificative în oferta educațională a
Bachillerato și, mai ales, în formarea profesională. Printre reformele învățământului de
formare profesională se numără:


crearea ciclurilor de pregătire a formării profesionale de bază: pot fi frecventate de
elevi cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani, printre alte cerințe de acces stabilite;
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dezvoltarea de către administrațiile educaționale a formării profesionale duale în
domeniul sistemului educațional.[1]

După absolvirea învăţământului secundar (clasa a 10-a), elevii îşi pot continua studiile
liceale încă doi ani (clasele a 11-a si a 12-a); la finalizarea acestor clase obţin titlul de
„Bachiller”. Programul „Bachillerato” este compus din două părţi:


O parte ce cuprinde curriculum-ul de bază, cu materii obligatorii;



O parte ce permite alegerea unei specializări: arte; natura şi ştiinţe; ştiinţe şi

inginerie; ştiinţe sociale; ştiinţe umaniste.
Elevii care îndeplinesc cu succes cerinţele bacalaureatului spaniol vor primi diploma de
bacalaureat. Doar cei care promovează Bacalaureatul au dreptul de înscriere la universitate
sau la Cursuri de Formare Tehnică la nivel superior, în baza unui alt examen, extrem de
important, La Selectividad. [3]
Învăţământul profesional, arte plastice şi desen, cuprinde două cicluri: de grad
mediu şi de grad superior.
Ciclul de grad mediu are o durată de la unu la doi ani. La finalizarea acestuia se obţine
titlul de Tehnician în Arte Plastice şi Desen la specializarea corespunzătoare. Deţinerea
acest titlu permite accesul direct la ciclul superior al liceului precum şi admiterea
(persoanelor care au împlinit 18 ani), în urma unei probe, la un ciclu de grad superior de
Arte Plastice şi Desen.
Ciclul de grad superior are o durată de doi ani. La finalizarea acestuia se obţine titlul
de Tehnician Superior în Arte Plastice şi Desen la specialitatea corespunzătoare.
Deţinerea acestui titlu permite accesul direct (a unui procent stabilit de administraţiile
educative) la Facultatea de Design, la Facultatea de Arte Plastice şi la Facultatea de
Conservare şi Restaurare a Bunurilor Culturale. Dacă sunt îndeplinite anumite condiţii, este
posibil şi accesul la o facultate din alt domeniu.
În cadrul învăţământului superior de arte plastice întâlnim două tipuri de facultăţi,
fiecare dintre ele cu specialităţile sale: - Facultatea de Arte plastice cu specialităţile
Ceramică şi Sticlă, - Facultatea de Design cu specialităţile Interioare, Grafică, Produse,
Modă. Şi aici studiile sunt structurate în 4 ani şi un total de 240 de credite (60 pe an).
Cerinţele pentru admitere sunt: 24 - deţinerea titlului de Absolvent al Ciclului Superior al
Liceului sau de a fi promovat PAU pentru persoane cu vârsta peste 25 de ani, - pentru
persoanele cu vârsta peste 19 ani care nu îndeplinesc condiţiile anterioare este necesară
promovarea unui examen (organizat de administraţiile educative) care certifică faptul că
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acestea sunt capabile să treacă la următoarea etapă de învăţământ (se au în vedere
obiectivele claselor a XI-a şi a XII-a), - promovarea unui examen specific, - pentru
persoanele care deţin titlul de Tehnician Superior în Arte Plastice şi Desen nu e necesar
examenul specific, însă numărul de locuri la care au acces va reprezenta doar un procent
din numărul total de locuri (acest procent îl stabilesc administraţiile educative). [2]
Învățământului superior include studii universitare si profesionale. Cursurile
universitare sunt furnizate de universități, iar cele de profesionale de aceleași centre care
oferă învăţământ vocaţional intermediar.

Educația persoanelor adulte (EPA) se referă la diverse cursuri organizate de
autorităţile în învățământ, forţele de muncă și administrațiile locale, şi sunt furnizate de
diferite instituţii. Cursurile organizate la clasă conduc la obţinerea de titluri oficiale ale
sistemului educațional oferite în școlile obișnuite, sau specifice pentru adulți. EPA se
adresează persoanelor de peste 18 ani și, în mod excepțional, angajaţilor de peste 16 ani
care nu pot veni la școală în cadrul unui regim obișnuit, sau sportivilor de înaltă
performanță.
În plus față de aceste studii, sistemul de învățământ spaniol oferă studii în regim special:


limbi străine, predate în școlile de limbi oficiale. Se pot înscrie numai elevii de
peste 16 ani;



studii artistice, care cuprind studii elementare ale muzicii și dansului, studii
profesionale de artă și studii artistice superioare. Aceste studii sunt predate în diferite
centre specifice, în funcție de tipul și de nivelul de educație.
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educaţie sportivă, organizată în cicluri de pregătire de nivel mediu și superior și



predată în aceleași instituții ca și formarea profesională.[1]
Consideraţii generale


Comunicarea cu şcoala se face direct și prin intermediul grupurilor pe

Whatsapp. În primaria, copiii mai au și agenda de comunicare, un caiețel în care scriu doar
părinții și profesorul informațiile pe care doresc să și le transmită. În situațiile în care
copilul întârzie sau trebuie să plece mai devreme, este anunţat responsabilul școlii și nu
sunt probleme. Absențele nemotivate nu sunt admise.
Școala în Spania pune mare accent pe dezvoltarea generală, în special în primii ani, urmând
ca de la instituto să se aprofundeze materiile. Abia după acest stadiu, elevii pot opta pentru
domeniul unde doresc să se specializeze.


Evaluarea

În ciclul infantil, la fiecare final de semestru, elevii primesc o evaluare personală, o
caracterizare în care sunt indicate progresele copilului, precum și aspectele la care mai pot
fi aduse îmbunatățiri.
La ciclul primaria și ESO, părinții primesc o înștiințare școlară cu calificativele pentru
fiecare materie: Insuficiente (1-4), suficiente (5), bien (6), notable (7, 8), sobresaliente
(9,10).
Există teme, dar sunt puține, iar acasă nu se învață suplimentar. Școala are un psiholog de
serviciu prezent permanent care, la nevoie, discută cu elevii și cu părinții.


Religie. Ora de religie este opțională, iar copiii care nu doresc să participe merg

la un alt curs opțional, alocat unui alt profesor.


Siguranța în școală este extrem de ridicată. Profesorii sunt prezenți în grupurile

de elevi și în pauze, iar copiii sunt atrași în jocuri și activități de grup, pentru a se evita
eventualele violențe.


Școala în Spania este gratuită, în sistem de stat. Se plătesc doar excursiile și

materialele didactice individuale, precum și o parte din costurile de masă, pentru cei care
aleg să meargă la comedor.


Un mare plus al învățământului spaniol este posibilitatea de a lăsa copiii gratuit

în instituția de învățământ până la 9.5 ore. Astfel, părinții care au joburi cu normă întreagă
nu stau cu grija copilului, iar copilul crește într-un mediu echilibrat, unde învață și se joacă,
în afara programului școlar impus. [4]
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EDUCAŢIA VOCAŢIONALĂ ÎN SPANIA: LECŢII ÎNVĂŢATE
Educaţia vocațională a devenit o prioritate politică în țările Uniunii Europene. Ȋncă de la
începutul anilor 2000, Consiliul Miniștilor Educației din Uniunea Europeană s-au reunit
pentru a găsi soluții de a întări învățământul vocațional și calificările (Lisabona 2000,
Stockholm 2001, Barcelona 2002).
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Ȋnvățământul vocațional este, conform ISCED (International Standard Classification of
Education), acel tip de educație ce are ca scop dobândirea de aptitudini practice și know
how-ul necesare pentru angajarea ulterioară în câmpul muncii, pentru a practica o anumită
meserie sau profesie.
Ȋnvățământul vocațional este văzut ca un mediu pentru îmbunatățirea nivelurilor de
calificare și productivitate a forței de muncă, care sprijină inserția pe piața muncii. Educația
vocațională este înțeleasă ca un mediu ce oferă dezvoltarea oportunităților și a capacităților
pentru reușita profesională.
Ȋn Uniunea Europeană, colaborarea și schimbul între instituții de formare vocațională și
sectoarele de producție este bine susținută, permițând construirea unor relații avantajoase de
ambele părți. Aceste legături sunt esențiale pentru îmbunatățirea cunoștințelor elevilor în
firme, mediul privat, în care ar putea ajunge să lucreze după terminarea studiilor.
Dezvoltarea și implementarea unor politici efective de educație vocațională și calificare,
cer o participare activă a angajatorilor, a firmelor și a organizațiilor ce se ocupă cu inserția
pe piața muncii. Aceștia reprezintă elementele cheie care asigură coerență între formarea pe
care o primesc elevii și cererea de pe piața muncii.
Un alt aspect al învățământului vocațional, este cel al relațiilor cu sistemul universitar, ce
creează sinergii valoroase, depășind astfel barierele prin încorporarea de tehnici și
metodologii noi de învățare, îmbunătățirea programelor de studii, stabilirea unor
mecanisme ce susțin elevii din învățământul vocațional din preuniversitar.
Una din principalele caracteristici care diferențiază învățământul vocațional de cel
tradiţional, este faptul că sistemul de învățămât este centrat pe elev, în care profesorul
devine un modelator pentru elev. Metodele de predare sunt cele interactive, pentru a
implica cursanţii din punct de vedere emoțional.
Experiența Spaniei în dezvoltarea și gestionarea sistemului vocațional, evidențiazã o mizã
clarã a politicilor educaționale și comunitare, pentru a întări acestă modalitate de formare ca
alternativă pentru mărirea productivității forței de muncă și de a dezvolta oportunități și
inserții profesionale pe piața muncii. Acestea nu ar fi fost posibile fără crearea conexiunilor
cu sectoarele de producție, care împreunã cu instituțiile publice au conceput mecanisme
pentru a adapta formarea vocațională la necesitătile pieței muncii. Acest schimb a favorizat
acțiuni pentru garantarea resurselor financiare şi tehnice, infrastructura, pentru asigurarea
unei formări practice de calitate și a inserției pe piața muncii a absolvenților.
Prin comparație cu învățământul vocațional din Spania, cel din România este asimetric.
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Aceste asimetrii se regăsesc:
-la nivelul conținutului ofertei educaționale în școli, oferta fiind mult mai diversificată în
Spania;
-în structura ofertei, ce conține programe bazate pe rute academice și profesionale,
organizate în cicluri modulate în forme de unități de competențe care interelationează și
permit tranziții în sens vertical și orizontal, pornind de la bază;
-în relaționarea și participarea prin practică în sectorul privat;
-la nivelul documentelor care reglează, armonizează, aglutinează oferta şi cererea în
definirea politicilor, strategiilor și competențele instituționale; în majoritatea cazurilor
acestea se fac

prin dezbateri între instituțiile ministeriale, dezvoltatori economici și

angajatori;
-în dezvoltarea unor standarde de conținuturi certificate de-a lungul nivelurilor și
ciclurilor formative;
-în informarea și orientarea profesionalã, prin organizare instituționalã în alegerea unei
cariere;
-finanțarea sistemului, aportul mediului privat în sistemul de învățământ vocațional.
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Ȋn sistemul nostru, echilibrarea acestor asimetrii se poate realiza prin: finanțare
adecvatã, prin instituirea unor relații avantajoase între școalã și mediul privat, îmbunătățirea
calificării cadrelor didactice, deschiderea și adaptarea la schimbările socio-economice,
culturale, tehnologice actuale, dezvoltarea unei relații convergente între teorie și practicã.
Proiectul Erasmus+ “Competențe de top în media” contribuie în învățământul
vocațional din România prin creșterea nivelului de pregătire profesională a elevilor, prin
creșterea nivelului de competențe pedagogice și a cunoștințelor de specialitate pentru
cadrele didactice, prin creșterea calitativă a rolului educației non-formale. Acesta contribuie
la compatibilizarea sistemului național de învățământ cu cel european, aliniind cadrul
național al calificãrilor cu cel european.
Impactul proiectului are o dimensiune locală și europeană prin valorificarea și
transferarea cunoștintelor și competențelor profesionale, prin rezultatele sustenabile și
transferabile obținute, pornind de la nevoile care au stat la baza elaborarii proiectului:
-nevoia fundaţiei de a creşte numărul proiectelor care să faciliteze tranziţia de la şcoală la
viata activă a elevilor, pentru corelarea pregătirii formale cu activitatea practică din
instiţutii de media sau din companii care furnizează produse media;
-la Colegiul Tehnic Media, învăţămantul liceal în domeniul poligrafie nu este articulat cu
cel universitar. Nu mai există profesori specializati în tehnici poligrafice. Absolvenţii
liceului nu se pot orienta spre o instituţie de învăţământ superior în domeniul specific,
pentru că nu există în România. Cei care au posibilităţi materiale pleacă din ţară pentru a-şi
continua studiile în Republica Moldova sau în Uzbekistan, unde sunt cele mai apropiate
centre universitare pentru pregătire superioară în acest sector. Inserţia absolvenţilor pe piaţa
muncii este

extrem de mică, aproximativ

7% în învăţământul poligrafic şi 35% în

învăţământul cinematografic şi acesta în scădere.
-în cazul Colegiului Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice “Ioan. N. Socolescu”
principala

nevoie

a

şcolii

se

leagă

de

caracterul practic

al procesului de

predare/învăţare/evaluare, de metode și instrumente moderne de predare;
-elevii Colegiului Naţional “Grigore Moisil” nu efectuează stagii de practică în unităţi
economice şi au nevoie de repere pentru orientarea în carieră, pregătirea nefiind aplicată.
Nevoile de formare ale elevilor:
- să înveţe practic în laboratoare şi ateliere performante;
- să efectueze lucrări specifice pentru procesarea computerizată a imaginii şi pentru
producţia media;
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- să dobândească abilităţile şi competenţe pentru domeniul specific;
- să formeze deprinderi de a lucra cu echipamentele şi aparatura utilizate pentru producţia
media şi poligrafie, pentru a promova examenul de certificare a competenţelor şi pentru a
obţine calificarea de nivelul 4 şi facilitarea inserţiei pe piaţa muncii.
Nevoile profesorilor/formator identificate au fost:
-să cunoască/aplice metode şi tehnici de învăţare practică, relevante pentru domeniul
proiectului, pentru transfer de bune practici din unităţi de învăţământ şi companii spaniole;
- să cunoască/aplice noi proceduri pentru lucrări specifice tehnicii poligrafice;
- să cunoască/efectueze lucrări pentru procesarea computerizată a imaginii;
- să dobândească experienta, abilităţile şi competenţele necesare pentru domeniul specific;
- pedagogia formării deprinderilor transferabile de a lucra cu echipamentele şi aparatura
utilizate pentru producţia media şi poligrafie;
- aşteptări şi oferte pentru tinerii absolvenţi – de la şcoală la piaţa muncii;
- modalităţi de stimulare a disponibilităţii agenţilor economici de a colabora şi sprijini
instituţia de învăţământ în pregătirea practică a elevilor, pentru preluarea absolvenţilor în
vederea inserţiei pe piaţa muncii;
- Tehnici de negociere şi transfer de bune practici transferabile în domeniul învăţământului
preuniversitar MEDIA din România, unde agenţii economici nu facilitează realizarea
stagiilor de practică ale elevilor;
- Identificarea de parteneri şi construirea de parteneriate pentru sprijinirea absolvenţilor din
domeniul MEDIA – Tehnici poligrafice din România, obligaţi să caute instituţii de
învăţământ superior în alte state europene, deoarece în ţară nu există asemenea forme de
învăţământ de specialitate.
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PROCESAREA COMPUTERIZATĂ A IMAGINII ŞI TEXTULUI ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL VOCAŢIONAL ŞI TEHNIC
Ȋn sistemul vocațional din România, disciplina este predatã la clasele a 11-a şi a12-a,
pentru profilul artistic, specializările: arhitectură, arte ambientale, design, arte plastice, arte
decorative, pe baza programei şcolare pentru ciclul superior al liceului, “Procesarea
computerizată a imaginii”. In domeniul tehnic, cunoştintele sunt acumulate de elevii
claselor a 11-a si a 12-a, pe baza Standardelor de pregătire profesională pentru domeniile de
pregatire profesională Producţie Media şi Tehnici poligrafice – Nivel 4.
La filiera teoretică – Matematică/Informatică pregătirea pentru procesare text şi imagine
începe în clasa a IX şi continuă în clasa a X-a, pe baza programei şcolare pentru
“Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor” – ciclul inferior al liceului, Filiera teoretică,
toate profilurile şi specializările.
Aceasta asigură dobândirea unor competențe și cunostințe de utilizare a calculatorului și
a tehnologiilor informatice, în vederea desfășurării unor activități specifice specializării,
necesare în mediul în care elevii își vor desfășura activitatea.
Domeniul procesării computerizate a imaginii şi textului este vast și complex. Îl putem
situa între artă și știință, dezvoltând în paralel două aspecte distincte. Primul aspect este
acela al creării, dezvoltării și producerii de aplicații software, cel de-al doilea este procesul
de aplicare a programelor specializate în procesarea computerizată a imaginii si textului.
Pentru profilul artistic, procesarea computerizată a imaginii deschide noi căi și medii de
explorare a libertății de expresie, a imaginației și a creativității, atât în bidimensional cât și
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în tridimensional. De-a lungul timpului, artiștii, designerii, arhitecții, au creat imagini prin
numeroase tehnici tradiționale de practică. Ȋn prezent dezvoltarea tehnologiei, a pieței de
software, oferă o gamă largă de aplicații capabile să genereze rezultate la standarde înalte,
atât pentru tipar cât și pentru web.
Programa școlară orientează predarea-învățarea disciplinei “Procesarea computerizată a
imaginii” către rezolvarea unor sarcini de lucru, prin utilizarea de metode didactice
interactive, aplicațiile având ca obiect probleme concrete ale activităților din domeniul
propriu. Ȋn general disciplina este predată de profesori din domeniul informaticii, cu
recomandarea de a se consulta cadrele didactice de specialitate. Sunt sugerate sarcini de
lucru din domeniul tehnic, al serviciilor (design, publicitate) sau al decorării mediului
ambient. Se recomandă ca evaluarea să vizeze mai ales interpretarea creativă a informațiilor
și capacitatea de a rezolva o situație problemă cu ajutorul calculatorului. (sursa: programa
școlară PCI).
Ȋn învățământul vocațional din Spania, grafica prin intermediul calculatorului este mai
aplicată, diversificată și mai adaptată specializării, fiind predată de cele mai multe ori de
profesorii de specialitate din filiera vocațională. Aceștia integrează cu succes limbajul
vizual-artistic cu cel al tehnologiei digitale în procese creative, proiecte specifice filierei
artistice. Structurile compoziționale, elementele vizuale, noțiunile fundamentale ce țin de
culoare, geometrie descriptivă, volum și spatiu, sunt mai eficient și creativ integrate cu
tehnologia digitală (raster, vectorialã, BIM), având ca finalitate formarea de profesioniști
care să răspundă cerințelor din societatea actuală.
Pregătirea elevilor este realizată atât în școală cât și în companii, instituții media, în firme
de publicitate, design, arhitectură, tipografii, etc., pentru a facilita tranziția de la școală la
viața activă, corelând pregătirea formală cu activitatea practică.
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI , FINALITĂŢI, IMPACT
Mobilitatea elevilor de la filiera vocațională - Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări
Publice “Ioan. N. Socolescu”, specializarea arhitectură, a fost realizată în perioada 20.0203.03.2017, în două orașe emblematice ale Spaniei: Cόrdoba și Granada. Elevii au avut
posibilitatea de a aprofunda cunoștințele, de a-și dezvolta abilități și competențe noi,
transferabile, prin activităti desfășurate în Şcoala de Arte Mateo Innuria din Cόrdoba și în
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compania Ecoprint Imprenta Rapida S.L. din Granada. Elevii au fost beneficiarii unor
aplicaţii practice prin mobilitate realizate de experți din domeniul vocațional,
perfectionându-și astfel metodele și tehnicile de prelucrare digitală a imaginilor, de
pregătire pentru tipar și îmbogățindu-și vocabularul vizual-plastic cât și cunoștințele
cultural - artistice. Practica în compania Ecoprint Imprenta Rapida le-a oferit elevilor
posibilitatea de a înțelege etapele pe care le parcurg produsele create de ei și de a
conştientiza relația client (cerere) – companie – artist/designer/architect. Au învățat să
manipuleze produsele imprimate: tăierea, plierea, perforarea, ambalarea, laminarea. Tot în
acest cadru de practică, elevii au experimentat diverse aplicații tehnologice și soluții tehnice
sustenabile, prietenoase cu mediul. Aceștia au înțeles că reconsiderarea consumului,
realizarea unui design sustenabil, utilizarea de servicii și tehnologii responsabile, oferă o
planetă sănătoasă și următoarelor generații. Au realizat că, prin produsele create de ei, pot
contribui concret în societate și au reflectat asupra sarcinilor și funcţiilor pe care un produs
creat de ei trebuie să le îndeplinească în spațiul social.
Ȋn crearea produselor, elevii s-au inspirat vizual din bogăția cultural-artistică a
Andaluziei. Au fost impresionați de amestecul cultural specific zonei din sudul Spaniei,
oferit de moștenirea romană, arabă, de creștinismul și cultura occidentală. Sensibili la
arhitectură, prin prisma specializării, elevii au preluat forme arhitecturale și detalii, pe care
le-au stilizat și adaptat, folosindu-le apoi în produsele cerute de clienți. Ȋn urma
documentării vizuale, s-au folosit de schițe și fotografii realizate de ei, pentru a crea afișe,
flyere, cărți de vizită, etc în programele Illustrator, Photoshop. Au înțeles că alegerea
hârtiei, a fonturilor, a culorilor, în funcție de finalitatea produselor create de ei, reprezintă o
decizie importantă în procesul de producție grafică. De asemenea, au învățat practic că în
funcție de produsul artistic final, sunt folosite diferite metode de imprimare: serigrafia,
flexografia, tiparul adânc, offset, etc.
Ȋn urma activităților desfășurate, elevii au devenit mai deschiși, mai orientați și pregătiți
pentru piața muncii europene, și-au îmbunătățit capacitatea de a lucra în echipe
multidisciplinare și multiculturale, și-au crescut nivelul de competențe lingvistice. La
finalul stagiului de practicã elevii au obținut un Certificat Europass Mobility, care atestă
cunoștințele și competențele dobândite într-o altă țară europeană, cu recunoaștere în spațiul
Uniunii Europene. După întoarcerea din Spania, elevii au împărtășit colegilor lor
cunoștințele dobândite în urma stagiului de pregătire practică. Ȋn cadrul orelor de
Procesarea computerizată a imaginii, sub coordonarea profesorului de specialitate, elevii au
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creat noi proiecte grafice, inspirându-se din arta și arhitectura spaniolă. Ei au transpus tot
ceea ce au învățat în proiect și produse specifice specializării. Produsele artistice obținute
de elevi pe parcursul desfășurării proiectului, sunt puse în valoare în cadrul diseminărilor și
expuse atât în școală cât și în afara ei, asigurându-se resursa tansferabilă pentru elevii și
colegiile care fac parte din consorțiu.
Elevii participanți la mobilitate în Fluxul 1: Baltă Paul, Dima Lazar Alexandra,
Gologan Florentina Elena, Ion Hilde Adriana, Nani George Adrian, Popescu Alexandru
Dumitru, Sabella Iordache Riccardo, Tănase Corneliu, Târcă Amos Constantin, Vraciu
Mihai Daniel. Profesor coordonator grup de elevi, practică Procesarea Computerizată a
Imaginii:

Prof.

Marilena

Georgeta

Cane.

Profesor

însoţitor

Doina

Ene.
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Elevii de la Colegiul Tehnic Media – Fluxul 2 – au participat la mobilitatea organizată
în, Spania la Cordoba şi Granada, în perioada 13.02 – 24.03. 2017. Activităţile realizate au
acoperit un flux de lucru complet într-o companie de media – promovare / publicitate sau în
tipografie. Sarcinile primite au facut parte din planul de afaceri al companiei şi au răspuns
cu profesionalism tuturor cerinţelor impuse unui angajat pe piaţa muncii spaniole în
domeniul specific, de la stabilirea cerinţelor unui proiect de promovare şi publicitate în
concordanţă cu solicitările clientului prin acordarea de consultantă, până la negocierea
contractului, realizarea acestuia, în cele mai bune condiţii şi predarea produsului finit.
Elevii au avut ocazia de a-şi descoperi produsele finite în formatele de promovare ale
clienţilor, expuse pentru captarea atenţiei publicului larg.
Elevii participanţi la mobilitate în Fluxul 2 – Colegiul Tehnic MEDIA:
Badea Andreea Denisa, Bratosin Alexandru Cristian, Bratu Ana Maria, Cărbuneanu Radu
Alexandru, Cristescu Ştefan Mihai, Dragnea Ştefan Denis, Ivaşcu Elena Irina, Marinete
Alexandru Marian Cristian, Niculae Cosmin Laurian, Pitulan Andreea Alexandra. Profesor
însoţitor Monica Cristina Pârlog.
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În perioada 26.06.2017- 07.07.2017 s-au realizat activităţile de mobilitate în Spania
pentru Fluxul 3 şi Fluxul 4.
Mobilitatea elevilor de la Colegiul National „Grigore Moisil” din București –
Matematică Informatică a avut un specific aparte. Elevii nu au în programul de învăţământ
activităţi practice în unităţi economice şi nici ateliere de creaţie. Participarea la mobilităţi in
domeniul formării profesionale (VET) s-a dovedit a fi o necesitate şi a avut rezultate
benefice. Elevii de la Colegiul Naţional „Grigore Moisil” din București, participanţi la
mobilitatea în Spania, la Cordoba şi Granada, s-au integrat perfect în ritmul şi specificul
fluxurilor tehnologice bazate pe procesarea computerizată text şi imagine şi au considerat
programul un sprijin esenţial pentru consolidarea cunoştinţelor acumulate în şcoală.
Fluxul 3 a fost format din 10 elevi de la Colegiul Naţional „Grigore Moisil”:
Danciu Paul Tiberiu, Firouzi Arian Constantin, Grigore Diana Andreea, Ivaşcu Vlad
Andrei, Matei George Daniel, Picuş Corina, Popescu Ioana, Popescu Teodora, Toader
Daniela, Vinereanu Toma Codrin. Profesor însoţitor Simona Buiu.

Unul dintre elevii participanţi la mobilitate, Tiberiu Paul Danciu a plecat, dupa
mobilitate în SUA, pentru a concura în finala mondială a Microsoft Office Specialist World
Championship 2017 în Anaheim, California, pe care a caştigat-o devenind cel mai bun
utilizator al aplicației Office Word 2013 din întreaga lume. Pentru etapa mondială a
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concursului, Tiberiu Paul Danciu (18 ani) a concurat la categoria Word 2013 şi a câştigat
primul loc în lume, un premiu în valoare de 7.000 dolari și un Xbox One. La finala
mondială a competiției au participat 167 de tineri din 62 de țări, cu vârste cuprinse între 13
și 22 de ani, înscriși într-o instituție de învățământ acreditată. La ediția din 2017 s-au inscris
în jur de 1.100.000 de candidați unici din 140 de țări care au etalat competențele de utilizare
a produselor Microsoft Office. Tiberiu Paul Danciu, reprezentantul României s-a calificat la
finala mondială în urma competiției naționale care a avut loc la sediul Microsoft România
din București, în data de 28 aprilie 2017, cand era elev în clasa a XI-a, obținând un scor de
1.000 din 1.000 de puncte și un timp de finalizare al examenului de 11 minute și 36 de
secunde, din cele 60 de minute puse la dispoziție de organizatori. Competențele de Office
reprezintă unul dintre cele mai importante criterii de evaluare a experienţei profesionale.
Un studiu realizat în 2016 de compania IDC plasează platforma Microsoft ca fiind cea mai
căutată competență aplicată (pe locul patru după „comunicare”, „problem-solving” și
„integritate”). Cumulat, Microsoft Office a fost identificat ca o principală cerință la aproape
20% din cele 75.000 de anunțuri de angajare analizate în studiu.

La Fluxul 4 de mobilitate au participat şase cadre didactice de la Colegiul Tehnic de
Arhitectură şi Lucrări Publice “Ioan N. Socolescu” şi Colegiul Tehnic “Media”, Sector 1,
Bucureşti, trei cadre didactice de la fiecare unitate şcolară şi un formator din partea
Fundaţiei Marconi pentru Comunicare, Relaţii Publice şi Educaţie. Cadrele didactice
participante: din partea Colegiului Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice “Ioan N.
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Socolescu”- Prof. Luminiţa Luiza Bolohan, Prof. Marilena Georgeta Cane, Prof. Elena
Geană, iar din partea Colegiului Tehnic “Media”- Prof. Adriana Dan, Prof. Simona
Ciornenschi, Prof. Mihaela Grigoriu şi Andrei Bogdan Crăciun, formator din partea
Fundaţiei Marconi.
Fluxul de 12 zile a implicat 10 zile de lucru pentru profesori, structurate în două
secţiuni: săptămâna 26.06.2017 - 30.06.2017 la Cordoba şi, respectiv, 01.07.201707.07.2017 la Granada. În timpul mobilităţii, grupul de profesori a beneficiat de un contact
direct cu realităţile educaţionale şi profesionale spaniole. Dezbaterile organizate în diferite
instituţii de învăţământ şi companii din cele două oraşe istorice spaniole au permis studiul
şi aplicarea unor metode şi practici inovatoare în domeniul de pregatire profesională
“Procesarea computerizată a textului şi imaginii”. S-a insistat asupra cunoaşterii şi
aprofundării tehnicilor de predare/ învăţare/evaluare prin prisma inteligenţelor multiple.
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Participanţii la mobilitate au dobândit şi utilizat noi competenţe pedagogice, şi-au
actualizat cunoştinţele de specialitate prin practici pedagogice noi şi/sau inedite în procesul
instructiv-educativ, în vederea creşterii nivelului de pregătire al elevilor în domeniul
procesării computerizate a textului şi imaginii şi facilitarea inserţiei pe piaţa muncii. În
atelierele de lucru au fost abordate aspecte deosebit de importante din punct de vedere
formativ: integrarea tehnologiei în procesul instructiv - educativ, corelarea demersului
teoretic cu activitatea practică. Lucrul în echipă şi studiile de caz realizate au permis o
analiză pertinentă a metodelor moderne de predare şi a modului în care organizaţiile
spaniole implementează tehnologia modernă în educaţia elevilor.

Aplicaţiile practice din cadrul atelierelor au fost corelate cu obiectivele şi strategiile
metodico-didactice în învăţământul vocaţional şi tehnic. Temele aplicaţiilor practice în
stategiile didactice au fost abordate utilizând diferite tehnici: Grupa: DTP- Designeri„Inteligenţa spaţială/vizuală”, Grupa: Reporterii -„Inteligenţa interpersonală”, Grupa:
Evaluatorii -„Inteligenţa logico-matematică”, Comunicarea prin imagini, Mijloace şi
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instrumente specifice folosite în procesul de predare/învăţare/evaluare, Machetarea
revistelor. Tematica dezbaterilor organizate a urmărit obiectivele proiectului şi a alcătuit în
mod creativ o imagine coerentă şi explicită a învăţământului vocaţional artistic/tehnic
actual în Spania şi Uniunea Europeană. Activităţile de învăţare, de asemenea în
concordanţă cu obiectivele, au fost implementate într-o strategie care a permis abordarea
din diferite perspective: a şcolii - ca furnizor de educaţie, a elevului/formabilului- ca
beneficiar al educaţiei şi viitor competitor în piaţa muncii, precum şi a agenţilor economici
care colaborează pentru realizarea stagiilor de pregătire practică a elevilor, dar sunt şi
viitorii angajatori.
Principalele teme discutate au fost:
- Îmbunătăţirea tehnicilor de învăţare pentru procesarea computerizată a imaginii şi textului
de către formabilii din colegiile tehnice reprezentate în consorţiul naţional: Colegiul Tehnic
MEDIA şi Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice “Ioan N. Socolescu”;
- Învăţământul artistic/tehnic actual în Spania şi UE, repere şi direcţii;
- Pregătirea în producţia şi serviciile tehnici poligrafice şi producţie media;
- Metodele de învăţare în sistemul educaţional vocaţional şi tehnic prin dezvoltarea
inteligenţelor multiple;
- Arta comunicării vizuale în sistemul educaţional vocaţional îi tehnic;
- Modalităţile prin care se realizează colaborarea între şcoală şi agentul economic (sau
agenţii economici), cel cu care se colaborează pentru realizarea stagiilor de pregătire
practică ale elevilor.
Perspectiva complexă de abordare a mobilităţii a fost favorizată de realizarea
activităţilor în instituţii foarte diverse ca obiect de activitate, organizare, cifră de afaceri,
impact în mediul social, şcoli de artă în sistem public şi privat, ateliere foto, imprimerii
digitale de diferite dimensiuni, firme de IT care au inclusă în sfera de activitate furnizarea
de servicii publicitare şi comerciale în mediul online, percum şi tipografii regionale: în
Cordoba - Atelierul José Ramón Fotógrafo, Dionisio Ortiz High School of Arts,
Bargaw, Tipografia Bulevar, Tipografia Copycor, Compania El Primero dela Lista,
iar în Granada - Escuela de Arte de Granada, Diario Ideal, Pipers Print, EcoPrint
Imprenta Rapida, Ampliadora.
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Programul de mobilitate a fost întregit de o dimensiune culturală consistentă, strâns
legată de obiectivele proiectului. Activităţile desfăşurate au permis schimburi interculturale,
contactul nemijlocit cu o cultură de o îndelungată tradiţie aflată la cofluenţe majore istorice,
geografice, sociale şi de cunoaştere. Regiunea Andalucia este reprezentativă în ceea ce
priveşte convieţuirea multietnică, multiculturală şi dezvoltarea sincretică în spiritul culturii
Uniunii Europene, bazată pe toleranţă şi comunicare.
Specificitatea proiectului a constat în faptul că, pe lângă plus valoarea uşor
recognoscibilă prin abordarea în viziune europeană transdisciplinară, în contextul noilor
educaţii, a realităţii multiculturale, multietnice, din Spania, la nivelul structural al
activităţilor propuse s-a intervenit inedit, prin fundamentare pe Teoria Inteligenţelor
Multiple. Materialele realizate în cadrul atelierelor oferă o perspectivă complexă, fiind
rezultatul efortului susţinut al unei echipe destul de eterogene. In realitate, echipa a relevat
o complementaritate evidentă.
Cadrele didactice participante, reprezentând filiere educaţionale diverse, cu priorităţi şi
standarde specifice, au avut ocazia să interacţioneze într-un context deosebit, având
referinţe foarte diferite faţă de experienţa profesională anterioară. La nivelul abordării
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didactice s-au putut prefigura, urmând a fi aplicate la clasă, în scopul eficientizării
procesului instructiv-educativ, noi scheme metodice. Teoria Inteligenţelor Multiple, prin
prisma căreia s-a orientat abordarea didactică, a generat la rândul ei necesitatea aplicării
unor metode noi sau o combinaţie de metode, astfel încât actul învăţării să devină natural,
creativ, conştient şi, în acelaşi timp, sa dezvolte abilităţi care, în mod obişnuit, nu sunt
cultivate în orele de curs clasic. Astfel, proiectele didactice concepute în ateliere, au avut ca
finalităţi, pe lângă cele conceptuale aşteptate, dezvoltarea comunicării, dezvoltarea
creativităţii, producerea ideilor, încurajarea gândirii analitice şi exprimării critice. Tehnicile
folosite în elaborarea lecţiilor au fost, de asemenea, centrate pe acţiune, pe reflexie, sau
observaţie. Strategiile didactice propuse au avut în vedere punerea elevilor în situaţii de
învăţare noi în care, pentru ca rezultatele să fie cele scontate, erau imperios necesare
relaţionarea în cadrul grupului, cooperarea, precum şi utilizarea conflictului în învăţare.
Experienţa de învăţare anticipată pentru elevi a fost mai întâi procesată prin efort
individual şi apoi de echipă, de către fiecare cadru didactic în parte, în cadrul atelierelor.
Rezultatele proiectării didactice fiind emulaţia unui efort personal de cunoaştere, se vor
dovedi cu atât mai preţioase, cu cât învăţarea va deveni un proces în cascadă, capabil să se
autogenereze. Proiectul a oferit tuturor participanţilor posibilitatea de a cunoaşte
îndeaproape aceste aspecte, atfel încât să constituie, alături de tot bagajul de cunoştinţe
profesionale, un fundament solid pentru o abordare pedagogică interdisciplinară,
transdisciplinară, corelată strâns cu practica, aptă să răspundă cerinţelor din ce în ce mai
complexe ale societăţii, în general şi ale pieţei muncii, în special.
Imaginea complexă oferită prin parcurgerea programului facilitează îmbunătăţirea
abilităţilor de a răspunde nevoilor individuale ale elevilor, a educaţiei profesionale,
dezvoltarea unor abordări inovative ale strategiilor didactice, promovarea recunoaşterii
formale a competenţelor dobândite prin activităţi de dezvoltare profesională în străinătate şi
dezvoltarea unei dimensiuni europene în educaţia şcolară.
În urma participării la proiect, fiecare membru al fluxului de mobilitate a primit un
certificat de recunoaştere a experienţei şi competenţelor acumulate - Documentul de
mobilitate Europass, care atesta abilităţile şi competenţele dobândite într-o altă ţară
europeană, cu recunoaştere în spaţiul Uniunii Europene, a fost emis de instituţia de
trimitere şi certificat de instituţiile de primire.
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ROLUL STRATEGIILOR DIDACTICE INTERACTIVE
ÎN EFICIENTIZAREA PROCESULUI DE PREDARE - ÎNVĂŢARE
Imperativul calităţii în educaţie obligă la o reconsiderare a demersului educaţional al
profesorului, astfel încât strategiile didactice elaborate să fie centrate pe învăţare şi,
respectiv, pe cel care învaţă. Strategiile didactice interactive promovează o învăţare activă,
implică o colaborare susţinută între elevi care, organizaţi în microgrupuri, lucrează
împreună pentru realizarea unor obiective prestabilite. Cadrul didactic plasează accentul nu
pe rolul de difuzor de mesaje informaţionale, ci pe rolurile de organizator, facilitator şi
mediator al activităţilor de învăţare. Demersul didactic este conceput astfel încât nu îl mai
are în centru pe profesor, ci pe elev. Rolul profesorului rămâne unul capital, însă, renunţând
la vechile practici educaţionale rigide şi uniforme, el devine organizator al unui mediu de
învăţare adaptat particularităţilor şi nevoilor beneficiarilor, facilitând procesul învăţării şi
dezvoltarea competenţelor. Proiectând şi realizând activităţi de predare-învăţare-evaluare
bazate pe strategii didactice interactive, cadrul didactic oferă elevilor multiple ocazii de a se
implica în procesul propriei formări, de a-şi exprima în mod liber ideile, opiniile şi de a le
confrunta cu cele ale colegilor, de a-şi dezvolta competenţele metacognitive. Pentru a
asigura dezvoltarea şi valorificarea resurselor lor cognitive, afective şi acţionale, pentru a-i
„instrumenta” în vederea adaptării şi inserţiei optime în mediul socio-profesional, este
esenţială construirea unor strategii didactice bazate pe acţiune, aplicare, cercetare,
experimentare. Astfel, li se va crea elevilor ocazia de a practica o învăţare de calitate, de a
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realiza achiziţii durabile, susceptibile de a fi utilizate şi transferate în diverse contexte
instrucţionale şi nu numai. Beneficiind de o îndrumare competentă, având suportul unor
profesori care îi respectă şi sunt interesaţi continuu de ameliorarea nivelului lor de achiziţii
şi competenţe, elevii vor avea posibilitatea să realizeze obiectivele învăţării şi să finalizeze
cu succes această activitate. În plus, şi şansele lor de reuşită socială vor spori considerabil.
Percepţia cadrului didactic asupra elevilor suportă deci transformări radicale: imaginea
elevului - receptor pasiv de informaţii, de cunoştinţe „prefabricate” este înlocuită cu
imaginea elevului activ, motivat să practice o învăţare autentică, să-şi formeze competenţe
specifice de procesare a informaţiilor, de generare de noi cunoştinţe, de aplicare a acestora
în diferite contexte etc.
Ceea ce reprezentă un obiectiv fundamental al educaţiei şcolare - transmiterea, respectiv
acumularea de cunoştinţe - trece în plan secund atunci când se doreşte promovarea, la acest
nivel, a unei culturi a calităţii. Acum, accentul este plasat pe modul în care informaţiile
asimilate sunt prelucrate, structurate, interpretate şi utilizate în situaţii variate. Astfel elevii
dobândesc competenţe solide, dar şi încrederea că acestea se vor dovedi operaţionale şi le
vor servi în mod autentic în diverse contexte de viaţă. Strategiile didactice interactive au un
rol determinant în activitatea instructiv-educativă, fiind prezente în toate etapele conceperii
şi realizării efective a acesteia:
a) în faza proiectării, atunci când profesorul, raportându-se la celelalte componente ale
procesului de învăţământ (obiective, conţinuturi, timp, forme de organizare etc.),
elaborează strategia didactică optimă;
b) în faza de desfăşurare efectivă a activităţii – strategia didactică devine un instrument
concret care permite realizarea obiectivelor propuse;
c) în faza (auto) evaluării, alături de alte componente ale procesului de învăţământ, strategia
didactică devine “obiect” al evaluării profesorului, apreciindu-se, în funcţie de rezultatele
obţinute, calitatea acesteia şi gradul de corespondenţă cu finalităţile, conţinutul, formele de
organizare a procesului de învăţământ. Implementarea unui sistem de management al
calităţii în învăţământul preuniversitar reclamă deci necesitatea organizării unui mediu de
învăţare stimulativ, „interactiv”, care să faciliteze participarea elevilor la procesul propriei
formări.
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INTELIGENŢELE MULTIPLE

În accepţiunea lui Howard Earl Gardner, inteligenţele reprezintă capacitatea cognitivă a
individului, descrisă printr-un set de abilităţi, talente, deprinderi mentale pe care le deţine
orice persoană dezvoltată normal, ele fiind grupate în opt categorii, initial, ultima fiind de
data recentă.
Inteligenţa verbal - lingvistică
Capacitatea de a rezolva şi dezvolta probleme cu ajutorul codului lingvistic, sensibilitate la
sensul şi ordinea cuvintelor.
Inteligenţa logico-matematică
Capacitatea de a opera cu modele, categorii şi relaţii, de a grupa, ordona şi a interpreta date,
capacitatea de a problematiza.
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Inteligenţa spaţial-vizuală
Capacitatea de a forma un model mental spaţial, de a rezolva probleme prin intermediul
reprezentărilor spaţiale şi ale imaginii, simţul orientării în spaţiu, capacitatea de a citi hărţi,
diagrame, grafice.
Inteligenţa muzicală
Capacitatea de a rezolva probleme şi de a genera produse prin ritm şi melodie, sensibilitate
la ritm, capacitatea de a recunoşte diverse forme de expresie muzicală.
Inteligenţa corporal-kinestezică
Capacitatea de a rezolva probleme şi de a genera produse cu ajutorul mişcării coprului,
îndemânarea în manipularea obiectelor.
Inteligenţa interpersonală
Capacitatea de a rezolva probleme prin interacţinea cu ceilalţi, abilitatea de a difereentia şi
a răspunde adecvat la manifestările şi dorinţele celorlalţi.
Inteligenţa intrapersonală
Capacitatea de a rezolva probleme şi de a genera produse prin cunoaşterea de sine,
capacitatea de acces la propriile trăiri şi abilitatea de a le diferentia şi exprima,
conştientizarea propriilor cunoştinţe, abilităţi, dorinţe.
Inteligenţa naturalistă
Capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse cu ajutorul taxonomiilor şi a
reprezentărilor mediului înconjurător.
Inteligenţa existenţială
Este identificată de Howard Earl Gardner ca fiind responsabilă de cunoaşterea lumii,
(specifică filozofilor), însă nu s-a reuşit localizarea zonei cerebrale care o activează.
Aplicarea teoriei inteligenţelor multiple presupune următoarele principii educaţionale:


Subiecţii care învaţă trebuie încurajaţi să îşi cunoască şi să utilizeze în învăţare
inteligenţele cele mai potrivite structurii lor.
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Activităţile de învăţare să fie proiectate în aşa fel încât să implice diferite tipuri de
inteligenţă.



Evaluare învăţării trebuie să măsoare multiple forme ale inteligenţei.

Pentru a dezvolta la şcoalǎ inteligenţa interpersonală


organizaţi cercuri sau alte modalitǎţi de încurajare a cooperǎrii;



variaţi grupele;



prezentaţi criteriile de constituire ale grupelor, explicaţi modul de grupare;



învǎţaţi-i jocuri pe copii;



stabiliţi împreunǎ cu ei reguli ale grupului;



stabiliţi obiectivul grupei şi modul de a-l atinge.

Pentru a dezvolta la şcoalǎ inteligenţa intrapersonalǎ


acordaţi timp de gândire şi de reflecţie;



aveti rǎbdare şi rǎspundeţi la întrebǎrile cu rǎspuns deschis şi de natura filozoficǎ;



gǎsiţi cǎrţi pe teme filozofice pentru copii si folosiţi-le la clasǎ;



folosiţi-vǎ de sentimentele şi dorinţele copiilor la activitatile tip cerc;



creaţi panoul dorinţelor;



folosiţi harta amintirilor;



folosiţi cartonaşe de apreciere.

Pentru a dezvolta la şcoalǎ inteligenţa verbal - lingvistică


vorbiţi mai puţin şi acordaţi timp mai mult copiilor sǎ vorbeascǎ;



formulaţi sarcini care presupun schimb verbal focalizat, structurat;
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organizaţi jocuri „spun- ce- fac” „fac- şi- spun”;



folosiţi cuvinte cheie şi tehnici de grupare tematicǎ a vocabularului;



folosiţi scrierea ghidatǎ (scriere cu structura datǎ);



exploraţi variatele utilizǎri ale limbii în scopuri diverse folosind multiple mijloace
(cǎrţi, filme, spectacole, emisiuni radio).

Pentru a dezvolta la şcoalǎ inteligenţa logico-matematică


atrageţi atenţia asupra regulilor şi obiceiurilor pe care le folosiţi şi explicaţi în ce
scop le folosiţi;



faceţi activitǎţi cu numere la diverse discipline astfel încât numerele sǎ incite;



gǎsiţi conexiunile dintre matematicǎ şi viaţa de zi cu zi;



învǎţaţi copiii cum se alcǎtuiesc categoriile, clasificǎrile, listele de prioritǎţi şi cum
se fac predicţii;



folosiţi tipare de rezolvare de probleme la diverse discipline;



stimulaţi interesul pentru logicǎ, de exemplu creînd un „club de puzzle”, de
„scrabble” sau de „rebus”.

Pentru a dezvolta la şcoalǎ inteligenţa spaţial-vizuală


utilizaţi postere de învǎţare şi memorare expuse în sala de clasǎ şi faceţi trimiteri;



schimbaţi cu regularitate imaginile expuse;



adǎugaţi materialelor scrise şi orale tehnici de înţelegere vizualǎ cum sunt hǎrţi,
diagrame, reprezentǎri schematice, grafice cu adnotǎri, postere;



aduceţi planşe şi mulaje şi utilizaţi-le în lecţie;



deveniţi, prin mişcǎrile pe care le faceţi, un suport vizual care stimuleaza învǎţarea,
captând atenţia prin gesturi si mişcǎri expresive.

Pentru a dezvolta la şcoalǎ inteligenţa corporal-kinestezică


includeţi activitǎţi practice zilnic;



fixaţi învǎţarea prin mişcare, joc de rol, simulǎri şi activitǎţi practice;



exersaţi abilitǎţi care implicǎ dexteritate fizicǎşi relaxeazǎ creierul;



includeţi scurte activitǎţi fizice ca pauze de efort intelectual;



învǎţaţi copiii jocuri de exterior şi jucaţi-le.

Pentru a dezvolta la şcoalǎ inteligenţa naturalistă


vizitaţi cu copiii locuri din mediul înconjurǎtor;
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responsabilizaţi copiii faţǎ de mediu prin crearea unui loc în clasǎ sau şcoalǎ pe care
sǎ îl întreţinǎ (îngrijeascǎ);



studiaţi impactul omului asupra mediului în termeni de cauzǎ şi efect;



desfǎşuraţi activitǎţi de numǎrare şi observare a speciilor;



fiţi un model de comportament responsabil în mediul social şi natural în şcoala şi în
afara şcolii.

Dezvoltarea inteligenţei spaţial-vizuale şi a inteligenţei muzicale prin interferenţă
Muzica este una dintre cele mai vechi forme de artă, ce utilizează vocea și corpul uman ca
instrumente naturale și medii de expresie. Este o artă care se naște cu noi, practic trăim
ritmul bătăilor inimii, ritmul respirației,etc. Toți suntem implicit muzicali și putem să ne
dezvoltăm această capacitate în noi înșine și în ceilalți.
Inteligența muzicală are propriile ei reguli și structuri de gândire, care pot fi legate sau nu,
de celelate clase de inteligențe. Stravinsky spunea că “ muzica se exprimă prin ea însăși”,
pentru a sublinia independența acestei forme de aptitudini umane.
Muzica este un limbaj auditiv care implică trei componente de bazã: tonul, ritmul și
timbrul. Numeroasele combinații între aceste elemente au creat varietatea muzicală de-a
lungul istoriei.
Strânsa conexiune între muzică și emoții, contribuie la crearea unui mediu emoțional
pozitiv, apt pentru învățare. Muzica poate fi utilizată la clasă, pentru a crea momente de
suspans, tristețe, bucurie în relație cu literature, istoria, artele vizuale, etc.
Ȋncorporarea muzicii în orele de predare crește calitatea mediului de lucru, inspiră și
creează stări ce pot fi transpuse în lucrări, produse artistice.
Muzica exercită o profundă influență asupra capacităţii noastre de relaționare, inovare,
relaxare, concentrare. Când este utilizată adecvat, muzica se transformă într-un aliat
puternic în clasă, atât pentru profesor cât și pentru elevi.
Muzica îmbogățește învățarea în toate ariile curriculare. De exemplu, muzica unei epoci
poate servi ca abordare pentru a identifica teme, atitudini, lucruri și valori, într-o perioadă
bine determinate. Elevii pot analiza chestiuni politice și sociale ascultând cântece, opere,
comedii muzicale. Pentru filiera artistică poate fi folosită pentru a înțelege mai bine noțiuni
ce țin de compoziția vizuală, precum tonul, repetiția și ritmul, armonia, contrastul,
echilibrul, dominanta.
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Școala trebuie să ofere elevului posibilitatea exprimării propriilor simțiri, să se autoexprime, iar muzica poate fi o cale de urmat în predarea și învățarea la clasă, ateliere de
specialitate. Când elevul lucrează cu muzica pentru a crea sau învăța, se eliberează energii
creative ce le permit să creeze cu placere, ușurință și profunzime. Muzica stimulează
imaginația, creează sentimente și propune direcții de explorare.
Muzica este un limbaj universal, asemenea artelor vizuale. Ea vorbește în toate culturile,
oferă o formă stimulantă și importantă de înțelegere a lumii.
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METODE DE ÎNVĂŢARE ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL
VOCAŢIONAL ŞI TEHNIC PENTRU DEZVOLTAREA
INTELIGENŢELOR MULTIPLE
PROIECT DE LECŢIE
INTELIGENȚA VERBAL – LINGVISTICĂ – Planul de lecţie 1
DATA:
DISCIPLINA: Prelucrarea digitală a imaginii
CLASA: a XI-a
UNITATEA DE ÎNVǍŢARE: Stocarea fișierelor imagine
TIPUL LECŢIEI: Mixtă
DURATA: 50 minute
REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII VIZATE:
Abilităţi:
- Stocarea imaginii în format digital.
- Utilizarea aplicaţiilor software specifice pentru procesarea imaginii.
Atitudini:
- Manifestarea creativităţii în selecţia şi utilizarea sevenţelor imagine.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1. Să identifice atributele ce definesc calitatea unei imagini digitale.
O2. Să realizeze recepția - materiale de tip ilustraţie
Nr.
Crt.

Activitate

Secvenţa

Durata

Introducere

Prezentarea obiectivelor şi a
conţinutului activităţii
Înmânarea mapelor – cu
suportul scris al materialului
elaborat pentru activitate
Peer learning – metoda
grupurilor de experţi

5 min

1.

2.

3

Activităţile de
învăţare şi
demersul
didactic centrat
pe elev
Evaluare şi
feedback

15 min

Metoda pălăriilor gânditoare

15 min

Analize/ discuţii

10 min

Observare sistematică a
activității elevilor

5 min

Resurse

Calculatoare
Fișiere de lucru
Fișe de lucru

Grilă criterială
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O1. Utilizarea metodei Peer learning – metoda grupurilor de experţi
Descrierea metodei
Se prezintă elevilor 4 subteme. Fiecare grupa trebuie să studieze una dintre ele. Pentru acest
lucru elevii au la dispoziţie 5 minute. După ce au devenit „experţi” în subtema studiată, se
reorganizează grupele astfel încât în grupele nou formate să existe cel putin o persoană din
fiecare grupă initială. Timp de 10 minute elevii vor împărţi cu ceilalţi colegi din grupa nou
formată cunoştinţele acumulate la pasul anterior. Practic este o învăţare între elevi.
Sarcină de lucru:
Studiați diverse moduri în care este definită imaginea digitală din fișierul de lucru.
Identificaţi atributele ce definesc calitatea unei imagini digitale (image quality attributes):
Grupa 1. Contrastul - (tone);
Grupa 2. Culoarea - (colour);
Grupa 3. Rezoluţia - (resolution);
Grupa 4. Claritatea - (sharpness).
Notați observațiile și constatările, apoi faceți schimb de experiență cu colegii.
Fiecare grupă trebuie să studieze subtema.
Procedură:
Organizarea clasei în grupuri mici de 4 elevi.
Se distribuie fiecărui elev căte un bilet care identifică rolul pe care în va avea:
1. Rezumatorul – va prezenta ideile principale;
2. Întrebătorul – va pune întrebări celor din grupul de experți desemnat să-i învețe;
3. Clarificatorul – va răspunde la întrebările suplimentare, făcând legătura cu alte
concepte deja învățate;
4. Prezicătorul – anticipează situațiile de lucru în care intervin noile cunoștințe.
După ce elevii au devenit „experţi” în subtema studiată, se reorganizează grupele astfel
încât în cele nou formate să existe cel puţin o persoană din fiecare grupă iniţială.
Timp de 10 minute fiecare elev va prezenta celorlalţi colegi din grupa nou formată
cunoştinţele acumulate la pasul anterior, astfel încât să-şi însuşească toate cunoştinţele noi
şi să atingă competenţele necesare.
O2. Utilizarea Metodei pălăriilor gânditoare, care dezvoltă competenţele inteligenţei
lingvistice și se bazează pe interpretarea de roluri în funcţie de pălăria aleasă.

46

Descrierea metodei
Culoarea ei defineşte rolul și participanţii trebuie să-i cunoască foarte bine semnificaţia:
▪ pălăria albă oferă o privire obiectivă, neutră, clară a informaţiilor;
▪ pălăria roşie descătușează stările afective;
▪ pălăria neagră exprimă grija, prudenţa, este perspectiva gândirii negative, pesimiste;
▪ pălăria galbenă simbolizează optimismul, perspectiva pozitivă și constructivă;
▪ pălăria verde semnifică ideile noi, inovatoare;
▪ pălăria albastră e preocupată de organizarea, de controlul bunului mers al activităţii,
generalizează discuţia, dă semnalul de schimbare a pălăriilor și o încheie.
Elevul este provocat ,,să ia în răspăr textul”, să emită concluzii, să genereze idei, să
identifice greșeli, să spună ce simte, lucruri ce i-ar putea fi de folos în diverse momente ale
vieții. Proiectată la etapa de realizare a sensului, activitatea a vizat formarea competenței de
comunicare orală.
Sarcină de lucru:
Caracterizați din punct de vedere calitativ un set de imagini stocate în fișierul de lucru.
Procedură:
Elevii sunt organizați în grupuri, numărând de la unu la șase.
Pălăria albă corespunde, respectiv, numărului unu, cea roșie - numărului doi, etc.
Metoda va funcționa în felul următor:
▪ Pălăria albă (informează):
Foloseşte întrebările:
- Ce tip de imagini avem?
- Prin ce se caracterizează?
- Care ar fi atributele calitative ale imaginilor prezentate?
- Cum putem obţine informaţiile dorite despre aceste caracteristici?
▪ Pălăria galbenă (aduce beneficii):
Foloseşte întrebările:
- Care sunt elementele de referință ale unei imagini?
- Pe ce se bazează aceste elemente?
- Care sunt avantajele utilizării diferitelor medii de stocare?
- Cum voi/ vom ajunge să obțin imagini folosind diverse tehnici și instrumente?
▪ Pălăria neagră (identifică greșelile):
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Foloseşte întrebările:
- Care sunt erorile din aceste imagini?
- Ce ne împiedică să le corectăm?
- Ce riscuri implică aceste corecții?
- Ne permite soft-ul?
▪ Pălăria roșie (spune ce simte despre):
Foloseşte formulări de tipul:
- Uite cum privesc eu lucrurile…
- Sentimentul meu e că…
- Nu-mi place felul cum s-a procedat.
- Intuiţia îmi spune că…
▪ Pălăria verde (generează ideile noi):
Foloseşte formulări de tipul:
-

Cum poate fi altfel rezolvată această problemă?

-

Putem face asta si in alt mod?

-

Gasim si o alta explicatie?

▪ Pălăria albastră (clarifică):
Foloseşte întrebările:
- Putem să rezumăm punctele de vedere expuse?
- Care este următorul pas?
- Care sunt ideile principale?
- Să nu pierdem timpul şi să ne concentrăm asupra…, nu credeţi?
Exemplificarea modalităților de evaluare specificate anterior, printr-o grilă criterială
asociată unei activități complexe de documentare, de evaluare a caracteristicilor calitative
ale imaginii.
Numele şi prenumele elevului ………………………………………………………..
CRITERIUL

Punctaj
maxim

 Acoperirea satisfăcătoare în raport cu sarcina de lucru

20p

 Capacitatea de sinteză şi sistematizare

10p

 Evidenţierea elementelor calitative ale unei imagini

10p

Punctaj
acordat
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 Identificarea erorilor

10p

 Evaluarea pe baza parametrilor tehnici

10p

 Propunerea unei soluții de îmbunătățire

10p

 Utilizarea corectă a limbajului de specialitate

10p

 Coerenţa şi aspectul unitar al prezentării

10p



Punctaj din oficiu

Punctaj total

10p
100 p
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PROIECT DE LECŢIE
INTELIGENȚA VERBAL - LINGVISTICĂ - Planul de lecţie 2
DATA:
DISCIPLINA: Procesarea computerizată a imaginii
CLASA: a XI-a
UNITATEA DE ÎNVǍŢARE:
 Controlul asupra dimensiunii tipului de linie, culorii, poziţiei faţă de text sau faţă de alte obiecte.
 Gruparea obiectelor, prelucrări asupra unui grup de obiecte, poziţionarea obiectelor grafice în
raport cu textul.
TIPUL LECŢIEI: Mixtă
DURATA: 50 minute
REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII VIZATE:
Abilităţi:
- Comunicarea eficientă, asertivă;
- Utilizarea aplicaţiilor de birotică în vederea dezvoltării unor funcţii grafice;
- Utilizarea aplicaţiilor software specifice pentru gruparea obiectelor grafice, prelucrări
asupra unui grup de obiecte.
Atitudini:
- Dezvoltarea capacităţii de comunicare prin apelarea la informaţii din propria experienţă
sau din interacţiunea socială directă.
- Cultivarea creativităţii în gruparea obiectelor grafice, prelucrări asupra unui grup de
obiecte.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1. Să identifice modul de gândire, comportament, acţiune specifice unui anumit statut;
O2. Să identifice aplicaţiile de birotică în vederea dezvoltării unei funcţii grafice;
O3. Să execute operaţii de grupare a obiectelor grafice;
O4. Să prelucreze grupuri de obiecte grafice;
O5. Să poziţioneze obiecte grafice în raport cu textul.
Nr. Activitate
Secvenţa
Durata Resurse
Crt.
1.
Introducere
Prezentarea obiectivelor şi a 5 min
conţinutului activitaţii
2.
Activităţile
Înmânarea mapelor – cu
de învăţare şi suportul în format letric al
Computere
demersul
materialului elaborat pentru
Fișiere de
didactic
activitate.
lucru
centrat pe
Materialele respective se găsesc şi
Fișe de lucru
elev
în format electronic în fişiere create
special, pe fiecare unitate.
40 min
Joc de rol
I.
Descrierea situaţiei
II.
Atribuire rol - Metoda
cubului
Construcţie rol- Tehnica
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3.

imaginării.
III.
Jocul de rol propriu-zis
IV.
Analiza activităţii,
reliefarea concluziilor
Observare sistematică a activității
elevilor

Evaluare şi
feedback

5 min

JOCUL DE ROL – se desfăşoară în patru etape:
I.

Descrierea situaţiei Simulare “Atelier foto şi de prelucrări grafice/
imprimerie în care se primesc diferite comenzi” ( 5 min)

II.

Atribuirea rolurilor (5 min)

Elevii sunt împărţiţi pe grupe. Fiecare grupă va avea de îndeplinit un rol diferit.
Repartizarea rolurilor se va face folosind metoda cubului.
Metoda cubului. Descrierea metodei
Prin această metodă fiecare elev aruncă un cub care are pe fiecare faţă scris un rol. Sunt
posibile astfel 6 roluri, fiecare fiind un client al atelierului respectiv, cu solicitări
diferite:


Sportivul- poster.



Fotomodelul- calendar.



Tinerii căsătoriţi - invitaţii de nuntă.



Maestrul bucătar - anunţ organizare curs de gătit.



Şcoala de dans - anunţ concurs de dans.



Apicultor - catalog de prezentare a produselor.

Se constituie 6 echipe, cu roluri diferite. Rolurile vor fi construite folosind tehnica
imaginării.
O1. Tehnica imaginării ( 5 min)
Descrierea metodei
Prin această metodă, grupul trebuie să găsesească ideea centrală a unor dorinţe în
legătură cu o problemă pe care o consideră în acel moment nerezolvabilă.
În prima fază, membrii echipelor sunt direcţionaţi să formuleze (în scris) astfel de
“dorinţe” exprimate în termeni de:
-

Cum ar fi …………?

-

Cum aş putea ………?

-

Mi-aş dori ………..
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Activitatea se concentrează astfel într-o situaţie imaginativă, primând asupra gândirii
analitice. Această etapă de proiectare imaginativă este în corelaţie cu rolurile atribuite
anterior.
În faza a doua, fiecare grupă acţionează liber, fără constrângeri în exprimarea
dorinţelor la nivelul rezultatelor propuse de anumite rezolvări ale problemei.
Rezultatele respective nu sunt soluţii propriu-zise, dar sunt baza pentru ideile de
soluţionare.
În această fază, gândirea critică nu trebuie împiedicată:
- Ar fi minunat să realizăm............, dar nu ştim cum se va face acest lucru încă.
- Credeţi că se poate face ......... şi altfel, cu rezultate mai bune?
- Impactul vizual ar fi mai puternic dacă........?
Profesorul, cu rol de moderator, trebuie să-şi încurajeze elevii să-şi imagineze
obiectivul respectiv (generat de rolul atribuit) la nivel maximal, ca şi cum toate
conjuncturile necesare le-ar fi favorabile. De exemplu: sportivul ar fi solicitat de un
club important, modelul ar ajunge la recunoaştere internaţională, bucătarul ar avea stele
Michelin, apicultorul ar avea o piaţa largă de desfacere a produselor sale, şcoala de dans
ar avea în palmares premii relevante în domeniu, nunta pentru care se realizează
invitaţiile ar fi evenimentul monden al anului. În acest fel, metoda jocului de rol se va
îmbina cu descoperirea, asaltul de idei.
Prin încurajarea unui astfel de comportament, elevii ajung să înveţe, să trăiască şi să
acţioneze specific unui statut, ceea ce le permite dezvoltarea empatiei şi capacităţii de
înţelegere a unor fenomene, opinii, trăiri, aspiraţii.
Prin dobândirea experienţei şi competenţei de a rezolva situaţii problematice, elevii
sunt încurajaţi să comunice, verbal sau in scris, favorizându-se astfel dezvoltarea
abilităţilor sociale. Prin imaginarea la nivelul unor parametri maximali a rolului atribuit
creşte exigenţa în proiectarea la nivel tehnic, transpunerea grafică a ideilor respective.
În situaţia imaginată, se cultivă şi abilităţi antreprenoriale, întrucât trebuie să fie
armonizate pretenţiile clienţilor, resursele tehnice şi umane disponibile pentru punerea
în operă a proiectului, tehnici de marketing.
În etapa a treia ideile alese trebuie să fie parafrazate de către fiecare membru al
grupei respective. Fiecare elev va exprima astfel ce a înţeles din ideile selecţionate. În
interiorul fiecărei grupe trebuie să se ajungă la cele mai atractive idei.
III.

Jocul de rol propriu-zis ( 20 min)
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O2. O3. O4. O5
Elevii se reorganizează în interiorul fiecărui grup. Va rămâne stabilit - prin tragere la
sorţi sau de comun acord - un singur sportiv, fotomodel, bucătar, apicultor etc. Ceilalţi
devin tehnicienii/ fotografii de la atelierul unde se vor executa lucrările respective. Ei
vor fi cei care vor pune în operă proiectul comanditarului. Soluţiile tehnice pe care le au
la dispoziţie sunt specificate în fişele de lucru.
Fişele de lucru distribuite precizează etapele operaţiilor urmărite, astfel încât se poate
trece la execuţia propriu-zisă a produselor grafice.
IV.

Analiza activităţii, reliefarea concluziilor ( 5 min)

Sunt fixate noţiunile prin întrebările pe care elevii şi le adresează între ei si
profesorului.
Sunt punctate aspectele relevante sesizate pe parcursul activităţii.
- Care sunt ideile principale?
- Putem să rezumăm punctele de vedere expuse?
FIŞA DE LUCRU
PAINT
1. Studiaţi suportul teoretic din mapă şi exersaţi, urmărind comenzile specificate:
Etapele parcurse pentru editarea unui desen:
- stabilirea unei culori pentru fond (background color)- meniul FILE comanda NEW.
- stabilirea unei culori pentru desenare (foreground color)- paleta de culori ColorBox;
- alegerea unui instrument de desenare şi stabilirea caracteristicilor acestuia (dacă este
cazul)- Bara de instrumente ToolBox o comanda (buton).
- desenarea propriu-zisă şi editarea desenului.
Inserarea unui text în desen
- stabilirea unei culori pentru text (foreground color), a unei culori pentru umbra textului
(background color), text umbrit (shadowed);
- stabilirea instrumentului text ca instrument de desenare;
- poziţionarea pe suprafaţa de desenare;
- introducerea efectivă a textului şi editarea textului.
2. Realizaţi proiectul grafic conform rolului atribuit. Fiecare proiect trebuie să conţină:
minimum 3 imagini şi minimum 5 texte.
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PROIECT DE LECŢIE
INTELIGENȚA SPAȚIAL - VIZUALĂ – Planul de lecţie 1
DATA:
DISCIPLINA: Prelucrarea digitală a imaginii
CLASA: a XI-a
UNITATEA DE ÎNVǍŢARE: Comunicare vizuală
TEMA: Elemente de gramatică și sintaxă în mediul digital
TIPUL LECŢIEI: Activitate practică
DURATA: 100 minute
REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII VIZATE:
Abilităţi:
- Receptarea materialelor de tip ilustraţie
- Utilizarea instrumentelor informatice pentru a manipula fişiere de tip imagine
Atitudini:
- Identificarea importanţei rezultatului artistic al propriei activităţi
- Manifestarea disponibilităţii de a evalua/ autoevalua activităţi practice
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1. Să integreze diverse secvenţe (text și imagine) în aplicaţii practice
O2. Să aprecieze calităţile estetice ale unei imagini
Nr.
Crt.

Activitate

Secvenţa

Introducere

Prezentarea obiectivelor şi a
conţinutului activitaţii

1.

Activităţile de
învăţare şi
demersul
didactic centrat
pe elev

2.

Evaluare şi
feedback

3

Înmânarea mapelor – cu
suportul scris al materialului
elaborat pentru activitate
Învățarea bazată pe sarcini

Durata

Resurse

5 min

Calculatoare
Fișiere de lucru
Fișe documentare
Fișe de lucru

50 min

Metoda Turul galeriei

30 min

Harta conceptuală

15 min

Fișe de lucru

O1. Utilizarea metodei Învățare bazată pe sarcini de lucru
Descrierea metodei
Acest tip de învăţare dezvoltă cunoştinţe şi capacităţi într-un domeniu, prin sarcini de lucru
extensive, care stimulează investigaţia şi confirmă învățarea prin rezultate şi performanţe.
Exemplu de utilizare:
Organizarea clasei: Grupuri de căte 4 elevi.
Sarcină de lucru: Pregătiți, împreună cu partenerii din echipă, un poster pentru prezentarea
școlii
Timp de lucru
Procedură:
-

Citiți Fișa de documentare: Realizarea de postere

-

Caracteristicile unui poster (listă de verificare)

Titlul: trebuie să fie scurt şi interesant, vizibil de la distanţă.
Partea scrisă: trebuie să fie suficient de mare şi lizibilă.
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Nu utiliza prea multe fonturi. Scrie propoziţii scurte care să poată fi citite de la distanţă.
Ilustraţii, fotografii, grafice: acestea trebuie să sprijine ceea ce ai de spus şi să facă posterul
interesant. Limitează-te la câteva care impresionează.
Prezentarea: unde anume ar trebui aşezate titlul, antetul, simbolurile, casetele, fotografiile,
ilustraţiile?
Fă o schiţă a posterului, înainte de a începe.
-

Lucrează cu imaginile:
– Alege o imagine și acţionează asupra scenei pe care o vezi.
– Modifică imaginile
– Compară imaginile iniţiale cu cele modificate.
– Explică ce ar fi fost mai greu de înţeles din text, dacă nu ar fi fost imaginile
ajutătoare.
– Adaugă imagini potrivite care să completeze textul.

-

Asamblează totul cu grijă: posterul trebuie să se încadreze în formatul stabilit, dar să
nu fie înghesuit.

O2. Utilizarea metodei Învățare bazată pe sarcini de lucru
Descrierea metodei
-

este o tehnică de învăţare prin colaborare în cadrul căreia elevii, divizaţi în
microgrupuri, lucrează la rezolvarea unei probleme controversate ce are mai multe
soluţii posibile.
Etapele specifice acestei tehnici sunt următoarele:

1. Constituirea microgrupurilor;
2. Prezentarea sarcinilor de lucru;
3. Cooperarea pentru realizarea sarcinilor de lucru;
4. Expunerea produselor;
5. „Turul galeriei”;
6. Reexaminarea (evaluarea) rezultatelor.
Exemplu de utilizare:
1. Constituirea microgrupurilor
-

elevii sunt împărţiţi pe grupuri de câte 4-5 membri;

-

pentru fiecare grup se distribuie foi de flip-chart şi markere.

2. Prezentarea sarcinilor de lucru
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-

Sarcina de lucru:

Un poster îţi permite să înregistrezi şi să-ţi prezinţi munca în faţa colegilor tăi. Este
important ca posterul să fie organizat astfel încât să capteze atenţia oamenilor. Să-i facă pe
privitori curioşi să afle mai mult. În grupurile de lucru, examinaţi caracteristicile importante
ale unui poster bun şi gândiţi-vă ce elemente aţi fi putut integra în propriul vostru poster.
Folosiți acele caracteristici drept criterii pentru a evalua un alt poster. Se precizează, de
asemenea, faptul că unul dintre membrii fiecărui grup va avea rolul de „ghid”.
3. Cooperarea pentru realizarea sarcinilor de lucru
-

elevii interacţionează în cadrul microgrupurilor pentru a realiza sarcina propusă;
soluţiile se notează.

4. Expunerea produselor
-

fiecare grup îşi afişează produsul, la fel ca într-o galerie de artă (acest aspect explică

şi denumirea metodei);
-

elevii care au rolul de „ghid” se vor plasa în locul unde este expus produsul

grupului din care fac parte.
5. „Turul galeriei”
Membrii grupurilor „vizitează” galeria, examinează fiecare produs, adresează întrebări de
clarificare ghidului şi pot face comentarii, pot completa ideile sau pot propune alte soluţii
pe care le consemnează în subsolul foii de flip-chart.
Vorbeşte cu colegii tăi despre imagine:
- Descrie imaginea folosind cuvintele tale.
- Spuneţi-vă unul altuia ce este semnificativ, frapant sau important în imagine.
- Puneţi-vă unul altuia întrebări despre imagine.
- Adresaţi-vă unul altuia cerinţe scurte legate de imagine: caută, găseşte, arată, explică …
- Discutaţi unele aspecte, cum ar fi: De ce au fost alese aceste imagini? Ce imagini
completează textul căruia îi aparţin? Ce imagini nu se potrivesc cu ce este scris în text?
6. Reexaminarea (evaluarea) rezultatelor
- fiecare grup îşi reexaminează propriile produse, prin comparaţie cu celelalte şi
valorificând comentariile „vizitatorilor”.
Evaluare și feedback:
O hartă mentală te ajută să îţi organizezi gândurile.
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Forme
Tip

Culori

Interpreta
rea unei
imagini

?

Încadrare

Fundalul

Perspectiva

Proporții

Sarcina de lucru:
Sintetizează informaţiile despre imagine
Pe fiecare linie, scrie numele unui subiect secundar legat de subiectul tău principal.
De la liniile groase, poţi desena nişte linii suplimentare mai subţiri, care reprezintă
subcategorii sau întrebări legate de ideea secundară scrisă pe linia groasă.
Încearcă să găseşti cât de mulţi termeni poţi şi să-i plasezi în categoriile corecte. Poţi folosi
fonturi de dimensiuni diferite, simboluri și culori.
Compară harta mentală a ta cu cele ale colegilor tăi – Ce observi? – În ce fel se aseamănă
hărţile voastre? – Prin ce se deosebesc? – Care sunt termenii cei mai importanţi? –
Organizarea subcategoriilor are sens? – Lipseşte ceva important? – Ce ai face diferit data
viitoare?
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PROIECT DE LECTIE
INTELIGENȚA VIZUAL – SPAȚIALĂ - Planul de lecţie 2
DISCIPLINA: PROCESAREA COMPUTERIZATĂ A IMAGINII
FILIERA VOCAŢIONALĂ, SPECIALIZARE ARHITECTURĂ
CLASA: A11-A, 2ore / săptămână
TEMA: “GRAFICA VECTORIALĂ – ADOBE ILLUSTRATOR”
SUBIECTUL LECŢIEI: UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DE DESENARE ȘI
EDITARE
TITLUL LECŢIEI: LOGO-UL
TIPUL LECŢIEI: DE FORMARE ȘI CONSOLIDARE PRICEPERI I DEPRINDERI
LOCUL DE DESFĂȘURARE A LECŢIEI: Laboratorul pentru Procesarea Computerizată a
Imaginii.
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DURATA: 50 minute
COMPETENŢE GENERALE:
 Prelucrarea imaginilor cu ajutorul funcțiilor grafice specifice;
 Utilizarea tehnicilor digitale specifice pentru realizarea unor produse specifice;
 Dezvoltarea creativității și a ințeligenței vizuale prin intermediul calculatorului.
COMPETENŢE SPECIFICE:
 Identificarea instrumentelor de desenare și editare;
 Identificarea operațiilor de prelucrare graficã ;
 Utilizarea aplicațiilor specializate pentru prelucrarea imaginilor vectoriale;
 Dezvoltarea capacității de a rezolva în mod creativ situații problemă.
 Dezvoltarea imaginaţiei utilizând informații vizuale specifice.
COMPETENŢE OPERAŢIONALE:
 Utilizarea instrumentelor de desenare şi editare, specifice programului Adobe
Illustrator;
 Sintetizarea şi interpretarea cât mai creativă a informațiilor și metodelor de lucru;
 Utilizarea unor tehnici de stilizare și abstractizare în realizarea logo-ului;
 Recunoașterea și utilizarea formatelor grafice vectoriale.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode: Activ-participative, brainstorming, dialogul, explicația, conversația,
problematizarea, analiza, exercițiul, demonstrația.
Tipuri de învațare: Activă, feedback, observare, descoperire.
Resurse materiale: Computerul, tablete grafice, videoproiector, fișe de lucru, cărți de
specialitate, tutorial, internet, scheme / desene la tablă.
Forma de evaluare: continuă, formative (corecturi individuale cu calificativ), frontală,
permanentă, autoevaluare și inter-evaluare.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂŢII:

Minute
2’
5’

15’

SECVENŢELE
LECŢIEI

ACTIVITATEA DE
PREDARE/ȊNVĂŢARE
(CONŢINUTURI)
Moment
Prezența
organizatoric
Organizarea lecției
Anunțarea
Anunțarea subiectului lecției și a
subiectului lecției și competențelor.
a competențelor
Scurtă recapitulare despre grafica
vectorială, identificarea
Reactualizarea
instrumentelor de desenare/editare.
cunoștințelor
Explicarea modului de realizare a
anterioare.
unui logo, reguli de reprezentare.
Dirijarea învățării
Explorarea creativă a unor
modalitați de reprezentare vizuală,
conceptualizare, stilizare,
abstractizare.

STRATEGII
DIDACTICE
Dialogul
Conversația
euristică, dialogul,
explicația,
problematizarea,
descoperirea.
Evaluare frontală,
individuală.
Brainstorming.
Conversația
euristică, dialogul,
explicația,
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Elevii lucrează în echipe pentru a
rezolva situația problemă.
25’

Desfășurarea
activității

3’

Ȋnchiderea
activității
Concluzii.

Sintetizarea ideilor, a propunerilor
vizuale.
Transpunerea logo-urilor în forma
vectorială finală , utilizând mijloace
și tehnici specifice.
Utilizarea aplicațiilor specializate
pentru prelucrarea imaginilor
vectoriale
Salvarea logo-urilo în formate
grafice specifice.
Analizarea rezultatelor.

problematizarea,
descoperirea.
Evaluare frontală,
individuală
Conversația
euristică, dialogul,
explicația,
problematizarea,
descoperirea..
Evaluare
individuală.
Evaluare frontală,
individuală
Autoevaluare
Interevaluare
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PROIECT DE LECŢIE
INTELIGENŢA INTERPERSONALĂ - Planul de lecţie 1
DATA:
DISCIPLINA: Prelucrarea Digitală a Imaginii
CLASA: a XI-a
UNITATEA DE ÎNVǍŢARE: Tehnici de procesare computerizată a imaginii/comunicare
vizuală
TIPUL LECŢIEI: Mixtă.
DURATA: 50 minute
REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII VIZATE:
Abilităţi:
- Receptarea materialelor de tip ilustraţie;
- Obţinerea ilustraţiei în format digital prin diferite procedee (fotografire, scanner);
- Utilizarea instrumentelor informaţie pentru a realiza conversii între fişiere de tip imagine.
Atitudini:
- Să permită luarea de decizii privind cea mai adecvată metodă de afişare digitala;
- Să dezvolte înţelegerea opţiunilor în procesul de scanare a imaginilor.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1. Să recepţioneze materialele de tip ilustraţie
O2. Să obţină o ilustraţie prin scanare
Nr.
Crt.

Activitate

Secvenţa

Introducere

Prezentarea obiectivelor şi a
conţinutului activitaţii

1.

2.

3

Înmânarea mapelor – cu
suportul scris al materialului
elaborat pentru activitate
Activităţile de
învăţare şi
demersul didactic
centrat pe elev
Evaluare şi
feedback

METODA PIRAMIDEI

Durata

Resurse

5 min

Calculatoare
Fișiere de lucru
Fișe de lucru

30 min

TURUL GALERIEI

10 min

Observare sistematică a
activității elevilor

5 min

Grilă criterială

O1 Utilizarea metodei - Metoda piramidei
Descrierea metodei:
Metoda piramidei sau metoda bulgărelui de zăpadă are la bază împletirea activităţii
individuale cu cea desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul grupurilor. Ea constă în
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încorporarea activităţii fiecărui membru al colectivului într-un demers colectiv mai amplu,
menit să ducă la soluţionarea unei sarcini sau a unei probleme date.
Etapele specifice acestei tehnici sunt următoarele:
1. Faza introductivă. Profesorul expune datele problemei;
2. Faza lucrului individual. Elevii lucrează pe cont propriu. În această etapă se
notează întrebările legate de subiect;
3. Faza lucrului în perechi. Elevii formează grupe de doi elevi pentru a discuta
rezultatele individuale. Se solicită răspunsuri la întrebări şi se noteză dacă apar altele noi;
4. Faza reuniunii în grupri mai mari. Se alcătuiesc două grupuri mari, formate din
grupurile mici şi se discută despre soluţiile la care s-a ajuns;
5. Faza raportării solutiilor în colectiv. Intreaga clasă, reunită, analizează şi
concluzionează asupra ideilor emise. Acestea pot fi trecute pe tablă pentru a putea fi
vizualizate de toţi elevii. Se lămuresc şi răspunsurile la întrebările nerezolvate până în
această fază, cu ajutorul profesorului.
6. Faza decizională. Se alege soluţia finală şi se stabilesc concluziile asupra
demersurilor realizate şi asupra participării elevilor la activitate.
Exemplu de utilizare:
Tema: Scanarea si ajustarea imaginii
Scopul Evaluarea scanării cu ajutorul programului de editare a imaginii
1.Organizarea clasei - Constituirea microgrupurilor


elevii sunt împărţiţi pe grupuri de câte 2 membri;

2.Prezentarea sarcinilor de lucru
Profesorul înmânează elevilor o fotografie cu un peisaj din natură şi o fişa de lucru
Cititi cu atentie fişa de lucru:
-Deschideţi imaginea în programul de editare şi studiaţi fotografia scanată din fişierul de
lucru, descrieţi detaliile de umbră şi lumină prin comparaţie cu originalul.
-Măsuraţi tonurile luminoase şi întunecate pentru a vedea care nivel a fost desemnat
fiecărei zone în procesul de scannare.
-Priviţi histograma care ilustrează numărul total de pixeli al fiecăruia dintre cele 256 de
niveluri.
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-Deplasaţi cursoarele shadow, midtone şi highlight, apoi remarcaţi efectele asupra
tonalităţii imaginii.
-Evaluaţi scanările cu ajutorul programului de editare a imaginilor.
3.Cooperarea pentru realizarea sarcinilor de lucru


elevii interacţionează în cadrul microgrupurilor pentru a realiza sarcina propusă;



soluţiile se notează.

4. Cooperarea în grupe mari
Grupurile mici se reunesc şi discută soluţiile de rezolvare a cerinţelor
5.Expunerea produselor - Fiecare grup îşi afişează produsul, la fel ca într-o galerie.
O2 „Turul galeriei”
Membrii grupurilor vizitează galeria, examinează fiecare produs, adresază întrebări şi fac
comentarii, pot completa ideile sau pot propune alte soluţii.
Elevii discută între ei despre imaginea scanată şi original, verifică calitatea scanării
evaluând informaţia oferită de opţiunea levels a programului de editare (highlights,
shadows, midtones).
Discută între ei unele aspecte cum ar fi:
- Cum se realizează înlăturarea unei dominante de culoare;
- Cum este inclus un etalon de 18% în imaginea scanată;
- Cum este inclus un etalon de gri de 18% în imaginea prelucrată;
- Care sunt opţiunile de mărire a imaginii.
6.Reexaminarea rezultatelor
Fiecare grup îşi reexaminează produsele, prin comparaţie cu celelalte produse şi valorifică
comentariile. Vom exemplifica modalitățile de evaluare specificate anterior, printr-o grilă
criterială asociată unei activități complexe de documentare, de evaluare a caracteristicilor
calitative ale imaginii.
Numele şi prenumele elevului ………………………………………………………..
CRITERIUL

Punctaj
maxim

 Acoperirea satisfăcătoare în raport cu sarcina de lucru

20p

 Capacitatea de sinteză şi sistematizare

10p

 Evidenţierea elementelor calitative ale unei imagini

10p

Punctaj
acordat

65

 Identificarea erorilor

10p

 Evaluarea pe baza parametrilor tehnici

10p

 Propunerea unei soluții de îmbunătățire

10p

 Utilizarea corectă a limbajului de specialitate

10p

 Coerenţa şi aspectul unitar al prezentării

10p

Punctaj din oficiu
Punctaj total

10p
100 p
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PROIECT DE LECŢIE
INTELIGENŢA INTERPERSONALĂ - Planul de lecţie 2
DATA:
DISCIPLINA: Procesarea computerizată a imaginii
CLASA: a XI-a
67

UNITATEA DE ÎNVǍŢARE: Utilizarea măştilor. Lucrul cu măşti şi canale. Crearea unei
măşti.
Rafinarea unei măşti
TIPUL LECŢIEI: Mixtă
DURATA: 50 minute
REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII VIZATE:
Abilităţi:
- răspunsul eficace dat altor persoane într-un mod pragmatic.
- comunicarea şi cooperarea în contexte interactive.
- utilizarea unui sistem de calcul şi a aplicaţiilor software specifice pentru
procesarea imaginii.
Atitudini:
- cultivarea toleranţei;
- cultivarea empatiei, a aptitudinii de a înţelege stările sufleteşti, motivaţiile şi
intenţiile altei persoane.
-dezvoltarea competenţelor de utilizare a unui sistem de calcul şi a aplicaţiilor
software specifice pentru procesarea imaginii.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1. Să stabilească elementele esenţiale, definitorii, pentru o situaţie dată.
O2. Să aprecieze corect, obiectiv, un context general (geografic, istoric, social,
politic, artistic).
O3. Să formuleze în mod pragmatic un răspuns eficace dat altei persoane.
O4. Să îmbunătăţească o selecţie utilizând o mască rapidă.
O5. Să salveze o selecţie ca o mască de canal.
O6. Să vadă o mască utilizând panoul Channel.
O7. Să editeze o mască utilizând panoul Masks.
O8. Să mute o imagine în interiorul unei măşti.
Nr. Activitate
Crt
.
1.
Introducere
2.

Activităţile de
învăţare şi
demersul
didactic
centrat pe elev

Secvenţa

Durata

Prezentarea obiectivelor şi a
conţinutului activităţii
 Înmânarea mapelor – cu suportul în
format letric al materialului elaborat pentru
activitate.
Materialele respective se găsesc şi în
format electronic în fişiere create special, pe
fiecare unitate.
Joc de rol I- echipa de teren/ Reporterii

Descrierea situaţiei
Construcţie rol - rezolvarea fişei de lucruMetoda anchetei.

Jocul de rol propriu zis/

5 min



(10 min)

Resurse

Computere
Fișiere de
lucru
Fișe de
lucru

5 min
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3.

Evaluare şi 
feedback

Dramatizare creativă/ Metoda TPR

Analiza activităţii, reliefarea
concluziilor
Joc de rol II- Echipa de montaj

Descrierea situaţiei

Repartizarea rolurilor şi
distribuirea fişelor

Jocul de rol propriu-zis/

Analiza activităţii, reliefarea
concluziilor
ANALIZE/ DISCUŢII
Observare sistematică a activității elevilor

5 min
(20 min)
2 min
3 min
10 min
5 min
10 min
5 min

O1, O2, O3,
JOC DE ROL, în combinaţie cu:


Metoda anchetei,



Dramatizarea creativă,



Metoda TPR (Total Psychal Response)

Descrierea metodei.
Ţinând cont de specificul situaţiei abordate, jocul de rol va fi împărţit în două secvenţe:
echipa de teren şi şedinţa de montaj. Se joacă sceneta ce aproximează o situaţie reală,
continuându-se cu un moment de evidenţiere a unor concluzii; în acest caz, acestea sunt
doar concluzii parţiale. Concluziile desprinse pe parcursul întregului număr de ore alocate
unităţii de învăţare urmează să fie premise pentru jucarea rolului într-o scenetă, la final.
La final, după jucarea scenetei, se realizează o discuţie generalizată privind modul în care
aplicarea soluţiilor alese de întregul grup a fost cea mai potrivita situaţiei.
Joc de rol, secvenţa 1:
Elevii vor fi pregătiţi în trei aspecte ale jocului de rol:

I.



Instructajul sau stabilirea situaţiei;



Jocul de rol propriu-zis;



Discuţiile de concluzionare.
Instructajul sau stabilirea situaţiei: fiecare grupă reprezintă o echipă a
unui post TV care realizează un reportaj de prezentare a cartierelor
reprezentative ale Granadei.
Se vor avea în vedere cele 2 secvenţe diferite ale jocului de rol: echipa de
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teren şi şedinţa de montaj. Practic, în prima secvenţă se construieşte, pe
baza efortului echipei de teren, conţinutul care va fi prelucrat în şedinţa
de montaj.
o echipa de teren


Metoda anchetei
Descrierea metodei.

Elevilor li se prezintă cele 3 subteme - cartierele istorice reprezentative ale Granadei care
vor fi tratate. Elevii sunt împărţiţi pe 3 grupe - corespunzător celor 3 cartiere istorice
reprezentative ale Granadei: Albaicin, Realejo, Sacromonte. Fiecare grupă de elevi va
trebui să studieze una dintre ele. Pentru acest lucru, elevii au la dispoziţie fişiere video imagini, filme, informaţii text despre fiecare cartier. Timpul acordat este de 10 minute.
După ce s-au familiarizat cu temele respective, se va trece la prima etapă a jocului de rol.
Începând cu acest moment, metoda jocului de rol este combinată cu dramatizarea
creativă, acţiunile fiind rezultatul improvizaţiei “actorilor”.


Dramatizarea creativă
Descrierea metodei.

Metoda constă în interpretarea unor caractere de grup (o persoană reprezentând una din
comunităţile cartierelor

istorice

reprezentative ale

Granadei:

Albaicin,

Realejo,

Sacromonte).
Se vor distribui fişe de lucru. Vor fi urmărite aspecte cum ar fi:


apariţia lor în context istoric;



tradiţii şi obiceiuri în cartierul respectiv;



port/costume specifice.

În cadrul fiecărei grupe se atribuie următoarele roluri:


reporter (1 elev);



reprezentant al comunităţii (2 elevi);



consultant ştiinţific - istorie, sociologie (2 elevi).

După atribuirea rolurilor se lasă la latitudinea elevilor stabilirea întrebărilor şi răspunsurilor
(elaborarea acestora se va face pe baza materialelor suport furnizate la începutul orei), prin
dramatizare creativă.
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Dramatizarea creativă este combinată, în acest fel, cu metoda TPR (Total Psychal
Response), membrii grupului putând alege să interpreteze diferite portrete (reporter,
intervievat, consultant ştiinţific). Fiecare grup va trebui să decidă cum trebuie să
interacţioneze cu restul colegilor (celelalte 2 grupuri, corespunzând celorlalte 2 cartiere), în
sceneta finală, când se va realiza harta integrală a Granadei.
o echipa de montaj
Joc de rol, secvenţa 2: şedinţa echipei de montaj. O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8.
I. Descrierea situaţiei: membrii aceloraşi echipe din jocul anterior realizează în Photoshop
măşti rapide (temporare) şi măşti permanente. Rezultatul va fi o imagine obţinută prin
combinarea mai multor fotografii.
Imaginea trebuie să fie reprezentativă pentru tema studiată. În fişa de lucru sunt precizate
componentele obligatorii pentru fiecare imagine.
Fiecare imagine va conţine:
-

o clădire;

-

un zid / o statuie;

-

o zonă de vegetaţie;

-

un text gravat;

-

un portret al unui locuitor/ personalităţi reprezentative.

II. Distribuirea rolurilor:

elevii au la dispoziţie, în mapa dată la începutul orei şi în

fişierele de lucru, suportul teoretic pentru realizarea sarcinilor din fişa de lucru.
Fiecare elev va realiza selecţia elementelor, urmând ca imaginea finală să conţină obiectele
stabilite de comun acord, prin alegerea celor mai inspirate şi mai bine executate obiecte. Se
încurajează astfel creativitatea, analiza critică obiectivă, eficientizarea comunicării. Elevii
vor alege cele mai bune selecţii, opzimizând astfel imaginea finală.
Discuţii:
-

Cum apare şi ce rol are stratul de acoperire de culoare roşie în modul Quick
Mask?

-

Ce culoare are stratul selectat în modul Quick Mask?

-

Cum apare masca rapidă creată?

-

Când dispare masca rapidă?

-

Ce opţiuni oferă panoul Masks?

-

Cum se poate reface legătura dintre o imagine şi masca de strat?

Sarcini de lucru - din fişa de lucru
71

Studiaţi fotografiile scanate din fişierul de lucru. Respectând indicaţiile din fişa de lucru,
realizaţi următoarele operaţii:
1.Utilizaţi modul Quick Mask pentru a transforma o bordură de selecţie într-o mască
temporară. Transformaţi această mască rapidă temporară înapoi, într-o bordură de selecţie;
Panoul Tools → Edit in Quick Mask → Brush
Panoul Layers → Channels
2.Îmbunătăţiţi masca anterioară rafinându-i marginile;
Panoul Masks → Add a Pixel Mask
3.Încărcaţi drept selecţie masca de canal creată anterior şi transformaţi-o într-o mască de
strat;
Comanda Select → Load Selection
Panoul Cannel → Panel Mask → Invert → OK.
Pe selecţia activă, Panoul Layers → Add Layer Mask.
4.Repoziţionaţi imaginea în interiorul măştii;
Panoul Tools → Instrumentul Move.
5.Realizaţi o imagine complexă, prin alegerea selecţiilor celor mai bune dintre cele realizate
de membrii echipei (se vor urmări creativitatea în alegerea selecţiei şi corectitudinea
execuţiei).
Fiecare imagine va conţine:
o o clădire;
o un zid / o statuie;
o o zonă de vegetaţie;
o un text gravat;
o un

portret

al

unui

locuitor/

personalităţi

reprezentative.
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PROIECT DE LECŢIE
INTELIGENȚA LOGICO – MATEMATICĂ - Planul de lecţie 1
DATA:
DISCIPLINA: Procesarea computerizată a imaginii și textului
CLASA: a XI-a
UNITATEA DE ÎNVǍŢARE: Tipuri de lucrări editorial – tipografice: Revistă
TIPUL LECŢIEI: Mixtă
DURATA: 50 minute
REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII VIZATE:
Cunoștințe:
C1. Structura unei publicații tip revistă.
C2. Etapele fluxului tehnologic de realizare a lucrării tipografice.
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Abilităţi:
- Realizarea machetei digitale pentru o revistă.
- Utilizarea aplicaţiilor software specifice pentru procesarea imaginii și textului.
Atitudini:
- Receptarea şi planificarea lucrării conform documentaţiei.
- Spirit de iniţiativă şi responsabilitate în rezolvarea problemelor privind proiectarea optimă
a unui produs poligrafic.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1. Să structureze conform standardelor poligrafice o revistă cu un număr de pagini dat.
O2. Să selecteze procesele şi fluxurile de producţie poligrafică în funcţie de specificaţiile
lucrării.
Nr.
Activitate
Secvenţa
Durata
Resurse
Crt.
Introducere
1.

Activităţile de
învăţare şi
demersul
didactic centrat
pe elev

2.

Evaluare şi
feedback

3

Prezentarea obiectivelor şi a
conţinutului activităţii
Înmânarea mapelor – cu
suportul scris al materialului
elaborat pentru activitate
Metoda studiului de caz

10 min

Rezolvarea de probleme

20 min

Analize/ discuţii

10 min

Autoevaluare

5 min

5 min

Calculatoare
Fișiere de lucru
Fișe de lucru

Fișă de
autoevaluare

O1. Utilizarea metodei Studiului de caz
Descrierea metodei
Studiile de caz examinează interrelaţiile dintre toate variabilele pentru a permite o cât mai
completă înţelegere a unui eveniment sau a unei situaţii. Acest lucru este posibil prin
intermediul unei descrieri de profunzime:
•

a entităţii ce urmează să fie examinată;

•

a circumstanţelor în care se găseşte şi în cadrul cărora entitatea evoluează;

•

a caractersticilor indivizilor şi/ sau a comunităţii din care aceasta provine.
Impactul didactic

Elevii implicaţi în realizarea unui studiu de caz vor fi confruntaţi cu:
-

alegerea entităţii de cercetat;
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-

colectarea datelor;

-

analiza datelor;

-

realizarea raportului de cercetare;

-

discutarea validităţii şi legitimităţii studiului realizat.

Prin parcurgerea acestor etape, elevii derulează cercetări similare experţilor din diversele
domenii ale realităţii extraşcolare. Fiind vorba de activităţi exploratorii, participarea la
studiul de caz va furniza elevilor oportunităţi de învăţare eficientă, oferindu-le posibilitatea
înţelegerii conceptelor, fenomenelor, relaţiilor etc. Dacă studiul de caz se va raporta la un
fapt din viaţa reală, activitatea va fi cu atât mai contextualizată, motivantă şi eficace.
Exemplu de utilizare:
Modul de
organizare a
clasei
Activitatea se
poate face
individual, un
elev la câte un
calculator,
folosind fişa de
lucru.
Activitatea se
poate face şi pe
grupe sau în
perechi

Timp de
lucru
recomandat
10 minute

Desfăşurarea activităţii
Este prezentată o situaţie ipotetică. Elevii sunt
invitaţi să studieze şi să găsească o rezolvare.
Exemplu: Imaginați-vă că realizați revista școlii.
Creați structura arborescentă necesară păstrării
tuturor informațiilor necesare pentru editarea
revistei.
Exemple: folderul revistei, foldere cu imagini,
articole, texte, interviuri, reclame etc.
Realizați o schema (analiză) a programelor software
şi a resurselor hardware necesare realizării acestui
proiect (exemplu: spațiul necesar pe hard disk,
partiții folosite, aplicații software necesare).
Stabiliți drepturi de acces la informații pe categorii
de utilizatori.

O2 Utilizarea metodei: Rezolvarea de probleme
Descrierea metodei
Un subiect/ o temă este prezentat(ă) sub forma unei probleme de rezolvat de către un grup
de elevi care au mijloacele şi informaţiile necesare la dispoziţie.
Profesorul acţionează ca un ghid pentru elevii care caută soluţii şi se abţine să ofere un
răspuns gata fabricat.
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Etapele rezolvării unei
probleme
1. Identificarea
situației problemă
şi formularea
problemei
2. Înţelegerea
problemei

Activități în cadrul
fiecărei etape
- Citirea problemei şi
verificarea sensului
- Separarea a ceea ce se dă
de ceea ce se cere

3. Organizarea
informaţiei

- Aprecierea coerenţei
datelor;
- Transpunerea în limbaj
propriu;
- Transpunerea în limbaj
matematic;
- Studiul gradelor de
libertate ale enunţului
problemei.

4. Folosirea
informaţiei

- Tatonări către găsirea
soluţiei;
- Alegerea metodei;

Activități specifice
- Recunoaşterea termenilor,
conceptelor;
- Sortarea şi clasificarea
- Găsirea unei reguli într-o
succesiune de elemente;
- Folosirea informaţiilor dintro planşă, tabel, schemă;
- Folosirea informaţiilor dintrun desen, grafic, hartă;
- Alegerea alternativei într-o
situaţie problemă ce permite
mai multe ieşiri (soluţii);
- Descrierea unei situaţii
problemă şi formularea
problemei.
- Înţelegerea consistenţei şi
suficienţei datelor;
- Sortarea şi clasificarea;
- Folosirea unei reguli pentru a
determina elemente într-o
succesiune;
- Alegerea operaţiei de calcul;
- Folosirea deprinderilor de
gândire logică;
- Estimări legate de: ordinul
de mărime, suficienţa
informaţiilor, redundanţa,
condiţii de existenţă şi/ sau
unicitate a soluţiei,
posibilitatea desenului etc.;
- Transpunerea informaţiilor
într-o planşă, tabel, schemă;
- Transpunerea informaţiilor
într-un desen, grafic, hartă;
- Construirea unui model;
- Înţelegerea definiţiilor;
- Înţelegerea convenţiilor de
notare;
- Folosirea instrumentelor.
- Încercare şi eroare;
- Construirea de exemple şi
contraexemple;
- Formularea unei afirmaţii şi
verificarea ei în cazuri
particulare;
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5. Finalizare și dezvoltare

- Discutare;
- Redactare;
- Verificarea rezultatului;
- Studiul posibilităților
pentru:
1. alte cazuri;
2. generalizări;
3. alte soluţii

- Formularea de generalizări şi
predicţii;
- Remarcarea factorilor
invarianţi;
- Remarcarea unei reguli;
- Ghicirea soluţiei;
- Ghicirea metodei;
- Recurgerea la strategii şi/sau
noţiuni deja cunoscute;
- Evaluarea clarităţii
formulărilor verbale sau
scrise;
- Evaluarea conciziei
formulărilor verbale sau
scrise;
- Evaluarea coerenţei
formulărilor verbale sau
scrise;
- Estimarea corectitudinii
rezultatelor;
- Determinarea consistenţei
logice a rezultatelor;
- Verificarea rezultatelor;
- Evaluarea eleganţei
soluţiilor;
- Evaluarea calităţii
întrebărilor apărute pe
parcursul rezolvării;
- Considerarea unor extinderi
ale problemei şi/ sau altor
probleme înrudite;
- Identificarea unor noi zone
de investigare în conexiune
cu problema dată;
- Prezentarea soluţiei sub
forma unui mic raport de
cercetare.

Exemplu de utilizare a metodei:
1. Identificarea situaţiei problemă şi formularea problemei
X, Y şi Z, colegi de clasă, se decid să editeze o revistă care se va adresa atât elevilor cât şi
profesorilor. Ei îşi pun următoarele probleme:
- cum pot folosi cât mai bine timpul de care dispun;
- cum pot repartiza mai bine sarcinile de lucru în echipă;
- cum pot obţine bani pentru finanţarea revistei;
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- cum pot optimiza costurile şi cheltuielile.

2. Înţelegerea problemei
Pentru realizarea revistei, elevii poartă următoarea discuţie:
X: Oare cât timp ne va răpi pregătirea revistei? Eu cred că pot dispune de 8 ore
săptămânal şi am nevoie de 4 ore pentru fiecare pagină. În plus, mă angajez să pregătesc
şi copertele.
Y: Eu pot pregăti câte două pagini pe săptămână.
Z: Mă angajez să pregătesc 3 pagini săptămânal. Cred că alte opt pagini la
fiecare număr vor fi pregătite de colegii noştri.
Y: Revista noastră va avea 24 de pagini, inclusiv copertele.
Z: Eu voi pregăti o rubrică de modă de o jumătate de pagină şi alta de curiozităţi
culese din istorie, geografie, biologie, de 1,75 pagini.
X: Eu voi pregăti în fiecare număr câte o treime de pagină de franceză şi o treime de
pagină de engleză, 3,75 pagini de literatură şi o jumătate de pagină de gramatică.
Y: Eu propun o rubrică cu probleme de matematică de 1,4 pagini şi alta de sport de o
pagină.
X: Pentru a obţine banii necesari revistei propun să pregătim două numere pe care
să le prezentăm profesorilor, colegilor şi părinţilor noştri.
Producerea revistei depinde de răspunsurile la următoarele întrebări:
-

Câte pagini pot pregăti într-o săptămână cei trei colegi?

-

De câte săptămâni au nevoie, socotind şi ajutorul dat de colegii lor, pentru a
pregăti un număr de revistă?

-

Cât costă tipărirea unei reviste?

-

Cum obţinem bani pentru a tipări mai multe numere?
3. Organizarea informaţiei
Câteva întrebări jalonează această etapă:
- Sunt coerente datele?
- Ce noţiuni matematice sunt implicate?
- Avem suficiente informaţii? Satisfac ele într-o măsură suficientă contextul
problemei?

4.

Folosirea informaţiei
Cu datele pe care le avem se poate răspunde la o parte dintre problemele puse. Se

observă că avem nevoie de date suplimentare pentru a acoperi ultimul set de întrebări.
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5. Finalizare şi dezvoltare
S-a constatat în etapa anterioară că este nevoie de suplimentarea datelor.
Următoarele întrebări pot căpăta răspunsul din aceste noi date:
 Ce procent din sumă reprezintă banii împrumutaţi?
 Câţi bani au adunat elevii pentru a investi în revistă?
 Câte reviste tipăresc din banii obţinuţi?
 Câte reviste presupun că vor vinde?
 Cât a costat o revistă?
 Care este raportul dintre încasări şi cheltuieli?
Autoevaluare
Elevii vor completa o Fişă de autoevaluare care conține următoarele întrebări:
1) Mi-a plăcut să ..................................... (activitate derulată)
2) Mi s-a părut plicticos să .....................................................
3) Cel mai uşor a fost să .........................................................
4) Cel mai dificil a fost să .......................................................
5) Îmi propun să ......................................................................
6) Recomand profesorului meu ...............................................
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PROIECT DE LECŢIE
INTELIGENȚA LOGICO - MATEMATICĂ - Planul de lecţie 2
DATA:
DISCIPLINA: Procesarea computerizată a imaginii
CLASA: a XI-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Instrumente de bazǎ utilizate pentru crearea imaginilor
vectoriale: linii, arce, poligoane, elipse, forme predefinite (shapes)
TIPUL LECŢIEI: Consolidare
DURATA: 50 minute
REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII VIZATE:
Abilităţi:
- Identificarea funcțiilor specifice de desenare a editoarelor grafice;
- Folosirea instrumentelor de trasare de linii drepte și curbe;
- Folosirea instrumentelor de trasare a figurilor geometrice de bazǎ (dreptunghi, elipsă);
- Identificarea atributelor de culoare şi grosimi de linie;
- Dezvoltarea capacității de a opera cu modele, categorii și relații, de a grupa, ordona și
interpreta date, de a problematiza.
Atitudini:
- Manifestarea unui mod de gȃndire creativ în structurarea și rezolvarea sarcinilor de lucru;
- Manifestarea inițiativei și a disponibilității de a aborda sarcini variate.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1. Să identifice obiectele grafice de bazǎ și tipurile lor;
O2. Să deseneze obiectele grafice de bazǎ
Nr.
Crt.

Activitate

Secvenţa

Introducere

Prezentarea obiectivelor
operaționale şi a conţinutului
activitǎţii de învǎțare

1.

2.

3

Activitǎţile de
învǎțare și
demersul
didactic centrat
pe elev
Evaluare şi
feedback

Durata
5 min

Introducerea studiului de caz

5 min

Brainstroming în stabilirea
sarcinilor de lucru

5 min

Lucru pe grupe cu realizarea
arabescurilor (logo)

25 min

Observare sistematică a
activității elevilor
Turul galeriei

Resurse

10 min

Calculatoare
Fișiere de lucru
Fișe de lucru

Grilă criterială
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O1. Utilizarea metodei: Studiul de caz și Brainstorming
Descrierea metodei
Li se prezintǎ elevilor situația de învǎțare: Reprezentǎm o firmǎ de publicitate, angajatǎ de
firma de turism Andalucia Tour, care intrǎ pe piața din Romȃnia. Clientul dorește realizarea
unor produse promoționale specifice, cu valorificarea urmǎtoarelor elemente: arabescuri
specifice lumii andaluze, realizate în nuanțe de roșu, negru, albastru, verde, bej și auriu.
Fiecare elev va nota pe un post-it figura geometricǎ predominantǎ în realizarea arabescului
din logo. Pe baza opțiunilor se vor constitui cele trei grupe:


Grupa 1 - Poligoane



Grupa 2 - Elipse, cercuri și arce



Grupa 3 - Forme predefinite

Profesorul enunțǎ sarcina de lucru pentru urmǎtoarele 25 de minute, și anume:
Realizați un logo care sǎ reprezinte un arabesc în nuanțele de culori enunțate, într-un
interval de timp de 25 de minute.
O2. Lucrul pe grupe
Elevii lucreazǎ în cele trei grupe, monitorizați de profesor, care intervine pentru a corecta
sau pentru a optimiza realizarea produsului final.
Turul galeriei
Profesorul oprește lucrul dupǎ 25 de minute și le oferǎ elevilor grila de evaluare, prezentatǎ
la sfȃrșitul proiectului didactic. Folosind videoproiectorul din cabinet, se vizioneazǎ fiecare
produs și se stabilește punctajul individual și comparativ al produselor. Elevii sunt conduși
în actul evaluǎrii cǎtre metacogniție prin întrebǎri ajutǎtoare de tipul:


Cum se poate optimiza produsul?



Ce se poate schimba în activitatea grupei pentru eficientizare?



Ce poți tu aduce în plus în activitatea grupei?

Se stabilește clasamentul, iar grupa cȃștigǎtoare pune la dispoziția întregii clase logoul
pentru folosire pe obiectele promoționale (afiș, pliant, broșurǎ, flyere, mape, calendare) ce
vor fi realizate în cadrul temei de acasǎ, pe care le trag la sorți prin metoda cubului, pȃnă la
următoarea oră. Profesorul trage concluziile privind eficiența activitǎții, grupele stabilesc
elementele pe care le-au învǎțat, cele pe care ar mai vrea să le învețe și cele pe care le
propun pentru ora urmǎtoare.
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Grila de evaluare
CRITERIUL

Punctaj
maxim

 Respectarea formelor alese

10p

 Respectarea combinațiilor cromatice

10p

 Valorificarea unor elemente de reprezentare culturalǎ specificǎ lumii
andaluze

10p

 Originalitate

15p

 Creativitate

15p

 Expresivitate

10p

 Aspectul comercial al produsului

10p

 Respectarea trǎsǎturilor unui logo

10p

Punctaj din oficiu
Punctaj total

Punctaj
acordat

10p
100 p
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PROIECT DE LECŢIE
INTELIGENȚA CORPORAL – KINESTEZICĂ - Planul de lecţie 1
DATA:
DISCIPLINA: Prelucrarea digitală a imaginii
CLASA: a XI-a
UNITATEA DE ÎNVǍŢARE: Tehnici de procesare computerizată a imaginii/comunicare
vizuală
TIPUL LECŢIEI: Mixtă
DURATA: 50 minute
REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII VIZATE:
Abilităţi:
- Stocarea imaginii în format digital;
- Utilizarea aplicaţiilor software specifice pentru procesarea imaginii.
Atitudini:
- Manifestarea creativităţii în selecţia şi utilizarea secvenţelor de imagine.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1. Să obțină imagini în format digital;
O2. Să editeze imagini.
Nr.
Crt.

Activitate

Secvenţa

Introducere

Prezentarea obiectivelor şi a
conţinutului activităţii
Înmânarea mapelor – cu
suportul scris al materialului
elaborat pentru activitate

1.

2.

3

Activitățile de
învățare şi
demersul
didactic centrat
pe elev
Evaluare şi
feedback

Durata

5 min

Metoda - Studiul de caz

30 min

Analize/ discuţii

10 min

Observare sistematică a
activității elevilor

5 min

Resurse

Calculatoare
Fișiere de lucru
Fișe de lucru

Grilă criterială

O1. Utilizarea metodei Studiul de caz
Descrierea metodei
Studiul de caz reprezintă o metodă de confruntare directă a participanților cu o situație
reală, autentică, luată drept exemplu tipic, reprezentativ pentru un set de situații și
evenimente problematice.
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Exemplu de utilizare
Etapa 1. Prezentarea temei: Retușarea avansată
Se alege un grup restrâns de 5 elevi care va experimenta mai întâi „cazul” 1.
Profesorul propune următoarea sarcină:
1. Selectați o imagine color care să dovedească un grad ridicat de competență tehnică
și să aibă calități estetice;
2. Scanați imaginea astfel încât să obţineți o gamă tonală optimă și un fișier de
aproximativ 11 MB;
3. Înlăturați selectiv proof-ul și zgârieturile, folosind tehnicile învățate;
4. Ajustați nuanța, saturația și luminozitatea unei zone selectate din imagine;
5. Ajustați contrastul unei zone selectate din imagine;
6. Înlăturați sau modificați detaliile nedorite;
7. Tipăriți color imaginea originală scanată și pe cea modificată, pe aceeași hârtie,
folosind aceeaşi imprimantă;
8. Salvați un fişier PSD ca etalon și un fisier comasat TIFF, pentru tipărire;
9. Pregătiți un raport de 300 de cuvinte asupra metodelor și procedeelor pe care le-ați
ales.
Etapa 2. Dezbatere în plen a modurilor de soluționare a cazului:


Analiza variantelor propuse;



Compararea rezultatelor obținute și analiza critică a acestora printr-o dezbatere
liberă moderată de profesor;



Ierarhizarea variantelor.

Etapa 3. Formularea concluziilor optime pe baza unor decizii unanime.
Etapa 4. Evaluarea modului de rezolvare a situației - caz și evaluarea grupului de elevi
analizându-se gradul de participare. Totodată se fac predicții asupra importanței reținerii
modalităților de soluționare în vederea aplicării lor în situații similare.
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O2. Evaluare:
Prezentați imagini digitale proprii tipărite într-un portofoliu care să demonstreze cum pot fi
folosite instrumentele și tehnicile de retușare pentru a crește calitatea imaginii digitale.
Exemplificarea modalităților de evaluare specificate anterior, printr-o grilă criterială
asociată unei activități complexe de documentare, de evaluare a caracteristicilor calitative
ale imaginii.
Numele şi prenumele elevului ………………………………………………………..
CRITERIUL

Punctaj
maxim

 Acoperirea satisfăcătoare în raport cu sarcina de lucru

20p

 Capacitatea de sinteză şi sistematizare

10p

 Evidenţierea elementelor calitative ale unei imagini

10p

 Identificarea erorilor

10p

 Evaluarea pe baza parametrilor tehnici

10p

 Propunerea unei soluții de îmbunătățire

10p

 Utilizarea corectă a limbajului de specialitate

10p

 Coerenţa şi aspectul unitar al prezentării

10p

Punctaj din oficiu
Punctaj total

Punctaj
acordat

10p
100 p
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PROIECT DE LECŢIE
INTELIGENȚĂ CORPORAL – KINESTEZICĂ - Planul de lecţie 2
DISCIPLINA: PROCESAREA COMPUTERIZATĂ A IMAGINII
FILIERA VOCAŢIONALĂ, SPECIALIZARE ARHITECTURĂ
CLASA: A11-A, 2ore / săptămână
TEMA: GRAFICA VECTORIALĂ – COREL DRAW
SUBIECTUL LECŢIEI: PRELUCRĂRI DE IMAGINI VECTORIALE
TITLUL LECŢIEI: DESIGN AMBALAJ PENTRU UN PRODUS
TIPUL LECŢIEI: DE FORMARE ȘI CONSOLIDARE PRICEPERI ŞI DEPRINDERI
LOCUL DE DESFĂȘURARE A LECŢIEI: Laboratorul pentru Procesarea Computerizată a
Imaginii.
DURATA: 50 minute
COMPETENŢE GENERALE:
 Prelucrarea imaginilor cu ajutorul funcțiilor grafice specifice;
 Utilizarea tehnicilor digitale specializate pentru realizarea unor produse specifice;
 Dezvoltarea creativității vizuale prin utilizarea inteligenței kinestezice și spațiale;
COMPETENŢE SPECIFICE:
 Identificarea instrumentelor de desenare și editare;
 Identificarea operațiilor de prelucrare grafică pentru tipar;
 Utilizarea aplicațiilor specializate pentru prelucrarea imaginilor vectoriale;
 Dezvoltarea capacității de a rezolva în mod creativ situații problemă.
 Dezvoltarea imaginaţiei utilizând experiența directã cu obiectele din jur.
COMPETENŢE OPERAŢIONALE:
 Utilizarea instrumentelor de desenare şi editare, specifice programului Corel Draw;
 Recunoașterea și utilizarea formatelor grafice vectoriale;
 Sintetizarea și interpretarea cât mai creativă a informațiilor și metodelor de lucru;
 Transpunerea experiențelor directe, kinestezice, în creații digitale.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode: Activ-participative, jocul, dialogul, explicația, conversația, problematizarea,
analiza, exercițiul, demonstrația.
Tipuri de învățare: Activă, feedback, observare, descoperire.
Resurse materiale: Computerul, tablete grafice, videoproiector, fișe de lucru, cărți de
specialitate, tutorial, internet, scheme / desene la tablă, cutii, cartoane.
Forma de evaluare: continuă, formative (corecturi individuale cu calificativ), frontală,
pemanentă, autoevaluare și interevaluare.
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂŢII:
Minute
2’
5’

15’

25’

SECVENŢELE
LECŢIEI

ACTIVITATEA DE
PREDARE/ȊNVĂŢARE
(CONŢINUTURI)
Moment
Prezența
organizatoric
Organizarea lecției
Anunțarea
Anunțarea subiectului lecției și a
subiectului lecției și competențelor;
a competențelor;
Scurtă recapitulare despre grafica
vectorială, identificarea
Reactualizarea
instrumentelor de desenare/editare.
cunoștințelor
anterioare
Dirijarea învățării
Explorarea creativă a unor
modalități de reprezentare vizuală,
conceptualizare, stilizare,
abstractizare.
Jocul cu volume, ambalaje de
carton, plastic. Explorarea tactilă,
deconstruirea și reconstruirea de
volume, cu scopul de a înțelege
anatomia unui ambalaj pentru
produs.
Desfășurarea ambalajelor respective
pentru a înțelege proporțiile,
modurile de îmbinare (pereți, capac,
etc).
Elevii lucrează în echipe pentru a
rezolva situația problemă.
Desfășurarea
activității

Sintetizarea ideilor și transpunerea
lor în format digital, utilizând
mijloace și tehnici specifice.
Utilizarea aplicațiilor specializate
pentru prelucrarea imaginilor
vectoriale
Realizarea desfășurării ambalajului
la scara 1:1, pentru un produs la
alegere.

3’

Ȋnchiderea
activității
Concluzii.

Pregătirea pentru tipar.
Salvarea documentului în formate
grafice specifice. Analizarea
rezultatelor.

STRATEGII
DIDACTICE
Dialogul
Conversația
euristică, dialogul,
explicația,
problematizarea,
descoperirea;
Evaluare frontală,
individuală.
Jocul.
Conversația
euristică, dialogul,
explicația,
problematizarea,
descoperirea.
Evaluare frontală,
individuală

Conversația
euristicã, dialogul,
explicația,
problematizarea,
descoperirea.
Evaluare
individuală.

Evaluare frontală,
individuală
Autoevaluare
Interevaluare
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PROIECT DE LECŢIE
INTELIGENŢA NATURALISTĂ - Planul de lecţie 1

DATA:
DISCIPLINA: Prelucrarea digitală a imaginii
CLASA: a XI-a
UNITATEA DE ÎNVǍŢARE: Tehnologie digitală pentru procesarea textului
TIPUL LECŢIEI: Mixtă
DURATA: 50 minute
REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII VIZATE:
Abilităţi:
- Utilizarea aplicaţiilor software specifice pentru procesarea textului.

Atitudini:
- Manifestarea creativităţii în selecţia şi utilizarea secvenţelor pentru procesarea textului.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1. Să identifice materialele de tip text din cadrul unei lucrări tipografice.
O2. Să formateze caracterele, paragrafele şi coloanele din cadrul unui material
cules utilizând comenzile specifice aplicaţiei soft alese.
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Nr.
Crt.

Activitate

Secvenţa

Introducere

Prezentarea obiectivelor şi a
conţinutului activităţii

1.

2.

3

Activităţile de
învăţare şi
demersul
didactic centrat
pe elev
Evaluare şi
feedback

Durata

Înmânarea mapelor – cu
suportul scris al materialului
elaborat pentru activitate

5 min

METODA JIGSAWMOZAICUL

30 min

TURUL GALERIEI

10 min

Observare sistematică a
activității elevilor

5 min

Resurse

Calculatoare
Fișiere de lucru
Fișe de lucru

Grilă criterială

O1. Utilizarea metodei: METODA JIGSAW-MOZAICUL
Descrierea metodei.
Metoda JIGSAW sau metoda grupurilor interdependente este o strategie bazată pe învăţarea
în echipă (team-learning). Fiecare elev are o sarcină de studiu în care trebuie să devină
expert. El are în acelaşi timp şi responsabilitatea transmiterii informaţiilor asimilate
celorlalţi colegi.
Etape:
1. Pregătirea materialului de studiu.
Profesorul stabileşte tema de studiu şi o împarte în 5 subteme. Realizează o fişă
expert în care trece cele 5 subteme şi care va fi oferită fiecărui grup.
2. Organizarea colectivului în echipe de învăţare de câte 5 elevi. Fiecare elev din
echipă primeşte un număr de la 1 la 5 şi are ca sarcină să studieze independent
subtema corespunzătoare numărului său. El trebuie să devină expert în problema
dată.
3. Constituirea grupurilor de experţi. După ce au parcurs faza de lucru independent,
experţii cu acelaşi număr se reunesc constituind grupe de experţi pentru a dezbate
problema împreună. Elevii prezintă un raport individual asupra a ceea ce au studiat.
Au loc discuţii, se adaugă elemente noi şi se stabileşte modalitatea în care noile
cunoştinţe vor fi transmise şi celorlalţi membri din echipa iniţială.
4. Reîntoarcea în echipa iniţială de învăţare. Experţii transmit cunoştinţele asimilate
reţinând, la rândul lor, cunoştinţele pe care le transmit colegilor experţi în alte
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subteme. Specialiştii într-o subtemă pot demonstra o idee, citi un raport, pot folosi
computerul.
5. Evaluarea. Grupele prezintă rezultatele întregii clase. În acest moment elevii sunt
gata să demonstreze ceea ce au învăţat. Profesorul poate pune întrebări, poate cere
un raport sau un eseu sau poate da o fişă de evaluare.
Exemplu de utilizare
Etapa 1. Prezentarea temei: Formatarea documentului
Organizarea clasei:
Constituirea microgrupurilor: Elevii sunt împărţiţi în 5 grupe a câte 5 elevi.
Fiecare grupă primeşte o fişă expert în care sunt trecute 5 subteme propuse de profesor.
Sarcina de lucru
Profesorul înmâneza fiecarei grupe fişa expert.
Fişa expert
Indentificaţi operaţiile care pot fi executate pentru fiecare subtemă:
Subtema 1 - Formatarea la nivel de caracter;
Subtema 2 - Formatarea la nivel de paragraf;
Subtema 3 - Formatarea la nivel de font;
Subtema 4 - Formatarea la nivel de pagină;
Subtema 5 - Previzualizarea şi listarea lucrării.
Etapa 2
Fiecare elev din echipă studiază independent subtema corespunzătoare numărului său. El
devine expert în problema dată.
Etapa 3
Elevii experţi prezintă un raport individual asupra a ceea ce au studiat.
FIŞA DE LUCRU
Deschideţi un document Word. Cerinţe: Setaţi

paginile documentului cu următoarele

caracteristici:
Dimensiunea hârtiei A4
Margini: 2cm sus, 2cm jos, 3cm la stânga, 1,5cm la dreapta
Orientarea paginilor: portret
Dimensiune antet = 2cm, subsol = 2cm
Realizaţi un document intitulat „ Bucureştiul de ieri” care să conţină 3 imagini şi text:
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- prima imagine va fi aşezată în linie cu textul;
- a doua imagine va fi încadrată în text;
- a treia imagine va avea text deasupra şi dedesubt;
- alegeţi tipul de font aplicat textului;
- alegeţi culoarea fontului;
- alegeţi spaţiul dintre caractere;
- aliniază un paragraf;
- stabiliţi distanţa la care se află un paragraf faţă de marginea din stânga şi marginea
din dreapta;
- salvaţi documentul şi listaţi.
Etapa 4.
Experţii se reîntorc la grupul iniţial şi prezintă colegilor rezultatele obţinute
Etapa 5.
Grupele prezintă rezultatele întregii clase.
Etapa 6. Expunerea produselor
Fiecare grup îşi afişează produsul, la fel ca într-o galerie.
O2 „Turul galeriei”
- membrii grupurilor vizitează galeria, examinează fiecare produs, adresează întrebări şi fac
comentarii, pot completa ideile sau pot propune alte soluţii.
Elevii discută între ei despre documentul formatat si stabilesc dacă au respectat toate
cerinţele.
Evaluare si feedback
Vom exemplifica modalitățile de evaluare specificate anterior, printr-o grilă criterială
asociată unei activități complexe de documentare, de evaluare a caracteristicilor calitative
ale imaginii.
Numele şi prenumele elevului ………………………………………………………..
CRITERIUL

Punctaj
maxim

 Acoperirea satisfăcătoare în raport cu sarcina de lucru

20p

 Capacitatea de sinteză şi sistematizare

10p

 Evidenţierea elementelor calitative ale unei imagini

10p

Punctaj
acordat
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 Identificarea erorilor

10p

 Evaluarea pe baza parametrilor tehnici

10p

 Propunerea unei soluții de îmbunătățire

10p

 Utilizarea corectă a limbajului de specialitate

10p

 Coerenţa şi aspectul unitar al prezentării

10p

Punctaj din oficiu
Punctaj total

10p
100 p
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PROIECT DE LECŢIE
INTELIGENŢA NATURALISTĂ - Planul de lecţie 2
DATA:
DISCIPLINA: Procesarea computerizată a imaginii
CLASA: a XI-a
UNITATEA DE ÎNVǍŢARE: Prelucrări grafice complexe BITMAP
TIPUL LECŢIEI: Mixtă
DURATA: 50 minute
REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII VIZATE:
Abilităţi:
- Redimensionarea imaginilor.
- Decuparea unei imagini.
- Utilizarea aplicaţiilor software specifice pentru procesarea imaginii.
Aptitudini:
- dezvoltarea aptitudinii de a recunoaşte şi de a clasifica obiectele, plantele,
mineralele şi animalele, incluzând rocile, iarba şi toate varietăţile de floră şi faună,
prin orientarea şi concentrarea atenţiei spre lumea înconjurătoare;
- Cultivarea creativităţii în modificarea caracteristicilor unei imagini (contrast,
luminozitate, nivel de culoare).
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1. Să recunoască şi să clasifice obiectele, plantele, rocile;
O2. Să decupeze o imagine;
O3. Să redimensioneze o imagine bitmap;
O4. Să modifice caracteristicile unei imagini (contrast, luminozitate, nivel de
culoare).
Nr. Activitate
Secvenţa
Durata Resurse
Crt.
1.
Introducere
Prezentarea obiectivelor şi a
5 min
conţinutului activităţii
2.
Activităţile de
Înmânarea mapelor – cu
învăţare şi
suportul în format letric al
Computere
demersul
materialului elaborat pentru
Fișiere de
didactic centrat
activitate.
lucru
pe elev
Materialele respective se
Fișe de lucru
găsesc şi în format electronic în
fişiere create special, pe fiecare
unitate.
40 min
Joc de rol
Descrierea situaţiei
Atribuire rol- TASK CARDS
Construcţie rol- rezolvarea fişei
de lucru- Metoda concasării.
Jocul de rol propriu-zis
Analiza activităţii, reliefarea
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3.

Evaluare şi
feedback

concluziilor
Observare sistematică a activității
elevilor

5 min

Grilă criterială

O1. JOC DE ROL
V.

Descrierea situaţiei. Simulare “Sedinţă de redacţie - elaborarea planului
unei reviste a Palatului Vianna”

VI.

Atribuirea rolurilor.

Repartizarea rolurilor se va face prin metoda Task Cards.
Metoda va fi aplicată astfel: se distribuie mici dreptunghiuri de carton, tăiate în două (cu
diferite moduri de tăiere). Cerinţa este scrisă pe o parte a cartonaşului, iar pe partea cealaltă
care completează dreptunghiul este oferită soluţia. În acest caz, fiecare dreptunghi se referă
la unul dintre cele 13 spaţii (grădini ale Palatului Vianna).
Tăietura cartonaşului va fi generată de forma fiecărei grădini în parte.
O2. O3. O4. După distribuirea rolurilor (custode al unei grădini din cadrul Palatului
Vianna), se distribuie câte o fişă de lucru pentru fiecare participant. Prin rezolvarea
cerinţelor din fişă, de fapt, fiecare elev îşi construieşte rolul. Practic, rolul este acelaşi
pentru toţi elevii - custode, numai că fiecare dintre ei va avea la dispoziţie un alt material de
lucru pentru construcţia rolului.
Cerinţele din fişa de lucru sunt formulate astfel încât să se aplice Metoda concasării
(fiecare elev îşi respectă rolul atribuit, dar conţinutul fiecărui rol se conturează pe măsură
ce se realizează cerinţele din fişa de lucru).
Revista Palatului Vianna va avea, pentru fiecare spaţiu, ca elemente de machetare:
structurarea pe domenii şi teme (fiecare grădină are o temă), selectarea obiectelor grafice
din imaginea digitală şi gruparea pe secţiuni: mobilier de grădină, plante (clasificate în
copaci, flori), statui, fântâni; realizarea unor fişiere care să corespundă secţiunilor
respective (în fişele de lucru se solicită explicit redimensionarea, modificarea
caracteristicilor unei imagini) şi vor fi redenumite ca atare.
Descrierea metodei - Metoda concasării
Metoda presupune modificarea obiectului/ situaţiei urmărindu-se noi strategii de aplicare
sau noi configuraţii ale acestora. Activităţile prin care se poate desfăşura un asemenea
demers sunt: micşorare, mărire, transpunere, transformare, inversare, creştere, ascundere,
îndepărtare, colorare, întunecare. Înainte de aplicare se face o analiză valorică, ceea ce
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presupune operarea unui decupaj formal al obiectului, pentru a-i detecta principalele
funcţii, definite ca surse ale valorii (astfel, se reţin caracteristicile definitorii ale obiectului
studiat, iar modificarea lor prin metoda concasării va putea optimiza situaţia prezentă).
În acest caz, prin îndeplinirea sarcinilor din fişa de lucru, se permite includerea, într-o oră
de curs ulterioară, de evaluare, proiectarea unei grădini cu aceeaşi tematică, dar cu
optimizarea detaliilor (noi specii de plante, aranjarea acestora etc.).
VII.

Jocul de rol propriu-zis

Fiecare elev, în calitate de custode al unei secţiuni din muzeu, prezintă în şedinţa de
redacţie, elementele structurale ale grădinii respective, folosindu-se de o imagine pe care a
prelucrat-o conform fişei de lucru. În prezentare precizează în ce a constat modificarea
caracteristicilor imaginii atribuite.
În cadrul jocului de rol propriu-zis elevii pot fi sprijiniţi prin adresarea, în cadrul şedinţei de
redacţie, a unor întrebări de tipul:
- Care sunt elementele structurale ale grădinii .......?
- Care sunt materialele din care au fost realizate obiectele din grădină .......?
- Ce tip de imagini avem?
- Prin ce se caracterizează?
- Care sunt atributele calitative ale imaginilor prezentate?
- Cum putem obţine informaţiile dorite despre aceste caracteristici?
- Care sunt elementele de referință ale acestei imagini?
- Această problemă poate fi rezolvată şi în alt mod?
- Să ne concentrăm asupra …?
VIII. Analiza activităţii, reliefarea concluziilor
- Care sunt ideile principale?
- Putem să rezumăm punctele de vedere expuse?
SARCINI DE LUCRU:
I.

Extrageţi din cutia verde un cartonaş şi căutaţi-i perechea în cutia roşie.
Comunicaţi-i profesorului numărul cartonaşului extras (se identifică astfel ce tip
de grădină i-a revenit fiecărui elev, astfel încât să poată fi urmărită evoluţia
acestuia, rezolvarea sarcinilor de lucru pe fiecare unitate).

II.

Sarcinile de lucru - din Fişa de lucru
Studiaţi fotografia scanată din fişierul de lucru şi rezolvaţi


1. Pregătiţi imaginea pentru a fi plasată într-o machetă Adobe InDesign a
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revistei.
Dimensiunile finale ale imaginii pentru macheta de tipar vor fi 3.5x2.5 inch.
Notează în caiet comenzile/ etapele urmate.
Timp de 5 min fiecare elev exersează şi realizează redimensionarea imaginii
(respectând paşii precizaţi în fişă şi notează comenzile/ etapele urmate).


2. Citiţi instrucţiunile din fişa de lucru şi răspundeţi la următoarele întrebări:

-

Ce comandă aţi folosit?

-

Ce realizează comanda AutoColor?

-

Cum se deschide caseta de dialog AutoColor Correction options?

Notaţi răspunsurile în caiete.
(Realizarea ajustărilor automate (funcţia AutoColor) pentru a lumina culorile,
eliminarea tentei roşiatice.)


3. Citiţi instrucţiunile din fişa de lucru şi răspundeţi la următoarele întrebări:

-

În ce constă ajustarea contrastului?

-

Ce imagini nu poate îmbunătăţi comanda AutoConstrast?

(Realizarea ajustărilor automate: comanda AutoConstrast şi glisoare Highlight,
Shadow).


4. Citiţi instrucţiunile din fişa de lucru şi răspundeţi la următoarea întrebare:

-

Ce realizează stratul de corecţie Color Balance?
Precizaţi butoanele şi opţiunile utilizate şi notaţi-le în caiete

(Eliminarea unei culori dominante - stratul de corecţie Color Balance).


5. Studiaţi fotografia şi grupaţi elementele pe domenii: plante (copaci şi flori),

mobilier, statui, fântâni.
Deschideţi câte un fişier separat pentru fiecare dintre aceste domenii şi denumiţile ca atare. Aranjaţi în fişierul corespunzător obiectele grafice identificate şi
selectate din fotografie.
Pentru selectare utilizaţi instrumentul Quick Selection, iar pentru mutare
instrumentul Move, conform indicaţiilor din fişa de lucru. Răspundeţi la
următoarele întrebări şi notaţi răspunsurile în caiete.
-

Cum se poate muta o zonă selectată?

-

Ce realizează instrumentul Quick Selection?

-

Care sunt paşii în utilizarea instrumentului Quick Selection?
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Modalitățile de evaluare specificate anterior pot fi aplicate printr-o grilă criterială asociată
unei activități complexe de documentare, de evaluare a caracteristicilor calitative ale
imaginii.
Numele şi prenumele elevului: ………………………………………………………..
CRITERIUL
Punctaj
Punctaj acordat
maxim
Acoperirea satisfăcătoare în raport cu sarcina de lucru
20 p
Capacitatea de sinteză şi sistematizare
10 p
Evidenţierea elementelor calitative ale unei imagini
10 p
Identificarea erorilor
10 p
Evaluarea pe baza parametrilor tehnici
10 p
Propunerea unei soluţii de îmbunătăţire
10 p
Utilizarea corectă a limbajului de specialitate
10 p
Coerenţa şi aspectul unitar al prezentării
10 p
Punctaj din oficiu
10 p
Punctaj total
100 p
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PROIECT DE LECŢIE
INTELIGENŢA EXISTENȚIALĂ - Planul de lecţie 1
DATA:
DISCIPLINA: Prelucrarea digitală a imaginii - noi soluții tipografice
CLASA: a XI-a
UNITATEA DE ÎNVǍŢARE: Transpunerea digitală a lucrărilor cu destinație editorial
tipografică
TIPUL LECŢIEI: Mixtă
DURATA: 50 minute
REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII VIZATE:
Abilităţi:
- Utilizarea facilităților software-ului specific pentru obținerea selecțiilor dintr-o imagine;
- Organizarea pe straturi a unei imagini;
-Utilizarea instrumentelor informatice pentru manipularea fișierelor de tip imagine.
Aptitudini:
- Să dezvolte abilități necesare pentru a manipula eficient imaginile.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1. Să tipărească la imprimantă lucrări cu destinație editorial tipografică;
O2. Să realizeze un tipar de probă pentru lucrări cu destinație editorial –
tipografică.
Nr.
Activitate
Secvenţa
Durata
Resurse
Crt.
Introducere
1.

2.

3

Activităţile de
învăţare și
demersul
didactic centrat
pe elev
Evaluare şi
feedback

Prezentarea obiectivelor şi a
conţinutului activităţii
Înmânarea mapelor – cu
suportul scris al materialului
elaborat pentru activitate
Metoda-“Asaltului de idei”

5 min

Calculatoare
Fișiere de lucru
Fișe de lucru

30 min

Analize/ discuţii

10 min

Observare sistematică a
activității elevilor

5 min

Grilă criterială

Etapele de desfășurare :
a) anunțarea temei de abordat, a importanței și obiectivelor ei;
b) emiterea de către participanți a ideilor, de abordare sau rezolvare a temei, fără nici o
restricție;
c) încheierea ședinței de asalt de idei, atunci când grupul de elevi consideră că s-a emis un
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număr relativ suficient de date necesare rezolvării problemei puse în discuție;
d) evaluarea datelor și stabilirea concluziilor (soluțiilor) de rezolvare a temei.
Condițiile de realizare :
a) ședința de asalt de idei se desfășoară sub forma unei mese rotunde și este condusă de
profesor pe o temă dată;
c) ședința se desfășoară în liniște, într-o atmosferă deschisă, propice creației;
d) nu se admite intervenția critică asupra ideilor, soluțiilor emise, evaluarea critică fiind
amânată dupa ședință (de aici, metoda se definește și ca modalitate de creație cu evaluare
amânată);
e) ideile (soluțiile) antevorbitorilor pot fi, însă, continuate, completate, combinate sau
ameliorate de către cei ce urmează la dezbateri;
f) când se constată că s-au încetinit intervențiile și se consideră că mai sunt necesare idei,
soluții, variante de abordare, profesorul intervine spre a reanima elevii pentru elaborarea de
noi idei, soluții, variante de rezolvare;
g) înregistrările de date se pot face pe video-casete, benzi magnetice sau sub formă de
stenograme, fapt ce oferă posibilitatea reluării, prelucrării ideilor, soluțiilor, se poate folosi
și tabla de scris;
h) după încheierea ședinței se clasifică și se ierarhizează valoric ideile, soluțiile, variantele
emise de elevi în: foarte bune (strălucite) sau bune (valoroase) pentru rezolvarea temei.
O1,O2 Tema: Realizează un tipar de proba pentru publicații periodice.
Obiective:
 Realizează conversia datelor digitale și/sau transferul acestora din sistemul DTP
pentru utilizarea acestora în procesul de imprimare;


Verifică existenţa tuturor elementelor din fișiere pentru efectuarea corecțiilor;

 Corectează elementele neconforme din cadrul fișierelor;
 Gestionează culorile pentru obținerea policromiilor;
 Realizează o bază de date pentru personalizarea imprimării (texte variabile, culori
variabile, imagini variabile);
 Realizează impoziția paginilor pe formatul lucrării;
 Realizează registrul de față – verso pentru fiecare montaj;
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 Realizează calibrarea datelor între sistemul DTP și mașina de imprimat
(colorimetrie).
Profesorul propune elevilor realizarea unei probe de tipar pentru o revistă care urmează să
fie tiparită la tipografia PIPERS PRINT.
Elevii sunt rugați să se așeze la masa de lucru și să vina cu idei cu privire la: formatul
lucrării, formatul textului, tipul ilustrației, suportul de imprimare în vederea atingerii
obiectivelor propuse.
Fiecare elev vine cu propriile idei, acestea fiind scrise pe tablă sau pe o fișa de lucru.
La sfârșitul timpului alocat pentru asaltul de idei, acestea sunt ierarhizate valoric. Cele mai
valoroase sunt puse în practică și prezentate tipografiei PIPERS PRINT.
Exemplificarea modalităților de evaluare specificate anterior, printr-o grilă criterială
asociată unei activități complexe de documentare, de evaluare a caracteristicilor calitative
ale imaginii.
Numele şi prenumele elevului ………………………………………………………..

CRITERIUL

Punctaj
maxim

 Acoperirea satisfăcătoare în raport cu sarcina de lucru

20p

 Capacitatea de sinteză şi sistematizare

10p

 Evidenţierea elementelor calitative ale unei imagini

10p

 Identificarea erorilor

10p

 Evaluarea pe baza parametrilor tehnici

10p

 Propunerea unei soluții de îmbunătățire

10p

 Utilizarea corectă a limbajului de specialitate

10p

 Coerenţa şi aspectul unitar al prezentării

10p

Punctaj
acordat
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PROIECT DE LECŢIE
INTELIGENŢA EXISTENȚIALĂ - Planul de lecţie 2
DISCIPLINA: PROCESAREA COMPUTERIZATĂ A IMAGINII
FILIERA VOCAŢIONALĂ, SPECIALIZARE ARHITECTURĂ
CLASA: A11-A, 2ore / săptămână
TEMA: “GRAFICA VECTORIALĂ – ADOBE ILLUSTRATOR”
SUBIECTUL LECŢIEI: PRELUCRĂRI FORME VECTORIALE
TITLUL LECŢIEI:
STILIZĂRI ȘI CONCEPTUALIZĂRI ȊN COMPOZIŢIILE VIZUALE DIGITALE
TIPUL LECŢIEI: DE FORMARE, CONSOLIDARE DE PRICEPERI ŞI DEPRINDERI
LOCUL DE DESFĂȘURARE A LECŢIEI: Laboratorul pentru Procesarea Computerizată a
Imaginii.
DURATA: 100 minute
COMPETENŢE GENERALE:
 Prelucrarea imaginilor cu ajutorul funcțiilor grafice specifice;
 Integrarea tehnicilor de prelucrare digitală în realizarea unor produse specifice
specializării;
 Dezvoltarea creativității vizuale și a ințeligenței existențiale prin intermediul
calculatorului;
COMPETENŢE SPECIFICE:
 Identificarea instrumentelor de desenare și editare digitală;
 Identificarea modalităților de interpretare grafică;
 Utilizarea aplicațiilor specializate pentru prelucrarea imaginilor vectoriale;
 Dezvoltarea capacității de a rezolva în mod creativ situații problemă;
 Dezvoltarea imaginației utilizând metode ce țin de inteligența existențială.
COMPETENŢE OPERAŢIONALE:
 Utilizarea instrumentelor specifice programului Adobe Illustrator;
 Sintetizarea şi interpretarea cât mai creativă a informațiilor și metodelor de lucru;
 Analizarea unor stiluri de reprezentare vizuală, influențate de idei și mișcări
filozofice;
 Utilizarea unor tehnici de stilizare și conceptualizare a formelor vectoriale;
 Realizarea unei compoziții vizuale digitale aplicând sinteze stilistice;
 Aplicarea cât mai creativă a conceptelor ce țin de stilizare, abstractizare,
esențializare.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode: Activ-participative, studiul de caz, dialogul,
problematizarea, analiza, exercițiul, demonstrația.
Tipuri de învățare: Activă, feedback, observare, descoperire.

explicația,

conversația,
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Resurse materiale: Computerul, tablete grafice, videoproiector, fișe de lucru, cărți și albume
de specialitate, tutorial, internet, scheme / desene la tablă.
Forma de evaluare: continuă, formativă (corecturi individuale și calificativ), frontală,
permanentă, autoevaluare și interevaluare.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂŢII:
Minute

SECVENŢELE
LECŢIEI

2’

Moment
organizatoric

8’

30’

50’

ACTIVITATEA DE
PREDARE/ȊNVĂŢARE
(CONŢINUTURI)
Prezența
Organizarea lecției

Anunțarea
Anunțarea subiectului lecției și a
subiectului lecției și competențelor.
a competențelor
Scurtă recapitulare despre grafica
vectorială, identificarea
Reactualizarea
instrumentelor de desenare și
cunoștințelor
editare.
anterioare.
Moduri de reprezentare vizuală,
importanța sintetizării mesajului
vizual în grafica computerizată.
Dirijarea învățării
Aventura imaginii, de la figurativ la
abstract.
Studii de caz: SUPREMATISMUL,
CONSTRUCTIVISMUL, mișcarea
BAUHAUS, MINIMALISMUL
- influența gândirii filozofice
orientale (budism, hinduism, zen)
asupra limbajului vizual occidental
în secolul al XX-lea;
-documentare vizuală pe internet,
albume;
-descifrarea
modalităților
de
compunere a spațiului plastic :
principiul vidului / spațiului, relația
gol-plin, echilibrul și armonia,
eliminarea exceselor vizuale care
distrag atenția de la esențial,
simplitatea și sinteza formelor.
Elevii lucrează în echipe, caută
soluții vizuale, realizează o
bibliotecă de imagini pentru tema
practică.
Desfășurarea
Activitate individuală - lucrare
activității
practică.
practice
Sintetizarea ideilor, a propunerilor
vizuale.

STRATEGII
DIDACTICE
Dialogul
Conversația
euristică, dialogul,
explicația,
problematizarea,
descoperirea.
Evaluare frontală,
individuală.
Studii de caz.
Conversația
euristică, dialogul,
explicația,
problematizarea,
descoperirea.
Evaluare frontală,
individuală

Conversația
euristică, dialogul,
explicația,
problematizarea,
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10’

Ȋnchiderea
activității
Concluzii.

Realizarea unei compoziții vizuale
digitale
aplicând
principiile
esențializării, sintetizării, armoniei.
Utilizarea aplicațiilor specializate
pentru
prelucrarea
imaginilor
vectoriale.
Utilizarea
instrumentelor
de
desenare, editare vectoriale.
Salvarea și exportarea produselor
grafice în formate fișiere pentru
tipar.
Analizarea rezultatelor.

descoperirea..
Evaluare
individuală.

Evaluare frontală,
individuală
Autoevaluare
Interevaluare
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PROIECT DE LECŢIE
INTERFERENŢE – INTELIGENŢA VIZUALĂ – INTELIGENŢA
MUZICALĂ” - Planul de lecţie
DISCIPLINA: PROCESAREA COMPUTERIZATĂ A IMAGINII
FILIERA VOCAŢIONALĂ, SPECIALIZARE ARHITECTURĂ
CLASA: A XI-A, 2ore / săptămână
TEMA: GRAFICA RASTER – ADOBE PHOTOSHOP
SUBIECTUL LECŢIEI: TEHNICA COLAJULUI DIGITAL
TITLUL LECŢIEI: AFIȘUL PENTRU SPECTACOL
TIPUL LECŢIEI: DE FORMARE ȘI CONSOLIDARE PRICEPERI ŞI DEPRINDERI
LOCUL DE DESFĂȘURARE A LECŢIEI: Laboratorul pentru Procesarea Computerizată a
Imaginii.
DURATA: 100 minute
COMPETENŢE GENERALE:
 Prelucrarea imaginilor raster cu ajutorul funcțiilor grafice specifice;
 Utilizarea tehnicilor digitale specifice pentru realizarea unor produse specifice, prin
intermediul calculatorului;
 Dezvoltarea creativității vizuale prin utilizarea inteligenței muzicale, ritmice.
COMPETENŢE SPECIFICE:
 Identificarea instrumentelor de desenare și editare;
 Identificarea operațiilor de prelucrare graficã raster;
 Utilizarea aplicațiilor specializate pentru prelucrarea imaginilor raster;
 Dezvoltarea capacității de a rezolva în mod creativ situații problemă;
 Dezvoltarea imaginației prin transpunerea muzicii în elemente vizuale.
COMPETENŢE OPERAŢIONALE:
 Utilizarea instrumentelor de selecție, editare, desenare, scriere, specifice
Programului Photoshop;
 Sintetizarea şi interpretarea cât mai creativă a informațiilor și metodelor de lucru;
 Utilizarea măștilor, filtrelor pentru prelucrarea imaginilor raster, a rezoluției și a
formatelor de fișiere pentru tipar;
 Dezvoltarea limbajului plastic prin explorarea sinesteziilor produse de sunete și
ritmuri muzicale.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode: Activ-participative, brainstorming, dialogul, explicația, conversația,
problematizarea, analiza, exercițiul, demonstrația.
Tipuri de învațare: Activă, feedback, observare, descoperire.
Resurse materiale: Computerul, tablete grafice, videoproiector, schițe, cărți de specialitate,
tutoriale, internet, scheme / desene la tablă, audiții muzicale.
Forma de evaluare: continuă, formative (corecturi individuale cu calificativ), frontală,
pemanentă, autoevaluare și interevaluare.
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DESFĂȘURAREA ACTIVITĂŢII:
Minute
2’
13’

25’

50’

10’

SECVENŢELE
LECŢIEI

ACTIVITATEA DE
PREDARE/ȊNVĂŢARE
(CONŢINUTURI)
Moment
Prezența
organizatoric
Organizarea lecției
Anunțarea
Anunțarea subiectului lecției și a
subiectului lecției și competențelor.
a competențelor
Scurtă recapitulare: grafica raster,
rezoluții pentru tipar, selecții
Reactualizarea
avansate, colajul digital.
cunoștințelor
Afișul pentru spectacol - tehnici
anterioare
digitale, reguli compoziționale.
Exemplificări. Documentare.
Dirijarea învățării
Explorarea creativă a unor
modalități de reprezentare vizuală,
prin sinestezii create între imagini și
muzică.
Utilizarea ritmului, a armoniilor din
diverse genuri muzicale, pentru a
transpune stări, mesaje vizuale.
Construirea unui vocabular vizual
bazat pe relația dintre linii, forme,
culori şi sunetele muzicale.

Desfășurarea
activității

Ȋnchiderea
activității
Concluzii.

Elevii lucrează în echipe pentru a
rezolva situația problemă, în funcție
de genul muzical ales.
Sintetizarea ideilor, a propunerilor
vizuale și transpunerea lor într-o
compoziție digitală pe format A3,
rezoluție pentru tipar.
Utilizarea aplicațiilor specializate
pentru prelucrarea imaginilor raster.
Utilizarea unor tehnici avansate de
prelucrare digitală. Lucrul cu măști,
filtre, selecții avansate.
Lucrul cu textul, relația imagine text, tipuri de fonturi alese, în
funcție de compoziția vizuală și
mesajul transmis.
Salvarea afișelor în formate grafice
specifice. Analizarea rezultatelor.

STRATEGII
DIDACTICE
Dialogul
Conversația
euristică, dialogul,
explicația,
problematizarea,
descoperirea.
Evaluare frontală,
individuală.
Brainstorming.
Conversația
euristică, dialogul,
explicația,
problematizarea,
descoperirea.
Evaluare frontală,
individuală

Conversația
euristică, dialogul,
explicația,
problematizarea,
descoperirea..
Lucrul individual.
Evaluare
individuală.

Evaluare frontală,
individuală
Autoevaluare
Inter-evaluare
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PROIECT DE LECȚIE
INTELIGENȚA INTRAPERSONALĂ - Planul de lecţie 1
DATA:
DISCIPLINA: Prelucrarea digitală a imaginii - noi soluții tipografice
CLASA: a XI-a
UNITATEA DE ÎNVǍŢARE: Elemente de editare a imaginilor în format digital
TIPUL LECŢIEI: Mixtă
DURATA: 50 minute
REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII VIZATE:
Abilităţi:
-Optimizarea ilustrației cu rezoluție slabă sau cu defecte ;
-Utilizarea instrumentelor informatice pentru manipularea fișierelor de tip imagine.
Atitudini:
- Dezvoltarea creativității în combinarea culorilor, a modului de echilibrare al culorii și a
ajustării acesteia.
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1. Să identifice operațiile de prelucrare a imaginilor;
O2. Să recunoască instrumentele de editare și colorare;
O3. Să realizeze materiale de tip ilustrație.
Nr.
Crt.

Activitate

Secvenţa

Introducere

Prezentarea obiectivelor şi a
conţinutului activităţii
Înmânarea mapelor – cu
suportul scris al materialului
elaborat pentru activitate

1.

Activităţile de
învățare și
demersul
didactic centrat
pe elev

2.

Evaluare şi
feedback

3

Durata

Resurse

5 min

Calculatoare
Fișiere de lucru
Fișe de lucru

Învățarea bazată pe sarcini

15 min

Metoda Graffiti

15 min

Analize / discuţii

10 min

Observare sistematică a
activității elevilor

5 min

Grilă criterială

O1.O2 Utilizarea metodei - Învățare bazată pe sarcini de lucru
Acest tip de învăţare dezvoltă cunoştinţe şi capacităţi într-un domeniu, prin sarcini de lucru
extensive, care stimulează investigaţia şi confirmă învățarea prin rezultate şi performanţe.
Exemplu de utilizare:
Tema: Reproducerea imaginilor
Scop: Duplicarea unei imagini fotografice (cât mai riguros posibil) - acesta va ajuta la
înțelegerea translației tonalității și a culorii între fotografia originală, imaginea sa pe
monitor și reproducerea digitală pe un echipament de tipărire.
Organizarea clasei: Fiecare elev se află în fața unui calculator, primește o fișă de lucru cu
următoarea sarcină:
- Scanați o fotografie personală color ( nu mai mare de A4), care prezintă o gamă tonală și
coloristică variată. Scanați imaginea astfel încât să aibă dimensiunile de fișier și rezoluția
de afișare adecvate pentru a obține un rezultat digital de calitate ridicată.
Procedură:
-

ajustați fișierul digital astfel încât să fie o replică pe cât posibil mai aproape de
original. Folosiți layere de ajutor oricând este posibil;
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-

Tipăriți (color) imaginea digitală pe o hârtie similară fotografiei originale (la fel de
lucioasă sau mată);

-

Comparați rezultatul tipărit cu imaginea de pe monitor. Ajustați fișierul digital, dacă
este necesar și tipăriți din nou;

-

Pregătiți un raport în 300 de cuvinte (pe puncte sau ca o listă) asupra metodelor și
procedurilor pe care le-ați aplicat. Descrieți pe scurt detaliile luminoase și
întunecoase, contrastul general și nuanța, saturația și luminozitatea culorilor
reproduse.

O3. Utilizarea Metodei Graffiti
Descrierea metodei
- Este o tehnică de învăţare prin colaborare în cadrul căreia elevii, divizaţi în microgrupuri,
lucrează la rezolvarea unei probleme ce are mai multe soluţii posibile.
Etapele specifice acestei tehnici sunt următoarele:
1. Constituirea microgrupurilor;
2. Prezentarea sarcinilor de lucru;
3. Cooperarea pentru realizarea sarcinilor de lucru;
4. Expunerea produselor;
5. „Turul galeriei”;
6. Reexaminarea (evaluarea) rezultatelor.
Exemplu de utilizare:
1. Constituirea microgrupurilor


elevii sunt împărţiţi pe grupuri de câte 4 membri;



pentru fiecare grup se distribuie foi de flip-chart şi markere.

2. Prezentarea sarcinilor de lucru


Sarcina de lucru: Realizarea unui catalog

Un catalog îţi permite să înregistrezi şi să-ţi prezinţi munca în faţa colegilor tăi. Este
important ca acest catalog să fie organizat astfel încât să capteze atenţia oamenilor. În
grupurile de lucru, examinaţi caracteristicile importante ale unui catalog bun şi gândiţi-vă
ce elemente aţi fi putut integra în propriul vostru catalog. Folosiți acele caracteristici drept
criterii pentru a evalua un alt catalog. Se precizează, de asemenea, faptul că unul dintre
membrii fiecărui grup va avea rolul de „ghid”.
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3. Cooperarea pentru realizarea sarcinilor de lucru


elevii interacţionează în cadrul microgrupurilor pentru a realiza sarcina propusă;



soluţiile se notează.

4. Expunerea produselor


fiecare grup îşi afişează produsul, la fel ca într-o galerie de artă (acest
aspect explică şi denumirea metodei);



elevii care au rolul de „ghid” se vor plasa în locul unde este expus
produsul grupului din care fac parte.

5. „Turul galeriei”
Membrii grupurilor „vizitează” galeria, examinează fiecare produs, adresează întrebări de
clarificare ghidului şi pot face comentarii, pot completa ideile sau pot propune alte soluţii
pe care le consemnează în subsolul foii de flip-chart.
 Vorbeşte cu colegii tăi despre imagine;
 Descrie imaginea folosind cuvintele tale;
 Spuneţi-vă unul altuia ce este semnificativ, frapant sau important în imagine;
 Puneţi-vă unul altuia întrebări despre imagine;
 Adresaţi-vă unul altuia cerinţe scurte legate de imagine: caută, găseşte, arată,
explică,etc.;
 Discutaţi unele aspecte, cum ar fi: De ce au fost alese aceste imagini? Ce imagini
completează textul căruia îi aparţin? Ce imagini nu se potrivesc cu ce este scris în
text?
6. Reexaminarea (evaluarea) rezultatelor


fiecare grup îşi reexaminează propriile produse, prin comparaţie cu celelalte
şi valorificând comentariile „vizitatorilor”.

Exemplificare a modalităților de evaluare specificate anterior, printr-o grilă criterială
asociată unei activități complexe de documentare, de evaluare a caracteristicilor calitative
ale imaginii
Numele şi prenumele elevului ………………………………………………………..
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CRITERIUL

Punctaj
maxim

 Acoperirea satisfăcătoare în raport cu sarcina de lucru

20p

 Capacitatea de sinteză şi sistematizare

10p

 Evidenţierea elementelor calitative ale unei imagini

10p

 Identificarea erorilor

10p

 Evaluarea pe baza parametrilor tehnici

10p

 Propunerea unei soluții de îmbunătățire

10p

 Utilizarea corectă a limbajului de specialitate

10p

 Coerenţa şi aspectul unitar al prezentării

10p

Punctaj din oficiu
Punctaj total

Punctaj
acordat

10p
100 p
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PROIECT DE LECȚIE
INTELIGENȚA INTRAPERSONALĂ - Planul de lecţie 2

DATA:
DISCIPLINA: Procesarea computerizată a imaginii
CLASA: a XI-a
UNITATEA DE ÎNVǍŢARE: Layer- operaţii de bază; lucrul cu obiecte organizate pe straturi.
Spaţiul de lucru în cadrul unui strat. Caracteristicile layer-ului
TIPUL LECŢIEI: Mixtă
DURATA: 50 minute
REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII VIZATE:
Abilităţi:
- Sesizarea şi înţelegerea asemănărilor şi deosebirilor între indivizi (preferinţe,
comportament, interese).
- Modificarea obiectelor de pe un strat şi repoziţionarea acestora.
- Utilizarea aplicaţiilor software specifice pentru procesarea imaginii.
Atitudini:
- Cultivarea aptitudinilor de a înţelege punctele tari, punctele slabe, stările sufleteşti,
interesele, dorinţele şi intenţiile.
- Dezvoltarea creativităţii în combinarea straturilor, păstrându-se identitatea
fiecăruia şi realizarea unui număr mare de experimente.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1. Să identifice operaţiile din Paleta pentru straturi (Layers Palette);
O2. Să organizeze elementele grafice pe straturi;
O3. Să creeze, să afişeze şi să ascundă straturi;
O4. Să rearanjeze straturile, pentru a schimba ordinea de suprapunere a elementelor
grafice în imagine;
O5. Să adauge un text şi efecte de strat într-un strat;
O6. Să salveze un fişier cu straturi combinate.
Nr. Activitate
Secvenţa
Durata Resurse
Crt.
1.
Introducere
Prezentarea obiectivelor şi a
2 min
conţinutului activităţii
2.
Activităţile de
Înmânarea mapelor – cu
învăţare şi
suportul în format letric al
Computere
demersul
materialului elaborat pentru
didactic centrat
activitate.
Fișiere de
pe elev
Materialele respective se
lucru
găsesc şi în format electronic în
fişiere create special, pe fiecare
Fișe de lucru
unitate.
35 min
Brainwriting
Analiza activităţii, reliefarea
5 min
concluziilor
5 min
Mica publicitate
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3.

Evaluare şi
feedback

Observare sistematică a activității
elevilor, analiza şi discuţii pe
baza sarcinilor din fişa de lucru.

3 min

Pentru atingerea finalităţilor activităţilor de învăţare au fost selectate metode care cultivă
încrederea în sine a elevilor, participanţi la activităţi economice. Tehnici de stimulare a
spiritului antreprenorial, în vederea unei mai bune integrări pe piaţa muncii sunt, printre
altele:


Mica publicitate;



Brainwriting.
O1. O2. O3. O4. O5. O6.

METODA BRAINWRITING
Se prezintă elevilor tema. Fiecare dintre ei trebuie să studieze materialele scrise furnizate,
având la dispoziţie 5 minute. După ce s-au familiarizat cu elementele temei, elevii sunt
organizaţi pe grupe de câte 6.
Brainwriting 6-3-5. Descrierea metodei
Se constituie grupe de câte 6 elevi. Fiecare dintre elevi primeşte o fişă de tipul celei
prezentate în tabelul următor:
Problema: STRATURI. ELEMENTE DE BAZĂ
IDEEA 1
IDEEA 2
CURSANT 1

IDEEA 3

CURSANT 2
CURSANT 3
CURSANT 4
CURSANT 5
CURSANT 6
Fiecare membru al grupului va nota problema în spaţiul de sus.
Se solicită elevilor să completeze primul rând, în linişte. Fiecare elev va oferi şi scrie 3
idei în intervalul de 5 minute. Profesorul (cu rol de supervizor) este cel care
cronometrează şi anunţă expirarea timpului.
După scurgerea timpului, fiecare elev va transmite fişa colegului din dreapta sa şi, la
rândul lui, va prelua fişa de la colegul din stânga.
115

Procesul continuă până ce toate fişele vor fi completate (obţinându-se 108 idei ce pot fi
evaluate). Elevii sunt încurajaţi să se exprime în orice formă grafică doresc: scris,
desen, utilizând simboluri. După expirarea celor 5 minute, procesul este repetat şi
fiecare participant este liber să se inspire din ideea exprimată de vecinul său (poate s-o
completeze, să o integreze în alt mod) sau să emită o altă idee, complet nouă.
Metoda favorizează dinamica învăţării şi îmbunătăţirea creativităţii prin generare de
idei, pe baza confruntării cu ideile coparticipanţilor. Practic, noţiunile se aprofundează
şi se fixează în baza unor abordări noi, de către fiecare elev. Fiecare elev îşi
reconfigurează schema noţiunilor, în funcţie de ideile ce-i parvin pe fişele de lucru.
Vor fi obţinute astfel idei referitoare la utilizarea straturilor:
O1. Identificarea operaţiilor din Paleta pentru straturi (Layers Palette);
O2. Organizarea elementelor grafice pe straturi;
O3. Crearea, afişarea şi ascunderea straturilor;
O4. Rearanjarea straturilor, schimbarea ordinii de suprapunere a elementelor grafice în
imagine;
O5. Adăugarea unui text şi efectelor de strat într-un strat;
O6. Salvarea unui fişier cu straturi combinate.
O1. O2. O3. O4. O5. O6.
Utilizarea metodei MICA PUBLICITATE.
Descrierea metodei Mica publicitate.
Fiecare grupă de elevi va avea de realizat un mesaj (de mică întindere) clar, pentru un
anumit domeniu. Obiectivul urmărit este acela de a transmite informaţii într-o formă
concisă, prin îmbinarea cuvântului cu imaginea. Elevii vor putea aplica în mod direct,
prin practică, noţiunile însuşite în prima parte a lecţiei. Elevii sunt încurajaţi să lucreze
în echipă.
SARCINI DE LUCRU
Sarcina de lucru 1.

Brainwriting 6-3-5.

Studiaţi operaţiile din paleta pentru straturi din fişierul de lucru. Identificaţi operaţiile care
se realizează pe straturi. Notaţi observaţiile şi constatările.
Sarcina de lucru 2.
Completaţi fişa 2 (fişa Brainwriting 6-3-5) conform timpului acordat (5 minute pentru
fiecare rând de fişe). Încercaţi să dezvoltaţi ideile din fiecare fişă primită şi să nu vă
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repetaţi. La fiecare semnal dat de profesor pasaţi fişa completată colegului din dreapta şi
preluaţi fişa de la colegul din stânga voastră.
Sarcina de lucru 3.

Mica publicitate.

Imaginaţi-vă următoarea situaţie: sunteţi elevi care execută un stagiu de practică la firma
EcoPrint Imprenta Rapida.
Realizaţi un mesaj publicitar pentru:
 Grupa 1- o firmă de optică medicală;
 Grupa 2- un parfum;
 Grupa 3- o agenţie de turism.
Mesajul trebuie să conţină minimum 2 texte şi două imagini.
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METODE ŞI TEHNICI DE ÎNVĂŢARE
Prezentarea metodelor folosite în planurile de lecție
1. Metoda cardurilor cu sarcini (task cards)
Metoda cardurilor cu sarcini este o metodǎ de analizǎ, utilǎ în învǎțarea asociativǎ. Cel
care învațǎ folosește mici dreptunghiuri de carton, foarfece și markere. Fiecare carton este
tǎiat în douǎ pǎrți, folosindu-se modalitǎți diferite de tǎiere. Pe una din cele douǎ pǎrți
tǎiate este scrisǎ o întrebare, iar pe cealaltǎ parte e scris rǎspunsul. În momentul în care un
set de carduri este pregǎtit, cei care învațǎ pot, singuri sau în microgrupe, sǎ identifice
bucǎțile care se potrivesc, refǎcȃnd astfel cartonașele inițiale. În același timp, cel care
învațǎ trebuie sǎ verbalizeze, explicȃnd fiecare legǎturǎ între întrebǎrile și rǎspunsurile de
pe fiecare cartonaș în parte.
O variantǎ mai complexǎ a metodei o reprezintǎ puzzle-ul din cartonașe cu sarcini. În
principiu, topica este descrisǎ în centru, iar subtopicul este aranjat în jurul acesteia. În
momentul în care pun informațiile împreunǎ, cei care învațǎ își acordǎ timp pentru a
reflecta la informațiile pe care le manipuleazǎ.
2. Metoda cubului
Aceastǎ tehnicǎ oferǎ posibilitatea de valorizare a activitǎților și a operațiilor de gȃndire
implicate în învǎțarea unui conținut. Cursanții încep prin a citi un text și a realiza o
investigație a unei anumite problematici. În a doua etapǎ, vor construi un cub de hȃrtie pe
care vor nota, folosind cele șase fețe ale cubului, urmǎtoarele cuvinte: Descrie!, Comparǎ!,
Asociazǎ!, Analizeazǎ!, Aplicǎ! și Argumenteazǎ pro sau contra!. Aceste șase procese sunt
fundamentale în activitatea de învǎțare desfǎșuratǎ de cǎtre cursanți. Tehnica este motivantǎ
pentru implicarea tuturor cursanților, întrucȃt echipelor li se va cere ca fiecare participant sǎ
arunce cubul și sǎ abordeze problematica ce îi revine.
3. Metoda concasǎrii
Aceastǎ metodǎ presupune modificarea obiectului ori a situației, urmǎrindu-se noi
strategii de aplicare sau noi configurații ale acestora; activitǎțile prin care se poate
desfǎșura un astfel de demers sunt: micșorare, mǎrire, transpunere, transformare, inversare,
creștere, ascundere, îndepǎrtare, colorare, întunecare, complicare. Metoda concasǎrii
presupune cu necesitate ca înainte de aplicare sǎ fie utilizatǎ o altǎ tehnicǎ intitulatǎ analiza
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valoricǎ. Aceasta presupune operarea unui decupaj formal al obiectului sau al procedeului
studiat pentru a-i detecta principalele funcții, definite ca surse ale valorii (astfel vom reține
caracteristicile definitorii ale obiectului studiat; modificarea lor prin metoda concasǎrii va
putea optimiza situația prezentǎ). De exemplu, pentru un obiect trebuie identificate funcțiile
îndeplinite de fiecare dintre elementele care intrǎ în componența acestuia.
O variantǎ a metodei concasǎrii este autochestionarea, care vizeazǎ trecerea

printr-

un filtru a întrebǎrilor dezvoltate pe intervalul a nouǎ categorii: de utilizat pentru alte
scopuri, de adaptat, de modificat, de mǎrit, de micșorat, de înlocuit, de reclasat, de inversat
și de combinat.
4. Brainwriting-ul 6-3-5
În esențǎ, aceastǎ metodǎ presupune o consemnare individualǎ a ideilor la nivelul
fiecǎrei persoane; aceste idei sunt apoi transmise urmǎtoarei persoane din grup, care le
folosește drept factor declanșator pentru propriile idei. Existǎ mai multe variante ale acestei
metode. Brainwriting 6-3-5 presupune cǎ șase persoane scriu trei idei în cinci minute.
Fiecare dintre acestea primește o fișǎ de tipul celei de mai jos:
Problema:
Ideea 1

Ideea 2

Ideea 3

Cursant 1
Cursant 2
Cursant 3
Cursant 4
Cursant 5
Cursant 6

Fiecare membru al grupului va nota problema în spațiul de sus, iar în intervalul de cinci
minute va oferi trei idei; dupǎ scurgerea timpului va transmite fișa colegului din dreapta și
o va primi pe aceea a colegului din stȃnga sa. Procesul continuǎ pȃnǎ cȃnd toate fișele vor fi
completate, obținȃndu-se un numǎr mare de idei ce pot fi evaluate.
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5. Învǎțarea prin cooperare
Metoda reprezintǎ mai degrabǎ o filozofie instrucționalǎ, ea putȃndu-se regǎsi în
structura mai multor metode și tehnici de învǎțare. Utilizarea cooperǎrii în învǎțare se
bazeazǎ pe faptul cǎ o instruire în care predominǎ competiția poate induce sentimente
negative la cursanți, o interdependențǎ negativǎ prin care un cursant nu poate cȃștiga decȃt
în cazul eșecului altui cursant. În cazul metodei prin cooperare cursanții sunt împǎrțiți în
microgrupuri (2-6 persoane într-un grup) ce au obiective comune și trebuie sǎ realizeze
sarcini împreunǎ. Grupurile sunt alcǎtuite de obicei din persoane cu experiențǎ și stiluri de
învǎțare diferite. În cadrul acestei metode, participanții știu cǎ performanța este reciprocǎ,
în sensul cǎ persoanele dezvoltǎ o interdependențǎ pozitivǎ unele fațǎ de altele: cursanții
percep cǎ își vor putea îndeplini obiectivele instructive doar dacǎ și colegii lor și le vor
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îndeplini pe ale lor. Astfel, se pornește de la ideea cǎ un singur membru al microgrupurilor
nu poate poseda toate informațiile, abilitǎțile și resursele pentru a-și duce la bun sfȃrșit
sarcina (fiind necesarǎ contribuția tuturor membrilor pentru îndeplinirea unui asemenea
deziderat). Instructorul observǎ și se focalizeazǎ pe performanța academicǎ, dar și pe
dezvoltarea competenței sociale de cǎtre participanți. Avantajul folosirii acestei metode este
acela cǎ se stabilește un echilibru între competiția indusǎ în învǎțǎmȃntul tradițional și
necesitatea creșterii abilitǎților de lucru în echipǎ, prin cooperare. Învǎțarea prin cooperare
are la bazǎ cinci principii fundamentale: interdependența pozitivǎ, promovarea interacțiunii
între participanți, responsabilitatea individualǎ și de grup, dezvoltarea unor abilitǎți de
comunicare interpersonalǎ și de grup, dezvoltarea unor procese de grup.
Metoda învǎțǎrii prin cooperare are mai multe variante printre care se numǎrǎ: turneul,
colțurile, rǎspunsul colectiv, echipele de control, interviul în trei pași, rețeaua conceptelor,
turul de masǎ și tehnica Co-Op.
6. Jocul de rol
Comunicarea este un proces de exercitare de roluri. În viațǎ, în contexte diferite, jucǎm
roluri diferite, stabilite social de relaționǎrile pe care le avem.Toate aceste roluri pot fi
jucate simultan, în anumite momente ele susținȃndu-se unele pe celelalte, alteori
neintersectȃndu-se, iar alteori aflȃndu-se chiar în conflict. Rolurile sunt percepute diferit de
cǎtre diferite persoane, fapt ce influențeazǎ și comunicarea. Rolurile pe care le jucǎm sunt
roluri pe care le învǎțǎm pe parcursul experienței de viațǎ. Deseori, rolurile pe care le
învǎțǎm nu sunt dezvoltate la întȃmplare, ci sunt urmarea unor presiuni care pot proveni din
așteptǎrile celorlalți în ceea ce ne privește.
Metoda jocului de rol presupune pregǎtirea cursanților (numǎrul optim este de 7-10 per
grupǎ) în trei aspecte ale jocului de rol:
-

Instructajul sau stabilirea situației;

-

Jocul de rol propriu-zis;

-

Discuțiile de concluzionare.

Datoritǎ modului specific de desfǎșurare, precum și influențelor multiple pe care le
poate produce asupra participanților, o pregǎtire pentru încadrarea cu succes în metodǎ este
necesarǎ. Metoda jocului de rol este bine sǎ fie aplicatǎ dupǎ ce participații se cunosc unii
pe alții. Unele jocuri de rol sunt împǎrțite în douǎ secvențe, începȃndu-se prin jucarea
scenetei ce aproximeazǎ o situație realǎ, continuȃndu-se printr-un moment de evidențiere a
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unor concluzii. Concluziile la care ajunge întregul colectiv reprezintǎ premise pentru
jucarea rolurilor în modul trasat de perspectiva obișnuitǎ, într-o scenetǎ finalǎ. Ultimul pas
al metodei îl constituie o discuție generalizatǎ privind modul în care aplicarea soluțiilor
alese de întregul grup a fost cel mai potrivit situației date. Printre atribuțiile formatorului în
utilizarea metodei se numǎrǎ și evidențierea identitǎții unor valori și comportamente ale
personajelor jucate, precum și a consecințelor rezultate din interacțiunea acestora. În
concluzie, jocul de rol se desfǎșoarǎ în patru etape:
-

Descrierea situației;

-

Repartizarea rolurilor urmatǎ de distribuirea cȃte unei fișe pentru fiecare
participant (fișǎ ce conține descrierea rolului ce va fi jucat, a situației);

-

Jocul de rol propriu-zis;

-

Analiza activitǎții și reliefarea concluziilor.

7. Jocul strategiilor de gȃndire (metoda pǎlǎriilor gȃnditoare)
Acest joc de rol a fost inventat de cǎtre Edward de Bono, promotorul gȃndirii laterale.
Jocul strategiilor de gȃndire se bazeazǎ pe șase astfel de modele și contribuie la încurajarea
unui spectru complet de gȃndire. Pentru aceasta, existǎ șase “pǎlǎrii” metaforice pe care le
poate purta cursantul, indicȃnd prin aceasta ce fel de gȃndire utilizeazǎ. Este foarte
important conceptul de “pǎlǎrie”, în sensul cǎ aceasta poate fi pusǎ pe cap sau scoasǎ de pe
cap.
Cele șase ipostaze sunt:
-

Pǎlǎria albǎ se centreazǎ pe fapte, pe necesarul de informații și pe privirea
obiectivǎ adusǎ de acestea.

-

Pǎlǎria roșie trimite spre intuiție sentimente și emoții. Cursantul se
concentreazǎ pe propriile trǎiri, fǎrǎ a fi nevoie sǎ le argumenteze.

-

Pǎlǎria neagrǎ obligǎ cursantul la judecatǎ și prudențǎ – trimite deci spre
logicǎ pesimistǎ.

-

Pǎlǎria galbenǎ se bazeazǎ pe o logicǎ pozitivǎ. Rolul presupus de ea este
acela de a privi înainte la rezultatele și beneficiile ce vor fi aduse de acțiune,
dar poate fi folositǎ și pentru a valoriza ceva ce s-a petrecut deja.

-

Pǎlǎria verde reprezintǎ rolul dominat de creativitate, identificarea
alternativelor, provocǎrilor și schimbǎrilor.
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-

Pǎlǎria albastrǎ legifereazǎ rolul de control al întregului proces, focalizarea
nefiind asupra subiectului discutat, ci asupra modului în care s-a desfǎșurat
procesul de gȃndire la adresa acestuia. Rolul jucat este cel al organizatorului,
al moderatorului întregii activitǎți.

Bibliografie
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METODE ŞI TEHNICI DE ÎNVĂŢARE PRIN COLABORARE
Turul galeriei
Turul galeriei este o tehnică de învăţare prin colaborare în cadrul căreia elevii, divizaţi
în microgrupuri, lucrează la rezolvarea unei probleme controversate ce are mai multe soluţii
posibile (Negreţ-Dobridor, Pânişoară, 2005, 226). Etapele specifice acestei tehnici sunt
următoarele (Pânişoară, 2005, 226; Steele, Meredith, Temple, 1998a, 45):
1. Constituirea microgrupurilor
- elevii sunt împărţiţi pe grupuri de câte 4-5 membri;
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- pentru fiecare grup se distribuie foi de flip-chart şi markere.
2. Prezentarea sarcinilor de lucru
- cadrul didactic prezintă grupurilor de elevi problema pe care trebuie să o soluţioneze,
menţionând că rezolvarea problemei trebuie realizată pe foile de flip-chart;
- se precizează, de asemenea, faptul că unul dintre membrii fiecărui grup va avea rolul de
„ghid”.
3. Cooperarea pentru realizarea sarcinilor de lucru
- elevii interacţionează în cadrul microgrupurilor pentru a realiza sarcina propusă;
- soluţiile se notează pe foaia de flip-chart.
4. Expunerea produselor
- fiecare grup îşi afişează produsul, la fel ca într-o galerie de artă (acest aspect explică şi
denumirea metodei);
- elevii care au rolul de „ghid” se vor plasa în locul unde este expus produsul grupului din
care fac parte.
5. „Turul galeriei”
- membrii grupurilor „vizitează” galeria, examinează fiecare produs, adresează întrebări de
clarificare ghidului şi pot face comentarii, pot completa ideile sau pot propune alte soluţii
pe care le consemnează în subsolul foii de flip-chart.
6. Reexaminarea (evaluarea) rezultatelor
- fiecare grup îşi reexaminează propriile produse, prin comparaţie cu celelalte şi
valorificând comentariile „vizitatorilor”.
Avantajele tehnicii Turul galeriei:










formarea şi consolidarea deprinderii de ascultare activă;
formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective;
dezvoltarea gândirii critice;
stimularea creativităţii;
cultivarea respectului faţă de ceilalţi şi a toleranţei;
formarea şi dezvoltarea competenţelor emoţionale;
dezvoltarea competenţelor de relaţionare;
dezvoltarea competenţelor de comunicare;
promovarea interînvăţării şi a învăţării active;
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participarea activă, implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor de învăţare;
stimularea eforturilor de intercunoaştere şi autocunoaştere.

METODE ŞI TEHNICI BAZATE PE REZOLVAREA DE PROBLEME
O învăţare de calitate nu poate avea loc în afara instrumentării elevilor cu abilitatea de
rezolvare a problemelor. Tocmai de aceea vom prezenta, în cele ce urmează, câteva dintre
cele mai importante metode şi tehnici de învăţare bazate pe rezolvarea de probleme.
Brainstorming-ul
Metoda brainstorming-ului (asalt de idei, furtună în creier) are drept scop emiterea unui
număr cât mai mare de soluţii, de idei, privind modul de rezolvare a unei probleme, în
vederea obţinerii, prin combinarea lor, a unei soluţii complexe, creative, de rezolvare a
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problemei puse în discuţie (Oprea, 2007). Este o metodă de rezolvare creativă a
problemelor, iniţiată de A. Osborn, în 1948.
Metoda brainstorming-ului se bazează pe patru principii fundamentale:
- căutarea în voie a ideilor;
- amânarea judecăţii ideilor;
- cantitatea mare de idei;
- schimbul fertil de idei (Oprea, 2007, 202).
Se desfăşoară în cadrul unui grup de participanţi nu foarte numeros (maxim 30 de
elevi/cursanţi), iar profesorul trebuie să-şi asume rolul de moderator.
Durata optimă pentru o şedinţă de brainstorming este de 20-45 de minute.
În cadrul brainstorming-ului se respectă un set de reguli foarte importante (Pânişoară, 2008,
328):
-

-

toate ideile au caracter de cunoştinţe şi vor fi tratate ca atare de către participanţi;
exprimarea ideilor mai neobişnuite de către participanţi va fi încurajată de
moderatorul discuţiilor;
nu se va critica nici o sugestie;
se încurajează combinaţiile de idei;
regulile activităţii de brainstorming vor fi afişate într-un loc de unde să poată fi
văzute de către toţi participanţii;
momentele de tăcere (inevitabile) vor fi depăşite de moderator prin refocalizarea pe
o idee emisă anterior, cerând participanţilor extinderea, modificarea/remodelarea
acesteia;
se solicită idei membrilor „tăcuţi” ai grupului, ceea ce-i investeşte pe aceştia cu
structură de rol şi de putere;
se pot folosi pauzele cu rolul de a remotiva discuţia;
calitatea este mai puţin importantă decât cantitatea, dar aceasta nu trebuie să-i
oprească pe membrii grupului să gândească creativ şi inteligent.

Etapele brainstorming-ului
1. Etapa de pregătire care cuprinde:
- faza de organizare;
- faza de antrenament creativ;
- faza de pregătire a şedinţei.
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2. Etapa productivă, de emitere de alternative creative:
- stabilirea temei de lucru, a problemelor de dezbătut;
- rezolvarea subproblemelor de dezbătut;
- faza de soluţionare a subproblemelor formulate.
3. Etapa selecţiei ideilor emise, care favorizează gândirea critică:
- analiza listei de idei emise şi evaluarea gândirii critice;
- faza optării pentru soluţia finală.
Avantaje ale metodei:
stimularea creativităţii;
dezvoltarea gândirii critice şi a capacităţii de argumentare;
dezvoltarea competenţelor de comunicare;
formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective;
participarea activă a tuturor elevilor/cursanţilor;
sporirea încrederii în sine şi a spiritului de iniţiativă;
dezvoltarea unui climat educaţional pozitiv;








Limite:





consum mare de timp;
reuşita metodei depinde de calităţile moderatorului de a conduce discuţia în direcţia
dorită;
poate fi obositoare şi solicitantă pentru participanţi;
propune soluţii posibile de rezolvare a problemei, nu şi o rezolvare efectivă a
acesteia.
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METODE ŞI TEHNICI BAZATE PE EXPERIENŢĂ
Metoda Studiului de caz
Metoda Studiului de caz „mijloceşte o confruntare directă cu o situaţie din viaţa reală,
autentică” (Cerghit, 1997, 205), având un pronunţat caracter activ şi evidente valenţe
euristice şi aplicative. Studiul de caz este o “metodă de confruntare directă a participanţilor
cu o situaţie reală, autentică, luată drept exemplu tipic, reprezentativ pentru un set de
situaţii şi evenimente problematice”(Oprea, 2007, 219). Această metodă urmăreşte
realizarea contactului elevilor/cursanţilor cu realităţile complexe, autentice dintr-un
domeniu dat şi testarea gradului de operaţionalitate a cunoştinţelor însuşite şi a capacităţilor
formate, în situaţii-limită.
Pentru ca o anumită situaţie să poată fi considerată şi analizată precum un “caz”, ea
trebuie să aibă anumite particularităţi:
 să aibă relevanţă în raport cu obiectivele activităţii;
 să fie autentică;
 să fie motivantă, să suscite interes din partea participanţilor;
 să aibă valoare instructivă în raport cu competenţele profesionale, ştiinţifice, etice.
Etape ale metodei (adaptare după Oprea, 2007, 220-221):
1. Prezentarea clară, precisă şi completă a cazului, în concordanţă cu obiectivele
propuse;
2. Clarificarea eventualelor neînţelegeri în legătură cu acel caz;
3. Studiul individual al cazului:
- elevii/cursanţii se documentează, identifică soluţii de rezolvare a cazului, pe care le şi
notează;
4. Dezbaterea în grup a modurilor de soluţionare a cazului:
- analiza diferitelor variante de soluţionare a cazului, analiza critică a fiecăreia dintre
acestea;
- ierarhizarea soluţiilor.
5. Luarea deciziei în legătură cu soluţia cea mai potrivită şi formularea concluziilor
6. Evaluarea modului de soluţionare a cazului şi evaluarea participanţilor.
În activitatea educaţională, trei variante ale metodei studiului de caz se aplică cu o
frecvenţă mai mare (cf. Cerghit, 1997, 212):
1. Metoda situaţiei (Case-Study-Method) implică o prezentare completă a cazului, inclusiv
a informaţiilor necesare soluţionării acestuia.
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2. Studiul analitic al cazului (Incidence Method) presupune prezentarea completă a situaţiei
existente, dar informaţiile necesare soluţionării sunt redate parţial sau deloc.
3. Elevii nu beneficiază de nici o prezentare completă asupra situaţiei şi nici nu primesc
informaţiile necesare rezolvării cazului-problemă; li se propun doar sarcini concrete de
rezolvat, urmând să se descurce prin eforturi proprii.
Avantaje ale metodei:









familiarizarea participanţilor cu situaţii concrete de viaţă;
valorificarea cunoştinţelor şi capacităţilor elevilor/cursanţilor în contexte reale,
realizând astfel legătura teoriei cu practica;
dezvoltarea cooperării;
dezvoltarea gândirii şi a operaţiilor acesteia;
formarea şi dezvoltarea competenţelor cognitive şi metacognitive;
dezvoltarea competenţelor comunicaţionale;
dezvoltarea capacităţii investigative;
dezvoltarea capacităţii de luare a deciziilor.

Limitele aplicării metodei studiului de caz:





dificultăţi legate de alegerea unor cazuri relevante;
dificultăţi legate de accesul la sursele de informare necesare soluţionării cazului;
experienţa redusă a unora dintre participanţi creează dificultăţi în găsirea soluţiei
optime, cu efecte nedorite în gradul de implicare motivaţională în activitate;
consum mare de timp.
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METODE, TEHNICI ŞI INSTRUMENTE MODERNE DE EVALUARE
Valenţe formative ale metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare
















stimularea activismului elevilor;
accentuarea valenţelor operaţionale ale diverselor categorii de cunoştinţe;
evidenţierea, cu mai multă acurateţe, a progresului în învăţare al elevilor şi, în
funcţie de acesta, facilitarea reglării/autoreglării activităţii de învăţare;
formarea şi dezvoltarea unor competenţe funcţionale, de tipul abilităţilor de
prelucrare, sistematizare, restructurare şi utilizare în practică a cunoştinţelor;
formarea şi dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii;
formarea şi dezvoltarea capacităţii de cooperare, a spiritului de echipă;
dezvoltarea creativităţii;
dezvoltarea gândirii critice, creative şi laterale;
dezvoltarea capacităţii de autoorganizare şi autocontrol;
dezvoltarea capacităţilor de interevaluare şi autoevaluare;
formarea şi dezvoltarea capacităţii reflective şi a competenţelor metacognitive;
cristalizarea unei imagini de sine obiective;
cultivarea autonomiei în activitate;
dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare;
formarea unui stil de învăţare eficient etc..

Proiectul
Reprezintă „o metodă complexă de evaluare, individuală sau de grup, recomandată
profesorilor pentru evaluarea sumativă.” (Cucoş, 2008, 138).
Elaborarea proiectului necesită o perioadă mai mare de timp (câteva zile sau câteva
săptămâni) şi poate fi sarcină de lucru individuală sau de grup.
În utilizarea acestei metode se parcurg următoarele etape:
1. Stabilirea temelor pentru proiect (pot fi implicaţi şi elevii dacă le este deja familiar
acest tip de activitate).
2. Stabilirea şi precizarea perioadei de realizare a proiectului.
3. Familiarizarea elevilor cu exigenţele specifice elaborării unui proiect.
4. Planificarea activităţii (individuale sau de grup)
- formularea obiectivelor proiectului;
- constituirea grupelor de elevi (dacă este cazul);
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- distribuirea/alegerea subiectului de către fiecare elev/grup de elevi;
- distribuirea/asumarea responsabilităţilor de către fiecare membru al grupului;
- identificarea surselor de documentare.
5. Desfăşurarea cercetării/colectarea datelor.
6. Realizarea produselor/materialelor.
7. Prezentarea rezultatelor obţinute/a proiectului.
8. Evaluarea proiectului.
Este indicat ca profesorul să le recomande elevilor ca în realizarea proiectului să respecte
următoarea structură (adaptare după Stoica, 2001, 60-61):
a. Pagina de titlu (include tema proiectului, numele autorului/autorilor, şcoala, clasa,
perioada de realizare);
b. Cuprinsul (se precizează titlurile capitolelor şi subcapitolelor);
c. Introducerea (se fac referiri la importanţa temei, cadrul conceptual şi metodologic);
d. Dezvoltarea elementelor de conţinut prezentate în cuprins;
e. Concluzii;
f. Bibliografie;
g. Anexe.
Pe parcursul realizării proiectului, cadrul didactic oferă suport şi consultaţii elevilor în
desfăşurarea cercetării, în colectarea datelor necesare şi poate efectua evaluări parţiale
Evaluarea proiectului implică atât raportarea la calitatea produsului, cât şi la calitatea
procesului, a activităţii elevului. În acest sens, este necesar ca profesorul să formuleze
criterii clare, susceptibile de a asigura o evaluare obiectivă şi să le comunice elevilor.
Un exemplu de structurare a criteriilor de evaluare a unui proiect îl oferă A. Stoica, în
lucrarea sa - Evaluarea curentă şi examenele. Ghid pentru profesori (2001, 63):
Stabilirea scopului/obiectivelor proiectului şi structurarea conţinutului;
Activitatea individuală realizată de către elev (investigaţie, experiment, anchetă etc.);
Rezultate, concluzii, observaţii. Aprecierea succesului proiectului în termeni de
eficienţă, validitate, aplicabilitate etc.;
Prezentarea proiectului (calitatea comunicării, claritate, coerenţă, capacitate de sinteză;
Relevanţa proiectului (utilitate, conexiuni interdisciplinare etc.).
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Avantaje ale utilizării proiectului:









este, în acelaşi timp, o metodă eficientă de evaluare, dar şi o metodă de învăţare
interactivă;
plasează elevul într-o situaţie de cercetare autentică;
cultivă responsabilitatea pentru propria învăţare şi rezultatele acesteia;
asigură implicarea tuturor elevilor în realizarea sarcinilor propuse;
facilitează abordările de tip inter- şi transdisciplinar;
promovează interevaluarea/autoevaluarea şi interînvăţarea;
oferă posibilitatea aprecierii unor rezultate de diverse tipuri (cunoştinţe, capacităţi,
abilităţi);
permite exersarea şi evaluarea:

- capacităţii de a observa;
- capacităţii investigative;
- capacităţii de analiză, sinteză, comparaţie, generalizare şi abstractizare;
- capacităţii de a utiliza tehnici specifice de muncă intelectuală;
- capacităţii de a utiliza, asocia, transfera diverse cunoştinţe;
- capacităţii argumentative;
- capacităţii de a realiza un produs etc.;
- asigură dezvoltarea competenţelor de relaţionare, a competenţelor de comunicare;
- stimulează creativitatea;
- facilitează dezvoltarea încrederii în propriile forţe etc.
Limite ale utilizării proiectului ca metodă de evaluare:



apariţia unor conflicte între elevi (în condiţiile elaborării în grup a proiectelor);
minimalizarea rolului profesorului etc.
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Portofoliul
Este „o metodă de evaluare complexă, longitudinală, proiectată într-o secvenţă mai
lungă de timp, care oferă posibilitatea de a se emite o judecată de valoare, bazată pe un
ansamblu de rezultate.” (Cucoş, 2008, 140). „Raportul de evaluare” (portofoliul), apreciază
prof. I. T. Radu, „constituie nu atât o metodă distinctă de evaluare, cât un mijloc de
valorizare a datelor obţinute prin evaluări realizate.” (2000, 225-226).
Portofoliul reprezintă „un veritabil „portret pedagogic” al elevului relevând:
-

nivelul general de pregătire, rezultatele deosebite obţinute în unele domenii, ca şi
rezultatele slabe în altele;
interese şi aptitudini demonstrate, capacităţi formate, atitudini, dificultăţi în învăţare
întâmpinate ş.a.m.d.” (Radu, 2000, 226).

Portofoliul este un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative, care permite estimarea
progresului în învăţare al elevului prin raportare la achiziţiile realizate în perioade de timp
mai mari (semestru, an şcolar sau chiar ciclu de învăţământ).
Structura unui portofoliu, consideră A. Stoica (2001, 65-66):
„poate fi exclusiv o sarcină a profesorului, în sensul că ele este cel care stabileşte scopul,
contextul, realizează proiectarea lui, formulează cerinţele standard şi selectează produsele
reprezentative ale activităţii elevilor
sau
poate implica şi contribuţia elevilor în modul în care acesta se construieşte: elevii pot alege
anumite instrumente de evaluare sau eşantioane din propria activitate, considerate
semnificative din punct de vedere al calităţii lor.”
Astfel, un portofoliu poate conţine următoarele „piese”:














fişe de informare şi documentare independentă;
referate, eseuri, creaţii literare proprii, rezumate, articole;
pliante, prospecte;
desene, colaje, postere;
teme, probleme rezolvate;
schiţe, proiecte şi experimente;
date statistice, curiozităţi, elemente umoristice referitoare la tematica abordată;
teste şi lucrări semestriale;
chestionare de atitudini;
înregistrări audio/video, fotografii;
fişe de observare;
reflecţii ale elevului pe diverse teme;
decupaje din reviste, reproduceri de pe internet;
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liste bibliografice şi comentarii cu privire la anumite lucrări;
hărţi cognitive etc..

Pentru a facilita munca de elaborare a portofoliului, profesorul va prezenta elevilor un
model de portofoliu şi va preciza criteriile în funcţie de care va realiza aprecierea acestuia.
Există mai multe niveluri de analiză a portofoliului (Manolescu, 2008, 150):
- fiecare element în parte, utilizând metodele obişnuite de evaluare;
- nivelul de competenţă al elevului, prin raportarea produselor realizate la scopul
propus;
- progresul realizat de elev pe parcursul întocmirii portofoliului.
Avantajele utilizării portofoliului:











permite aprecierea unor tipuri variate de rezultate şcolare şi a unor produse care, de
regulă, nu fac obiectul niciunei evaluări;
evidenţiază cu acurateţe progresul în învăţare al elevilor prin raportare la o perioadă
mai lungă de timp;
facilitează exprimarea creativă şi manifestarea originalităţii specifice fiecărui elev;
determină angajarea şi implicarea efectivă a elevilor în demersul evaluativ;
permite identificarea punctelor forte ale activităţii fiecărui elev, dar şi a aspectelor
ce pot fi îmbunătăţite;
constituie repere relevante pentru demersurile de diferenţiere şi individualizare a
instruirii;
cultivă responsabilitatea elevilor pentru propria învăţare şi pentru rezultatele
obţinute;
nu induc stări emoţionale negative, evaluarea având ca scop îmbunătăţirea activităţii
şi a achiziţiilor elevilor;
facilitează cunoaşterea personalităţii elevului şi autocunoaşterea;
contribuie la:

- dezvoltarea capacităţii de autoevaluare;
- formarea şi dezvoltarea competenţelor metacognitive;
- dezvoltarea capacităţii de a utiliza tehnici specifice de muncă intelectuală;
- dezvoltarea capacităţii de a utiliza, asocia, transfera diverse cunoştinţe;
- dezvoltarea capacităţii argumentative;
- dezvoltarea capacităţii de a realiza un produs;
- dezvoltarea competenţelor de comunicare;
- dezvoltarea încrederii în propriile forţe etc.
Dezavantajele utilizării portofoliului:



dificultăţi în identificarea unor criterii pertinente de evaluare holistică;
riscul preluării unor sarcini specifice elaborării portofoliului de către părinţi etc..
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Metoda Jigsaw (Mozaicului)
Presupune învăţarea prin cooperare la nivelul unui grup şi predarea achiziţiilor dobândite
de către fiecare membru al grupului unui alt grup (îmbină învăţarea individuală cu cea în
echipă). Mozaicul este o metodă care dezvoltă încrederea în forţele proprii ale
participanţilor; dezvoltă abilităţi de comunicare (de ascultare şi de vorbire); de reflectare,
de gândire creativă; de rezolvare de probleme şi de cooperare.
Desfăşurare/etape:
Clasa se împarte în echipe de câte patru elevi. Fiecare membru al echipei primeşte un
cartonaş cu un număr de la unu la patru, după care primeşte o fişă ce cuprinde o parte dintrun material mai amplu (materialul are tot atâtea părţi câte grupe s-au format). Se explică
subiectul pus în discuţie. Fiecare elev va fi, pe rând, învăţător şi elev, pentru că fiecare va
preda fragmentul colegilor de grup şi va învăţa de la aceştia părţile pe care fiecare le-a
studiat.
În a doua etapă, toţii elevii cu numărul unu se vor grupa separat. La fel și ceilalți se vor
grupa funcție de numărul de pe cartonaș cu numerele 2, 3 şi 4. Din acest moment ei devin
experţi. Citesc fragmentul primit, se consultă între ei şi hotărăsc cum vor prezenta
informaţiile colegilor de la grupele iniţiale. Ei pot folosi şi materialul didactic disponibil.
În etapa a treia, după ce experţii şi-au terminat activitatea şi fiecare se întoarce la grupa
iniţială şi le predă celorlalţi fragmentul pregătit, încercând să fie cât mai clari şi mai
convingători. Dacă există nelămuriri, se pun întrebări şi poate interveni şi învăţătorul.
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Fiecare parte a materialului este prezentată într-o ordine logică, pentru a se reconstitui
întregul. La final, învăţătorul, reaminteşte tema studiată, urmând ca elevii să prezinte din
nou, în ordinea iniţială, fiecare parte a materialului aşa cum şi-au însuşit-o în grupul de
experţi.
Ca un ultim pas, învăţătorul adresează întrebări pentru a verifica gradul de înţelegere al
informaţiilor studiate (adică obţinerea feedback-ului). Această metodă prezintă ca avantaj
faptul că fiecare elev are propria contribuţie în realizarea sarcinii de lucru. Elevii sunt puşi
în situaţia de a asculta activ comunicările colegilor, cooperează la realizarea sarciniilor, dar
mai ales să găsească modalitatea cea mai potrivită pentru a-i învăţa şi pe colegii lor ceea ce
ei au studiat. Elevii sunt astfel învăţaţi să ofere şi să primească sprijin în munca lor.
Asaltul de idei: etape şi condiţii de realizare
Etapele de desfășurare sunt:
a) anunțarea temei (problemei) de abordat (rezolvat), a importanței și obiectivelor ei;
b) emiterea (elaborarea) de către participanți a ideilor, formulelor, soluțiilor etc. de
abordare sau rezolvare a temei (problemei), fără nici o restricție;
c) încheierea ședinței de asalt de idei, atunci când grupul de experți consideră că s-a emis
un număr relativ suficient de date necesare rezolvării problemei puse în discuție;
d) evaluarea datelor și stabilirea concluziilor (soluțiilor) de rezolvare a temei (problemei).
Condiții de realizare:
a) şedinta de asalt de idei se desfăşoară sub forma unei mese rotunde sau simpozion şi este
condusă de un grup de experţi pe o temă dată;
b) la sedinţă participă un număr important de persoane, care au tangenţă, cunoştinţe şi
experienţă în domeniul temei (problemei) abordate;
c) sedinţa se desfasoară în linişte, într-o atmosferă deschisă, propice creaţiei;
d) nu se admite intervenţia critică asupra ideilor, soluţiilor emise, evaluarea critică fiind
amânată dupa şedinţă (de aici, metoda se defineşte şi ca modalitate de creaţie cu evaluare
amânată); aceasta înlătură inhibiţia participanţilor şi dinamizează spiritul de iniţiativă şi
independenţa în elaborarea de idei, soluţii etc. în număr cât mai mare şi mai originale;
e) ideile (soluţiile etc.) antevorbitorilor pot fi, însă, continuate, completate, combinate sau
ameliorate de către cei ce urmează la dezbateri;
f) când se constată că s-au încetinit (diminuat) intervenţiile şi se consideră că mai sunt
necesare idei, soluţii, variante etc. de abordare (rezolvare), grupul de experţi intervine spre
a reanima participanţii pentru elaborarea de noi idei, soluţii, variante etc. de rezolvare;
g) înregistrările de date se pot face pe vidco-casete, benzi magnetice etc. sau sub formă de
stenograme, fapt ce oferă posibilitatea reluării, prelucrării ideilor, soluţiilor etc; se poate
folosi şi tabla de scris;
h) după încheierea şedinţei se clasifica şi se ierarhizează valoric ideile, soluţiile, variantele
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etc. emise de participanţi în: foarte bune (strălucite) sau bune (valoroase) pentru abordarea
(rezolvarea) temei (problemei), dar care mai cer completări şi prelucrări, utile rezolvării
altor teme (probleme) de pe agenda grupului de experţi şi neutilizabile (nevaloroase), care
se elimină.
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