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Educaţia capătă în zilele noastre dimensiunile unui proiect universal, cel mai
vast şi cu perspectiva cea mai largă. Educaţia este un ansamblu de acţiuni desfăşurate
în mod deliberat într-o societate, în vederea transmiterii şi formării la noile generaţii, a
experienţei de muncă şi de viaţă, a cunoştinţelor, a deprinderilor, comportamentelor şi
valorilor acumulate de omenire până în acel moment.
Menirea educaţiei de a pregăti elevul de azi (din învăţământul primar) pentru
ziua de mâine este dificilă, cu atât mai mult cu cât nu este vorba despre un viitor pe
care să îl cunoaştem în totalitatea sa, ci de unul schiţat, proiectat, anticipat, având în
vedere schimbările rapide şi profunde din lumea contemporană. Anticiparea şi
explorarea viitorului, nu se pot realiza pornind de la simpla realizare a unei singure
dimensiuni sociale, prin realizarea de extrapolări şi generalizări, fără să se ţină cont de
celelalte realităţi sociale. Dimpotrivă, este vorba despre acţiuni complexe, interdisciplinare, care se bazează pe adoptarea viziunii sistemice, care are nu doar avantajul de a
face problemele mai „transparente”, ci şi acela de a permite realizarea de analize
riguroase, obiective şi de a conduce la identificarea unor soluţii pertinente.
Schematic, termenul de educaţie poate fi redat sub următoarea formă:
Educaţie = formare, modelare, pregătire, ajutare, sprijinire, stimulare.
La începutul acestui mileniu, orientările în didactica modernă, din cadrul învăţământului primar, reprezintă un teren într-o perpetuă mişcare, care atrage atenţia prin
ameliorarea calităţii educaţiei de bază, în aşa fel încât fiecare educator să fie suficient
de bine pregătit pentru a participa la realizarea unui învăţământ primar românesc
modern aliniat la standardele europene.
Noile orientări obligă la regândirea unor componente sau principii pedagogice,
la un anumit tip de abordare a conţinuturilor (acestea pot fi şi preluate şi convertite de
educator în spaţiul cultural virtual), la noi modalităţi de pregătire a formatorilor, la noi
politici educative proiectate la un moment dat în societate.
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„Instruirea şi educarea nu pot fi separate decât artificial, instruirea nu
reprezintă un scop în sine, finalitatea ei constă în modelarea tuturor dimensiunilor
personalităţii.”
Sursă bibliografică: Miron Ionescu; Muşata Bocoş, (2009), Tratat de didactică
modernă, Editura Paralela 45, p. 27.
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2.2.3. Cerinţele generale ale conceperii, organizării, proiectării
şi desfăşurării lecţiilor

A

În întreaga activitate de concepere, organizare, proiectare şi desfăşurare a
lecţiilor este necesar să se aibă în vedere cunoaşterea şi aplicarea adecvată şi creatoare
a principiilor şi strategiilor didactice, urmărindu-se obţinerea unui nivel de performanţe calitativ ridicate şi o eficienţă sporită în pregătirea elevilor.
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Referitor la cerinţele generale ale conceperii, organizării, proiectării şi desfăşurării lecţiilor, vom prezenta câteva etape:
• cunoaşterea locului şi importanţei specifice disciplinei de învăţământ în
pregătirea elevilor, în funcţie de clasa (anul de studiu), profilul şi specializarea pregătirii etc.;
• cunoaşterea conţinutului programei şcolare, al manualului şi al bibliografiei
suplimentare specifice disciplinei de învăţământ în ansamblu, pentru fiecare
parte, capitol şi temă a fiecărei lecţii;
• asigurarea relaţiilor interdisciplinare;
• stabilirea felului de activitate didactică (teoretică sau practică), a categoriei şi
variantei de lecţie şi încadrarea ei într-un sistem de lecţii;
• elaborarea structurii specifice categoriei de lecţie stabilite;
• stabilirea obiectivelor fundamentale şi operaţionale specifice temei noi;
• stabilirea conţinutului temei noi, precum şi conţinutul altor verigi ale lecţiei
(reactualizarea, verificarea, activitatea independentă acasă etc.);
• stabilirea adecvată a strategiilor didactice necesare desfăşurării lecţiei:
mijloace, forme, metode de învăţământ şi de evaluare etc.;
• stabilirea modului de desfăşurare a activităţii didactice, asigurând îmbinarea
adecvată şi judicioasă a muncii didactice frontale, cu munca în echipă şi
munca individuală independentă, a muncii învăţătorului ca îndrumător, cu
cea de cooperare şi întrajutorare cu elevii şi cu cea de consultant – consilier;
• stabilirea timpului (în minute) pentru fiecare etapă a lecţiei şi altele.

Important

În literatura de specialitate (M. Ionescu; M. Bocoş, 2009, p. 315) întâlnim şi
lecţia de creaţie, care încurajează, valorifică şi dezvoltă, în cel mai înalt grad, originalitatea, inventivitatea şi creativitatea elevilor. În cadrul ştiinţelor, această categorie
de lecţie îşi are locul bine definit.
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Variante de lecţii de creaţie
• lecţia bazată pe exerciţii creative (de exemplu, rezolvarea de probleme la
genetică, anatomia şi fiziologia omului, elaborarea de diferite mijloace de învăţământ, machete – macheta acizilor nucleici, a arcului reflex etc. – lucrări
etc.);
• lecţia bazată pe elaborarea de proiecte creative pentru elevi;
• lecţia bazată pe multimedia;
• lecţia de creaţie tehnică (de exemplu, conceperea şi realizarea de dispozitive/aparate/instalaţii);
• lecţia bazată pe metode de stimulare a creativităţii individuale şi de grup.
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Temă de reflecţie
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1. Explicaţi de ce obiectivul fundamental (factorul constant) al lecţiei constituie
cel mai adecvat criteriu pentru identificarea sau stabilirea categoriei de lecţie.
2. Indicaţi şi alte variante de lecţie decât cele menţionate în textul cursului.
3. Strategia didactică este influenţată de stilul de predare al cadrului didactic?
Dar de stilul de învăţare al elevilor?

A

Presupunând că sunteţi învăţător/învăţătoare, de ce categorie şi variantă de
lecţie credeţi că v-aţi ataşat în predarea Ştiinţelor naturii/Geografiei? Argumentaţi şi
exemplificaţi.
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Indiferent unde se desfăşoară activitatea didactică, în mediul şcolar sau
extraşcolar, aceasta este subordonată unor obiective, care se realizează printr-o
îmbinare specifică a unor forme de organizare a activităţii, a unor metode şi mijloace
de învăţământ şi se optimizează continuu, pe baza evaluării.

49

