GoScience – creativity and enhanced comprehension in science teaching and learning
Project number: 2017-1-BG01-KA201-036209

Cercetări privind abordările pedagogice creative axate pe
îmbunătățirea înțelegerii în predarea și învățarea științelor în școală

GOSCIENCE PARTNERSHIP
2018

GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209

Rezumat General
Cercetarea urmărește să identifice abordările,
instrumentele
și
practicile
pedagogice,
concentrându-se pe o înțelegere mai bună în cadrul
orelor de științe predate în licee.
Cercetarea se concentrează pe abilitatea de a
înțelege, deoarece este una dintre cele mai
importante abilități ale oamenilor. Pe baza
cercetării, va fi elaborată o metodologie de
îmbunătățire a înțelegerii în în cadrul orelor de științe în școli pentru a ajuta profesorii să
lucreze, să dezvolte și să îmbunătățească această abilitate în rândul studenților. Profesorul este
esențial pentru procesul educațional, deoarece este responsabil pentru cea mai dificilă sarcină să transmită anumite înțelegeri, noțiuni, procese și concepte diferite, nu ca un text formal, ci
într-o manieră în care aceste concepte își găsesc locul printre altele deja existente în baza de
cunoștințe a studenților, se referă la ele și, mai ales, concepte care trebuie înțelese astfel încât
să poată fi aplicate în viața de zi cu zi. Înțelegerea ne oferă acces la cunoașterea lumii din jurul
nostru. Modul nostru de a fi și de a ne comporta este profund influențat de percepția noastră și
de modul în care înțelegem informațiile care ne înconjoară.
Raportul privește înțelegerea în mai multe moduri:
•
•
•
•
•

De ce este important în contextul învățării științifice
Cum este legată de vocabularul specific al predării în domeniul științelor
Cum lectura comprehensivă a textelor științifice poate fi îmbunătățită
Cum poate fi îmbunătățită ascultarea comprehensivă a textelor științifice
Strategii, metode și instrumente care pot fi folosite pentru a spori înțelegerea elevilor în
domeniul educației științifice
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Introducere
Lumea contemporană este inundată de numere. Necesitatea gândirii cantitative pentru
oameni crește rapid în cadrul muncii, a studiilor, acasă și în principal în toate mediul vieții
umane. Numerele, datele și diagramele fac viața modernă mai ușoară și, în același timp, mai
complicată. Creșterea informațiilor cantitative a schimbat total sistemul social. În fiecare zi
oamenii devin din ce în ce mai dependenți de tehnologiile digitale.
Putem plasa toata natura care ne înconjoară, de la centrul Universului până în marginea sa,
precum și cunoștințele despre inginerie și tehnologii moderne în domeniul științelor naturale și
a matematicii, fără a uita problemele care apar atunci cand implementam iresponsabil inovațiile
(Tamulaitis, Vaitus, 2002).
Educația studenților în domeniul științelor naturii și a matematicii se bazează pe
cunoașterea biologiei, chimiei, fizicii și astronomiei. Mai mult, acestea îi ajută pe elevi să își
dezvolte abilitățile pentru un stil de viață sănătos, în probleme de mediu și să fie conștienți că
înțelegerea științelor naturale are o influență imensă asupra umanității în viața socială, politică
și economică. Lumea naturii este complexă, din acest motiv educația elevilor nu poate fi limitată
prin predarea doar a unor subiecte (separate între ele) din domeniul științelor. Trebuie să
analizăm punctele comune de contact: subiectele tematice comune ale științelor și matematicii,
care sunt strâns legate de viața elevilor de zi cu zi, concepte universale și modele coerente
bazate pe metodele de recunoaștere a naturii vii și neînsuflețite (Programul-cadru). Știința este
identificată ca o parte complexă a alfabetizării științifice în multe dintre programele standard
educaționale internaționale (Allchin, 2014).Termenul de alfabetizare științifică a fost menționat
mai întâi atunci când Paul Hurd (Hurd, 1958) l-a folosit în publicația numită Alfabetizarea
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științifică: Semnificația sa pentru școlile americane. (Laugksch, 2000) Este foarte dificil de a oferi
un înțeles clar oricărui cuvânt de literație științifică sau matematică sau chiar tehnologie. În
timpul reuniunii științei și tehnologiilor (UNESCO, 1993) s-a propus termenul francez "la culture
Scientifique et tehnologique/ cultura științifică și tehnologică", traducerea care reflectă în mod
clar obiectivele culturale și calea către esența recunoașterii cu care persoanelealfabetizate din
punct de vedere științific și tehnologic operează în societate ca întreg dar și pur și simplu ca om
de știință la locul său de muncă. (Holbrook, Rannikmae, 2009) Cunoașterea științei și a
matematicii a fost definită în EBPO drept "cunoașterea individual a științei și matematicii și
utilizarea acestor cunoștințe pentru a recunoaște problemele, a dobândi noi cunoștințe, a
explica fenomene științifice și a propune implicații cu argumente rezonabile". Implică
cunoașterea caracteristicilor esențiale ale cercetării, înțelegerea modului în care știința,
matematica și tehnologiile formează mediul nostru material, intelectual și cultural, precum și
dorința și conștiința cetățenilor de a practica și de a se angaja în activitățile strâns legate de
știință și idei de știință (Baleviciene, 2014). Majoritatea conceptelor moderne se bazează pe
informații cantitative. Prin urmare, înțelegerea aspectelor cantitative și a relațiilor și a capacității
de a le folosi este noua cerință a epocii moderne fără de care este imposibil să ne gestionăm
viața noastră. Potrivit lui Bernard Madison (2003) în societatea actuală, importanța educației
matematice și a științelor naturale (cantitative) este echivalată cu dreptul la viață, libertate și
aspirație la fericire. Fără capacitatea satisfăcătoare de a "gândi în numere" (Steen, 2001), omul
nu poate lua nici decizii conștiente, nici nu poate participa acceptabil la viața socială în
societatea modernă. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că persoana modernă nu este
adesea pregătită să trăiască în lumea numerelor, epoca informației cantitative, în timp ce o
parte a societății este considerată a fi analfabetă din punct de vedere matematic (De Lange,
2003, The Design Literacy Team, 2001 ). De aici vine noua importanță și noile cerințe pentru
predarea matematicii în școală. Fiecare țară încearcă să stabilească noi obiective și cerințe
pentru predarea matematicii și să definească din nou ce înseamnă alfabetizarea matematică,
care ar fi rezultatul realizabil al educației matematice și științifice în școală și modul de măsurare
a acestei alfabetizări (ICME-10, Edge, pe internet). Fiecare țară gestionează în mod diferit aceste
provocări de predarea matematicii și a științelor naturii deoarece depinde de ce rol joacă și au
jucat în aceste țări (Steen, 2003). Toate răspunsurile demonstrează că alfabetizarea matematică
și științifică trebuie să fie destinată tuturor, fără excepții. Este esențial să se analizeze și să se
definească conceptul de matematică și cunoașterea științelor naturale. Din acest motiv, există
câteva obiective:
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• Să propună analiza termenilor de alfabetizare matematică din literatura științifică;
• Să acopere diferențele de alfabetizare matematică și a științelor naturii;
• Revizuirea diferitelor definiții ale concepțiilor de alfabetizare matematică;
• Distingerea principalelor elemente ale alfabetizării matematice;
• Să organizeze modelul de alfabetizare matematică.
În literatura științifică mondială pot fi găsite unele eforturi pentru a defini alfabetizarea
matematică, prin urmare ele sunt adesea limitate doar cu sugestia unei definiții fără a analiza
existența acestora.
Problema Concepției Alfabetizării
Majoritatea susține că în zilele noastre alfabetizarea matematică este esențială (Cuban,
2001, Wadsworth, 1997, Madison, 2003, Steen, 2001 b), totuși majoritatea consideră că nu este
simplu să se definească alfabetizarea matematică (Echipa de Design și Cunoaștere cantitativă ,
2001, Madison, 2003, De Lange, 2003, Bass, 2003, Manaster, 2001, Edge, Price, 2004, Briggs,
2002). Matematicienii afirmă că alfabetizarea matematică este ușor de identificat și de
recunoscut, prin urmare, definirea ei este foarte complicată (Briggs, 2002). Concepția de
alfabetizare matematică diferă nu numai în diferite țări (Fiske, 1999) și culturi diferite (De Lange,
2003), dar este diferită printre oamenii de știință din aceleași țări. De asemenea, definițiile
alfabetizării matematice variază (CIEAEM 53, 2001), schimbându-se pe parcursul timpului. În
zilele noastre, în epoca informației și cifrelor, definirea alfabetizării matematice este iar
importantă (Steen, 2016). În textele în limba engleză, termenii cel mai frecvent analizați ai
concepției sunt:
• numărare;
• alfabetizare cantitativă;
• alfabetizare matematică.
Totuși, niște termeni diferiți apar: numărare, alfabetizare cantitative, matematică
cantitativă, matematică, competențe matematice, etc. Există niște termeni folosite ca sinonime,
care definesc alfabetizarea matematică:
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• raționamentul cantitativ (Price, 2004; Briggs, 2002);
• practici cantitative (Denning, 1997);
• competențe matematice (Niss, 2003);
• competență matematică (Edge, pe internet; Steen, 200lb);
• puterea matematică (Kouba, 1998);
• matematică (Skovsmosc, 2004);
• materație (D'Ambrosio, pe internet);
• numărare funcțională (Cuban, 2001);
• alfabetizare funcțională (CIEAEM 53, 2001);
• matematică funcțională;
• alfabetizare statistică (IASE, 2005);
• sau pur și simplu matematică.
Unele țări folosesc unii termeni în timp ce alții - alții, Termenul de "alfabetizare matematică"
este folosit în cercetările internaționale ale realizărilor studenților, de exemplu, IEA T IMSS
(Tendințe în studiul matematicii și științelor internaționale) și OECD PISA Cooperare și dezvoltare
economică, Program de evaluare internațională a studenților). O parte dintre oamenii de știință
indică în mod excepțional că alfabetizarea matematică nu este aceeași cu cea a matematicii (Gal,
1997; Steen, 2001b, 2003, 2004, Orrill, 2001, Manaster 2001, Hughes-Hallett 2001, Briggs 2002,
Brentley 1999; Echipa de proiectare cantitativă de alfabetizare, 2001; Ewell, 2001; Cozzens,
2003; Somerville, 2003) și definirea diferenței dintre aceste două subiecte. Diferența esențială
dintre matematică, știință și alfabetizare este subliniată după cum urmează: subiecții
educaționali sunt academici și abstracți, în timp ce alfabetizarea matematică și științifică comercială, întotdeauna concretă, practică și contextuală (The Team Designing Literacy
Quantitative, 2001; Steen, 2001b; Briggs, 2002).Studenții moderni au nevoie de ambele
subiecte; matematică și științe, precum și alfabetizarea matematică și științifică, deoarece
acesteajoacă roluri diferite în educație. Aceste două subiecte sunt parteneri egali, deși diferă.
Steen (2004) descrie disciplinele academice ca subiecte care existau de-a lungul timpului și se
http://goscience.com
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regăsesc în toate științele, tehnologiile și ingineria. El vede alfabetizarea matematică și științifică
ca practică, bazată pe date și computere și văzută în toate aspectele reale, informative ale vieții.
Obiectele din matematică și știință sunt ideale - modele, obiectele de alfabetizare matematică și
științifică sunt date și măsurători care sunt adesea obținute de la un calculator. Collins (1999)
definește diferența dintre știință și alfabetizare evidențiind faptul că matematica și știința au
două accente diferite: gândirea și argumentarea care ajută la rezolvarea unor probleme
particulare; celălalt - echipament, care permite aceste probleme și le oferă contextul.
Capacitatea de a utiliza echipamentul este alfabetizarea matematică și științifică. Orrill (2001) și
Hughes-Hallett (2001) susțin că educația tradițională a matematicii și științei nu permite
întotdeauna dobândirea competenței de a opera date și cifre cantitative. Cunoștințele
matematice și științifice nu conduc la abstractizare, ci se concentrează asupra contextelor
adevărate. Cunoștințele matematice și științifice trebuie să extindă matematica și știința în
celelalte subiecte în care aspectele cantitative sunt adesea ignorate. Pentru a învața matematică
și știință sunt necesari doi pași: cunoașterea principiilor științifice și recunoașterea științei în
context (aceasta trebuie să fie alfabetizarea matematică). Ca de obicei pentru studenți, primul
pas nu pare ușor, în timp ce următorul este mult mai complicat. Echipa de proiectare cantitativă
în domeniul alfabetizării (2001) descrie diferența dintre matematică și știință și alfabetizare
matematică și științifică. Aceste circumstanțe specifice sunt teme relevante pentru viața și
munca, nu numai pentru unii profesioniști, ci pentru toți oamenii. Manaster (2001) afirmă că, în
matematică și știință, lucrul esențial este raționamentul și dovada că premisa devine propoziție
în timp ce în alfabetizarea matematică nu - constatările sunt adesea făcute din calculele
aproximative, dar nu din date strict colectate. Gândirea fundamentală în matematică și știință
este deducerea, pe când în matematică și în alfabetizarea științelor - inducția și analogia. Ewell
(2001) cu privire la termenul "alfabetizare" implică potențialul integral de a funcționa în mod
semnificativ într-o anumită societate practică. Toate opiniile prezentate de oamenii de știință
arată că matematica și știința și alfabetizarea științifică sunt diferite, dar egale ca importanță.
Diferențele pe care le prezintă pot fi rezumate:
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Științe

Alfabetizarea științifică

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abstract
Concret
Mai puțin sigur față de context
Independent de societate
Apolitic
Lucruri esențiale - formule și relații
Bazat pe metode și algoritm
Probleme definite strict
Numărarea precisă
Disciplinar
Rezolvă problemele
Mai puține posibilități pentru practică
Predictibil

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Real
Distinctiv, cu un context modificabil
În functie de context
Depinde de societate
Politic
Esențial - date
Se concentrează pe nevoile unui anumit client
Nu sunt probleme definite strict
Ipoteze aproximative
Interdisciplinar
Descrie problemele
Multe posibilități de practică
Imprevizibil

Potrivit lui Briggs (pe Internet, p. 2), "știința este doar o parte din domeniul mare al
abilităților, numit pur și simplu alfabetizare și implică gândirea critică, formularea problemelor,
comunicare scrisă și vorbită". Cunoasterea științelor matematice și științele naturii prezintă
puterea și utilitatea științei pentru societatea în care trăim (Briggs, 2002). Prin urmare, din
referințele bibliografice se vede opinia dominantă că matematica și știința, precum și
alfabetizarea matematică și științifică sunt diferite, dar în același timp subiecte coerente. Diverse
surse bibliografice subliniază că, pentru definirea cunoașterii științelor matematice, se folosesc
termenii:
• termenii alfabetizarea matematică, alfabetizarea cantitativă și numărarea- diferite;
• termenii alfabetizare matematică, alfabetizare cantitativă și numărarea - sinonime;
• alfabetizarea matematică este un subset cantitativ de alfabetizare;
• alfabetizare cantitativă - subset de alfabetizare matematică;
• numărarea este subsetul cantitativ de alfabetizare și subsetul de alfabetizare matematică.
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Alfabetizarea, în general, răspunde la întrebarea dacă puteți citi și scrie, în timp ce
alfabetizarea cantitativă răspunde la întrebarea dacă puteți număra și calcula. Termenul
raționament cantitativ arată un nivel mult mai ridicat. Denning (1997) consideră că, dacă
acordăm atenție doar alfabetizării cantitative, este posibil să nu atingem obiectivele educației.
Prin urmare, el sugerează să avanseze de la alfabetizarea cantitativă la practicile cantitative.
Concentrarea doar asupra alfabetizării, conform cercetătorului, conduce la o descriere a
practicii, dar nu la practica însăși. Astfel, alfabetizarea este prezentată acolo doar ca
introducerea în domeniul cifrelor și numărarea. Practicile cantitative deschid posibilități mai
largi de a lucra cu numere și date. Cei doi oameni de știință sugerează schimbarea termenului de
alfabetizare cu alți termeni, deoarece îngustează sensul.
Potrivit lui Kouba (1998), trebuie să ne concentrăm nu pe educația matematică și științele
naturale, ci pe puterea matematică. Puterea matematică este înțeleasă ca:
• abilitatea de a analiza, prezice și discuta în mod clar,
• a nu soluționa probleme de rutină,
• comunicarea despre matematică și comunicarea invocând matematica,
• conectarea diferitelor idei matematice și matematică și alte activități intelectuale.
În Ancheta privind alfabetizarea adulților la nivel național, (NCES, 1993), alfabetizarea
matematică este definită drept cunoștințe și abilități utile pentru aplicarea operațiunilor
aritmetice singure sau în ordine, utilizarea cifrelor prezentate în materialele tipărite (de
exemplu, pentru a echilibra un carnet de cecuri, pentru a completa formularul de comandă).
Johnston (1994) a declarat că alfabetizarea matematică este o cunoaștere critică care unește
matematica și lumea reală în toată varietatea ei. Nu există un nivel matematic specific definit
care să se poată aplica și care să se potrivească persoanelor cu diferite ocupații. Prin evaluarea
diferitelor contexte de muncă și viață, trebuie activate diferitele aspecte ale matematicii. Willis
(1990) descrie alfabetizarea matematică cu alte cuvinte: matematica este substanțială pentru o
persoană din punct de vedere personalsi al comunitatii, ca având abilități de învățare și un
concept matematic fundamental necesar pentru înțelegerea de sine stătătoare a noilor idei
matematice și de cunoaștere/ înțelegerea argumentelor matematice. În ordine cronologică,
ideile lui Dossey (1997) trebuie să fie prezentate. El a sugerat că cea mai bună metodă de a
înțelege alfabetizarea matematică este prin intermediul a șase aspecte matematice de
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comportament: reprezentarea și interpretarea datelor, "sensul" operațiilor cantitative și a
cifrelor, măsurători, variabile și conexiuni, figuri geometrice și imaginația spațială și
probabilitatea. Aceste aspecte sunt baza pentru a acționa într-un spectru larg al mediului
matematic. Iddo Gal (1997) descrie alfabetizarea matematică ca unitate de aptitudini,
cunoștințe, convingeri, tendințe, moduri de gândire, abilități de comunicare și rezolvare a
problemelor care sunt importante pentru om, ca acesta să se poată ocupa în mod eficient și
autonom de situațiile cantitative din muncă și viață. Conferința Națională Australiană din 1997,
care a fost dedicată temei alfabetizării matematice, a relatat că aceasta a fost descrisă pur și
simplu ca: utilizarea matematicii în scopuri concrete pentru atingerea scopurilor specifice în
context particular (AAMT, Commonwealth, 2000). În același timp, în 1997, în orientările
australiene de alfabetizare, alfabetizarea matematică este descrisă ca o utilizare eficientă a
matematicii care vizează implementarea nevoilor comune ale vieții la domiciliu, pe piața muncii
și în cadrul participarii în comunitate și la viața socială (Siemon, 2000). Celelalte documente
australiene adaugă la această descriere capacitatea de gândire critică și de comunicare eficientă,
precum și pregătirea pentru o învățare reușită în timpul școlii și pentru studii ulterioare. În
opinia oamenilor de știință din curriculum-ul din Singapore (Edge, pe Internet), alfabetizarea
matematică reprezintă rezolvarea problemelor, alături de importanța cunoștințelor matematice,
a abilităților, a proceselor, atitudinilor și metacogniției. Sondajul internațional privind abilitățile
de viață ILSS definește mai larg alfabetizarea matematică ca unitate de abilități, cunoștințe,
atitudini, moduri de gândire, abilități de comunicare și rezolvare a problemelor necesare pentru
un management eficient cu situații cantitative în viață și muncă (ILSS, 2000). Mai ușor de înțeles,
este cererea de conectare a cunoștințelor matematice și a lumii reale. Tendințele din Studiul
Internațional de Matematică și Știință definesc o persoană cu o abilitate matematică ca
persoana care are o înțelegere particulară a conceptului matematic, care poate folosi principiile
interpretării matematice și poate furniza soluții (IEA, 1998). Mai târziu, în ancheta internațională
privind deprinderile de viață ale adulților ALL, care a fost realizată în 2002 și 2003, alfabetizarea
matematică nu a fost definită ca un "portofoliu" de abilități pasive, ci ca model al
comportamentului activ în funcție de care o persoană ar putea "trata" situații, rezolva probleme
și reacționa la informații cantitative (Gal, 1999). Celălalt document din aceeași anchetă privind
alfabetizarea matematică este definit foarte simplu ca "cunoștințe și aptitudini utile pentru
eficiența" abordării "nevoilor matematice în diferite situații" (Manly, 2000, p.3).

Potrivit

Studiului Programului de Evaluare Internațională a Studenților (PISA) a fost studiată
alfabetizarea matematică a elevilor de 15 ani si s-a definit ca abilitatea unui individ de a
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recunoaște și de a înțelege rolul matematicii în lume pentru a face bine - soluții matematice
fundamentate, de a folosi matematica și de a angaja matematica în astfel de abordări care să
corespundă nevoilor individuale și viitoare ale individului pentru a deveni un cetățean
constructiv, interesat și reflexiv (OCDE, 1999). Cuvântul "lume" folosit în definiție înseamnă
mediul natural, social și cultural al persoanei. "Folosirea și angajarea" înseamnă nu numai
utilizarea matematicii pentru rezolvarea diferitelor probleme, ci și decizia "pentru matematică",
pentru a considera matematica ca valoroasă. J an de Lange este numele unui om de știință care
poate fi întâlnit atunci când se vorbește despre alfabetizarea matematică. El a gestionat studiile
internaționale de evaluare a studenților (TIMSS și PISA) și grupurile de experți matematicieni
care au definit exact alfabetizarea matematică din sondaj. Potrivit acestui om de știință,
alfabetizarea matematică este abilitatea de a invoca procese mentale ce să "se ocupe" cu cifre și
date corect în situații problematice. Cunoștințele matematice descriu în principal modul de
gândire, dar nu și lista de subiecte sau de competențe. Cunoștințele matematice nu se referă la
cât de mult din matematică cunoaște persoana, ci la adaptarea în cunoașterea matematicii
(Hughes - Hallett, 2003). În definițiile prezentate se pot vedea două concepții diferite. Unii dintre
oamenii de știință se concentrează asupra puterii individuale de a folosi echipamente cantitative
în timp ce ceilalți - asupra abilității de a înțelege și de a recunoaște importanța metodelor
matematice în lumea modernă. Unele dintre ele evidențiază abilități matematice comune, în
timp ce altele - nivelul superior de gândire. Totuși, din toate definițiile se poate observa că
alfabetizarea matematică nu poate fi definită doar ca termen de cunoaștere matematică.
Aceasta este definită mai mult ca fiind cunoașterea matematică, adică competențele unei
persoane de a folosi cunoștințele matematice practic și funcțional. Pentru a rezuma, conceptul
de alfabetizare matematică poate fi definit în cuvintele lui Bass (2003) ca fiind cunoștințele și
abilitățile matematicii puse în practică (sau adaptate la un anumit context). Și chiar mai scurt,
conform lui Hobden (2003) - matematică utilă.
Elementele alfabetizării matematice
Din diferitele definiții ale alfabetizării matematice din literatură rezultă că ele sunt mai mult
sau mai puțin diferențiate. Este imposibil să alegeți o definiție care să descrie corect conceptul.
Fiecare definiție subliniază câteva elemente importante. Deoarece este dificil să se definească
alfabetizarea matematică, este dificil de a determina ce înseamnă să fii alfabetic matematic
(Pugalee și Chamblee, 2000; Steen, 2004). Deci, este important să se facă distincția între
elementele esențiale ale acestui concept:
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•

Universalitate. Cunoașterea matematică este pentru toată lumea și nu este importantă
rasa, genul, statutul social, și nu numai pentru o mână de profesioniști.

•

Relevanța temelor. Temele trebuie să fie reale pentru studenți nu numai acum, ci și
pentru viitorul lor pentru acel grup specific de oameni. Ceea ce este real pentru elevul
care studiază în școala vocațională și se pregătește să fie zidar nu este esențial pentru
elevul de gimnaziu.

•

Gândire logică (matematică, critică). Înseamnă ca se pot pune întrebări, se pot face
analize, raționamente, înțelegerea argumentelor, interogarea ipotezei, identificarea
greșelilor, prezicerea greșelilor viitoare, înțelegerea marjelor conceptului matematic,
diferențierea propoziției distincte (definiție, teoremă, ipoteză, exemplu, predicție,
soluție etc.).

•

Argumentarea matematică. Înțelegerea a ceea ce înseamnă dovezi și a metodelor de
testare a modurilor în care dovada este diferită de celelalte moduri de raționament,
abilitatea de a urmări secvența, "sentimentul" euristic, crearea de argumente
matematice și expresia lor.

•

Soluția problemelor. Punerea problemei, formulării și soluții în toate modurile posibile.
Înțelegerea diverselor strategii pentru soluții.

•

Utilizarea metodelor logice și cantitative în rezolvarea problemelor de zi cu zi.
Matematica poate fi un avantaj puternic în viață, egal cu citirea și scrierea.

•

Înțelegerea simbolurilor. Abilitatea de a folosi simbolurile algebrice, capacitatea de a le
citi și de a le interpreta. Utilizarea corespunzătoare a simbolurilor matematice în
gramatică și sintaxă.

•

Gândirea spațială. Imaginația cadrelor spațiale și interacțiunea acestora, precum și
capacitatea de a gândi "mai în spațiu".

•

Abilități practice. Cunoașterea modului de rezolvare a problemelor cantitative întâlnite
mai ales la domiciliu, la studii și la locul de muncă.

•

Utilizarea largă a matematicii. Interpretarea datelor. Citirea diagramelor, grafice,
explicarea datelor, concluzii, recunoașterea sursei de greșeli. Datele sunt cea mai
importantă parte a alfabetizării matematice. Cunoașterea matematicii este obligatorie.
Abilitățile de a utiliza o gamă largă de echipamente algebrice, geometrice, statistice și de
probabilitate sunt extreme de necesare.

•

Matematica în context. Utilizarea echipamentelor matematice pentru situații specifice.
Sistemul de numărare, strategii de rezolvare a problemelor, caracterul rezultatelor
http://goscience.com
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realizabile - totul depinde de specificul contextului. Contextul trebuie să fie real, adaptat
nevoilor studenților. Ce pentru unii este context real, pentru alții ar putea fi doar
pseudo-real.
•

Aspect cultural. Dependența alfabetizării matematice asupra culturii specifice. Rolul
matematicii și importanța acesteia în istorie, în cercetarea științifică, în cadrul
progresului, în realitatea socială. Trebuie "să se înțeleagă" cu matematica. Apare "un
sentiment convenabil" în timp ce se discută idei matematice. Abilitatea de a se adapta
cu ușurință metodelor cantitative. Abilitatea de a evalua, de a interpreta și de a verifica
informațiile ușor . "A se simți bine" în prezența noțiunilor matematice este condiția care
contravine "fricii de matematică". Atunci când te obișnuiești cu matematica,
alfabetizarea matematică este la fel de naturală ca vorbitul și scrierea simplă.

•

Comunicarea matematică. Abilitatea de a vă exprima în limba matematică - vorbită,
scrisă și vizuală. Înțelegerea limbajului matematic al celeilalte persoane. Prezentarea
datelor și a rezultatelor. Abilitatea de a decoda, codifica, "traduce" din limba
matematică sau în ea cu diferite forme vizuale, diverse obiecte matematice și situații.
Abilitatea de a alege forme vizuale adecvate.

•

A lucra cu informații. Căutarea de informații, colectarea, analizarea și sortarea.
Experimentare. Creșterea ipotezei și verificarea. Abilitatea de a construi experimentul.
Planificare. Simulare. Structurarea, formularea problemelor, căutarea de generalizări și
reguli, realizarea de concluzii, găsirea relațiilor sistemice complexe, exprimarea realității
cu structurile matematice, stabilirea validării modelelor. Utilizarea tehnologiilor și a
echipamentelor matematice. Introducerea datelor în calculator, numărarea, vizualizarea
datelor și a rezultatelor în computer. Abilitatea de a folosi calculatoare și alte
echipamente pentru numărare. Atitudine. Înțelegerea matematicii ca valoare. Toate
aceste elemente ale conceptului de alfabetizare matematică sunt interactive. Unele
dintre elementele menționate se numesc uneori competențe matematice (OECD, 1999;
Niss, 2003; Carss, 1997). Este important să se acorde atenție faptului că conceptul de
alfabetizare matematică nu conține doar abilități care sunt utile pentru alfabetizarea
matematică, chiar dacă acestea sunt doar utile pentru a trăi în societatea modernă. În
plus, în conformitate cu echipa de proiectare a alfabetizării cantitative (2001), abilitățile
de alfabetizare matematică învățate separat de context nu ar fi eficiente, deoarece,
chiar dacă competențele sunt învățate, ele trebuie aplicate în diferite contexte. În plus,
alfabetizarea matematică nu este subiectul și nicisub-subiectul matematicii (Briggs,
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2002). Potrivit lui Gillman (1999), alfabetizarea matematică poate fi învățată în timp ce
se studiază matematica, dar poate fi învățată și în timp ce se studiază alte discipline. Alți
oameni de știință sunt mult mai stricți. De exemplu, Schneider (2004) afirmă că nu există
alt subiect care să poată educa omul în științe matematice. Skovsmose (2004) afirmă, de
asemenea, că nu există nici un program, nici un "singur mod" pentru alfabetizarea
matematică. Cursurile de matematică oferă cunoștințele și abilitățile de bază necesare
pentru alfabetizarea matematică, în timp ce alte discipline oferă contextul necesar
pentru aceasta. Potrivit diferitor oameni de știință, alfabetizarea matematică este
diferită în funcție de subiecți (Briggs, 2002, Orrill, 2001, Hughes-Hallett, 2001, Steen,
2001). Există și alții care cred că alfabetizarea matematică este mai mult o artă decât o
știință (Ellis, 2001). Este posibil să se construiască modelul de alfabetizare matematică și
conceptual educațional care să reflecte toate elementele menționate în acest capitol și
să le grupeze în grupuri semnificative (fig. 2). În centrul acestui model - cunoștințele care
sunt esențiale pentru dobândirea cunoștințelor matematice. Trebuie să satisfacă trei
principii: universalitatea, contextualizarea și temele de relevanță. În al doilea cerc,
subiectele care permit alfabetizarea matematică: atitudine, tehnologii și comunicare. În
cel de-al treilea cerc - procese, proceduri și strategii. Aspectul cultural are o influență
asupra întregii unități, iar rezultatul acestei unități este "să se simtă bine" în prezența
conceptelor matematice.
Sondajele [8] arată că pentru studenți este dificil să recunoască problemele, să indice
motivele, să raporteze cunoștințele, să explice și să argumenteze. Aceste abilități sunt strâns
legate de abilitățile matematice care sunt învățate în procesul educațional al matematicii. Din
acest motiv, este important să constatăm ce fel de metode educaționale sunt potrivite copiilor
generației Z, care trebuie alese și de ce este nevoie ca acestea să funcționeze.
Metoda empirică a educației: Kolb [3] a demonstrat că, dacă vrem să învățăm calitativ,
trebuie să trecem prin patru etape care se potrivesc părților modelului sugerat de el: teorie,
experimentare, practică și reflecție (reflectarea a ceea ce este înțeles sau auto- control,
contemplație și dacă teoria mea se potrivește teoriei matematicii sau nu [2]).

http://goscience.com

14

GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209

(P)ractică
(E)xperimentare

(R) eflecție
(T)eorie
Fig.1. Ciclu de învățare Kolb

Kolb subliniază că nu este absolut esențial din ce poziție începe învățarea, ci că este esențial
ca toate părțile ciclului să fie realizate. În țările din Europa de Est se utilizează pe scară largă
metoda aplicată pentru predarea matematicii, pornind de la teorie. În țările occidentale, metoda
empirică este obișnuită atunci când predarea începe de la experimentare. În cărțile de
matematică ale studenților din țările occidentale, noua temă începe cu multe exemple legate de
procesele reale. Scopul acestor procese este de a ajuta la formarea unei anumite experiențe a
studentului, care este generalizată în timp ce elevul formulează ipoteza.
Experiențe
concrete

(a avea sau a crea experiență)

Experimentare active

Observații
reflective (revizuirea/reflecția

(plan/testare a ce a fost
învățat)

asupra unor experiențe)

Conceptualizare abstractă
(concluzionare/ a învăța din
experiențe)

Pregătire

Asimiare
Experiență
concretă
Verificarea
situațiilor noi

Adaptare

Învățare
Conceptualizare
generală

Activitate

Experimentare
Discuție

Fig.2. Studiul empiric - model de predare (adaptat conform lui Boud, Pascoe, 1978, p.5).
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În acest fel, cel care învață poate descoperă singur adevărul [2]. Dar, în matematică,
experimentul nu este criteriul corectitudinii, deci de acea trebuie să fie dovedită ipoteza. Astfel,
ciclul lui Kob se învârte, elevul aplică teoriei ceea ce experiența generalizată a oamenilor a
arătat. Este posibil să înceapă să învețe din practică, adică să formuleze sarcina concretă sau o
problemă reală. Apoi, să se gândească ce anume știe despre problema exactă, să facă un plan și
să aplice teoria descoperind ceea ce este cunoscut și ce se poate folosi. Acest tip de învățare se
numește problemă orientată. Toate părțile sunt dificile de realizat în lecție (pentru a avea toate
abilitățile necesare este nevoie de timp și nu toți au nevoie de aceleași competențe). Din acest
motiv, unele etape sunt lăsate ca temă. În cazul modelului științific aplicat, partea practică și
reflecție (auto-control) sunt de multe ori lăsate ca temă. În cazul metodei de predare empirică,
se propune ca partea experimentală să fie lăsată ca temă pentru acasă, iar elevul să formulize
ipoteza în sala de clasă. În acest caz, procesul de învățare - predare a avut două cicluri (2).
Ciclul interior - temele, munca externă - în echipă, care apare din cauza faptului că ciclul
interior nu ar fi sabotat. În același timp, munca este controlată. Uneori, unele stadii ale activității
pot fi lăsate ca temă (pentru a face testul de auto-control), deoarece profesorul, înainte de a
veni la clasă, știe deja ce greșeli au facut elevii și poate astfel avea mai mult timp pentru
discuție. Copiii generației Z apreciază mai mult munca individuală (ciclul interior) și se exprimă
atunci când se află în grup (discuția în ciclul extern), acest model este orientat spre ei. Rămâne
doar săincorporeze tehnologiile domului. Ele sunt semnificative atunci când nu există un
profesor sau când e nevoie de ajutor pentru un profesor. Prin urmare, materialul pentru
realizarea ciclului extern (programele de predare, conținutul cărților studenților, materialul
pentru lucrările de control, accesul deschis la fișele de predare) este adecvat pentru a fi
transferat în mediul de învățare (Moodle este folosit în KTU). Testele sunt utile pentru control
(pentru a verifica abilitățile operaționale) în cazul în care profesorul, după activitate,vrea să vadă
toate datele statistice despre greșelile studenților și pentru organizarea discuțiilor adecvate.
Întrebarea ce urmează: ce este necesar ca acest model să funcționeze cu succes?
Posibilele probleme în realizarea modelului:
Rezultatele înțelegerii cercetării matematice și științifice a textelor confirmă faptul că
studentul nu este capabil să citească clar și să înțeleagă textul matematic [8]. Deși programele
școlilor gimnaziale garantează alfabetizarea matematică (include și capacitatea de a citi),
înțelegerea textului matematic este insuficient verificată în timpul examenelor. Din acest motiv,
în școală nu i se acordă prea multă atenție. Prin urmare, citirea textului matematic nu este atât
http://goscience.com

16

GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209
de simplă. În consecință, numai studenții cei mai talentați ar putea să studieze în conformitate
cu acest model. În prezent, copiii generației Z sunt deja în școli, dar procesul educațional este
lăsat pentru un profesor. Cu toate acestea, nu este singurul subiect al profesorului. Un profesor
nu poate lucra în mod tradițional. Cât mai curând posibil, cursurile deschise trebuie să fie
organizate (sau locale prin intermediul Moodle) și teste de auto-control pe Internet. Poate că nu
pentru toți elevii și profesorii mai în vârstă acest modul ar fi interesant, deoarece învățământul
tradițional este încă folosit pe scară largă.Prin urmare, acesta necesită competențele
suplimentare ale profesorilor de a gestiona noi tehnologii și medii virtuale. Generația Z se
distinge prin faptul că abilitățile pe care le au sunt diferite. În consecință, predarea tradițională
ar fi utilizată în paralel cu alte alternative. Astfel, un profesor ar lucra în paralel în conformitate
cu două modele (sau mai multe). Cei care nu reușesc să învețe în mod individual ar putea să se
revină la profesor pentru consolidare, în timp ce studenții slabi ar avea posibilitatea de a face
temele (auto-control) în zona electronică. Cu toate acestea, profesorul va fi mult mai încărcat:
lucrează cu studenți cu abilități diferite și cu materiale de pregătire electronice. În consecință,
noile provocări necesită noi decizii în politica educațională legate de diferențierea mai clară a
studenților și a programelor. Deoarece copiii generației Z au probleme legate de generalizarea
informațiilor, sistematizarea, dezvăluirea legăturilor cauzale, din acest motiv, în procesul
educațional al matematicii și al științei trebuie introduse mai multe sarcini legate de aceste
probleme. Așadar, întrebarea principală ar fi "de ce fac așa?". Învățarea extinsă se transformă
într-o învățare profundă. Din acest motiv, conținutul de învățare prea extins ar putea fi un
obstacol în realizarea unui model experimentat de predare-învățare, deoarece necesită mai
multă cheltuială de timp pentru cursant. Cultura de sprijin este foarte importantă. Folosirea
metodologiei științifice, interpretarea datelor cercetării,
conectarea creativă a cunoștințelor diferitelor discipline
pentru recunoașterea și rezolvarea problemelor reale este
încă dificilă pentru studenți.
În concordanță cu cercetarea TIMSS, există mai multe
motive:
•

Școlile aveau nevoie de echipament științific de

laborator;
•

Profesorii de științe nu au capacitatea de a

organiza în mod corespunzător lucrările experimentale;
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•

Profesorii nu au capacitatea de a folosi eficient mediul școlar si nici cel de din afara
școlii;

•

Profesorii de științe rareori utilizează tehnologii moderne și comunicative.

Părțile științifice din programele-cadru sunt fragmentate, necoordonate și din aceste motive
sunt dezavantajoase pentru ca studenții să-și educe abordarea holistică a lumii, a gandirii
culturale și a abilitătilor de rezolvare a problemelor. Metodele educaționale practicate nu
încurajează un student să experimenteze bucuria cercetării și să contribuie individual la
rezolvarea de către societate a unor probleme importante.
Rareori este sugerat ca studenții să formuleze ipoteza individuală, să planifice sau să realizeze
cercetări. Următoarele obiective pentru realizarea scopului educației în domeniul științelor sunt
ridicate:
1. pregătirea (actualizarea) conținutului educației științelor pentru dezvoltarea
competențelor studenților;
2. îmbunătățirea resurselor umane pentru educația științelor;
3. dezvoltarea resurselor materiale pentru educația științelor. Competențele elevilor in
ceea ce priveste științele sunt formate din dispoziții, cunoștințe și abilități valoroase, capacitatea
lor de a analiza critic fenomenele realității, de a realiza cercetări, de a recunoaște, de a rezolva
problemele creativ și inovator, ținând cont de necesitatea mediului natural și a societății.
Curriculum-ul se axează pe dezvoltarea competențelor elevilor, schimbând substanțial
atitudinea față de învățare și procesul de evaluare. Pentru a face aceste schimbări să se
întâmple, este important ca profesorul să aleagă și să aplice eficient metodele moderne de
predare.
Din ce în ce mai multe cercetări arată că elevii învață mai eficient dacă au ocazia de a se
angaja în "activități autentice de învățare", unde este necesar să utilizeze cunoștințele de
specialitate pentru a rezolva problemele din viața reală. S-a demonstrat că o activitate practică
și bine organizată în clasă are un efect pozitiv asupra procesului de învățare atunci când
metodele de învățare active sunt utilizate în procesul de învățare pentru a ajuta la structurarea
cunoștințelor, a lua în considerare alternativele, a efectua cercetări și sondaje, a scrie și a analiza
și a comunica (Centrul de Dezvoltare a Educației, 2009). În sălile de clasă, profesorii se confruntă
cu o provocare specifică pentru a crea o experiență specifică de învățare care să îi ajute pe elevi
să își dezvolte percepția asupra științei și să contribuie la scopul final al alfabetizării academice
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funcționale (Allchin, 2014). Folosind mai des metodele de cercetare naturală, elevii au
posibilitatea de a explora, vizualiza obiectul sau fenomenul. Elevii trebuie să cunoască
planificarea experimentului cât mai curând posibil și facă cercetare în toate domeniile activității.
(Bikute, Dzikaviciute, Vascenkiene, 2009).
Cunoașterea științelor în societate depinde în mare măsură de competența profesorilor de
discipline științifice. Profesorul de științe trebuie să aibă o bună cunoaștere a diferitelor tehnici
de predare, să aibă o bună (adecvată conceptelor contemporane ale lumii) educație de bază a
științelor naturale (Lamanauskas, 2005). Profesorul trebuie să le permită studenților să
experimenteze succesul, bucuria cunoașterii și a descoperirii, indiferent de vârstă sau abilități și,
prin urmare, este important să ofere sarcini mai individualizate și diferențiate. Capacitatea de a
învăța este una dintre cele mai importante componente ale educației științifice. Lucrurile noi
sunt mai ușor de asimilat și de înțeles când învățarea se potrivește cu nevoile individuale ale
studenților. Profesorul organizează activități astfel încât elevii să învețe să aplice strategii
diferite de învățare, să selecteze cele mai eficiente și să-și creeze singuri un sistem de învățare
specific pentru ei. (Bikute, Dzikaviciute, Vascenkiene, 2009) În anul 2012, cercetătorii de la
Simpozionul Internațional Științific XV, organizat de Societatea Internațională pentru Studiul
Educației Naturale și Tehnologice (Clement, Quessada, Castera, 2012), atrage atenția asupra
faptului că există diferențe izbitoare între atitudinile profesorilor din diferite țări privind
diferitele concepte ale vieții, teoria evoluției, determinismul genetic și altele.Este evidentă
relația dintre știință și societate, precum și sinergii semnificative între cunoștințele științifice,
valorile și practicile sociale. Indiferent de ce fel de metode de predare-învățare vom folosi sau ce
stil sau strategii de predare-învățare vom aplica, motivarea elevilor rămâne una dintre cele mai
importante componente ale predării-învățării. După cum afirmă G. Petty, motivația este egală cu
credința, cât de mult studentul speră să învețe să aibă succes și cât de mult prețuiește învățarea.
Integrarea subiectelor îmbunătățește procesul de educație, formează cunoașterea totală a lumii.
Lecțiile integrate ajută practic să testeze modul în care elevii își pot aplica cunoștințele, ce
abilități și abilități trebuie îmbunătățite. Comisia Europeană (2009) a recunoscut că predareînvățare în natură este cel mai inovativ mod de a transmite studenților conceptul de dezvoltare
durabilă. Procesul educațional din natură răspunde cerințelor de schimbare ale societății. Ceea
ce elevii sunt învățați în natură este în perfectă armonie cu transferul valorilor în schimbare
către generația tânără. (Motiejunaite etc., 2013) În zilele noastre, educația științelor naturale
este îmbogățită prin experimente virtuale și obiecte interactive de învățare. Cu toate acestea,
concentrarea asupra dezvoltării și promovării tehnologiei informației reprezintă o amenințare
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pentru studierea naturii într-un mediu virtual, departe de un anumit mediu de învățare.
(Motiejunaite etc., 2013). Metodele educaționale folosite în educația științelor naturale sunt:
• Folosirea metodelor didactice implică elevii în lucrarea științifică presupusă sau reală,
direcționându-i să cerceteze realitatea prin munca practică a cercetătorilor și încurajându-i să fie
participanți activi în procesul educațional.
• Metoda de căutare încurajează studenții să gândească logic, să aleagă argumente
credibile, convingătoare și să construiască procesul evolutiv. Elevii caută, urmăresc, modelează
și creeze o imagine a fenomenului ca un întreg.
• Instruirea, metodele practice dezvoltă competențe și abilități practice de lucru,
îmbunătățind creativitatea elevilor. Abilitățile dezvoltate în timpul muncii practice devin baza
unei învățări conștiente. Metodele de predare informative sunt folosite pentru a răspunde la
întrebările elevilor și pentru a aprofunda și extinde cunoștințele lor despre științele naturii.
• Metodele de predare furnizate și reproductive sunt importante pentru a explica
neînțelegerile și ajută profesorul să conducă procesul de învățare într-un mod creativ.
• Piese de construire a modelului.
Învățând în natură, de la o realitate obiectivă, obiectele și imaginile lor încurajează cursanții
să dobândească cunoștințe despre științele naturii, să le aplice pentru a crea noi modele și a
rezolva probleme, pentru a analiza informațiile obținute și pentru a face generalizări. Efectuarea
de cercetări în natură vizează explicarea fenomenelor și proceselor naturale integrale și
înțelegerea sistemelor fizice și vii. (Motiejunaite etc., 2013). Cercetătorii brazilieni, după
analizarea manualelor școlare (Lopes Pinhao, Martins, 2012), remarcă faptul că există o relație
clară între componentele sociale și economice (de exemplu, durabilitate, consum, calitatea
vieții), biomedicale (de exemplu agenți patogeni, prevenție) igiena sanitară (de exemplu,
gestionarea deșeurilor, contaminarea) și componentele ecologice (de exemplu, biodiversitatea,
resursele naturale). Prezentarea adecvată a tuturor componentelor în manuale este o muncă
complexă și amănunțită, care implică nu numai cercetători, ci și practicieni. Se atrage atenția
asupra necesității de a evidenția dimensiunea pozitivă a dispozițiilor privind educația științelor
naturale. Utilizarea altor resurse devine din ce în ce mai eficientă în comparașie cu utilizarea
doar a manualelor.
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Resursele audio-vizuale la lecțiile de științe naturale sunt adesea folosite pentru a motiva
cursanții să interpreteze concepte complexe de științe naturale și să analizeze diverse
fenomene. Cu toate acestea, studiile arată că profesorii nu sunt bine pregătiți pentru utilizarea
eficientă a mijloacelor audiovizuale. (KistlerVidal, Coimbra Rezende Filho, 2012) Rezultatele
cercetării arată, de asemenea, că este nevoie de o mai bună înțelegere a muncii practice a
cadrelor didactice cu materiale audio-vizuale pentru a le stimula creativitatea. (Lamanauskas,
2013) Programele educaționale și manualele ar trebui să-i îndrume pe studenți să înțeleagă
comunicarea interdisciplinară, să evite demarcarea strictă a științelor și să folosească
materialeleabundente. Știința și cunoștințele sale sunt întotdeauna percepute și înțelese în
contextul strânsei lor legături cu tehnologia, societatea, cultura.
Concluzii
1. Nu există termen general pentru a descrie conceptele de educație matematică și științe
naturale. În literatura științifică, această noțiune este denumită în mod obișnuit numerotare,
alfabetizarea cantitativă și alfabetizarea matematică, dar există și alte denumiri: raționamentul
cantitativ, practicile cantitative, competentă în matematică, competențele matematice, puterea
matematică, matematica funcțională , etc.
2. Științele matematice și naturale nu sunt identice cu matematica și științele naturale.
Științele generalizează, abstractizează, contextualizează și sunt independente din punct de
vedere public, apolitice, precise și previzibile. Învățământul matematic și al științelor naturale în sens invers: un context concret, realist, în funcție de societate, politic, ce poate aproxima și
imprevizibil.
3. Nu există o singură definiție corectă pentru matematică și științele naturale. Acest
concept depinde de cultură și de perioada, se schimbă în mod constant.
4. Elemente componente ale modelului de literație matematică și științe naturale:
cunoștințele necesare, universalitatea, actualitatea temelor, gândirea logică, raționamentul,
luarea deciziilor, "înțelegerea" numerelor, "înțelegerea" simbolurilor, gândirea spațială, date,
cunoștințe matematice necesare, matematică în context, aspect cultural, încredere în
matematică, comunicare științifică, prezentare datelor și rezultatelor, lucrul cu informații,
experimentare, modelare, utilizarea tehnologiei și a instrumentelor matematice, dispoziții
privind științele.
5. Modalități și metode pentru dezvoltarea eficientă a alfabetizării matematice și naturale:
explorare, căutare, învățare în mediul real, exerciții practice, proiectare, modelare și
interpretare.
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6. Mediul de învățare: real și virtual, integrând obiectele de cercetare audiovizuală, digitală
și reală.
7. Profesorii au nevoie de competențe în dezvoltarea științelor matematice și naturale: să
folosească în mod adecvat mediul educațional în afara sălii de clasă; organizarea de lucrări
experimentale, integrarea tehnologiilor de comunicare a informațiilor; pentru a putea dezvolta
competența în ști cum se învăță.
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CAPITOLUL 2: Importanța vocabularului în educația științifică
Autor:

Știința este o disciplină care se bazează
în mare măsură pe capacitatea elevilor
de a înțelege noi termeni și concepte.
[1] Elevii pot avea probleme în a
înțelege modul în care sunt afișate și
organizate informațiile științifice (cum
ar fi figurile, diagramele, graficele și
desenele); lupta cu vocabularul tehnic
sau specializat pentru a transmite idei
și concepte științifice; și au dificultăți în
înțelegerea

structurilor

sintactice

utilizate pentru a exprima procese științifice complexe și concepte. [2]
Un accent deosebit pus pe vocabular îi ajută pe elevi să înțeleagă și să comunice folosind
o terminologie adecvată, iar încorporarea imaginilor face învățătura mai distractivă. Cercetările
au arătat că cuvintele și textul care permit formarea imaginilor facilitează aducerea aminte. [1]
Cunoștințele de vocabular sunt importante, deoarece cuprind toate cuvintele pe care trebuie să
le cunoaștem pentru a accesa cunoștințele de bază, pentru a ne exprima ideile și pentru a le
comunica în mod eficient și a învăța despre noi concepte. Cunoașterea clară a elevilor este
strâns legată de succesul academic, deoarece studenții care au un vocabular mai larg pot
înțelege idei și concepte noi mai repede decât studenții cu limbaj limitat. Vocabularul este
necesar pentru a înțelege majoritatea textelor. Este posibil ca un student să cunoască toate
cuvintele dintr-un pasaj dar să nu aibă încă niciun sens dacă nu are cunoștințe anterioare despre
subiect. Pentru a utiliza în mod constructiv vocabularul, studentul are nevoie și de un prag de
cunoaștere a subiectului. Acest lucru îi permite să înțeleagă combinațiile de cuvinte și să aleagă
între multiplele sensuri de cuvânt posibile [3].
Cercetările arată că una dintre principalele dificultăți în învățarea științei este învățarea
limbajului științei. Limba este o barieră majoră (dacă nu cea mai mare barieră) pentru
majoritatea elevilor din domeniul științei în învățare. Acordarea unei atenții sporite limbajului
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este unul dintre cele mai importante acțiuni care
pot fi întreprinse pentru a îmbunătăți calitatea
educației științifice. Învățarea limbii științifice
reprezintă o parte importantă (dacă nu cea mai
mare parte) a educației științifice. Fiecare lecție de
știință este o lecție de limbaj. Accentul educației
secundare a fost, în mare parte, pus asupra științei,
ca subiect practic, adesea pe bună dreptate, pentru
că știința este parțial un subiect empiric. Dar pentru
mulți dintre ei, cel mai mare obstacol în învățarea
științei - și, de asemenea, cea mai importantă
realizare - este învățarea limbajului. Una dintre caracteristicile importante ale științei este
bogăția cuvintelor și a termenilor folosiți. [4]
Citirea, scrierea și alte moduri de comunicări în domeniul științei necesită utilizarea
vocabularului unic. Profesorii trebuie să înțeleagă cum să facă acest vocabular accesibil
studenților și cum să-l folosească în mod constant în contexte autentice. O parte a instruirii de
alfabetizare disciplinară în știință îi ajută pe elevi să fie capabili să comunice ca oamenii de
știință, ceea ce înseamnă că trebuie să folosească limba științei. [5] Cantitatea de lectură a
elevilor este strâns legată de cunoștințele de vocabular. Profesorul trebuie să-i ajute să înțeleagă
experiența și să introducă concepte și terminologie atunci când elevii sunt pregătiți pentru ei. [2]
Profesorii ar trebui să profite de oportunitățile de a dezvolta interesul elevilor în cuvinte, de
semnificațiile subtile ale cuvintelor, de a se distra cu cuvintele și de modul în care sunt legate
cuvintele în diferite contexte. Profesorii trebuie să furnizeze explicații clare și exemple cu privire
la semnificația acestor cuvinte în diferite contexte și să ofere studenților oportunități de a
discuta, analiza și folosi cuvintele. Rugați studenții să rescrie definițiile în propriile cuvinte, să
ofere exemple de situații în care cuvântul ar putea fi folosit, să furnizeze sinonime (și antonime
atunci când este posibil) și să creeze propoziții folosind cuvântul care arată în mod clar
semnificația. Uneori este util ca studenții să folosească mai mult de un cuvânt nou într-o singură
propoziție, deoarece îi forțează să caute relații între cuvinte. Instruirea directă a cuvintelor
specifice poate include învățarea multiplelor semnificații ale unor cuvinte, asociații diferite de
cuvinte (cum ar fi antonimele și sinonimele) și concepte de cuvinte (cum ar fi cuvinte de concept
și categorii de cuvinte conexe). [3]
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Elevii ar trebui să fie învățați în
timpul tuturor disciplinelor să se
exprime și să citească corect și
adecvat. În scris, elevii ar trebui să
fie învățați să folosească ortografia
și punctuația corectă și să urmeze
convențiile

gramaticale.

De

asemenea, ar trebui să se învețe săși organizeze scrisul în forme logice
și coerente. Vorbind, elevii ar trebui
să fie învățați să folosească un limbaj precis și convingător. Elevii ar trebui să fie învățați să-I
asculte pe alții și să răspundă și să-și construiască ideile și opiniile lor în mod constructiv. În
lectură, elevii trebuie să fie învățați strategii care să îi ajute să citească și să înțeleagă, să
localizeze și să utilizeze informații, să urmeze un proces sau argument și să rezume și să poată
adapta ceea ce învață din lectură. Elevii ar trebui să fie învățați vocabularul tehnic și de
specialitate al subiectelor și cum să folosească și să scrie aceste cuvinte. De asemenea, ei ar
trebui să fie învățați cum să folosească modelele limbajului vital pentru înțelegerea și
exprimarea în diferite subiecte. Acestea includ construirea de propoziții, paragrafe și texte care
sunt adesea folosite într-un subiect (de exemplu, limbajul pentru a exprima cauzalitatea,
cronologia, logica, explorarea, ipoteza, compararea și modul de a pune întrebări și de a dezvolta
argumente). [4]
În ultimii ani, profesorii au devenit din ce în ce mai conștienți de rolul esențial pe care
vocabularul științific - a doua limbă a studenților lor- îl joacă. Cunoașterea vocabularului este
fundamentală pentru înțelegerea textului și funcționează cel mai bine când face conexiunea
între cuvinte noi în vocabular și cunoștințele de bază existente ale studenților. Instruirea
eficientă a vocabularului oferă multiple expuneri prin activități bogate și variate, care sunt
semnificative și relevante pentru studenții în limba engleză. Acest lucru îi ajută să dobândească
sensul cuvintelor, în loc să le învețe suficient de bine pentru a lua o notă bună la un test. [6]
Una dintre cele mai vechi descoperiri din cercetarea educațională este relația puternică
dintre cunoștințele de vocabular și comprehensiunea citirii. Cunoașterea cuvintelor este
esențială pentru a înțelege ce citim și determină cât de bine elevii vor putea înțelege textele pe
care le citesc în gimnaziu și liceu. Înțelegerea este mult mai mult decât recunoașterea cuvintelor
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și amintirea semnificațiilor lor. Cu toate acestea, dacă un student nu cunoaște semnificația unei
proporții suficiente din cuvintele din text, înțelegerea este imposibilă. [3]
În ultimii 30 sau 40 de ani, mulți au propus ca profesorii "să introducă" strategii de
lectură - cum ar fi predarea vocabularului științific - în instrucțiuni. Cu toate acestea, deși
predarea competențelor și strategiilor de citire este utilă, cunoașterea competențelor și a
strategiilor este doar o mică parte a ceea ce face un cititor de texte științifice eficient.
Cercetările indică faptul că citirea textelor științifice necesită, de asemenea, cunoștințe de bază
despre disciplină. Cunoașterea corectă a conținutului înainte de citirea unui text este
demonstrat că prezice în mod fiabil înțelegerea textului. [2]
Elevii diferă foarte mult în ceea ce privește cunoștințele cu care vin la școală. Contextul
lor socio-economic și utilizarea limbilor în casele și comunitățile lor pot influența în mod
semnificativ oportunitățile de a-și extinde vocabularul. Unii studenți au cunoștințe limitate de
vocabular ca rezultat al unei dizabilități de învățare bazate pe limbă. Vocabularul bun oral
(cuvintele pe care le folosim în vorbire și în ascultare) este legat direct de succesul ulterior în
lectură, iar elevii care au mai multe cunoștințe de vocabular în grădiniță devin cititori mai buni
decât cei care au un limbaj limitat. Există o diferență semnificativă în cunoștințele de vocabular
pe care unii elevi le au în clasele primare, iar acest decalaj se lărgește pe măsură ce elevii cresc.
Elevii care nu au vocabularul adecvat întâmpină dificultăți în a înțelege ceea ce citesc, așa că
aceștia citesc mai puțin pentru că li se pare dificil. Ca urmare, ei învață mai puține cuvinte
pentru că nu citesc suficient de mult pentru a întâlni și învăța cuvinte noi. Pe de altă parte, elevii
cu vocabular bine dezvoltat citesc mai mult, ceea ce le îmbunătățește abilitățile de lectură și
învață mai multe cuvinte. [3]
Cunoștințele

de

bază

sunt

experiența și ceea ce știu studenții despre
lume. Unele cuvinte științifice au sensuri de
zi cu zi, precum și sensuri științifice. Este
important ca elevii să fie conștienți de
aceste diferențe. Sunt necesare oportunități
continue

pentru

a

încuraja

utilizarea

corectă. Definițiile științifice ale cuvintelor
ar trebui să fie clare și să se facă distincția
cu semnificațiile cotidiene. Multe cuvinte
științifice au fost dezvoltate sistematic.
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Știind acest lucru, elevii pot fi ajutați să vadă tiparele și să-și dezvolte înțelegerea științifică - de
exemplu, știind că rădăcina cuvântului "clor" înseamnă verde dar și că în numele unui compus
acest lucru ar putea indica prezența unui atom de clor. Acest lucru va ajuta la înțelegerea
noțiunilor. Explicarea greșită a cuvintelor poate duce la pierderea acestor modele. Ajutarea
elevilor să folosească și să scrie cuvintele corect ajută înțelegerea lor științifică, deoarece
terminologia științifică este deseori dezvoltată în mod sistematic. Având o bună înțelegere a
termenilor științifici, îi ajutăm pe elevi să comunice observațiile și ideile științifice. [7]
Elevii ar trebui să învețe limbajul științific astfel încât ei să poată citi critic și activ și să își
dezvolte interesul de a citi despre știință; să dezvolte competența de a examina în mod sceptic
argumentele făcute în presă și la televiziune, bazate pe "cercetare științifică" sau "dovezi
științifice". [4] Instruirea științifică care se concentrează pe memorarea vocabularului și folosirea
formulelor pentru rezolvarea multor probleme structurate identic este asociată cu o lipsă de
înțelegere conceptuală a științei, cu o incapacitate de a folosi abilitățile procesului științific și cu
un interes scăzut în urmărirea activităților și carierelor legate de știință [2].
Principiile instruirii eficiente a vocabularului recomandate pentru artele lingvistice pot fi
aplicate în domeniul științelor. Cu toate acestea, instruirea științifică poate fi deosebit de
provocatoare pentru elevii care învață limba engleză și care se confruntă cu învățarea simultană
a limbii științifice și a limbii engleze. Elevii care învață limba engleză sunt mai puțin susceptibili
să aibă vocabularul necesar pentru a înțelege textul informațional, astfel încât instruirea care
ajută la construirea atât a cunoștințelor generale ale limbajului academic cât și a conținutului
specific vocabular este deosebit de importantă în timp ce promovează dezvoltarea limbajului.
[6]
Învățarea vocabularului este dominantă în procesul de dobândire a limbii străine,
indiferent dacă limba este o limbă secundară sau una străină și este esențială pentru achiziția
lingvistică globală a cursantului. Unul dintre motivele fundamentale ale acestei noțiuni este că
multe cuvinte necunoscute, pe care elevii le întâlnesc în timpul citirii, ar putea cauza dificultăți în
prelucrarea textului. Elevii și profesorii deopotrivă știu că multe dintre defectele de înțelegere în
timpul cititului cu care se confruntă studenții implică recunoașterea cuvintelor și accesul lexical.
Atât vocabularul productiv cât și cel activ implică cuvinte pe care le aplicăm atunci când vorbim
sau scriem. [8]
Creșterea cunoștințelor despre cuvinte este lentă și incrementală, necesitând expuneri
multiple la cuvinte. Aceasta nu înseamnă doar repetarea cuvântului și a unei definiții sau a
sinonimului, ci și văzând cuvântul în diferite contexte. Cum se învață cuvintele mai bine în timpul
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a mai multror expuneri multiple? De fiecare dată când întâlnim un cuvânt în context, ne amintim
ceva despre cuvânt. Pe măsură ce întâlnim în mod repetat un cuvânt, tot mai multe informații se
acumulează despre acest cuvânt până când avem o noțiune vagă despre ce înseamnă. Pe
măsură ce obținem mai multe informații, putem defini acel cuvânt. Este util pentru elevi să
înțeleagă modul în care se învață treptat cuvinte. Profesorii ar trebui să încurajeze elevii să
construiască în mod activ legături între informații noi și informații cunoscute anterior despre un
cuvânt. Fiind activ și recunoscând acest proces va conduce la o mai bună memorare a noilor
cuvinte. [3]
Chiar și studenții care învață limba engleză și cei care sunt fluenți în limba engleză au
frecvent nevoie de asistență în învățarea limbii academice a științei. Vocabularul științei poate fi
deosebit de problematic. Cuvinte cum ar fi muncă, masă și val iau înțelesuri specifice celor de uz
curent. În plus, cuvinte precum ipoteza și analiza au înțelesuri precise în știință care diferă de
modul în care sunt folosite cuvintele în viața de zi cu zi [5].
Cercetătorii identifică de obicei două tipuri de vocabular care contribuie la cerințele
substanțiale ale limbajului științific, și anume, vocabularul academic și vocabularul tehnic
specific științific. Principalele funcții ale vocabularului academic în știință includ transmiterea de
informații specifice despre un subiect și ilustrarea relațiilor dintre fenomenele științifice. Scopul
principal al vocabularului științific este de a numi noile cunoștințe cu o mai mare utilitate și
precizie decât cuvintele obișnuite. [9]
Fiecare strategie de vocabular le oferă studenților posibilitatea de a construi și extinde
semnificația unui cuvânt și de a face legături personale cu conținutul științific. Instruirea
vocabularului este cea mai eficientă atunci când vizează termenii academici pe care studenții îi
vor întâlni pe parcursul materialelor de lectură. [6] Învățarea cuvintelor înainte de a citi un text
este de asemenea utilă. Tehnici, cum ar fi restructurarea sarcinilor și expunerea repetată
(inclusiv prin faptul că elevul întâlnește cuvinte în diverse contexte), pare să sporească
dezvoltarea vocabularului. În plus, înlocuirea cu cuvinte ușoare a unor cuvinte mai dificile poate
ajuta studenții cu un nivel scăzut de performanță. [3]
Dezvoltarea limbajului și dezvoltarea conceptuală sunt strâns legate între ele: gândul
cere limbaj și limbajul necesită gândire. Prin urmare, este important să vă gândiți la dezvoltarea
limbajului studenților atunci când planificați lecțiile științifice. [10]
Știința are un limbaj specializat și tehnic care o face un subiect curricular unic. Există trei
tipuri principale de probleme cu care se confruntă studenții în învățarea vocabularului științific:
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1. Cuvinte necunoscute: oamenii de
știință folosesc adesea cuvinte științifice pentru
obiecte familiare. De exemplu, un om de știință
va spune "aqua" în loc de "apă", "foto" în loc de
"lumină" sau "micro" atunci când acestea
înseamnă "mic". Multe dintre aceste cuvinte
sunt apoi puse împreună pentru a face cuvinte
complicate, compuse, cum ar fi fotosinteza sau
microscopul.
2. Semnificația specială: multe cuvinte
din știință au sensuri de zi cu zi, precum și
semnificații științifice specifice, cuvinte cum ar fi energia, comportamentul sau potențialul. Elevii
confundă adesea sensul care trebuie folosit și trebuie să învețe sensul științific acceptat pentru
diferite contexte.
3. Concepte dificile: Există multe cuvinte non-tehnice folosite în știință, cum ar fi
"iluminare", "factor" sau "teorie". Profesorii adesea presupun că elevii lor cunosc semnificația
acestor cuvinte. Acest lucru se datorează faptului că acestea sunt ușor de citit. Dar, de multe ori,
aceste cuvinte se referă la concepte științifice dificile complexe. Elevii pot avea o înțelegere
parțială sau incorectă a acestor concepte abstracte. [10]
În analiza cercetării privind instruirea vocabularului, Comitetul Național pentru lectură
(2000) a constatat că nu există o metodă optimă pentru instruirea vocabularului, iar acest
vocabular ar trebui să fie învățat atât direct, cât și indirect. Instruirea directă înseamnă predarea
unor cuvinte specifice, cum ar fi pre-predarea vocabularului înainte de citirea unui text. Cu toate
acestea, nu se poate ca elevii să învețe toate cuvintele de care au nevoie. Instruirea
vocabularului trebuie să includă, de asemenea, metode de instruire indirectă, cum ar fi
expunerea elevilor la o mulțime de cuvinte noi și a le citi foarte mult. Instruirea vocabularului
duce la câștiguri de înțelegere, dacă metodele sunt adecvate vârstei și capacității cititorului.
Utilizarea computerelor în instruirea vocabulară a fost găsită mai eficientă decât unele metode
tradiționale în câteva studii [3].
Utilizând vocabularul specific, elevii pot elabora înțelegerea limbajului academic și își
pot conecta cunoștințele personale la conținutul științific. Vocabularul îi permite elevilor care
învață engleza să comunice în limba engleză informații despre lecții, concepte și cuvinte
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vocabulare. Elevii care învață limba engleză sunt capabili să organizeze informații referitoare la
vocabular și concepte cheie și să își înregistreze definițiile folosind o resursă practică care
încorporează reprezentări semnificative ale înțelegerii lor. Elevii fac apoi conexiuni între aceste
cuvinte și cunoștințele lor de fundal activate prin trasarea liniilor din informațiile cunoscute
către vocabularul necunoscut. Elevii care învață limba engleză sunt capabili să vadă modul în
care conceptele științifice și gândurile lor originale sunt mai bine conectate. Acest lucru ajută la
transformarea informațiilor într-un mod mai ușor de înțeles și semnificativ pentru elevii care
învață limba engleză. [6]
Când elevii întâlnesc cuvinte necunoscute pot folosi cunoașterea părților din cuvânt
(rădăcină, sufixe și prefixe) pentru a-i ajuta la determinarea semnificației. Acest lucru este valabil
mai ales atunci când citesc manuale de conținut, deoarece aceste texte conțin adesea multe
cuvinte care derivă din aceleași părți de cuvânt. De exemplu, rădăcina greacă "bio" (care
înseamnă "viață, organisme vii") reapare din nou într-un manual tipic de știință (de exemplu
biologie, biolog, biosferă, biodegradabil, biochimic, biocombustibil, biohazard). Un alt exemplu
este prefixul "mono" (adică "unul, singur"). Dacă studenții sunt familiarizați cu semnificația
prefixului mono, prefixul "poli" (adică "mulți") și cuvântul de bază "teism" (adică "credința în
existența unui zeu sau a zeilor"), ei pot determina diferența dintre "monoteism" și "politeism"
diferența dintre a crede într-un singur dumnezeu sau în mai mulți. Obiectivul analizei de cuvinte
pentru vocabular se referă la părțile semnificative ale unui cuvânt care ajută la determinarea
semnificației sale globale. Unii elevi nu-și dau seama că își pot folosi cunoștințele despre
împărțirea cuvintelor în părți pentru a înțelege semnificațiile cuvântului. [3]
Cheia îmbunătățirii constă într-o secvențiere mai bună a instruirii și o mai bună
înțelegere în clasă, decât în inserția unor strategii de citire a înțelegerii care sunt lipsite de
context și se axează pe memorarea vocabularului. Textele consolidează adesea o
pedagogieineficientă concentrându-se pe cuvinte îngroșate, folosind ilustrații distorsionate și
alte caracteristici centrale ale fenomenelor, incluzând „probleme de practică“ care valorizează
memoria de scurtă durată, recunoașterea vocabularului și folosesc formule pentru a rezolva
probleme de lungă durată care pot fi rezolvate fără înțelegere conceptuală. [2] Diferitele
strategii și instrumentele de activitate din lecțiile științifice permit profesorului să activeze
cunoștințele de bază ale elevilor despre vocabular sau concept și să genereze întrebări cu privire
la noul cuvânt. Instrumentele le permit profesorilor să vadă modul în care elevii ce învăță
engleza interpretează ceea ce se învață și citesc și apoi evaluează exactitatea interpretărilor lor.
Aceste informații sunt introduse în unități semnificative și ușor de gestionat. [6]
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Este important ca studenții să utilizeze practici
științifice și de inginerie, cum ar fi revizuirea și
extinderea explicațiilor și evaluarea propriilor
cunoștințe și idei.
Strategiile de vocabular le oferă studenților ce
studiază engleza posibilitatea de a explora, evalua și
extinde semnificația cuvintelor în timp ce dezvoltă o legătură personală cu ei. Aceste strategii de
vocabular oferă studenților un sistem concret de procesare, reflectare și integrare a
informațiilor științifice și a vocabularului în jurul conceptelor învățate. Strategiile de vocabular
oferă o oportunitate pentru evaluarea formativă în care studenții pot comunica înțelegerea
conceptului învățat. [6]
Învățarea științelor este, în multe privințe, ca învățarea unei noi limbi. În unele privințe,
ea prezintă mai multe dificultăți prin faptul că multe dintre cuvintele grele, conceptuale ale
științei - cum ar fi energia, puterea - au un înțeles precis în știință și, uneori, o definiție exactă,
însă o semnificație foarte diferită în viața de zi cu zi. Învățătura în domeniul științelor implică
astfel tratarea cuvintelor familiare, cum ar fi energia, și oferirea de noi înțelesuri în contexte noi.
În mod similar, multe dintre cuvintele vieții noastre au fost preluate de științe. Luați în
considerare: element, conductor, celulă, câmp, circuit și compus. Acest lucru se înrăutățește
deoarece multe dintre termenii științei sunt metafore: de exemplu, un câmp în domeniul științei
nu este într-adevăr un domeniu. [4]
Activitățile de instruire le permit studenților să-și extindă vocabularul, să înțeleagă
relațiile dintre concepte și să învețe prin oportunități multimodale. Acestea îi îndrumă pe elevi în
învățarea limbii engleze, îi face să se implice activ în gândirea cu privire la vocabularul științific
pe care îl învață. Prin angajarea în astfel de strategii, educatorii pot sprijini studenții ce învață
engleza în procesul de învățare a limbii străine, pe măsură ce își sporesc cunoștințele de
vocabular științific și își promovează implicarea în lecție. [6]
Profesorul va introduce termeni de vocabular, cum ar fi masa, impulsul și forța, atunci
când elevii sunt pregătiți pentru dezvoltare. Acești termeni nu sunt punctul central al unității;
accentul se pune pe relațiile dintre obiectele reale. Aceleași principii se aplică și elevilor mai în
vârstă. De exemplu, profesorii ar trebui să înceapă lecții de chimie cu fenomene vizibile ori de
câte ori este posibil - cum ar fi o reacție chimică - și apoi să introducă modele pentru a ilustra
ceea ce se întâmplă la nivel molecular, treptat lucrând spre reprezentări simbolice, cum ar fi
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ecuațiile chimice și textul. Știința este, la urma urmei, un studiu al fenomenelor naturale. Elevii
trebuie să facă această conexiune pentru ca să poată învăța optim. [2]
Trebuie să tratăm cu toții limbajul cu grijă, să conștientizăm dificultățile sale și să avem
în vedere că, deși elevii pot și folosesc termeni științifici în vorbire și scriere, aceasta nu
înseamnă că ei le și înțeleg. Dar acest lucru nu implică faptul că ar trebui să ne prefacem că nu
vedem asta sau să încercăm să evităm limbajul științific și să-l traducem constant în "limbajul
comun". Ideile științei sunt deseori dificile. Însă învățarea folosirii limbajului științific este
fundamentală pentru învățarea științelor. [4]
Când un student cunoaște într-adevăr un cuvânt, știe mai mult decât definiția
cuvântului. De asemenea, el știe cum funcționează acest cuvânt în diferite contexte.
Cunoașterea unui cuvânt include cunoașterea sunetului, modul în care este scris, modul în care
este folosit ca parte a discursului, iar multiplele sale semnificații fac distincția între cunoașterea
definitivă (similară cu cea inclusă într-o definiție a dicționarului) și cunoașterea contextuală
înțelegerea modului în care sensul cuvântului se adaptează la contexte diferite). Pentru a învăța
pe deplin un cuvânt și conotațiile sale, un student are nevoie de mai multe expuneri la cuvânt în
diferite contexte de lectură. [3]
Cuvintele sunt importante, dar în știință mai mult decât orice alt subiect ne bazăm pe o
combinație și interacțiune de cuvinte, imagini, diagrame, scheme, animații, grafice, ecuații,
tabele. Toate transmit sensul în diferite moduri - toate au importanța lor și propriile limitări. De
exemplu, vechea zicală că "o imagine valorează cât o mie de cuvinte" este probabil adevărată,
dar nu merge suficient de departe. Există anumite sensuri pe care dorim să le exprimăm în
știință, care nu pot fi puse în cuvinte și numai în cuvinte. Mesajele și semnificațiile din diagrame
și grafice, de exemplu, nu pot fi înlocuite de cuvântul scris, chiar dacă folosim o mie de cuvinte
sau două. Mirosurile specifice științelor sau atingerea și sentimental dat de munca practică nu
poate fi transpus în cuvinte. Gesturile și limbajul corpului pot transmite idei științifice mai
eficient și memorabil decât creta și vorbirea sau un pasaj într-un manual.
Când luăm în considerare modul în care oamenii de știință dezvoltă cunoașterea, putem
vedea că ciclul de învățare nu urmărește în mod surprinzător această secvență: Oamenii de
știință observă fenomenele, lucrează pentru a dezvolta explicații pentru acele fenomene și doar
atribuie vocabular noilor idei târziu, în procesul de a facilita comunicarea . [2]
Comunicarea în predarea științelor prezintă atât o provocare, cât și o oportunitate.
Educația în domeniul științei implică o serie de moduri de comunicare (vizuale, verbale, grafice,
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simbolice și tactile) care pot fi exploatate pentru a angaja diferite stiluri sau abilități de învățare
și pentru a oferi o varietate de abordări didactice. [4]
Liderii în educație joacă un rol important în selectarea materialelor curriculare care
promovează instruirea științifică eficientă. Ei ar trebui să sprijine profesorii în orientarea
instruirii spre idei mărețe, mai degrabă decât la memorarea detaliilor izolate și la folosirea
experiențelor la începutul secvenței instructive, mai degrabă decât la final. Elevii ar trebui să se
gândească la idei științifice importante, să-și testeze noțiunile existente și să lucreze cu date.
Cititul trebuie să susțină, nu să definească procesul educațional. [2]
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CAPITOLUL 3: Îmbunătățirea înțelegerii
lecturii unui text științific
Autor: Elza Gheorghiu, Irina Gheorghiu, Anais Colibaba,
Carmen Antoniță, Andreea Ionel
1. Definiții și principii
Citirea presupune procese cognitive care permit
cititorilor să înțeleagă semnificația unui text prin
decodarea simbolurilor imprimate. Aceste multiple
procese cognitive nu sunt active în orice moment. Există
două tipuri de procese mentale: procese de nivel inferior
și de nivel superior, care sunt utilizate în funcție de tipul
activității de lectură. Procesele de nivel inferior
concentrate la nivel de cuvânt sunt abilități care ar trebui să se automatizeze în timpul educației
precoce și se desfășoară inconștient, în timp ce procesele de nivel superior bazate pe
interpretarea generală a textului sunt dezvoltate pe tot parcursul vieții cititorului.
Interpretarea prin citire este "gândirea intenționată în care sensul este construit prin
interacțiunile dintre text și cititor. Conținutul sensului este influențat de text și de cunoștințele și
experiența anterioară a cititorului care sunt puse în practică "(Reutzel & Cooter, 2011). Grupul
de studiu RAND Reading (2002) a constatat că înțelegerea prin citire implică patru componente:
1. cititorul
2. textul
3. activitatea (de exemplu, descoperirea ideii principale a autorului, înțelegerea unei
secvențe de evenimente, gândirea despre intenția unui personaj într-o poveste etc.)
4. contextul situațional sau contextul actual în care are loc lectura (citirea individuală
sau o activitate socială în care oamenii citesc textul împreună)
Conform lui Pressley (2005), dezvoltarea înțelegerii citirii este un proces în două etape:
- prima etapă (faza de construcție) începe cu "procese mai mici" focalizate la nivelul
cuvântului: recunoașterea cuvintelor (fonetică, cuvinte vizuale), fluența (rata, acuratețea și
expresia) și vocabularul.
- a doua etapă (faza de integrare) implică procese la nivel superior și se axează pe
interpretarea generală a textului (corelarea cunoștințelor anterioare cu conținutul textului și
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învățarea conștientă, selectarea și controlul utilizării mai multor strategii cognitive pentru
amintirea și învățarea de la text ). În cea de-a doua fază a prelucrării sensului, ideile din text sunt
legate de ceea ce deja știm, cunoștințele noastre anterioare și noile concepte care nu se
încadrează în sensul textului sunt șterse din cunoștințele noastre.
Citirea pentru a căuta informații și citirea pentru înțelegerea rapidă, de exemplu,
necesită un nivel scăzut al proceselor cognitive (prima etapă); citirea de a învăța, de a integra
informații, de a evalua sau de a critica necesită însă un nivel ridicat de procese cognitive (a doua
etapă).
Un alt concept pe care ar trebui să-l luăm în considerare atunci când analizăm
comprehensiunea citirii este teoria schemelor.
Când oamenii citesc, ei folosesc cunoștințele anterioare pentru a înțelege și învăța din
text. Toate cunoștințele noastre sunt organizate și stocate în structuri de cunoștințe dobândite
(scheme /diagrame), cum ar fi folderele dintr-un computer. Astfel de scheme sunt folosite ca un
cadru / rețea mentală pentru a reprezenta și organiza informații. Importanța teoriei schemelor
la înțelegerea citirii se află, de asemenea, în modul în care cititorul folosește schema.
Schemele ne permit să ne
amintim, să organizăm memoria, să
ne

concentrăm

interpretăm

atenția,

să

experiența sau

să

încercăm să anticipăm cele mai
probabile

rezultate

evenimentelor.

Un

text

ale
oferă

instrucțiuni cititorilor cu privire la
modul

în

care

ar

trebui

să

refolosească sau să construiască semnificații din propriile lor cunoștințe dobândite anterior.
Conform teoriei schemelor, înțelegerea unui text este un proces interactiv între cunoștințele de
bază ale cititorului și text. O înțelegere eficientă necesită capacitatea de a conecta textul
(pasajul de citire) la cunoștințele proprii. În procesul educațional sarcina profesorilor ar fi să-i
ajute pe elevi să dezvolte noi scheme și să stabilească legături între ele.
Înțelegerea citirii se dezvoltă prin practică și timp.
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Principii de instruire eficientă în citirea înțelegerii:
 Instruirea efectivă a înțelegerii citirii ar trebui să acopere toate disciplinele școlare.
 Instruirea efectivă a înțelegerii citirii necesită o predare intenționată și explicită.
 Instruirea efectivă a lecturii se bazează pe interacțiunile clasei studenților, care
susțin înțelegerea textelor specifice.
 Înțelegerea eficientă a lecturii îi învață pe studenți abilitățile și strategiile de citire
necesare.
 Instruirea efectivă a înțelegerii citirii se bazează pe cunoaștere, vocabular și
dezvoltare avansată a limbajului.
 Instruirea eficientă aînțelegerii citirii îi angajează pe elevi în textul lecturii și îi
motivează să folosească strategii și abilități.
 Instruirea eficientă aînțelegerii citirii îi ajută pe elevi să treacă de la cititorul pasiv la
cel activ prin interogarea, examinarea și discutarea textului.
 Instruirea eficientă a înțelegerii citirii se bazează pe cunoștințele anterioare ale
elevului.
2. Tehnici, Strategii & Activități pentru dezvoltarea înțelegerii lecturii
Pressley (2005) subliniază trei factori importanți ce contribuie la dezvoltarea înțelegerii
lecturării: nivelul vocabularului, cunoștințele generale și strategiile de înțelegere. Nivelul
vocabularului și folosirea cunoștințelor pre-existente sunt procese automate și inconștiente.
Strategiile de înțelegere a lecturării sunt procese conștiente ce pot afecta dezvoltarea
înțelegerii. Pot deveni instrumente eficiente auto-regulatoare ce ajută elevii să rezolve
probelemele de înțelegere, să aibă control asupra informațiilor și învățării proprii. Pressley a
sugerat trei domenii principale de instruire menite să ajute cititorii mai puțin calificați să-și
sporească înțelegerea:
•

îmbunătățirea competențelor la nivelul vocabularului

•

construirea cunoștințelor generale

•

promovarea utilizării strategiilor de înțelegere

Deși decodificarea cuvintelor și cunoștințelor anterioare sunt considerate procese automate și
inconștiente, strategiile sunt considerate ca fiind controlate și monitorizate de către cititori.
Pressley a arătat că cititorii calificați folosesc următoarele strategii atunci când citesc texte:
•

stabilesc un scop pentru lecturare
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•

scanarea rapidă a textului pentru a-I evalua relevanța

•

lectura selectivă

•

asocierea textului cu cunoștințe pre-existente

•

evaluarea ipotezelor stabilite de-a lungul vizualizării inițiale

•

subliniatul

•

luatul notițelor

•

parafrazarea

•

ghicitul înțelesului cuvintelor noi din context

•

recititul

•

evaluarea textelor

•

revizualizarea informației după lecturare

•

aplicarea informației lecturate
2.1 Cum să se predea și să se practice strategiile de lecturare

Explicațiile profesorului - Profesorul explică în mod clar în ce constă strategia și cum
funcționează; el oferă de asemenea un exemplu. De asemenea, este important ca profesorul să
explice elevilor de ce strategia ajută la înțelegere și când să se aplice aceasta.
Demonstrarea – Profesorul va fi model și va demonstra cum anume trebuie aplicată strategia,
gândind cu voce tare toate procesele ce acompaniază decizia și raționamentul din spatele ei.
Practică ghidată - Profesorul îi îndrumă pe elevi cum și când să aplice strategia. Elevii testează
strategia într-un context real. Profesorii ar trebui, de asemenea, să sporească gradul de
conștientizare a studenților cu privire la varietatea strategiilor și că nu toate textele pot fi
abordate cu aceeași strategie. După ce au încercat strategiile, elevii sunt invitați să discute
despre experiența lor, să rezolve neînțelegerile și să pună întrebări clarificatoare. Profesorul
oferă explicații și exemple suplimentare pentru a consolida înțelegerea strategiilor. Comentariile
constructive ale profesorului sunt necesare pentru a încuraja studenții să utilizeze strategia de
lectură în studiile lor.
Aplicarea - Profesorul ajută elevii să practice strategia până când o pot aplica independent.
Utilizarea eficientă a strategiilor de înțelegere a lecturii transformă un cititor pasiv, cu o
înțelegere limitată a unui text, într-un cititor activ, care înțelege textul și îl integrează în
cunoștințele sale.
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O comparație a caracteristicilor cititorului activ și a celui pasiv (adaptat de Patrick E.
Croner Strategies for Teaching Science Content Reading, The Science Education Review, 2(4),
2003 https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1058676.pdf)
Un cititor activ

Un cititor pasiv

(este captivat în lectura sa)

(nu este captivat în lectura sa)

Pre-lectura

Pre-lectura

1. Construiește cunoașterea general înainte de

1. Începe cititul fără să se gândească la tema

a începe lectura propriu-zisă, observând textul abordată.
(titlul, imaginile, graficile, secțiunile, cuprinsul,

2. Nu știe de ce citește.

etc.)

3. Nu este curios cu privire la text.

2. Știe de ce citește (scopul).

4. Nu scanează mai întâi textul.

3. Se întreabă despre ce va fi textul.

5. Nu face preziceri.

4. Face preziceri.
În timpul lecturii
În timpul lecturii

1. Nu se concentrează pe lectură.

1. Se concentrează pe sarcina de lectură.

2.Nu știe de ce citește.

2. Face pauze pentru a reflecta, pentru a reciti.

3. Nu își monitorizează înțelegerea.

3. Folosește strategii de clarificare oricând e

4. Does not know if he/she understands.

cazul.

5. Nu reia materialul.

4. Recitește pentru înțelegere.

6. Nu are nicio opinie despre ce anume

5. Compară ceea ce citește cu ceea ce știe deja. citește.
6. Are propriile păreri despre ce citește, pe

7. Nu îl/o interesează ce are de zis autorul.

care le împărtășește cu cei de vârsta lui/ei.

8. Nu pune întrebări.

7. Întreabă ce anume încerca să transmită

9. Nu discută textul cu colegii.

autorul/naratorul.
8. Pun întrebări și caută răspunsuri.
9. Discută ce au citit cu colegii.
2.2 Activități de lectură
Activități dinainte de lectură
Următoarele activități dinainte de lectură sunt menite să activeze cunoștințele
anterioare și să creeze anticiparea:
Discuție rapidă. Această activitate poate fi utilizată pentru a activa cunoștințele anterioare și se
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bazează pe ideea că una dintre cele mai bune modalități de a consolida cunoașterea este atunci
când vorbim despre aceasta. Cereți elevilor să se adune în perechi, iar apoi rugați-i să își
comunice reciproc ce știu despre subiectul pe care doriți să-l introduceți.
Graficul K-W-L. K-W-L presupune utilizarea unei diagrame care cere elevilor scrie înainte de a
începe să citească ceea ce știu despre un subiect și ce vor să știe și să completeze diagrama cu
ceea ce au învățat la sfârșitul activității. Apoi, cereți elevilor să împărtășească ceea au învățat din
acea lectură.
Note în două coloane : Această activitate cere elevilor să reacționeze la un text, organizând note
și gânduri în două coloane. Coloana din stânga este etichetată "Idei cheie", iar dreapta este
etichetată "Răspunsuri". Secțiunea "Ideile cheie" include note obișnuite asupra textului, precum
idei, detalii, persoane și evenimente principale. Secțiunea "Răspunsuri" este un loc pentru
studenți în care aceștia pot înregistra întrebări, inferențe, ipoteze și conexiuni pe care le-au
făcut. Legând ideile cheie cu răspunsuri, elevii pot internaliza mai bine informațiile din text.
Ghid de anticipare / predicție. Acesta activează cunoștințe anterioare și creează anticipare
privind noile informații. Alegeți conceptele importante pe care elevii trebuie să le capete prin
citirea textului. Faceți de la patru până la șase enunțuri adevărate sau false pe baza textului.
Elevii trebuie să decidă asupra afirmațiilor și apoi să citească textul. După citirea textului,
discutați fiecare declarație cu clasa; comparați ideile studenților cu opiniile autorului.
Studierea unui text / a unei cărți (aspecte generale ale unui text, imaginea de ansamblu). Oferiți
studenților întrebări simple despre text pentru ca aceștia să le răspundă înainte de a citi textul,
cum ar fi: Cine a scris cartea? / Ce puteți deduce din titlul său / Conține cartea un cuprins? / Cum
este organizată cartea? De unde știi despre organizarea acesteia? / Cartea are capitole și / sau
unități? / Există o prefață care oferă detalii despre autor sau carte? / Conține cartea hărți,
tabele, ilustrații etc.? Cum se utilizează? / Are cartea un glosar? Cum poate fi folosit? / Are
cartea o bibliografie? / Ce este o bibliografie și cum o putem folosi? Completarea sondajului îi
ajută pe elevi să înțeleagă conținutul și să determine dacă un text merită citit în detaliu.
Vânătoarea de manuale. Elevii primesc o listă de elemente care se găsesc în manualul lor; ei
trebuie să găsească elementele (de ex., cuprinsul, glosarul, ilustrațiile, diagramele etc.) și să
noteze pagina pe care au fost găsite elementele. Discutați cu ei metodele pe care le-au folosit
pentru a găsi informațiile.
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Dezvoltarea vocabularului. Ce înseamnă cuvântul asta? Ghicitul din context se referă la
abilitatea de a deduce semnificația unei expresii folosind indicii pe care îi oferă contextul. Scrie
fraza în care apare acest cuvânt în text. În funcție de modul în care este folosit în text, cereți
elevilor să prezică ceea ce înseamnă cuvântul prin citirea propozițiilor din jur. Apoi, invitați-i să
consulte un "expert" (de exemplu, un prieten, profesor sau dicționar) pentru a afla definiția
reală. Discutați cu elevii modalități ce îi pot ajuta să-și amintească semnificația cuvântului
(desenați o imagine cu ceea ce înseamnă cuvântul / selectați și efectuați o acțiune de mimare de
care le amintește cuvântul ./ conectați cuvântul cu ceva asemănător de ceva familiar).
Categorii de cuvinte. Categoria Word este o metodă simplă și eficientă pentru construirea
vocabularului elevilor. Ideea din spatele acestei strategii este de a ajuta studenții să facă legături
semantice între termeni. În primul rând, elevii copiază termenii vocabularului (noi și cunoscuți)
pe carduri, câte un cuvânt pe card. Apoi, fie individual, fie în grupuri, elevii pun cuvintele în
categorii (ale profesorului sau proprii). Odată ce au terminat, elevii discută raționamentul din
spatele alegerilor pe care le-au făcut.
Construiți Vocabularul Academic: Procesul pentru dezvoltarea vocabularului în 6 pași, Marzano,
este una dintre cele mai bune modalități de a introduce și de a preda vocabularul academic. 1.
Profesorul oferă o descriere, o explicație sau un exemplu simplu în noul vocabular. 2. Profesorul
îi invită pe studenți să reformuleze explicația în propriile lor cuvinte. 3. Elevilor li se cere să
creeze o reprezentare a cuvântului (o imagine, un simbol etc.). 4. Elevii sunt implicați în activități
legate de cuvântul nou (sufixe, antonime, sinonime). 5. Profesorul cere elevilor să discute
periodic aceste cuvinte. 6. Elevii sunt implicați în jocuri pentru a consolida și a revizui
vocabularul nou.
Cartografierea unei strategii de definire a conceptelor (Organizatori grafici). Această activitate
dezvoltă vocabularul prin furnizarea unei ilustrații (o "hartă") a atributelor acelui concept.
Realizând o hartă a cuvântului sau a conceptului, elevii îl percep din perspective diferite. În
primul rând, oferiți elevilor un exemplu de hartă a definiției conceptului (conceptul și atributele
sale principale). Folosind un alt concept familiar, elevii pot fi rugați ca, în perechi sau în grup, să
ofere atributele necesare pentru a completa o altă hartă. Lăsați elevii să-și împărtășească harta.
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Activități pentru lectură
Activitatea “Click sau clunk”. Această activitate este în special utilă pentru lectura
contextuală. Elevii ar trebui să se întrebe dacă înțeleg ce citesc, în cazul în care lectura e pe
înțelesul lor (dacă face „click”) sau dacă nu o înțeleg (dacă face "clank”). În cazul în care se
blochează, ar trebui să pună întrebări profesorului ca să înțeleagă acest lucru.
Instruirea reciprocă. Strategia reciprocă de învățare încurajează studenții și profesorii să își
adreseze, pe rând, întrebări și să răspundă la întrebări legate de text.
Ia-o încet. În lectura științei, elevii au tendința de a citi rapid. Elevii trebuie să identifice și să
noteze ideea principală a fiecărui paragraf pe care îl citesc. Apoi trebuie să compare ce au aflat.
SQ3R. SQ3R oferă elevilor practici în rezumarea, auto-interogarea și privirea textului
retrospectiv:
1. Sondaj: elevilor li se cere să frunzărească un capitol pentru înțelegerea generală înainte de a-l
citi și să acorde o atenție deosebită titlurilor, imprimării îngroșate, fotografiilor și diagramelor.
2. Întrebare: Elevii trebuie să pună o întrebare pentru titlul fiecărui capitol (transformați rubrica
într-o întrebare).
3. Citiți: elevii trebuie să citească secțiunea de sub fiecare titlu și să încerce să găsească
răspunsul.
4. Recite: Elevii trebuie să parafrazeze (să scrie cu propriile cuvinte) ideile principale și detaliile
ce vin în susținerea lor.
5. Revizuire: Studenții trebuie să își revizuiască lectura, reamintindu-și principalele idei ale
fiecărei secțiuni înainte de a le citi din nou.
Scanare și executare. Această activitate este utilă pentru înțelegerea textului științific. Îi ajută pe
elevi să-și monitorizeze înțelegerea înainte, în timpul și după citirea materialelor contextuale.
Înainte de a citi, elevii folosesc patru indici „SCAN” în timpul examinării textului:
S = Supuneți la un sondaj antetele și titlurile secțiunilor și transformați-le în întrebări. (Elevii vor
răspunde la aceste întrebări în timpul lecturării.)
C = Capturați comentariile imaginilor și imaginile propriu-zise. (Citiți antetele/titlurile secțiunilor
și uitați-vă la indicii vizuali pentru a încerca să înțelegeți ce înseamnă fiecare.)
A = Atacați cuvintele atacate cu litere aldine. (Citiți cuvintele cu caractere aldine și aflați ce
înseamnă.)
N = Notați și citiți întrebările capitolului.
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În timp ce citesc capitolul, elevii folosesc cei trei indici RUN:
R = Reglați viteza cu care citiți (în funcție de dificultatea secțiunii).
U = Utilizați abilități de identificare a cuvintelor în căutarea unor indici ai cuvintelor din
propoziție.
O = Notați-vă părțile pe care nu le înțelegeți și recitiți-le.
După lecturare, studenții își extind înțelegerea asupra textului, răspunzând la întrebările de la
sfârșitul secțiunii și discutând textul.
Efectuarea predicțiilor. Scopul acestei activități este de a face previziuni asupra materialului care
trebuie citit și apoi de a rafina aceste predicții în timpul lecturii. Preziceți: Elevii reflectă asupra a
ceea ce cred că va fi textul prin utilizarea unor indicii, cum ar fi titlul, cunoașterea prealabilă a
subiectului sau explicațiile introductive date de către profesor. Elevii și-au notat predicțiile.
Lecturare: Elevii citesc textul.
Confirmare: Elevii compară predicțiile pe care le-au făcut asupra textului.
Rezoluție: Elevii rezumă și evaluează textul.
Soluții. Profesorii ar trebui, de asemenea, să desfășoare activități de predare elevilor asupra
strategiilor de selectare atunci când ceea ce citesc nu e clar. Următoarele strategii de fixare au
fost sugerate atunci când elevii trec printr-un impas în înțelegere:
o Ignorați problema și continuați să citiți.
o Faceți o ipoteză, utilizând informațiile din text și continuați să citiți.
o Revedeți propoziția anterioară.
o Opriți și gândiți-vă la contextul citit anterior; recitiți dacă este necesar.
o Căutați ajutor (materiale, profesori, colegi).
PARIS este o activitate de comunicare folosită pentru a combina predicția, a pune întrebări, a
reda, a deduce și a rezuma. Explicați faptul că înainte de a citi un text, elevii ar trebui să înceapă
cu primele două strategii - să prezică și să pună întrebări, pe baza utilizării copertei cărții, a
numelui autorului, a ilustrațiilor, a titlurilor și a altor elemente textuale. Discutați cu clasa asupra
tuturor deciziilor pe care le iau elevii.
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Finalizarea textului: Completarea/ prezicerea cuvintelor lipsă, a propozițiilor, a frazelor.
Completarea diagramelor: Completarea/ prezicerea marcajului lipsă din diagrame texte sau alte
diagrame ca surse.
Completarea tabelelor folosind categorii de tabele și texte ca surse de referință.
Activități de completare cu text dezorganizat: Prezicerea unei ordini logice pentru o secvență și
clasificarea segmentelor în funcție de categoriile date de către profesor.
Predicție: Prezicerea următoarei părți a textului cu segmente prezentate într-o ordine anume.
Sublinierea: Căutarea unor elemente specifice, de ex. cuvinte-cheie.
Etichetarea: Etichetarea elementelor de text care abordează aspecte diferite, de ex. etapele de
etichetare într-un proces.
Reprezentarea grafică: Construirea unei diagrame pe baza unui text, de ex. folosind diagrame,
hărți de concepte, hărți mentale și un model de a eticheta.
Prezentarea tabulară: Construirea și reprezentarea informațiilor într-o formă tabelară.
Reprezentarea vizuală. Exemple de reprezentări vizuale includ axe temporale, diagrame,
diagrame pro / con, diagrame dacă/atunci, diagrame Venn, constructori de schemă, modele de
rețea, hărți mentale și lanțuri cauză-efect.
3. Instrumente și practici folosind tehnologia pentru a îmbunătăți înțelegerea lecturii
Tehnologia oferă profesorilor flexibilitate în ceea ce privește selectarea textului care
adesea este folosit la clasă prin diverse canale. Profesorii pot folosi resurse multimedia online,
precum National Geographic, pentru a îmbogăți procesul de învățare. Folosirea tehnologiei în
clasă poate fi foarte benefică pentru creșterea înțelegerii lecturii. Tehnologia este eficientă
atunci când este integrată în curriculum și este folosită regulat la clasă. Aplicațiile tehnologice
pot ajuta la înțelegerea lecturii atunci când sunt folosite ca un instrument deoarece elevii sunt
motivați de dispozitivele și avansurile tehnologice.
Audiobook-urile ajută elevii cu diferențe în stilul de învățare să devină elevi mai buni. Acest
instrument puternic îmbunătățește comprehensiunea citirii, sporește încrederea, economisește
timpul

petrecut

lucrând

și

aduce

note

mai

bune.

(https://www.audible.com;

https://librivox.org).
Motorul de reformulare (https://rewordify.com/helprewordingengine.php): simplifică în mod
inteligent engleza dificilă, pentru înțelegerea mai rapidă. Profesorul introduce textul într-o
casetă de text pe site. Algoritmul apoi analizează acest text și înlocuiește cuvintele complexe cu
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cuvinte mai simple pentru a ajuta studenții să înțeleagă. Utilizatorii pot face clic pe cuvintele de
înlocuire fie a afișa limbajul original, mai dificil sau definițiile cuvintelor individuale.
Cartografierea liberă (https://www.spiderscribe.net; http://www.wisemapping.com): Această
strategie permite elevilor să creeze reprezentări vizuale ale ideilor lor și să înțeleagă fără a fi
nevoiți să își încadreze gândurile într-un organizator grafic prescris . Hărțile libere includ ideile
principale, relațiile, interconectările dintre subiecte, subiectele și gândurile secundare și orice
altceva ce ar putea fi perceput de către elev ca fiind important și relevant pentru subiect. Nicio
hartă nu va semăna cu alta, fapt ce promovează discuții excelente în rândul studenților.
Cuvinte importante vs. Cuvinte-nori (https://tagcrowd.com; https://worditout.com): Acest
instrument poate genera o reprezentare vizuală a unui text, subliniind cele mai importante
cuvinte din selecție (numărul de cuvinte folosite, cuvinte comune) . După ce citirea textului,
rugați elevii să facă o listă a celor mai relevante cuvinte. Prin identificarea cuvintelor importante,
elevii pot determina ideile principale și orice detaliu-cheie a textelor academice.
Cum se utilizează tabla interactivă pentru îmbunătățirea citirii
(https://www.youtube.com/watch?v=uCuLvvVSgSw):
Folosind opțiunea de reconstruire a textului / observarea opțiunii de spot light (ce cuvânt vine în
continuare?) sau dezvăluind instrumentele (care este rândul următor / paragraful), profesorii
pot oferi studenților exercițiu în prezicere (prezicerea ordinii cuvintelor).
TTSReader – Text în discurs (https://ttsreader.com): O aplicație web care citește cu voce tare
orice text (tastat sau din fișier) cu voci naturale, umane. Este gratuit, ușor, distractiv și nelimitat.
Este o aplicație web care citește cu voce tare orice text (tastat sau din fișier) cu voci ce sună
perfect natural.
Învățare activă (https://www.activelylearn.com): elevii citesc textele îndeaproape și cu scopul de
a le înțelege (biblioteca de ficțiune și nonficțiune „Învățare activă”). Instrumentul permite
studenților să facă notițe, să utilizeze un dicționar online și să comenteze textele, să pună
întrebări despre ceea ce citesc și să își împărtășească ideile.
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Previzualizare(https://www.teacherspayteachers.com/Product/Previewing-a-Book-ReadingStrategy-Activity-293757): Focusul acestui instrument este de a arăta elevilor cum să
previzualizeze o carte și cum să facă predicții.
Snap&Read (https://learningtools.donjohnston.com/product/snap-read/#.VkKa-KJJ9QF): citește
texte cu voce tare și poate ajusta dificultatea textului prin înlocuirea cuvintelor dificile cu unele
mai simple. În plus, elevii pot evidenția ideile principale ale unei lecturi, care sunt extrase
automat și plasate în bara laterală; ele pot fi ușor editate și apoi trase și puse într-un procesor
de text, cum ar fi Google Docs, pentru ca elevii să le integreze într-un rezumat de lectură.
Newsela(https://newsela.com): Newsela este un website ce publică zilnic articole despre
evenimente actuale ce sunt pe teme legate de obiectele școlare. Fiecare articol are cinci
versiuni, fiecare scrisă de elevi aflați la nivele diferite de citire. Textul cuprinde și mini-teste ce
testează cunoașterea elevului.
MindMeister(https://www.mindmeister.com): este un instrument online de cartografiere a
minții care permite elevilor să își cuprindă, dezvolte și împărtășească ideile într-un mod vizual.
Aceștia își pot crea, împărtăși și prezenta hărțile mentale direct în browserul de internet.
Got brainy (http://kleinspiration.com/tag/got-brainy): Elevii pot crea un Students BrainyPic sau
un BrainyFlick upload-ând o poză sau un video demonstrează semnificația unui anumit cuvânt
sau a unui concept ce face ca vocabularul să aibă mai mult sens, să fie mai clar.
Instrumente online de rezumare (https://www.tools4noobs.com/summarize): Cele mai bune
instrumente

de

rezumare

online:

https://www.summarizing.biz/best-summarizing-

strategies/best-summarize-tool-online. Elevii le pot folosi pentru a scrie rezumate.
4. Confruntarea cu dificultățile de citire
Dificultățile de citire au cauze complexe ce variază între dizabilități și experiențe literare
limitate datorate instrucțiunilor de citire inadecvate. Dacă ar fi fost identificate timpuriu, aceste
probleme de citire ar fi putut fi prevenite. Unele dintre ele, cum ar fi conștientizarea fonetică și
fonică (abilitatea specifică de a se concentra și manipula sunetele individuale în cuvinte rostite)
și decodificarea cuvintelor și fonica (abilitatea de a aplica cunoașterea relațiilor literă-sunet
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pentru a pronunța cuvintele scrise) sunt comune printre copiii mici și nu vor face obiectul
acestui modul.
Vocabularul, fluența și înțelegerea sunt mai frecvente printre elevii de liceu. Vocabularul
joacă un rol fundamental în procesul de citire și contribuie foarte mult la înțelegerea cititorului.
Cititorii nu înțeleg un text dacă nu știu ce semnifică majoritatea cuvintelor. Elevii învață
semnificațiile celor mai multe cuvinte indirect, prin experiențele de zi cu zi, prin limbajul oral și
scris. Alte cuvinte sunt învățate prin instrucțiuni atent proiectate. De aceea, profesorii ar trebui
să se concentreze pe a ajuta elevii să-și îmbogățească vocabularul:
•

jucând jocuri și făcând exerciții orale și scrise

•

predând vocabularul important, util și dificil înainte ca elevii să citească textul

•

crearea de numeroase oportunități pentru elevi de a observa vocabularul țintă în
diferite contexte (lectură independentă) și de a folosi cuvintele de vocabular predate
atât oral, cât și în scris

•

predând cum trebuie folosiți indicii contextuali pentru a determina sensul cuvintelor

•

încurajând cititul la clasă și stimularea unei discuții asupra textului (folosirea
vocabularului nou).

•

Predând în mod explicit sensul prefixelor comune, a rădăcinilor, a sufixelor și furnizarea
instrucțiunilor pentru vocabular.

•

predând strategii de învățare a vocabularului nou

•

folosind tehnologia pentru a face vocabularul mai memorabil

Fluența este un alt factor care poate afecta lectura elevilor. Fluența elevilor
poate fi îmbunătățită prin citirea și re-citirea textelor familiare și prin citirea cu
voce tare. Profesorii pot ajuta studenții să-și îmbunătățească fluența:
•

oferindu-le texte de nivel independent pe care le pot practica din nou
și din nou

•

citind un pasaj scurt și apoi lăsând elevul să îl citească imediat înapoi

•

rugând elevii să practice citirea unui pasaj cu o anumită emoție, cum
ar fi tristețea sau entuziasmul, pentru a accentua expresia și intonația

•

incorporând cititul periodic în repertoriul dvs. de instruire

•

indicându-le explicit elevilor cum să fie atenți la indicii din text (de exemplu, semnele de
punctuație) ce oferă informații asupra felului în care trebuie citit textul.
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Dificultățile de lectură ale elevilor pot fi cauzate de înțelegerea slabă (înțelegerea și
interpretarea a ceea ce este citit). Pentru a putea înțelege cu precizie textul scris, studenții
trebuie să poată (1) decoda ceea ce citesc; (2) să facă legături între ceea ce citesc și ceea ce deja
știu; (3) gândi profund asupra ceea ce au citit.
Vocabularul bogat sau cunoașterea semnificației cuvintelor pot ajuta elevii cu înțelegerea citirii.
Cititorii care au o înțelegere puternică în citire sunt capabili să tragă concluzii despre ceea ce
citesc. Înțelegerea combină citirea cu gândirea și raționamentul. Profesorii pot ajuta studenții să
lucreze la înțelegerea textului:
•

punând elevilor întrebări deschise precum "De ce s-au întâmplat lucrurile așa?" sau "Ce
încearcă autorul să facă aici?" și "De ce este oarecum confuz?"

•

învățarea elevilor asupra cum să structureze diferitele tipuri de materiale de lectură. De
exemplu, textele narative au, de obicei, o problemă, un punct de maximă acțiune și o
rezolvare a problemei. Textele informative pot descrie, compara și contrasta, sau pot
prezenta o serie de evenimente.

•

Discutați sensul cuvintelor pe măsură ce treceți prin text. Selectați câteva cuvinte pentru
o învățătură mai aprofundată, încercând să analizați ce înseamnă cu adevărat acele
cuvinte și cum pot fi folosite

•

predarea abilităților de luare a notițelor și de rezumare a

strategiilor folosind

organizatori grafici care îi ajută pe elevi să digere informațiile și să urmărească ceea ce
citesc
•

încurajând elevii să folosească și să revizuiască cuvintele vocabularului specific

•

predând elevilor cum să-și monitorizeze propria înțelegere. Arătați-le cum, de exemplu,
să se întrebe: "Ce este neclar aici?" sau "Ce informații lipsesc?" și "Ce altceva ar trebui
să-mi spună autorul?"

•

predând elevilor strategii de monitorizare a înțelegerii (identificarea locului în care
apare dificultatea; identificarea dificultății; reformularea propoziției sau a pasajului
dificil prin propriile cuvinte, recitirea pasajelor din text, căutarea în text a unor
informații care ar putea ajuta să rezolve dificultatea).

•

predând elevilor metode pentru a face predicții și pentru a rezuma

•

predarea unor strategii specifice de "soluționare" menire pentru a clarifica
neînțelegerile, cum ar fi re-citirea, re-afirmarea și utilizarea abilităților de context și
decodificare pentru a găsi cuvinte sau idei necunoscute
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•

predarea elevilor cum anume să folosească organizatorii grafici și semantici.
Organizatorii grafici ilustrează conceptele și relațiile dintre concepte dintr-un text sau
folosind diagrame. Organizatorii grafici sunt cunoscuți sub diferite nume, cum ar fi hărți,
site-uri web, grafice, diagrame, cadre sau clustere. Organizatorii grafici pot ajuta cititorii
să se concentreze asupra conceptelor și asupra modului în care acestea sunt legate de
alte concepte. Organizatorii grafici îi ajută pe elevi să citească și să înțeleagă manuale și
cărți ilustrate.

•

învățarea elevilor să pună și să răspundă la anumite tipuri de întrebări, cum ar fi
întrebările ale căror răspunsuri sunt explicit menționate în text și acelea care cer elevilor
să facă deducții pe baza a ceea ce au citit.
5. Exemple de bună practică, experiențele elevilor și ale profesorilor
Cercetările au arătat că elevii care citesc despre viețile intelectuale sau personale ale

oamenilor de știință sunt mult mai probabil să se gândească la oamenii de știință celebri ca
oameni, ca ei înșiși, care au trebuit să depășească obstacolele și eșecurile ca să reușească. Elevii
care nu au citit despre viețile oamenilor de știință cred că marii oameni de știință aveau o
aptitudine specială pentru știință care îi separa de ceilalți. Viața oamenilor de știință este un
exemplu excelent de urmat. De aceea, profesorii trebuie să includă astfel de subiecte în lecțiile
lor cu elevii. Aceste texte pot fi folosite pentru a introduce concepte științifice. Și vor ajuta elevii
să facă legături între lectură și alte probleme. Cărțile și lectura au fost întotdeauna scrise într-un
anumit context. Profesorii ar trebui să ajute elevii să vadă acest context mai larg, istoric și
politic. Următoarele exemple (cluburi științifice, excursii, cărți audio, vorbitori, cărți electronice)
de bună practică susțin această idee.
Cluburile științifice / grupurile de lectură, cercurile de lectură au fost o modalitate puternică de a
angaja cititorii. Ele selectează de obicei un text de care toată lumea e interesată să îl citească.
Textul se poate baza pe viața unui om de știință. Ei citesc textul în timpul lor, în propriul ritm.
Toată lumea are șansa de a citi și de a se pierde în text pe cont propriu. Apoi de obicei își
împărtășesc gândurile și pun întrebări. Acest lucru îmbunătățește înțelegerea lor și face citirea
mai plăcută.
(http://www.teachertrap.com/2015/02/bookclubs.html/https://natlib.govt.nz/schools/reading-engagement/strategies-to-engage-studentsas-readers/engaging-teens-with-reading)
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Faceți o excursie. Acesta este un alt mod de a face lectura o activitate socială și interesantă.
Elevii pot vizita o bibliotecă locală, o bibliotecă universitară sau un muzeu. Ei nu cumpără sau nu
împrumută neapărat cărți; ideea este de a cunoaște și de a explora mii de cărți. Vedeți
următoarele site-uri care vă oferă sfaturi despre cum să pregătiți elevii pentru o călătorie: reguli
pentru o excursie pe teren, construirea așteptărilor etc.
(https://www.youtube.com/watch?v=5f6H6wHq20M/;
https://www.youtube.com/watch?v=MMhpWWIiE2w).
Ascultați audio books. Invitați elevii să le asculte. Audio books ajută elevii să acumuleze
vocabular,

să

aplice

strategii

de

înțelegere,

și

să

se

bucure

de

informații

interesante.(https://www.youtube.com/watch?v=XFBoqTnxIFM;
https://www.youtube.com/watch?v=n0bWA0cPtKM).
Invitați autori/oameni de

știință să vorbească (vorbitori). Elevii pot fi puternic

influențați ascultând un autor/un om de știință vorbind despre cărțile sale sau viața sa.
http://littlebrownlibrary.com/wpcontent/uploads/2016/12/PR4502_AuthorAppearances_Pamphlet_online.pdf;

/

https://www.societyofauthors.org/SOA/MediaLibrary/SOAWebsite/Guides/A-Guide-forSchools-Organising-an-Author-Visit.pdf
Folosiți tehnlogia pentru a crea un e-book.Elevii iubesc tehnologia, care îi poate ajuta să
creeze propria carte (downloadați o aplicație

precum Book Creator sau ebook Magic).

https://www.youtube.com/watch?v=cvEenx1IehM;
https://www.youtube.com/watch?v=Yn57OhbnwiY;
https://www.youtube.com/watch?v=TE5DTD87-IE
Proiecte europene:
ADORE-Proiectul “Predând adolescenților cu probleme de citire. Un studio comparativ
de bune practice din țările europene” (https://www.bvekennis.nl/Bibliotheek/13-0155.pdf) a
fost sponsorizat de Comisia Europeană. Acest proiect este menit să sublinieze elementele
principale pentru o bună practică, identificarea criteriilor de evaluare a calității acestor practici și
construirea unei rețele de cercetători și practicieni în domeniul învățării adolescenților din țările
europene.
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Proiectul Goerudio (http://goerudio.pixel-online.org/educational_products.php) este
menit să rezolve două dintre problemele din școlile europene: elevilor de liceu și de școală
vocațională le lipsește motivația atunci când studiază subiecte de natură științifică; profesorilor
de școală le lipsește inovația în metodele de predare care să promoveze interesul elevilor în
subiectele științfice. Produsele proiectului permit elevilor să treacă prin experiențe creative
vizuale și audio, ce sunt ancorate în realitatea zilnică și care fac știința mai accesibilă și mai
interesantă de studiat.
Proiectul Enature (https://enature.pixel-online.org) promovează o abordare proactivă
către predarea subiectelor științifice și care propune metodologii de predare inovative pentru
profesorii de științe. Cazurile și problemele din viața reală provenite din rezultatele proiectului
permit elevilor să își îmbunătățească abilitățile de bază și să se implice în procesul de învățare.
6. Beneficii (de ce e importantă înțelegerea lecturii)
Fără înțelegerea lecturii, lectura își pierde valoarea: pentru a ajuta elevii să acumuleze
cunoaștere. Pe lângă deprinderea cunoașterii, abilitățile lingvistice de natură orală sau scrisă
sunt continuu dezvoltate odată cu expunerea la noi idei și la vocabularul folosit în mediul scris.
A avea abilități excelente de înțelegere a lecturii este
crucial. Abilitățile de înțelegere a lecturii amplifică plăcerea și
eficiența cititului. Acest lucru ajută elevii sâ se dezvolte
intelectual, social și profesional. Înțelegerea eficientă a lecturii
ajută elevii la toate obiectele școlare.
În plus, testele care controlează progresul elevilor la școală,
călătoria lor educațională și admiterea la facultate se bazează
în principal pe abilitățile de înțelegere a lecturii. Prin urmare,
construirea unor abilități eficiente de înțelegere a cititului trebuie să fie în centrul oricărei
politici educaționale.
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Articolul introduce profesorii în instruirea strategiilor de înțelegere ce îi ajută pe elevi să devină
cititori activi și cu control asupra propriei înțelegeri a lecturii.
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oportunități bogate și semnificative de a prelua controlul asupra lecturii. Acesta arată tinerilor
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predării cititului într-o manieră interesantă și dinamică.
20. Stacia Levy, Why Read Aloud? Strategies to Improve Reading Comprehension and Language Skills,
https://busyteacher.org/25561-why-read-aloud-strategies-to-improve-reading.htmlCititul

cu

voce tare presupune citirea orală a unui text de către un profesor sau un elev. În sala de clasă,
aceasta ia multe forme. Citirea cu voce tare poate fi folosită pentru a îmbunătăți
comprehensiunea citirii, pentru a promova abilitățile de ascultare și vorbire și chiar pentru a
ajuta la revizuirea și editarea pașilor din procesul de scriere.
21. Texas

Education

Agency,

Strategies

that

Promote

Comprehension,

http://www.readingrockets.org/article/strategies-promote-comprehension
22.
---------------E nglish – detectedA frikaansAlbania nAmharicArabicAr menia nAzerbaijani Bangla Basq ueBelar usian Bos nian BulgarianBurmeseCatalan Ceb uan oChi nese (Simpli fied )Chinese (Traditional)Corsica nCr oatianCz ech Danish DutchEnglis hEspera ntoEstonianFilipin oFinnis hFrenchGalicia nGe orgianGer manGr eekGujaratiHaitian Creole HausaHawaiian HebrewHi ndiH mongHungaria nIcela ndicIgboI ndonesia nIrishItalianJapa neseJavanese Kan nadaKa zakhKh merK orean Kurdis hKyrgyzLa oLatin LatvianLith uanian Lu xe mbourgishMa ced onianMalagasyMalayMalayalamMalte seMaoriMarathiM ongolia nNepali NorwegianNyanjaPashtoPersian Polis hPortug ueseP unja biRomania nRussianSa moa nScottis h GaelicSerbia nShonaSind hiSinhalaSlovakSlovenianS omaliSouthern Soth oSpani shSu ndane seSwahiliSwedis hTajikTamilTelug uThaiT urkishUkrainian UrduUzb ekVietnamese Wels hWester n FrisianXh osaYid dishY orubaZ uluEnglis h – d etected

Articolul se concentrează asupra strategiilor de citire care ajută elevii să învețe cum să se
coordoneze și să utilizeze un set de tehnici de înțelegere cheie înainte, în timpul și după ce au
citit o varietate de texte.
23. Ne putem ajuta elevii să devină cititori mai buni, dezvoltând subcompetențele de care au
nevoie pentru a se pregăti pentru text, pentru a-l decoda și a-l interpreta. Sețiunea The Reading
skills practice despre Predarea englezei adolescenților ajută adolescenții să își îmbunătățească
abilitățile de lectură pentru studiile școlare.
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3. Instrumente și practici folosind tehnologia pentru a îmbunătăți înțelegerea lecturii
1. Actively Learn, https://www.activelylearn.com, elevii pot citi îndeaproape și țintit textele cu
ajutorul tehnicilor de instrucțiuni și al întrebărilor de grad înalt.
2. Audiobook-urile ajută elevii cu diferențe de invățare să devină mai buni la învățat. Acest
instrument

puternic

îmbunătățește

îmbunătățește

performanța

comprehensiunea

școlară:

citirii,

sporește

https://www.audible.com/;

încrederea

și

https://librivox.org/,

https://www.youtube.com/watch?v=3Uy3bBBoZ_g&feature=youtu.be&t=2m14s)
3. Fluency - Teach with Tech, https://powerupwhatworks.org/strategy-guide/fluency-teachtechSite-ul introduce profesorilor instrumente tehnologice care favorizează marcarea textului și
realizarea videoului iar înregistrările audio pot sprijini strategiile descrise mai jos. Elevii au
nevoie de instrucțiuni diferențiate pentru a înțelege ce presupune fluența, strategii pentru a
dezvolta fluența și multe oportunități de a practica.
4. Free-form Mapping: https://www.spiderscribe.net, http://www.wisemapping.com, Acest
instrument permite elevilor să creeze reprezentări vizuale ale propriilor idei.
5. Got brainy, http://kleinspiration.com/tag/got-brainy/ Elevii pot creea un BrainyPic sau un
BrainyFlick. Pur și simplu uploadați o poză sau un video și adăugați o propoziție originală sau un
dialog pentru a demonstra sensul unui anumit cuvând sau concept.
6. How

to

use

the

Interactive

Whiteboard

to

improve

reading,

https://www.youtube.com/watch?v=uCuLvvVSgSw, folosind reconstruirea textului sau opțiuni
de “spot light” (ce cuvând urmează?) sau opțiuni de dezvăluire (care este următoarea
propoziție/paragraf) profesorii pot face elevii să prezică ordinea cuvintelor/a paragrafelor/a
ideilor principale.
7. Important Words Versus Word Clouds, https://tagcrowd.com, https://worditout.com, Acest
instrument generează o reprezentare vizuală a textelor.
8. Improving

Fluency

with

Technology:

Assisted

Reading,

https://www.youtube.com/watch?v=5k5-5yKjcaM
Acest videoclip scurt se concentrează pe idei și strategii de îmbunătățire a fluenței în folosirea
tehnologiei. Profesorii pot sprijini elevii cu instrumente care permit repetarea lecturii și să
creeze un model de lectură expresivă cu audiobook-uri, e-cărți și cu propriile lecturi live.
9. MindMeister(https://www.mindmeister.com/) este un instrument online de cartografiere a
minții care permite elevilor să își surprindă idele într-un mod vizual, să le dezvolte și să
împărtășească.
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10. Newsela(https://newsela.com/) Newsela este un website ce publică zilnic articole despre
evenimente actuale ce sunt pe teme legate de obiectele școlare. Fiecare articol are cinci
versiuni, fiecare scrisă de elevi aflați la nivele diferite de citire. Textul cuprinde și mini-teste ce
testează cunoașterea elevului.
11. Online summarize toolhttps://www.tools4noobs.com/summarize/ Best Summarize Tool
Online https://www.summarizing.biz/best-summarizing-strategies/best-summarize-tool-online/
12. Previewing,https://www.teacherspayteachers.com/Product/Previewing-a-Book-ReadingStrategy-Activity-293757, Scopul acestei strategii este de a-i învăța pe elevi cum să
previzualizeze o carte și cum să facă previziuni. Aceasta este o strategie de citire digitală, dar nu
un instrument.
13. Snap&Read

(https://learningtools.donjohnston.com/product/snap-read/#.VkKa-KJJ9QF)

citește cu voce tare (inclusiv textul de pe site-urile Flash care în general nu pot fi copiate și lipite)
folosind metoda integrată de transformare a textului scris în mesaj vorbit cu ajutorul marcării
sincronizate.
14. The

Rewordifying

Engine

simplifică în mod inteligent textele dificile, pentru înțelegerea mai rapidă; predă în mod eficient
cuvinte, pentru a construi un vocabular mai bun.
15. https://rewordify.com/helprewordifyingengine.php TTSReader- Text to Speech Online https://ttsreader.com, Un app online care citește cu voce tare orice text (introduce manual sau
printr-un text) folosind voci naturale.
16. Using

Multimedia

to

Support

Reading

Instruction,

https://www.youtube.com/watch?v=R_6matTZ9V8 Acest video scurt prezintă câteva idei pentru
a folosi multimedia în suportul instrucțiunilor de lectură.
17. Using technology to enhance reading, https://www.youtube.com/watch?v=xh0twITv3KQ,
Acesta este un videoclip care oferă informații despre modul de utilizare al tehnologiei pentru
îmbunătățirea abilităților de citire a elevi.
4. Confruntarea cu problemele de citire
1. Alison Gould Boardman et al, Effective instruction for adolescent struggling readers
https://wvde.state.wv.us/titlei/documents/AdolStrugglingReadersPracticeBrief.pdf
Scopul acestei broșuri este de a oferi cadrelor didactice cunoștințe de bază despre cele mai bune
practici adecvate elevilor mai în vârstă care se confruntă cu probleme de citire. Această broșură
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se axează pe abilitățile de citire de care au nevoie adolescenții pentru a se putea simți mai
confortabil cu conținutul curriculei.
2. Marie

Carbo,

Best

Practices

for

Achieving

High,

Rapid

Reading

https://www.naesp.org/sites/default/files/resources/2/Principal/2007/N-Dp42.pdf,

Gains,
.Acest

articol prezintă cele mai bune practici de a transforma cititorii care se chinuie cu cititul și care se
află într-o poziție riscantă, în citiori de lungă durată și de success.
3. National

Educational

Psychological

Service,

https://www.education.ie/en/Education-

Staff/Information/NEPS-Literacy-Resource/neps_literacy_good_practice_guide.pdf, Acesta este
un ghid pentru cadrele didactice, în special pentru sprijinul învățării, precum și pentru profesorii
de resurse și pentru cadrele didactice din instituțiile educaționale speciale. Acest ghid a fost
elaborat de psihologi de la NEPS și își propune să ajute profesorii în școlile primare, post-primare
și speciale, oferind informații bazate pe experiențele abordărilor de predare a citirii.
5. Exemple de bună practică, experiențele profesorilor și ale elevilor
1. Heinemann

Publishing,

These

18

Practices

are

Proven

Effective

for

Teaching Reading,https://medium.com/@heinemann/these-18-practices-are-proven-effectivefor-teaching-reading-5ea6c9424fa0 Acest articol prezintă 18 practici de predare care au fost
demonstrate ca fiind eficiente de către cercetătorii din domeniul pedagogiei lecturii.
2. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/publications/2013/
comenius_en.pdf, Această broșură prezintă o parte din proiectele Comenius care vizează să
ajute tinerii și personalul educațional să înțeleagă mai bine cultura, limbile și valorile europene.
3. Jane Thoms,Teacher Trap, http://www.teachertrap.com/2015/02/book-clubs.html/Autorul
își împărtășește experiența cu cluburile de carte. Cluburile de carte au fost o modalitate
puternică de a se implica și de a-și crește cititorii.
4. NEMO,

International

projects,

https://www.nemosciencemuseum.nl/en/about-

nemo/organization/nemo/international-projects/
NEMO este o organizație implicată într-o gamă largă de proiecte internaționale în domeniul
învățării științifice și al comunicării și este axată pe educația științifică. Site-ul introduce cadrele
didactice în proiectele sale.
5. Xiaodong Lin, Janet N. Ahn, Learning About Struggles of Famous Scientists May Help Students
Succeed

in

Science,http://www.tc.columbia.edu/articles/2016/february/learning-about-

struggles-of-famous-scientists-may-help-students-succeed-in-scie/
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6. Benefits (why reading comprehension)
1. Danielle

S.

McNamara,

The

Importance

of

Teaching

Reading

Strategies,

ftp://129.219.222.66/Publish/pdf/Teaching%20Reading%20Strategies%20-%20McNamara.pdf
2. ESRC,

Reading

Comprehension,

http://eprints.lancs.ac.uk/50134/1/ESRCcomprehensionbooklet.pdf, Scopul broșurii este de a
permite profesorilor să evalueze diferențele individuale în lectură și să promoveze strategiile de
înțelegere care caracterizează lectura fluentă.
3. John

R.

Kirby,

Reading

Comprehension:

Its

Nature

and

Development,

https://www.researchgate.net/publication/242598620_Reading_Comprehension_Its_Nature_a
nd_Development
Scopul acestei lucrări este de a revedea cercetările și teoriile recente privind întrebările-cheie,
precum: (1) Ce este înțelegerea prin citire? , (2) Ce factori contribuie la dezvoltarea înțelegerii
citirii?
4. Wooley, G., Reading comprehension, http://www.springer.com/978-94-007-1173-0,
Acest capitol evidențiază ideea conform căreia dificultățile de înțelegere sunt afectate de o
combinație a acestor variabile.
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CAPITOLUL 4: Îmbunătățirea înțelegerii ascultării în educația științifică
Autor: Dr.Miglena Molhova

1. Definiția
spatele acesteia

și

conceptele

din

Știința la nivel școlar este de obicei
privită ca un subiect practic - unul care
este predat prin experimente, de
exemplu. Dar predarea și învățarea
eficace necesită un limbaj, fie că este
scris în manuale, fie că este împărtășit
oral în timpul discuțiilor din sala de clasă.
Limbajul este necesar chiar și în timpul
desfășurării unei activități practice:
profesorii trebuie să explice ce fac și
elevii trebuie să pună întrebări.
Înțelegerea ascultării este doar
o parte a întregului sistem de recunoaștere și înțelegere cognitivă a informațiilor furnizate întrun context specific. Când vorbim despre educația științifică în școli și dezvoltarea înțelegerii
ascultării, trebuie să avem în vedere faptul că subiectele științifice actuale sunt explicate prin
limbajul științific, ceea ce îngreunează înțelegerea copiilor; succesul lor educațional în științe
este legat în principal de competențele orale ale profesorului și de capacitatea lui/ei de a
explica.
Cercetările ce implică o gamă largă de educatori dintr-un număr de țări au constatat în mod
constant că profesorii susțin cea mai mare parte a discuțiilor din sălile de clasă. Limbajul joacă
un rol crucial în formarea și dezvoltarea de concepte. Acest lucru sugerează că limbajul unui
profesor este vital în predarea științei și crearea condiției pentru învățarea semnificativă. 1
Problema este că indiferent de cât de tare încearcă profesorii să fie modelele
conștiente, cognitive și raționale ale copiilor, aceștia eșuează de obicei deoarece conexiunile
neurologice din creier, experiența și cunoștințele lor sunt foarte diferite de cele ale copiilor.
Introducerea limbajului științific nou pentru elevi poate provoca confuzii considerabile, în special
atunci când elevii ar fi putut stabili o înțelegere diferită a termenilor din utilizarea lor zilnică.
Grijă specială trebuie acordată privind alegerea noilor termeni științifici, a limbajului utilizat în
definiții și implicațiile înțelegerii anterioare bazate pe utilizarea de zi cu zi. 2
Înțelegerea ascultării cuprinde multiplele procese implicate în înțelegerea și decodificarea limbii

1

https://www.weforum.org/agenda/2015/06/why-language-is-so-important-in-science-teaching/
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/science/continuum/Pages/scilang.aspx

2
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vorbite. Acestea includ recunoașterea sunetelor de vorbire, înțelegerea semnificației cuvintelor
individuale și / sau înțelegerea sintaxei propozițiilor în care acestea sunt prezentate. 3
Ascultarea înțelegerii este capacitatea de a cunoaște cuvintele care auzite și de a relaționa
cu ele cumva, pe baza cunoștințelor și experiențelor anterioare. O înțelegere bună a ascultării
permite ascultătorului să înțeleagă informațiile care îi sunt prezentate, să și le amintească, și
chiar să le discute și să le prezinte în cuvintele sale.
Înțelegerea ascultării se referă, de asemenea, la recunoașterea elementelor ritmicomelodice ale discursului - accentul, intonația, lungimea vocalelor etc., precum și la formularea
unor concluzii relevante bazate pe context, pe cunoștințele din lumea reală și pe atributele
vorbitorului (de exemplu, la ce informații are acces vorbitorul și despre ce este probabil să
vorbească). Pentru mai un discurs mai lung, înțelegerea ascultării implică, de asemenea, o
memorie activă pentru a urmări relațiile cauzale exprimate în discurs. 4
Ascultarea este abilitatea de a înțelege pe deplin un mesaj pe care o persoană care vorbește
sau care citește cu voce tare dorește să îl redea. Ascultarea este o parte importantă a procesului
de comunicare și educație. Potrivit lui Güneș (2007: 74), ascultarea nu se face doar pentru a
stabili comunicarea, dar în același timp dezvoltă învățarea, înțelegerea și abilitățile mentale.
Conform acestui fapt, ascultarea nu este doar procesul de a auzi sunetele corect. Ascultarea este
întreaga activitate mentală realizată pentru a înțelege ceea ce se aude. Adică ascultarea
înseamnă a selecta ceea ce este auzit, a organiza informația, a integra ceea ce este transferat de
vorbitor cu cunoștințe de fond și de a le structura mental. Ascultarea în comunicarea
educațională include urmărirea și perceperea cu atenție a mesajelor trimise de vorbitor către
ascultător și decodarea acestora prin aplicarea experiențelor relevante aflate în memorie.
Deoarece majoritatea învățării se bazează pe explicații verbale, capacitatea de a asculta este o
abilitate de comunicare atât pentru profesor, cât și pentru elev (Başaran, 2005: 433).
Pentru a stabili o comunicare sănătoasă și a realiza o învățare eficientă, este necesar să știm
cum să ascultăm. Ascultarea nu înseamnă doar înțelege*rea, informarea și aprecierea, ci e un
act de politețe. Atât în viața de zi cu zi, cât și în viața profesională și în viața socială, stabilirea
unui mediu sănătos și bun depinde de prezența oamenilor care știu să asculte (Koç, Müftüoğlu
et al., 1998: 55). Antrenarea ascultării începe de la vârste fragede și este un proces care acoperă
toate perioadele de învățare ale unui individ. Obiceiul de ascultare pe care elevul îl dobândește
în anii școlii preșcolare și primare ar trebui să fie îmbunătățit mai mult prin intermediul unor
informații noi care ar trebui oferite și al unor noi practici care trebuie exersate la nivelul liceului
deoarece un bun obicei de ascultare ar trebui să fie unul dintre caracteristicile distincte ale
personalității sale. (Yılmaz, 2007: 50). 5

3
Nadig A. (2013) Listening Comprehension. In: Volkmar F.R. (eds) Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Springer, New York,
NY
4
There again.
5
Gulec, S., Durmus, N., A Study Aiming To Develop Listening Skills Of Elementary Second Grade Students

(footnote continued)
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2. Dificultatea vorbirii în limbaj științific la clasă și de ce există o nevoie de a dezvolta
înțelegerea ascultării la elevi
Cuvintele care cuprind limbajul științific de la clasă se împart în două componente largi:
•
conceptele tehnice - care sunt specifice unui subiect sau discipline științifice:
fotosinteză, respirație și gene din biologie, impuls, capacitate și tensiune în fizică, atomi,
elemente și cationi în chimie
•
componenta non-tehnică este alcătuită din cuvinte non-tehnice și definește sau dă
identitate limbii speciale folosite pentru învățare și predare într-o clasă sau într-un text științific.
Unele dintre aceste cuvinte non-tehnice dau identitate anumitor discipline științifice în care sunt
folosite pentru a întrupa un concept deosebit de important pentru un proces de învățare în
disciplina științifică specifică: "reacție" în chimie, "diversitate" în biologie și "dezintegrare"
fizică. 6
Folosite cu rol de termen științifici, cuvintele de zi cu zi obțin noi înțelesuri. Ele devin
cuvinte științifice. Unele cuvinte precum "a defini" și "a explica" sunt folosite în loc de "a spune",
în timp ce cuvinte non-tehnice precum "a calcula" și " a prezice" sunt folosite în locul lui "a
gândi".
De exemplu, elevii sunt deja foarte familiarizați cu termenul de "gaz", așa cum este folosit
pentru a descrie o gamă de combustibili (de exemplu, gaz de camping, gaz petrolier, sticle de gaz
BBQ sau combustibil GPL). Termenul poate fi, de asemenea, utilizat pentru a descrie gazele
naturale folosite în locuințe pentru gătit sau pentru încălzirea spațiului. Cuvântul "gaz" în toate
aceste contexte este folosit pentru a descrie un combustibil inflamabil care este ars pentru a
genera căldură. Este de așteptat ca această utilizare obișnuită a cuvântului să ducă la o anumită
confuzie atunci când este introdusă utilizarea științifică a cuvântului. Este bine documentat
faptul că din cele trei stări generale ale materiei, gazele sunt cel mai puțin înțelese de către
elevi. Atunci când majoritatea studenților sunt rugați să dea exemple de gaze, ei oferă în mod
invariabil numai utilizările gazelor, și anume, fac legături puternice cu flăcările de gaz și ardere.
Elevii mai mici, de exemplu, nu definesc adesea aerul ca gaz, deoarece un gaz este perceput ca
ceva care este combustibil și aerul nu este. 7
Cum arată limbajul științific? 8
(Următorul tabel reprezintă exemple de limbaj ce poate fi întâlnit în textele tradițional
științifice. Cu toate acestea textele științifice, ca toate celelalte, sunt de tot felul; stilul este
divers și în constantă schimbare și dezvoltare.)

Organizarea textului

Exemplu

Structura textului
Șopârla își folosește coada detașabilă în
Informația este prezentată într-o ordine două moduri. Își lasă coada să cadă dacă un

Procedia - Social and Behavioral Sciences 191 ( 2015 ) 103 – 109
6

https://www.weforum.org/agenda/2015/06/why-language-is-so-important-in-science-teaching/
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/science/continuum/Pages/scilang.aspx
8
https://arbs.nzcer.org.nz/language-science-specialised-language
7
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logică unde sensul este construit pas cu pas.

prădător o prinde și dacă un prădător e prin
preajmă.
Evaporarea apare atunci când apa este
încălzită. Acest lucru presupune…

Connectives
Șopârla își folosește coada detașabilă în
Conectorii leagă ideile astfel încât două moduri. Își lasă coada să cadă dacă un
cunoașterea să se formeze și să fie justificată. prădător o prinde și dacă un prădător e prin
Locul conectorilor într-o propoziție variază.
preajmă.
Evaporarea apare atunci când apa este
încălzită. Acest lucru presupune…
Alți conectori au scopul de a clarifica, a
conecta ideile, de a prezenta o condiție sau o
concesiune.
Caracteristicile limbajului
Limbaj tehnic
Cuvintele tehnice sunt specifice unei teme,
domeniu sau discipline academice anume.
Aceste cuvinte, i.e., cu un anumit sens științific,
sunt de cele mai multe ori rare în alte contexte.
Cuvinte generale care au și alte sensuri
științifice.

Exemple
Indigen, podocarp, regenerare; periclitat,
bază de date, mostre de ADN, înotătoarele
dorsale, habitate, delfinul lui Hector,
specii, poluarea provocată de curenți de apă ;
CO2; soluție, tabel periodic.
Potențial, deșeu, soluție.

Limbaj academic:
Afecta, analiza, evalua, concept, conclude,
Cuvintele academice sunt comune unei ulterior, defini, design, estima, formula,
game largi de discipline academice.
identifica, indica, interpreta, major, metodă,
proces, resursă, relevant, selecta, similar,
specific, teorie, transfer, varia.
Limbaj condensat:
Informația este dens împachetată, de ex.,
multe idei sunt împachetate în doar o mică
porțiune de text.
Nominalizarea condensează informația
eliminând informații privind persoana și
câteodată alte detalii precum timpul. Este un
process prin care verbele, și câteodată
adjectivele, devin substantive.

"Ploaia puternică provoacă apa să urce și
să curgă peste mal " (un exemplu al utilizării
limbajului de zi cu zi de către un copil pentru a
explica un proces) este tranformat "Ploaia
puternică cauzează inundații" (un exemplu de
limbaj condensat).
("…ploaia puternică provoacă apa să urce
și să curgă peste mal " este scrisă folosind în
principal fraze verbale– "să urce puternic" și
"să curgă peste"; "inundație" este un
substantiv ).
În acest exemplu, o explicație lungă este
tranformată într-un simplu substantiv –
"inundație".

Factual și obiectiv:
Balenele de sud nu au dinți. În schimb au
Focusul este pe lucruri și procese. Gândurile un filtru, numit fanon sau os de balenă, care...
oamenilor, sentimentele și opiniile nu sunt de
obicei de interes. Pronume personale precum
"asta" și "ei" sunt destul de comune, în special
în rapoarte științifice, dar "ea", "el", "noi", "eu",
http://goscience.com

61

GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209
și "tu", nu sunt.
Voce pasivă:
Vocea pasivă se concentrează pe acțiune,
nu pe subiectul ei.
Subiectul unei clauze exercită acțiunea (sau
o stare) a verbului, de ex., subiectul este ținta
acțiunii.
Prin contrast, vocea activă este acolo unde
subiectul este agentul sau actorul verbului.

Bicarbonatul de sodiu și oțetul [subiect] au
fost amestecate [verb], deci bicarbonatul de
sodiu și oțetul primesc acțiunea verbului și
anume prin faptul că au fost amestecate.
Noi [subiect] amerstecăm bicarbonatul de
sodiu și oțetul [verb] deci, "noi" (elevii)
suntem agenții sau actorii verbului prin faptul
că elevii amestecă bicarbonatul de sodiu și
oțetul.

Verbe precum "a face" și "a lega "
Verbe precum "a face" exprimă acțiunea și
întâmplările dintr-un text. Verbe precum "a
lega" leagă diverse părți de informație. Acest tip
de verbe sunt comune în textele științifice.
Verbele conștiinței interne precum a simți, a
gândi, a crede, a vedea, nu sunt.

Verbe de tip "a face", de ex. Șopârlele fug
ori de câte ori un inamic se apropie de ele.
("fug" și "se apropie" sunt grupuri de verbe.)
Verbe de tip "a lega", de ex. Leii de mare
Hooker's sunt nativi Noii Zeelande ("sunt"
leagă " Leii de mare Hooker's" cu " nativi Noii
Zeelande") și de exemplu “ Furnicile au șase
picioare”(“au ” leagă “furnici” cu “picioare”).

De ce adresăm nevoia de a dezvolta înțelegerea ascultării: deoarece elevii au nevoie nu doar
să învețe vocabulary specializat dar trebuie să înțeleagă cum se combină cuvintele și când
trebuie să folosească un anume mod de a comunica. În timp ce vorbesc la clasă profesorii
trebuie să ajute elevii să construiască legături între metodele cunoscute și familiar de a folosi
limbajul și formele sale de întrebuințare în contexte academice/științifice.
Când elevii vin la școală, aceștia sunt deja fluenți în multe tipuri de discurs: limbajul de joacă,
limbajul evenimentelor de familie, limbajul pentru mese, și așa mai departe. La clasă, elevii sunt
expuși unui nou tip de discurs, cel academic. Discursul academic științific reprezintă un mod de
gândire și de cunoaștere particular (Gee 2004; Halliday & Martin, 1993; Lemke, 1990; Ogborn,
Kress, Martins, & MacGillicuddy, 1996), și deci un limbaj particular pentru transmiterea ideilor.
(Goldman & Bisanz, 2002; Halliday & Martin, 1993).
Concret, studiile arată că textele academic științifice exprimă idei științifice care sunt
canonice și teoretice și care fac referire la clase generale de obiecte și nu clase particulare, iar
aceste texte tind să sublinieze relațiile de clasificare și conxiunile logice dintre termenii generali
și procese (Lemke, 1990). Spre deosebire de discursurile de zi cu zi, discursul academic științific
este caracterizat de elemente specifice precum prezentări, descrierea atributelor, evenimente
caracteristice, comparația, idei experimentale, rezultate, rezumate finale, (Pappas, 2006), și
explicații (Lemke, 1990; Ogborn et al., 1996), cât și caracteristici lingvistice precum substantive
generale, verbe la timpul prezent, nominalizări, vocabular tehnic (Halliday, 2004; Halliday &
Martin, 1993; Hasan, 1985). De asemenea, textele academic științifice sunt scrise la o distanță ce
presupune autoritate față de cititor (Christie, 1989) într-un registru serios (Wollman-Bonilla,
2000) ce preclude utilizarea limbajului familiar, de zi cu zi. Faptele sunt prezentate obiectiv, fără
specificări explicite asupra opiniei autorului în cee ace privește importanței faptelor.
Fluența într-un limbaj specializat precum discursul științific presupune cunoașterea
receptivă și cunoașterea expresivă a modelelor lingvistice și a cuvintelor. Cunoașterea receptivă
se referă la abilitatea elevilor de a înțelege, într-o anumită măsură, un cuvânt pe care î laud (sau
citesc). Cunoașterea expresivă se referă la abilitatea elevilor să folosească acel termen în vorbire
sau în scris pentru a comunica idei știițifice. De multe ori în cadrul instrucțiunilor oferite la clasă,
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cunoașterea receptivă primește mai multă atenție decât cunoașterea expresivă. Pe de o parte,
se pune mai mult accent pe citit și înțelegere decât pe vorbit și scris. De asemenea, e un effort
mai mare măsurarea (testarea) cunoașterii expressive decât a cunoașterii receptive. De obicei,
evaluarea limbajului se limitează la măsurarea abilității elevilor de a define termenii de
vocabular sau de a selecta o definiție corectă dintre patru termeni, iar acest tip de evaluare nu
adresează direct abilitatea elevilor de a folosi un anume tip de vocabular pentru a-și comunica
ideile. Cu toate acestea, aceasta este o abilitate foarte importantă legată de înțelegerea textului
științific – dacă elevii nu înțeleg concepte, e foarte dificil să își exprime sau să își comunice
cunoașterea științifică cu alții și cu atât mai puțin să o folosească în mod practic în situațiile de zi
cu zi, ce ar putea să necesite folosirea acestui tip de cunoaștere.
1. Dezvoltarea înțelegerii orale
În procesul de dezvoltare a înțelegerii orale am considerat câteva idei importante ce
necesită a fi luate în considerare în educație; acestea sunt: cum pot profesorii să influențeze
procesul; ce strategii ar putea aceștia adopta și care ar fi instrumentele pedagogice ce ar fi cele
mai eficiente în proces.
1.1 Rolul profesorului la clasă
Atunci când elevi sunt expuși la idei științifice, unul dintre cele mai importante roluri ale
profesorului este de a înțelege lumea înconjurătoare–acesta presupune folosirea și dezvoltarea
limbajului de comunicare a sensului. Clasa este o arenă importantă în care atât limbajul
academic cât și abilitățile lingvistice “de zi cu zi” pot și trebuie dezvoltate. Există o recunoaștere
crescândă a importanței dezvoltării “limbajului de uz curent,” cu scopul de a crea înțelegerea și
comunicarea ideilor, mai degrabă decât ca un obiectiv izolat prin care este dezvoltat într-un mod
decontextualizat vocabularul științific.
Ca înțelegerea orală să fie îmbunătățită la școală, anumite cerințe trebuie satisfăcute.
Acestea sunt:
• Un nivel de pregătire;
• atenție
• îndrumarea profesorului.
Înainte de începerea lecției, elevii ar trebui să fie pregătiți să asculte. Fiecare profesor poate
face acest lucru într-un anumit mod (o întrebare sau o anecdotă privind un anumit subiect, etc.).
Captivarea atenției elevilor spre un anumit subiect este o cerință de bază pentru o ascultare
eficientă. Este dificil pentru un elev ce este distras să înțeleagă ceea ce ascultă. (Umagan, 2007:
155). 9
Atunci când oamenii sunt implicați în știință, limbajul de comunicare folosit este precis și
consecvent. Știința de multe ori introduce termeni tehnici cu anumite înțelesuri și de asemenea
oferă înțeles științific cuvintelor ce ar putea avea alt sens în limbajul de zi cu zi.
Limbajul științific este folosit de către profesori în două moduri de bază:
• Folosind fraze sau cuvinte științifice specifice unei anumite discipline: fraze științifice
specifice unei discipline constau din termeni folosiți în obiectele științifice și poată sensuri
științifice, fapt ce le face utile în comunicarea cu alți fizicieni, chimiști, biologi, etc. despre
cercetare. Cu toate acestea, diverse nivele de cunoaștere pre-existentă sunt necesare pentru o
înțelegere completă a sensului științific din spatele frazei. Specialiștii (profesorii de științe,

9

Gulec, S., Durmus, N., A Study Aiming To Develop Listening Skills Of Elementary Second Grade Students
Procedia - Social and Behavioral Sciences 191 ( 2015 ) 103 – 109

http://goscience.com

63

GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209
cercetătorii) adeseori folosesc fraze specifice științelor atunci când introduc un subiect anume,
sau în mijlocul descrierii cercetării lor, atunci când folosesc o strategie de explicare a jargonului
și introduc cuvinte de jargon în proces. Frazele științifice ce sunt specifice unor discipline pot fi
caracterizate prin nivelul academic la care acea persoană se afla atunci când a fost introdusă la
acel termen sau termeni.
• Prin fraze sau cuvinte științifice hibride: frazele științifice hibride presupun folosirea
cuvintelor sau frazelor care pot avea atât sensuri științifice cât și de zi cu zi. Incluse în această
categorie sunt instanțele în care profesorii folosesc sensul uzual al unui cuvânt dar și instanțele
în care profesorii folosesc un cuvânt care de multe ori este folosit în contexte științifice, dar pe
care îl folosesc într-un mod lejer, nu ca făcând parte dintr-o definiție provenită din descrierea
cercetării. Această categorie de limbaj științific este complex și are un potential de impact înalt –
comunicarea către public poate fi obstrucționat în feluri subtile dar cruciale de către fizicienii ce
“accidental” folosesc termeni științifici care ar putea avea sensuri științifice nontriviale. 10
Atunci când trebuie considerată introducerea unor noi cuvinte științifice elevilor, profesorii
ar trebui să ia în considerare răspunsurile lor la următoarele întrebări:
• Este acest cuvânt important? – Este acest cuvânt în uz frecvent și are importanță
științifică pentru elevi? Termenul ‘orogen’ are un sens științific precis dar va fi utilizarea lui utilă
elevilor la acest nivel?
• Va contribui în vreun fel la înțelegerea elevilor dacă este folosit? – De multe ori sensul
unui cuvânt este construit de către elevi prin folosirea lui frecventă și prin testarea aplicării sale
corecte în contexte noi.
• Trebuie să cunoască elevul acest cuvânt nou? – Diferența dintre termeni precum
‘greutate’ și ‘masă’ e un exemplu bun de termeni care ar trebui folosiți atunci când sunt adecvați
din punct de vedere conceptul pentru elev.
• Ar fi insistarea pe acest cuvânt utilă copilului? – Termenul ‘topire’ descrie o schimbare
de stare care are aplicații utile în diverse context; este important pentru elevi pentru că astfel
pot înlocui o descriere lungă cu un singur cuvânt. Studiu: Harlen (1993) 11
1.2 Strategii pentru îmbunătățirea înțelegerii orale
Aici vom discuta câteva strategii și abordări care pot fi utile în îmbunătățirea înțelegerii orale
a elevilor la clasă. Acestea sunt împărțite în două grupuri:
1.2.1

Strategii de transmitere a sensului

2. Strategii de transmitere a sensului
Analogia
Vorbitorul creează paralele între cuvântul științific ce trebuie explicat și
alt concept ce se presupune a fi mai familiar.
Ilustrarea
Vorbitorul oferă diverse exemple pentru a ilustra un concept.
Explicația
Încercarea vorbitorului de a define un jargon științific pe care îl folosește.
Colocvialism
O simplificare a unui termen științific în limbaj uzual ce nu are un înțeles
ul
științific precis.
Sursa: Hinko, K., Seneca, J., Finkelstein, N., Use of Scientific Language by University Physics
Students Communicating to the Public
10
Use of Scientific Language by University Physics Students Communicating to the Public
Hinko, K., Seneca, J., Finkelstein, N.,
https://www.colorado.edu/physics/PISEC/PDFs/PERC14_Hinko.pdf
11
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/science/continuum/Pages/scilang.aspx
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Analogia: Elevii fac paralele între cercetarea lor și o situație pe care ei o percep a ca fiind
familiară publicului, referindu-se la asemănări pentru a oferi o imagine a unui construct științific
complex. Uneori analogia se referă la un singur concept, iar alteori este folosită ca un dispozitiv
de încadrare pentru întreaga descriere a cercetării. Un exemplu este:
“Știm cum interacționeză moleculele lansându-le din laser și apoi încercând să descifrăm
cum erau original [...] ca și când am juca popice și am încerca să punem popicele înapoi în
funcție de locul în care au căzut inițial.”
Ilustrarea: Vorbitorul clarifică un cuvânt științific dintr-o anumită disciplină oferindu-i unul
sau mai multe exemple ale unor scenarii familiare ce pot fi comparate în termeni de scop și
magnitudine. Frazele ilustrative diferă de analogii prin faptul că sunt comparații directe și
împărtășesc aceleaști proprietăți cu fraza originală – de exemplu, descrierea gradului de răceală
a unui obiect enumerând alte obiecte reci. Exemplele includ:
“Când zic subțire mă refer mai subțire decât un fir de păr omenesc, chiar mai subțire decât o
miime din acesta.”
“[...] dacă ar fi să luați zece Antarctici, să le puneți împreună și să le băgați într-un
congelator, ar fi cu mult mai frig decât e acum.”
Explicația: Vorbitorul încearcă să ofere o descriere a caracteristicilor sau a mecanismelor din
spatele unui concept specific anumitei discipline. Această explicație este de multe ori oferită ca
definiție a cuvântului sau a frazei. Explicațiile diferă de analogii și ilustrații prin faptul că nu sunt
explicit comparative. Exemple sunt:
“Vidul este în esență un spațiu fără aer”
“Iau molecule, ce sunt doar mici (...) grupuri de atomi puși împreună”
Colocvialism: Vorbitorul folosește un limbaj informal pentru a descrie fraze științifice
specifice unei discipline în locul unei terminologii mai precise. Verbele sau adjectivele ce sunt
familiare publicului sunt folosite în loc. Exemple sunt:
“ [...] acesta e doar un cuvânt mai mare folosit pentru a spune că iluminăm obiecte cu
laserul și vedem ce se întâmplă.”
“[...] acei atomi se vor zbânțui în material.”
3.2.2. Strategii pentru a îmbunătăți atenția elevilor față de cuvintele rostite;
TEATRUL: Una dintre metodele cele mai frecvent utilizate în antrenarea ascultării este
teatrul. Teatrul în sine este o arie educațională în dezvoltarea și antrenarea unui copil dar în
același timp o metodă eficientă de dezvoltare a creativității (Bayram et al., 2004: 7). Folosirea
teatrului la clasă este o strategie foarte bună de a exersa abilitățile de ascultare. Aici sunt niște
exemple ale unor exerciții de ascultare activă pe care profesorul de științe le poate folosi:
• Mimatul: rugați un elev să vină în fața clasei și instruiți-l/o să înceapă o conversație cu
dumneavoastră pe o temă. Ar fi util să îi oferiți o temă: Ce ai făcut în ultima oră de știință? Care
este conceptul tău științific favorit și de ce? În timp ce elevul vorbește, mimați diferența dintre
un ascultător distrat și unul activ (folosind indicatorii nonverbali și expresiile verbale specifice).
Apoi, rugați elevul să compare cum a fost să vorbească cu cineva distrat față de vorbitul cu
cineva care ascultă activ?
• Împărtășirea unei povești: Acest lucru poate fi făcut sub forma unei discuții de grup, sau
puteți să împărțiți elevii în grupuri de câte patru pentru a face lucrurile să fie mai lejere. Rugați
elevii să împărtășească o poveste despre cum s-au simțit atunci când au realizat că nu sunt
ascultați. Care a fost situația? Care a fost rezultatul? Cum este să te simți ca și cum nu ești
ascultat/ă?
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Variațiune: Împărțiți elevii în perechi. O persoană își spune povestea, celălalt ascultă.
După un minut, opriți grupul și rugați câțiva ascultători să parafrazeze povestea vorbitorului.
Cât de atent ascultau?
• Variațiune: Faceți acest lucru ca o scenă de grup. Împărțiți elevii în grupe și rugați-I să
creeze o scenă în care un personaj vrea să fie ascultat iar alt personaj nu îl ascultă. Dacă elevii au
probleme să inventeze o astfel de situație, sugerați un scenariu ce include un părinte/un
adolescent sau un profesor/elev.
• Variațiune : Rugați un grup de voluntari să creeze o scenă improvizată. Puneți unul
dintre volutari deoparte și instruiți-l să nu-i asculte pe colegii săi și să reacționeze în consecință.
Apoi, discutați cu clasa cum e să încerce să interpreteze ceva alături de cineva care nu ascultă.
• Învățați despre: Elevii se ascultă reciproc în grupuri și apoi reproduc ceea ce au învățat.
Împărțiți elevii în grupuri de câte trei. Fiecare grup decide cine e A, B & C. Rugați-l pe A să
înceapă. El/ea are la dispoziție 30 secunde să vorbească cu B despre explicațiile sale asupra
conceptelor științifice pe care le consideră cele mai interesante: grupuri de animale,
experimente de fizică ce îi plac, compuși chimici folosiți acasă, etc. La finalul acelor 30 secude, B
se întoarce spre C și îi zice ceea ce a reținut din cele spuse de A. B atunci îi descrie lui C despre
lucrurile lui favorite timp de 30 secunde. La finalul acestora, C se întoarce spre A și îi spune lui A
tot ce a reținut despre lucrurile favorite ale lui B. Acest ciclu se repeat cu C vorbind cu A, și apoi
cu A reproducându-I lui B.
• Sfârșitul lumii: Stați într-un cerc. Începeți cu un cuvânt – “Celulă.”
Persoane de lângă tine trebuie să vină cu un cuvânt ce începe cu ultima literă a primului
cuvânt– “Laser.” Următoarea persoană face același lucru– “Reacție.” Elevii trebuie să asculte și
să răspundă. Începeți lent și gradual accelerați. Setați un cronometru (1 sau 2 minute) și vedeți
cu câte cuvinte puteți veni în acel interval. Puteți de asemenea începe acest exercițiu cu grupuri
mai mici de câte 4 sau 5 la început, lucru ce e mai lejer pentru elevi neinițiați în metodele
dramatice.
• Creați o poveste: Scopul este de a crea o poveste naturală între diverși jucători. Rugați
un grup între 6 și 10 elevi să se alinieze. Începeți prin a face sugestii publicului. (“Aș vrea să îmi
oferiți titlul unei povești care nu a fost niciodată scrisă …”). După ce primiți sugestia (de ex. “Cea
mai bună oră de știință”), repetați-o – astfel vă asigurați că jucătorii au auzit-o. Dirijorul arată
spre un jucător care începe să spună o poveste și care continuă să vorbească pând când dirijorul
indică spre altcineva. Rugați următorul jucător să continue de unde a termiant ultimul
improvizator- rugați-i să facă totul cât mai natural cu putință (chiar dacă e mijlocul unui cuvânt
sau al unei propoziții). Continuați să indicați spre diverși jucători pând când simțiți că povestea e
gata.
DICTAREA: Dictarea este una dintre activitățile ce trebuie făcute pentru a dezvolta abilitatea
elevilor de a asculta. Elevii trebuie să asculte la dictare. Citirea unui text pentru dictare,
împărțindu-l în lungimi adecvate și repetând pasajele citite e benefic pentru elevi pentru a-și
putea focalize atenția. (Kocaadam, 2011: 15). În timul ascultării, elevii ar trebui să își imagineze
în minte ceea ce aud, de asemenea. Multe povești include detalii bogate și expresii descriptive.
Copiii ar trebui să creeze imagini mentale gândindu-se la cele auzite, și apoi să le poată redea pe
hârtie de asemenea. (Yılmaz, 2007: 59). În dezvoltarea abilităților de ascultare a elevilor, hărțile
de poveste ar trebui să fie îmbunătățite totodată. O hartă de povesteinclude diagrame prin care
personajele și conceptele de întâmplare, timp și spațiu din poveste sunt asociate unele cu altele.
O hartă de poveste pregătită la bun început este distribuită elevilor după ce le este cerut să
•
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asculte povestea și sunt rugați să completeze diagrama. Astfel, atât dezvoltarea abilităților de
ascultare la elevi, cât și de învățarea de durată pot fi obținute. 12
JOCURILE DE CUVINTE 13
Timpul de discuție: Este important de a promova dialogul între elevi deoarece aceștia au
conversații instructive. Trebuie să livrăm elevilor oportunitatea de a folosi limbajul colocvial și să
traducă dintr-un registru în altul folosind termeni științifici și tehnici. Putem folosi această
strategie, numită interlingvism, pentru a discuta explicațiile experiențelor elevilor la clasă. De
exemplu:
Elev: “Puntem acest praf omogen în pungă împreună cu acest praf mai aspru și punga s-a
ridicat și s-a încălzit.”
Profesor: “Am amestecat bicarbonate de sodiu și clorură de calciu cu apă, combinație ce a
rezultat în crearea unui gaz iar căldură a fost emanată.”
Cercetător: "Combinația dintre bicarbonatul de sodiu și clorura de calciu este o reacție
exotermă rezultând produse: clorură de sodiu, carbonat de calciu și dioxid de carbon".
Instrucțiuni de furnizare: putem sprijini procesarea informațiilor de către elevi prin
completarea informațiilor auditive cu indicii vizuale. Când putem oferi studenților experiențe
multi-senzoriale, îi ajutăm pe toți elevii. Instrucțiunile ar trebui să fie furnizate utilizând o
varietate de materiale de suport vizuale sau fonice:
• desene, diagrame și imagini pentru a susține cuvântul vorbit
• instrucțiuni scrise pe cartoane sau tablă interactivă împreună cu instrucțiuni verbale
• Exemple pregătote de dinainte pentru a completa instrucțiunile scrise de laborator
• instrucțiuni înregistrate pe support auditiv, alături de instrucțiuni scrise
• imagini cu cuvinte în etapele procedurilor de laborator pe care studenții le pot urmări
Carduri cu caracter științific: Cardurile cu texte ajută elevii să interacționeze cu cuvinte și cu
sensurile lor. Profesorii pot crea carduri cu caracter științific scriind afirmații privind anumite
concepte științifice pe aceste carduri. Lucrând individual sau în echipe mici, elevi discută
afirmațiile înainte de a le sorta. Un număr de diverse formate pot fi folosite.:
• Cardurile adevărat/fals. Aceste carduri includ afirmații extrase din text. Elevii sortează
cardurile în categorii de adevărat/fals. De exemplu, când se predă o unitate despre plante,
folosiți astfel de afirmații precum: “Plantele folosesc lumina de la soare pentru fotosinteză”
(adevărat) și “Plantele depend de animale pentru mâncare” (fals).
• Cardurile de acord/nu de acord. Acest format merge bine pentru temele mai valoroase
sau mai controversate. O afirmație (inclusiv vocabularul adecvat) este scrisă pe fiecare card.
Elevii sortează cardurile în trei categorii: “de acord,” “nu sunt de acord,” sau “nu sunt sigur/ă.”
• Perechi potrivite. Elevilor li se oferă un teanc de carduri și sunt rugați să potrivească un
termen cu funcția sa asociată, cu un simbol, cu un nume științific, etc. De exemplu, un teanc s-ar
putea să include carduri cu numele unor părți ale corpului iar altele cu funcțiile părților corpului.
Elevii fac perechi între acele părți și funcțiile lor adecvate. Alte teme de potrivire ar putea fi:
o Părți ale unui dispozitiv și funcțiile sale (e.g. aparate simple)
o Tipuri de dinți și funcțiile lor pentru clasificarea animalelor
o nume comune și nume științifice
o materiale și utilizările sale comune
o termeni tehnici, sens, imagine
12

Gulec, S., Durmus, N., A Study Aiming To Develop Listening Skills Of Elementary Second Grade Students
Procedia - Social and Behavioral Sciences 191 ( 2015 ) 103 – 109
13
Carrier, S., Effective strategies for teaching science vocabulary
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o nume chimic și simbol
• Secvențierea. Pentru conceptele ciclice precum ciclul apei în natură sau anotimpurile,
creați un card pentru fiecare stagiu al ciclului. Rugați elevii să aranjeze cardurile într-un format
cyclic pentru a reprezenta stagiile ciclului. Exemple precum:
o ou, larvă, pupă, adult
o primăvară, vară, toamnă, iarnă
o evaporare, condens, precipitație, solidificare
• Un set de carduri ce denumește vertebratele, de exemplu, și altul cu caracteristici ale
fiecărui grup – o caracteristică de card:
Vertebrate

Caracteristici

Păsări
Reptile
Amfibieni
Mamifere
Pești

pene, cioc, depun ouă
solzi, sânge rece, ouă tari
Sânge rece, cicluri de viață în apă/pe pământ
blană, sânge cald, mamele furnizează lapte puilor
branhii, sânge rece

Aceste carduri pot fi folosite în două moduri foarte diferite: 1) Oferiți câte un card fiecărui
elev, și rugați-l să îl identifice pe celălalt elev ce aparține grupului. 2) Amestecați cardurile și
rugați elevii să lucreze în grupe mici pentru a sorta caracteristicile în grupele adecvate. Exemple
adiționale pentru această strategie includ:
• aparate simple și exemple din fiecare
• tipuri de insecte și caracteristici din fiecare
• ecosistemele și plante și animele ce trăiesc în fiecare dintre acestea
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CHAPTER 5: Îmbunătățirea înțelegerii în educația în domeniul disciplinelor
de științe prin utilizarea analogiilor vizuale
Rezultatele studiului PISA arată că abilitățile
științifice ale tinerilor de 15 ani din Uniunea
Europeană s-au înrăutățit în ultimii ani ai
studiului (Eurydice).
Aceste rezultate negative au o parte justificată
în dezinteresul cunoscut pe care studenții îl
manifestă față de știință și învățare. Unele
cauze pot fi: o educație științifică în care
aspectele cele mai conceptuale continuă să fie
centrul, lipsa muncii experimentale și
conținutul curricular necorespunzător, care nu
face mai nimic pentru a trezi interesul copiilor
(Murphy & Beggs, 2003).
Prin urmare, este necesar ca disciplinele
științifice să fie contextualizate cu elemente
care sunt familiare studenților de liceu. Cum
putem face acest lucru? Putem introduce în
clasele noastre: relația dintre știință și
tehnologie cu viața de zi cu zi; aplicații
practice și încercarea de a conecta știința
studiată cu problemele lumii reale, cu mediul
și cu societatea; interacțiuni între mediul
știintific-mediul înconjurător.
În cele din urmă, putem folosi o strategie care
permite asocierea ușoară a cunoștințelor familiare cu noile cunoștințe științifice (baza
constructivismului) prin probleme de familie pentru orice student. De zeci de ani, Lewis (1933) a
concluzionat cu privire la necesitatea reprezentată de utilizarea analogiilor în predarea
disciplinei științifice. De aceea vom continua studiul analogiilor în acest tip de învățare.

CE SUNT ANALOGIILE?
O analogie este o asemănare între concepte. Analogiile pot ajuta studenții să construiască
punți conceptuale între ceea ce este familiar și ceea ce este nou. Deseori, noile concepte
reprezintă sisteme complexe, greu de vizualizat, cu părți interactive (de exemplu, o celulă, un
ecosistem, fotosinteza).
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Analogiile pot servi ca "modele mentale" timpurii pe care elevii le pot folosi pentru a forma
înțelegeri limitate, dar semnificative, ale unor concepte complexe. Analogiile pot juca un rol
important în a ajuta elevii să-și construiască propriile cunoștințe, un proces care este încurajat în
standarde și în concordanță cu o viziune constructivă a învățării. Pe măsură ce studenții se
dezvoltă cognitiv și învață mai multă știință, ei vor evolua dincolo de aceste analogii simple,
adoptând modele sofisticate și mai puternice.
Când elevii studiază concepte noi, învățarea semnificativă se realizează atunci când găsesc și
vizualizează legăturile dintre un context nou învățat și ceea ce deja știu. Acest lucru este
deosebit de important în învățarea anchetelor în care conexiunile sunt construite între contexte
științifice familiare și non-intuitive.
În cazul în care analogiile sunt adecvate, ele promovează învățarea conceptuală deoarece
încurajează elevii să construiască legături între cunoștințele și experiențele familiare din trecut și
contexte și probleme noi.
O analogie este o comparație a asemănărilor dintre două concepte. Conceptul familiar este
numit conceptul analogic, iar conceptul neclar este conceptul țintă. Atât analogul, cât și ținta au
caracteristici (numite și atribute). În cazul în care analogul și țintă au caracteristici similare, se
poate face o analogie între ele. O comparație sistematică, verbală sau vizuală, între
caracteristicile analogului și țintă este numită cartografiere. O reprezentare conceptuală a unei
analogii, cu părțile componente ale acesteia, apare în figura 1.

Analogie

Concept analog

caracteristica 1
caracteristica 2
caracteristica 3
caracteristica n

Concept țintă

caracteristica 1
caracteristica 2
caracteristica 3
caracteristica n

Figura 1. O reprezentare conceptuală a unei analogii, cu părțile componente ale acesteia.
Analogiile sunt o resursă folosită frecvent în viața de zi cu zi și în școală, atunci când
profesorul, de exemplu, folosește o idee cunoscută și familiară pentru ca elevul să înțeleagă o
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nouă idee complexă. Pentru aceeași familiaritate și scop, analogiile sunt recomandate ca
instrumente de predare și favorizează vizualizarea conceptelor științifice care sunt, în
majoritatea cazurilor, prea abstracte pentru înțelegerea elevilor.
Folosirea unor analogii familiare pentru elevi (ca și alte exemple) ajută nu numai la
facilitarea învățării științei, ci și la demonstrarea implicării științei în multe domenii ale vieții de
zi cu zi.
Folosirea analogiilor este în concordanță cu abordarea constructiviste a predării. Una dintre
cerințele didactice ale analogiilor constructiviste este luată în considerare și de cunoștințele
anterioare ale studenților. Pentru ca învățarea să aibă sens, este necesar ca noile cunoștințe să
fie "construite" pe cele pe care le deține deja, iar relația stabilită de profesor între cunoașterea
prealabilă a elevilor și cunoștințele noi este tocmai esența analogiei.
Pe scurt, avantajele analogiilor includ:
•
•
•
•
•

Sunt instrumente valoroase pentru a aduce o schimbare conceptuală.
Ele pot facilita înțelegerea conceptelor abstracte pentru a stabili asemănări cu lumea
reală.
Ele pot oferi o vizualizare a conceptelor abstracte.
Pot să trezească interesul elevilor și, prin urmare, să îi motiveze.
Forțează profesorul să ia în considerare cunoștințele anterioare ale elevilor.

Astfel, folosirea analogiilor poate dezvălui și concepții greșite cu privire la aspectele deja
studiate.
Atunci când se propune o intervenție practică care poate fi făcută în sala de clasă, este
esențial să se cunoască erorile și limitele care ar fi introdus folosirea analogiilor în educația
științifică, pentru a le împiedica.
O analogie care nu se bazează niciodată pe o aproximare exactă între analog și subiect,
întotdeauna caracteristici ale analogului diferă de structura obiectului și pot fi înșelătoare.
Studiul rațional este posibil numai dacă analogiile furnizate sunt colectate efectiv de către
studenți. Dacă elevii au concepții greșite în domeniul raționamentului analogic, le transferă
analogic în domeniul obiectului. Prin urmare, este important ca profesorul să se asigure că
analogiile planificate sunt captate efectiv de către elevi.
Rațiunea analogică în situațiile de învățare necesită instrucțiuni considerabile. Analogiile pot
fi furnizate prin asemănări de suprafață sau structuri mai profunde, numai cele din urmă au
putere deductivă.
Profesorii ar trebui să țină cont de faptul că o analogie este o sabie cu două tăișuri. Dacă
este folosită cu grijă, poate face ca unele concepte complicate să devină pe înțelesul elevilor;
dacă este folosit neglijent, poate provoca formarea unor concepte greșite. Conceptele greșite
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pot apărea în locurile în care analogia se descompune, astfel încât profesorii ar trebui să-i
îndrume pe studenți, indicând greșelile făcute.
ANALOGIILE ÎN ÎNVĂȚAREA ȘTIINȚELOR
Procesul de relaționare a conceptelor prin analogie este o parte fundamentala a gândirii
umane, iar autorii, profesorii și studenții îl folosesc cu siguranță.
Este normal ca manualele de știință ale profesorilor să sublinieze, în introducere, toate
caracteristicile speciale încorporate în proiectarea textului pentru a facilita înțelegerea
conceptelor științifice de către elevi. Aceste caracteristici includ: organizatori avansați;
prezentări structurate; nume de concepte evidențiate; note de pe margine; întrebări
introductive și de revizuire; ilustrații; desene animate; exemple; activități conceptuale; și
glosare. Cu toate acestea, rareori analogiile sunt menționate în introducerea manualului.
Un motiv pentru care analogiile nu sunt promovate, chiar și în manualele care le utilizează
pe larg, este că abilitatea de a scrie analogii bune este ceea ce psihologul numește "procedural",
mai degrabă decât "declarativ". Cunoașterea procedurală este o cunoaștere a "modului de a
face ceva", mai degrabă decât "cum să explicăm în cuvinte". Dezvoltarea și evaluarea analogiilor
sunt subiective, fiind mai mult o artă decât o știință.
STRATEGII PENTRU A PUNE ÎN PRACTICĂ ACEASTĂ PRACTICĂ
Profesorii folosesc analogii pe parcursul lecțiilor, mai ales atunci când răspund la întrebările
elevilor. Când un profesor folosește expresii precum "în mod similar", "la fel", "în același mod
ca", "în comparație cu" și "la fel", ei folosesc, în general, analogii pentru a ajuta elevii să
înțeleagă un concept. Dacă, totuși, analogiile nu sunt bine alese sau aplicate sistematic, ele pot fi
ineficiente sau pot provoca confuzii.
Pentru a maximiza beneficiul analogiilor în timp ce minimalizăm pericolele, sugerăm ca
educatorii să folosească strategia de predare cu analogii (TWA) introdusă de Glynn, Duit și
Thiele. Această strategie modelează ce profesori și autori de specialitate folosesc atunci când
folosesc analogii. În strategia TWA, atributele partajate între analog și țintă sunt cunoscute ca
mapări. Scopul este de a transfera ideile de la un concept familiar (analogic) la unul necunoscut
(țintă) prin cartografierea relației lor. Modelul TWA este alcătuit din următoarele șase
operațiuni:
Introducerea conceptului țintă
Revizuirea conceptului analogic
Identificarea caracteristicilor relevante ale țintei și analogului
Cartografierea asemănărilor între țintă și analog
Indicarea limitelor analogiei
Concluzii
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O implicare a modelului Teaching-With-Analogies (Predarea cu Analogii) este că profesorii ar
trebui să încerce să selecteze analogii care împărtășesc multe caracteristici similare cu conceptul
țintă. În general, cu cât sunt mai multe trăsături comune, cu atât mai bună este analogia. O altă
implicație este că profesorii trebuie să verifice că elevii nu și-au format concepții greșite. O
modalitate de a face acest lucru este de a pune întrebări concentrate asupra caracteristicilor
care nu sunt împărtășite între conceptul analog și cel țintă. Alt mod de a face acest lucru este de
a cere elevilor să-și genereze propriile analogii și să indice unde nu mai funcționează analogiile.
Este important să ne amintim că o analogie servește ca un "model mental" timpuriu care
leagă cunoștințele anterioare cu noile cunoștințe atunci când predau un concept complex.
Analogia deschide calea pentru extinderea conceptului într-o unitate de instruire și predarea
unui model mental mai sofisticat.
PUNEREA ÎN PRACTICĂ. ELABORAREA STRATEGIILOR
Continuăm cu explicarea utilizării analogiilor în clasa unde se predau științe.
EXEMPLUL 1: Din ce suntem făcuți?
Clasa a cincea a văzut recent un film cu Superman și se întreba dacă Omul de Oțel era întradevăr din oțel. Studenții au acceptat repede că Superman nu a fost fabricat din oțel, dar asta i-a
făcut să se gândească din ce sunt făcuți oamenii adevărați.
Înainte ca elevii să aibă de fapt o lecție formală despre celulă, profesorul poate folosi
cărămizile Lego pentru a face o analogie. Pune întrebări precum: "Ce sunt aceste cărămizi mici și
ce poți să faci cu ele?" În cele din urmă, putem concluziona că aceste cărămizi Lego se pun
împreună pentru a face lucruri mai mari. De asemenea, celulele se pun împreună pentru a face
lucruri mai mari - lucruri precum oameni, câini, pisici, stejari sau tufișuri - aceste lucruri vii sunt
alcătuite din celule - o mulțime și o mulțime de celule mici. Deci, putem folosi acest exemplu
pentru a explica, o analogie între cărămizi Lego și celule. A face o analogie îi ajută pe elevi să
înțeleagă ceva nou prin compararea cu ceva ce ei deja înțeleg.
Astfel, în modelul de predare-cu-analogie (TWA) rezultatul este:
Introducerea conceptului țintă, celula, elevilor.
Aducerea aminte a elevilor ce știu despre conceptul analogic, Lego.
Identificarea caracteristicilor relevante ale celulei și ale unui Lego.
Conectarea(cartografierea) caracteristicilor similare ale celulei și ale unui Lego.
Indicarea modului unde analogia dintre celulă și Lego funcționează.
Trag concluzii despre celulă.
Mai mult, putem continua cu explicația prezentând diagrame celulare, fotografii și
videoclipuri și descriind diferitele tipuri de celule. Elevii învață că celulele din oasele lor sunt
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diferite de celulele din inima sau creier și că corpurile lor sunt alcătuite din aproximativ 200 de
tipuri diferite de celule, toate lucrând împreună. Pe măsură ce progresează în capitolul despre
structura și funcția celulei, elevii în cele din urmă învață că fiecare celulă trebuie să formeze
moleculele de care avem nevoie pentru a supraviețui, crește și multiplica - și că fiecare celulă
este alcătuită din părți, inclusiv organele celulei, cu funcții importante.
Pe măsură ce studenții învață despre părțile celulelor și despre funcția acestor părți, putem
propune și alte activități bazate pe analogie, cum ar fi crearea unei "celule comestibile" din
gelatină, fructe și bomboane.
Putem să ne bazăm pe modelul Predarea-cu-Analogii, urmând pașii ei:
Introduceți elevilor conceptul țintă, celula animală și părțile sale.
Amintiți studenților despre ceea ce știu despre conceptul analogic, despre mulajul din
gelatină și despre părțile sale.
Identificați caracteristicile relevante ale celulei și ale mulajului de gelatină.
Conectați (cartografiați) caracteristicile similare ale celulei și ale matriței de gelatină: de
exemplu, nucleul (prune), mitocondriile (stafide), lizozomii (bomboane M&M), reticulul
endoplasmatic (bomboane sub forma de viermișori), ribozomii(bobonele mici decorative),
citoplasma (gelatina) si membrana celulara (suprafata de gelatina).
Indicați modul în care analogia dintre celulă și matrița de gelatină (de exemplu, celula este
vie și mică, cu părți care seamănă superficial cu fructele și bomboanele din matrița de gelatină)
funcționează.
Trageți concluzii despre celulă (de exemplu, celulele sunt elementele de bază ale
organismelor și toate funcțiile care susțin viața apar într-o singură celulă).
EXEMPLUL 2: Analogie de gătit cu chimie
Ne vom concentra asupra utilizării analogiei de gătit cu chimie în scopul contextualizării
predării chimiei, pentru a proiecta o mai bună predare-învățare, a realiza o educație de calitate
și a crește interesul elevilor pentru studiul științei.
Pentru a face o propunere de intervenție educațională translabilă în sala de clasă, va trebui
să dezvoltați conținutul și să atingeți obiectivele specificate în legi pentru curs și subiectul
definit.
Prin urmare, se propune implementarea în cel de-al doilea ciclu de învățământ secundar,
concentrându-se pe conținutul și competențele-cheie care urmează să fie dezvoltate, cum ar fi
cercetarea și experimentarea.
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Să facem o prăjitură
Următoarea activitate este propusă pentru a studia proprietățile generale ale materiei,
masei și volumului. Măsurătorile de masă și de volum vor fi făcute, direct și indirect, cu ajutorul
alimentelor solide și lichide în cadrul unei rețete de gătit, pregătindu-se o prăjitură.
Elevii vor fi grupați în grupuri de 3 sau 4 pentru a face un tort în grup. Înainte de începerea
procesului, vor fi rugați să analizeze ambalajul diferitelor ingrediente, observând în ce unități
sunt exprimate cantitățile pe care le conțin, dacă există diferențe între alimentele solide și cele
lichide.
Este necesar ca aceștia să se familiarizeze și să învețe să folosească în mod corespunzător
factorii de conversie, deoarece aceștia le vor folosi pe parcursul învățământului secundar și
universitar, dacă este cazul. Acest subiect este dificil de asimilat pentru elevii care refuză să le
folosească și nu înțeleg utilitatea sau unele dintre echivalențe. Prin urmare, se intenționează,
prin această experiență, introducerea acestora folosind o modalitate mod mai grafică și
deductivă. Deși cantitatea de produse lichide este de obicei exprimată în L sau ml, în rețeta pe
care elevii o vor urma, acestea vor fi exprimate în dm3. Cursanților li se va cere să construiască
un dm3 cu recipiente de carton pentru a verifica capacitatea lor înainte de a începe rețeta. De
acolo, ei pot calcula echivalentele necesare între dm3 și L sau mL și pot efectua măsurătorile
necesare cu materialul disponibil.
Urmând pașii unei rețete, aceștia vor cântări și măsura cantitățile indicate de diferitele
ingrediente folosind un cântar (de laborator și de bucătărie) și echipament de laborator
volumetric sau chiar instrumente din bucătărie (cupe de măsurare). Ei vor fi ghidați să deducă
dacă masele diferitelor ingrediente solide au același volum și dacă volume egale de diferite
ingrediente lichide au aceeași masă. Pentru a efectua, de asemenea, o anumită măsurare
indirectă a volumului unui solid, prin imersie într-un lichid, elevii vor verifica prin această
metodă dacă volumul indicat într-un pachet de unt, de exemplu, corespunde cu cel determinat
de această metodă și vor efectua calculul volumului său bazat pe măsurători, care se va converti
în dm3 pentru a vedea această relație mai grafic.
Secvență analogică:
Profesorul va introduce subiectul, pe care l-au studiat anterior în clasă: conceptele de masă
și volum și metodele de determinare a masei și a volumului de solide și lichide.
Apoi, se prezintă alimentele analoage, ale căror cantități (mase și volume) ar trebui
măsurate pentru a pregăti un tort. Înainte de a începe, elevii vor fi îndemnați să analizeze
ambalajul diferitelor ingrediente unde sunt exprimate cantitățile pe care le conțin și să
evidențieze diferențele dintre alimentele solide și cele lichide.
Profesorul le va da și rețeta pentru tort. Elevii ar trebui să verifice dacă au toate
ingredientele necesare și toate instrumentele, de laborator sau de bucătărie. În acest moment,
elevii vor observa că, în rețetă, cantitățile necesare de ingrediente lichide sunt exprimate în dm3.
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Profesorul le va pune la dispoziție cutii de carton și îi va instrui să construiască un dm3 cu ele
(cub de 10 cm pe fiecare parte) pentru a verifica capacitatea lor. Cu această echivalență, ei vor
putea efectua conversiile necesare între dm3 și L sau mL pentru a măsura ingredientele lichide
cu materialul disponibil.
Profesorul va sublinia relațiile dintre măsurătorile efectuate în timpul pregătirii tortului și
tehnicile de laborator și între bucătărie și instrumentele de laborator adecvate pentru a le
realiza. Așa cum am menționat, cu intenția de a efectua, de asemenea, o măsură indirectă a
volumului unui solid, prin imersie într-un lichid, elevilor li se va cere să verifice prin această
metodă volumul indicat al unui pachet de unt. Profesorul va pune întrebări elevilor pentru a
primi feedback despre activitate, dacă a fost mai ușor de înțeles tema, dacă au asimilat bine
conceptele lucrate și dacă există îndoieli.
În cele din urmă, studenții ar trebui să tragă concluzii despre acest subiect și despre relația sa cu
viața de zi cu zi. Pentru a finaliza această secvență, este planificată o sesiune de 55 de minute.

Asemănări cartografice

Figura 2. Simulări între conceptul țintă și
conceptul analogic.

Metodologiile
de laborator
pot fi
transferate în
viața de zi cu zi
Măsuri de masă
și volum ale
ingredientelor
unui tort

Proprietăți ale
materialelor și
metode pentru a
le determina în
laborator

Concept analog

Concept țintă

CONCLUZII
Analogiile sunt un prieten atât pentru profesori, cât și pentru elevi, dar, după cum
subliniem, analogiile pot fi săbii cu două tăișuri. Pentru ca analogiile să fie folosite ca un
instrument eficient în repertoriul unui profesor științific, cunoașterea funcției pedagogice este
esențială.
În cea mai elementară formă, cunoștințele cadrelor didactice despre analogii ar trebui să
includă:
Adecvarea analogului la ținta pentru publicul de elevi și amploarea fenomenului de analogie
dinpre profesor spre elev și cea generată de studenți necesită înțelegerea conceptului țintă.
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O înțelegere a faptului că o analogie nu oferă cursanților toate fațetele conceptului țintă și
că mai multe analogii pot realiza mai bine acest obiectiv.
O înțelegere că nu toți elevii se simt confortabil cu multiple analogii, deoarece orientarea
epistemologică a unora este de a aștepta o explicație unică pentru un fenomen.
Înțelegerea suplimentară a modului în care analogiile pot fi utilizate în mod optim în clasă
poate fi derivată din istoria descoperirii științifice și din conturile modului în care profesorii cu
experiență în științe folosesc analogii. Nu dorim să afirmăm că analogiile folosite în clasele de
științe vor îmbunătăți în mod necesar atât predarea și învățarea științelor. Totuși, cercetarea a
demonstrat în mod convingător că, atunci când sunt utilizate în mod eficient, analogiile
reprezintă un instrument pedagogic valoros în repertoriul cadrelor didactice, iar această
îmbunătățire a practicii este scopul nostru în scrierea acestui capitol.
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CAPITOLUL 6: Predarea
reciprocă pentru îmbunătățirea
înțelegerii în educația științifică
Mulți oameni cred că educația științifică
se referă la activități și experimente
practice. Accentulpus pe partea practică a
științei depășește aspectele bazate pe
anchetă a educației științifice. Adesea,
abordărea practicată este că studenții ar
trebui să acționeze mai mult ca oameni de
știință reali în câmpul de cercetare sau în
laborator. Dar, în timp ce activitățile practice pot fi extrem de valoroase pentru studenții din
domeniul științei, devalorizarea citirii pune o piedică în educația științifică și reprezintă greșit
ocupația reală a oamenilor de știință. Cititul nu este doar o modalitate crucială pentru studenți
de a învăța conținutul științific, ci și o parte importantă a ceea ce fac oamenii de știință
profesioniști. Un studiu a constatat că oamenii de știință și inginerii petrec mai mult de jumătate
din timpul lor de lucru citind, interpretând și producând text. Fără cercetare, nu există știință;
dar fără comunicare, cercetarea s-ar opri. Alfabetizarea permite obținerea de rezultate vitale
pentru cercetare: citire; cercetare; scriere; repetare.
De ce trebuie ca profesorii de științe să predea alfabetizarea disciplinei?
Din nefericire, chiar și studenții care au un început puternic în ceea ce privește alfabetizarea în
clasele primare de început, nu dezvoltă abilitățile de care au nevoie pentru a aborda știința și
alte texte informaționale în ultimii ani de școală. Elevii au nevoie de ajutor special pentru a face
față la provocarea data de citirea specifică pentru a învăța științe. Ei au nevoie nu doar de
alfabetizare generală, ci de alfabetizare disciplinară, abilități specifice citirii și producției de texte
de știință. Cu toate acestea, profesorii de științe înșiși sunt în cea mai bună poziție pentru a-și
ajuta elevii să își creeze abilitățile disciplinare specifice științei. Elevii vor avea cele mai bune
rezultate atunci când profesorii lor de știință consideră alfabetizarea în domeniul științific
specific ca parte a activității lor.
Ce cunoștințe de conținut pedagogic sunt necesare pentru predarea alfabetizării unei
discipline științifice?
Pentru a fi eficienți, profesorii de științe trebuie să știe mai mult decât subiectul pe care îl
predau. De asemenea, trebuie să știe cum să predea bine; în limajul comercial, au nevoie de
cunoștințe de conținut pedagogic. Cunoștințele pedagogice privind conținutul includ înțelegerea
preconcepțiilor pe care elevii le au deobicei legate de știința respectivă; înțelegerea conținutului
științific nou care va fi cel mai dificil de înțeles pentru studenți; ce strategii de predare sunt
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susceptibile de a ajuta elevii să renunțe la idei greșite și să înțeleagă idei noi. În scopul de a ajuta
elevii să învețe alfabetizarea disciplinară în domeniul științei respective, cunoștințele pedagogice
privind conținutul includ, de asemenea, o apreciere a dificultăților speciale pe care științele le
prezintă adesea.
Ce provocări speciale fac în mod obișnuit textele științifice pentru elevi?
Textele științifice ridică adesea o serie de provocări pentru cei neinițiați. Pot exista cuvinte noi,
dificile sau cuvinte familiare cu sensuri diferite. Substanțele abstracte determină de fapt procese
complexe, iar verbele pasive spun cepersoanele care au acționat. Textul are și alte moduri de
reprezentare, care ar trebui să clarifice informații, dar care pot necesita noi abilități
interpretative. Mai jos sunt discuții scurte despre unele dintre aceste provocări.
Predarea reciprocă poate fi utilă profesorilor de știință atunci când lecția necesită ca studentul
să fie responsabil pe textul citit. Această metodă este deosebit de eficientă atunci când este
utilizată în timpul citirii. Scopul este să-i facă pe studenți să citească și să reflecteze asupra
textului citit și să-și monitorizeze propria înțelegere. Elevii pot avea nevoie de ajutor în
identificarea punctelor diferite între preconcepțiile lor și conținutul real al textului. Ei pot
beneficia de strategii de lectură (care implică cititul lent și re-cititul pasajelor dificile) și pot
adopta o perspectivă critică asupra textului, întrebându-se ce a vrut autorul să spună. Ghidurile
de anticipare pot ajuta: elevii pot scrie așteptările lor inițiale despre un text și apoi se pot
întrerupe în timpul lecturii pentru a compara predicțiile cu ceea ce spune textul.
Învățarea reciprocă poate fi utilizată pentru a învăța elevii cum să coordoneze folosirea celor
patru strategii de înțelegere:
• anticiparea,
• clarificarea,
• generarea de întrebări,
• rezumat.
În timp ce lucrează în grupuri mici, elevii folosesc aceste strategii pentru a se angaja într-o
discuție, construind astfel și îmbunătățind reciproc înțelegerea textului. Conceput inițial cu elevii
de clasa a șaptea, predarea reciprocă a fost demonstrată ca fiind o practică eficientă de predare
într-o varietate de situații, de nenumărați cercetători (Coley, DePinto, Craig, & Gardner, 1993,
Kelly, Moore & Tuck, 2001; Palincsar & Brown, 1984; Palincsar & Klenk, 1992; Rosenshine &
Meister, 1994).
Definiția predării reciproce
Ați ascultat vreodată un profesor citind dintr-o carte și, în loc să îi acordați atenție, vă gândiți
la ce veți face în acea după-amiază? Dar atunci când trebuie să citiți cu voce tare în clasă - ați
citit vreodată o pagină și abia de v-ați amintit ce ați citit la sfârșit? Sau poate că ați citit pagina și
nu ați înțeles destul ce ați citit. În oricare dintre aceste cazuri, problema este din cauză că nu vați concentrat îndeajuns, nu v-ați amintit sau nu ați luat în considerare anumite materiale de
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lectură. Toate acestea sunt aspecte pe care predarea reciprocă le poate preveni și corecta.
Învățarea reciprocă (Palinscar & Brown 1984) este o strategie ghidată de înțelegere a citirii, care
încurajează elevii să dezvolte abilitățile pe care cititorii și elevii eficienți le fac în mod automat
(rezumă, pun întrebări, clarifică, pot anticipa și răspund la ceea ce citesc). Predarea reciprocă
poate fi folosită pentru ficțiune, non-ficțiune, proză sau poezie.

ANTICIPARE

CLARIFICARE

PREDARE
RECIPROCĂ

PUNE
ÎNTREBĂRI

SUMARIZARE

Educația reciprocă se referă la o activitate instructivă în care elevii devin profesori în sesiuni
de lectură în grupuri mici. Profesorii modelează, apoi ajută elevii să învețe să ghideze discuțiile în
grup folosind patru strategii: rezumând, generând întrebări, clarificând și predicând. Odată ce
elevii au învățat strategiile, aceștia se rotesc, asumându-și rolul de profesor în conducerea unui
dialog despre ceea ce a fost citit.
Învățarea reciprocă este o activitate de grupuri mici în care elevii se rotesc prin patru roluri
diferite pentru a se sprijini reciproc în citirea și înțelegerea unui text. Emiterea a patru roluri și
concentrarea asupra dovezilor din text (în loc să se tragă doar din șold cu propriile opinii) le
permite elevilor să învețe foarte mult prin această activitate. Educația reciprocă are loc în
grupuri de patru studenți, fiecare dintre aceștia având câte un rol la un moment dat. Activitatea
este cea mai eficientă dacă elevii își schimbă periodic rolurile, fie într-o singură lectură, fie în
fiecare nouă sesiune de lectură.
Cele patru roluri în cadrul predării reciproce:
Anticipatorul: această persoană vorbește prima. Înainte de a citi textul, anticipatorul citește
titlul și prezice despre ce va fi vorba în text.
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Persoana care sumarizează: După citirea textului, această persoană începe prin a spune
despre ce este vorba în text, paragraful cu paragraf. Scopul este să menționeze punctele
principale și să le conecteze cu alte idei sau să explice ce înseamnă ele.
Cel ce pune întrebări: Acesta pune întrebări despre părțile care sunt neclare sau confuze. El
poate, de asemenea, pune întrebări pentru a direcționa conversația la ceea ce explică textul sau
la modul în care se conectează la alte informații, cum ar fi solicitarea mai multor informații,
acceptarea sau dezacordul sau solicitarea de probe.
Clarificatorul: Clarificatorul este responsabil pentru a răspunde la întrebări și pentru a ajuta
la explicarea textului.
De ce să folosim predarea reciprocă?
 Încurajează elevii să se gândească la propriul proces de gândire în timpul citirii.
 Îi ajută pe elevi să învețe să se implice activ și să le monitorizeze înțelegerea pe
măsură ce citesc.
 Învață elevii să pună întrebări în timpul lecturii și să facă textul mai ușor de înțeles.
Cum funcționează predarea reciprocă?
În primul rând, profesorii îi ajută pe elevi să înțeleagă cum să îmbunătățească înțelegerea și
să conducă discuțiile de grup, ghidându-le prin intermediul a patru principii-cheie. Aceste
principii cheie sunt: rezumarea, generarea de întrebări, clarificarea și prezicerea. Odată ce elevii
se simt încrezători în aceste strategii de bază, sunt gata să-și asume roluri mai active și să devină
lideri de discuții. Profesorul apoi se întoarce și își asumă mai mult rolul de coaching. Elevii
conduc discuții despre textul pe care l-au citit, punând întrebări, exprimându-și gândurile și
opiniile și împărțind responsabilitatea pentru înțelegerea textului ca grup.

ANTICIPARE
• se fac preziceri
• se trag concluzii
• înainte și după
citire

Grup
învățare
colaborativă

CLARIFICARE
• se fac preziceri
• se trag concluzii
• înainte și după
citire
Dialog:
conversație
cu scop și
responsabilă

ÎNTREBĂRI
• se pun întrebări
• se răspunde la întrebări
• promovează interacțiunea cu
membrii echipei

Predați în mod explicit
strategii de gândire
Modelați strategiile de
gândire
Responsabilizați elevii gradual

SUMARIZARE
• sinteză
• idei principale
• informații și
concepte importante

Beneficii:
activează cunoștințele anterioare
crează interacțiune social și
colaborare
dezvoltă leadership
dezvoltă responsabilitatea elevilor
promovează gândirea flexibilă și
metacogniția.
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Modul de utilizare a predării reciproce
Înainte ca predarea reciprocă să poată fi folosită cu succes de către elevii dvs., ei trebuie să
fi fost învățați și au avut timp să practice cele patru strategii folosite în predarea reciprocă
(rezumând, interogând, anticipând, clarificând). O modalitate prin care studenții să fie pregătiți
să utilizeze învățământul reciproc: (de la Donna Dyer din Agenția Regională de Educație din
North West în Carolina de Nord)
1. Puneți elevii în grupuri de câte patru.
2. Distribuiți câte un card fiecărui membru al grupului, identificând rolul unic al fiecărei
persoane:
 Cel care sumarizează
 Cel care pune întrebări
 Cel care clarifică
 Cel care anticipează
3. Rugați elevii să citească câteva paragrafe din textul selectat. Încurajați-i să folosească
strategii de luare a notițelor, cum ar fi sublinierea selectivă sau notițe auto-adezive, pentru a le
ajuta să se pregătească mai bine pentru rolul lor în discuție.
4. La punctul de oprire dat, cel care sumarizează va sublinia ideile cheie până în acest punct
în lectură.
5. Cel ce pune întrebări va pune apoi întrebări cu privire la selecție:
 Părți neclare
 Informații plictisitoare
 Conexiuni cu alte concepte deja învățate
6. Clarificatorul va adresa părțile confuze și va încerca să răspundă la întrebările care au fost
puse.
7. Cel ce anticipează poate oferi predicții despre ceea ce autorul va spune grupului în
continuare sau, dacă este o selecție literară, ar putea sugera care vor fi următoarele evenimente
din poveste.
8. Rolurile din grupuri se schimbă apoi și se citește următoarea selecție. Elevii repetă
procesul folosind noile roluri. Aceasta continuă până când se citește întreaga selecție. (Sursa:
ReadingQuest)
9. Pe tot parcursul procesului, rolul profesorului este de a ghida și de a susține capacitatea
studenților de a utiliza cele patru strategii cu succes în cadrul grupului mic. Rolul profesorului
este redus, pe măsură ce elevii dezvoltă abilități. (Pentru mai multe informații, consultați
articolul Reciprocal Teaching for the Primary Grades: "We Can Do It, Too!"/"Predarea reciprocă
pentru clasele primare:" Putem face și noi asta! ").
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CELE PATRU STRATEGII UTILIZATE ÎN PREDAREA RECIPROCĂ
SUMARIZAREA oferă posibilitatea de a identifica și de a integra cele mai importante
informații din text. Textul poate fi rezumat în fraze, în paragrafe și, în final, întreg pasajul. Atunci
când elevii inițiază pentru prima dată procedura de predare reciprocă, eforturile lor se
concentrează, în general, pe nivelurile propoziției și paragrafelor. Pe măsură ce devin mai
competenți, ei sunt capabili să integreze tot la nivelurile paragrafului și pasajului.

Atunci când se pun întrebări, se întărește strategia de a face un rezumat și astfel, elevul este
purtat cu un pas mai departe în activitatea de înțelegere. Când elevii generează întrebări, aceștia
identifică mai întâi tipul de informații care este suficient de semnificativ pentru a oferi substanță
întrebării. Ei pun apoi aceste informații sub formă de întrebări și se auto-testează pentru a se
asigura că pot într-adevăr să răspundă la propria lor întrebare. Generarea de întrebări este o
strategie flexibilă în măsura în care elevii pot fi învățați și încurajați să genereze întrebări la
multe niveluri. De exemplu, unele situații școlare necesită ca studenții să obțină informații
detaliate de susținere; alții cer ca elevii să poată deduce sau aplica noi informații din text.
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CLARIFICAREA este o activitate deosebit de importantă atunci când lucrați cu studenți care
știți că au dificultăți de înțelegere. Acești studenți pot crede că scopul citirii este de a spune
cuvintele corect; nu vor realiza că cuvintele, și de fapt pasajul, nu are sens. Atunci când elevii
sunt rugați să clarifice, atenția lor este pusă asupra faptului că există multe motive pentru care
textul este greu de înțeles (de exemplu, vocabular nou, cuvinte de referință neclare și concepte
nefamiliare și poate dificile). Ei sunt învățați să fie atenți la efectele unor astfel de impedimente
la înțelegere și să ia măsurile necesare pentru a restabili sensul (de exemplu, recitiți, cereți
ajutor).

ANTICIPAREA se întâmplă atunci când elevii fac ipoteze legate de ce va discuta autorul în
text. Pentru a face acest lucru cu succes, elevii trebuie să-și activeze cunoștințele de fond
relevante pe care le posedă deja în legătură cu acest subiect. Studenții au un scop în timpul
citirii: să-și confirme sau să-și refuze ipotezele. În plus, s-a creat oportunitatea ca elevii să
conecteze noile cunoștințe pe care le vor întâlni în text cu cunoștințele pe care le posedă deja.
Strategia de previziune facilitează, de asemenea, utilizarea structurii textului, deoarece studenții
află că titlurile, subcapitolele și întrebările incluse în text sunt mijloace utile de a anticipa ce s-ar
putea întâmpla în continuare.
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În concluzie, fiecare dintre aceste strategii este un mijloc de a ajuta elevii să înțeleagă sensul
din text, precum și un mijloc de monitorizare a lecturii lor pentru a se asigura că înțeleg, de fapt,
ceea ce citesc.
Cum se folosește cu success predarea reciprocă în clasă?
Frumusețea predării reciproce stă în faptul că este o strategie de predare versatilă, care
poate fi folosită pentru mai multe subiecte diferite. Această metodă este concepută pentru a
oferi elevilor abilități de gândire mai profunde, pe care le pot aplica în toată învățarea lor.
Domenii de conținut:
Citire: În timpul unei lecții de predare reciprocă, profesorul ar trebui să modeleze strategia
la început pentru a arăta elevului ce ar trebui să facă. Se alege un subiect și se fac grupuri. Elevii
sunt invitați să citească câteva paragrafe din textul atribuit. Încurajați-i să folosească strategii de
luare a notițelor, cum ar fi sublinierea selectivă sau notițe adezive, pentru a-i ajuta să se
pregătească mai bine pentru rolul lor în discuție. La momentul hotărât, ce ce face rezumatul va
evidenția ideile cheie până la acest punct în lectură. Studentul care are rolul de a pune întrebări
va chestiona auditoriul cu privire la textul selectat, elevul care trebuie sa clarifice va da
informații în plus asupra părților confuze și va încerca să răspundă la întrebările care au fost
puse. Cel ce are rol de anticipatorpoate oferi predicții despre ceea ce autorul va spune grupului
în continuare sau, dacă este vorba de o selecție literară, ar putea sugera care vor fi următoarele
evenimente din poveste. Apoi se vor schimba rolurile și se va continua lectura.
Matematică: Când se predă un nou concept de matematică, profesorul poate folosi această
strategie pentru a ajuta elevul să înțeleagă problema și modul de rezolvare a unui anumit tip de
problemă. De exemplu, studenții pot examina o singură întrebare șianticipatorul poate prezice
cum să rezolve, adica răspunsul direct sau pașii. Cel ce pune întrebări poate chestiona, de
exemplu: ce strategie vom folosi pentru a rezolva problema, cum vom justifica, de ce credeți că
acesta este răspunsul și alte întrebări ca acestea. Cel ce clarifică va soluționa părțilecare au
rămas neînțelese și va încerca să răspundă la întrebările care au fost puse. Cel ce sumarizează va
justifica răspunsul și va explica procesul pentru a obține răspunsul.
Știință: Profesorii pot folosi această strategie pentru a discuta metoda științifică,
experimentele sau cele mai multe subiecte. Dacă folosiți această strategie pentru un
experiment, anticipatorulva prezice rezultatul (face o ipoteză). Cel ce pune întrebări poate
chestiona: cum am măsurat acest lucru, cât de mult am adăugat, de ce am făcut acest lucru etc.
Cel ce clarifică se va adresa părților confuze și va încerca să răspundă la întrebările adresate.
Studentul care rezumă va justifica răspunsul și va explica procesul pentru a obține răspunsul de
la sfârșitul experimentului. În acest exemplu, studentul ar avea același rol întreaga lecție și îl va
schimba data viitoare când au de făcut un experiment.
Pentru a utiliza cu succes această strategie, cadrele didactice ar trebui să aibă să lucreze cu
grupuri mai mici, asigurându-se că fiecare membru al clasei este implicat activ și dorește să
participe. Acest lucru este deosebit de important pentru studenții mai timizi, carora le-ar putea
fi greu să vorbească în fața întregii clase. Elevii au nevoie de timp pentru a învăța și a practica
strategiile-cheie din spatele predării reciproce; oferindu-le roluri clare ca cel care rezumă, cel
care clarifică,profet sau cel care pune întrebări, îi vor ajuta să rămână atenți. Când citesc un text
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stabilit sau discută o anumită provocare, își pot adopta rolurile în descompunerea problemelor
și în înțelegerea colectivă.
Ce valoare are predarea reciprocă?
Este bine cunoscut faptul că metodele de predare tradiționale și pasive nu se potrivesc
stilurilor de învățare ale multor studenți care au nevoie de o abordare mai interactivă. Acest
lucru poate provoca frustrare și niveluri scăzute de încredere în studenți și face procesul de
predare mai dificil pentru profesori. Învățarea reciprocă, totuși, arată încrederea în abilitățile
elevilor, permițându-le să fie responsabili de subiectele aflate în discuție. Solicitându-i pe
studenti să-și asume rolul de lider, aceștia trebuie sa lucreze împreună pentru a înțelege textul.
În acest sens, învățarea și înțelegerea proprie a studenților este îmbunătățită semnificativ. De
asemenea, predarea reciprocă oferă studenților șansa de a-și construi abilități și experiențe pe
termen lung. Elevii câștigă încredere de la asumarea rolului de profesor și învăță cele patru
strategii-cheie care conduc la înțelegere. Elevii învață de asemenea leadership, teamwork,
negociere, ascultare și capătă abilități de colaborare; toate acestea sunt esențiale pentru o
carieră de succes mai târziu în viață. Cu predarea reciprocă, chiar și cei mai timizi elevi pot
deveni cursanți activi și se pot simți o parte importantă a clasei lor. Elevii pot, de asemenea, să
își folosească abilitățile nou-dezvoltate pentru a depăși provocările viitoare de învățare. În
cartea sa renumită "Învățarea vizibilă", John Hattie a recunoscut corelația puternică între
reținerea cunoștințelor și predarea reciprocă. Hattie s-a clasat pe locul trei în topul celor mai
eficiente 49 strategii de predare. Ca o voce importantă în dezvoltarea educațională globală,
aceasta militează puternic pentru puterea predării reciproce.
Cum pot profesorii beneficia de aceastăstrategie în clasă?
Învățarea reciprocă creează o platformă puternică pentru ca studenții să colaboreze deschis
cu profesorii și să discute cele mai bune modalități de a înțelege textul grupului. Profesorii care
sunt deschiși la idei noi și folosesc videoclipuri video educaționale sau de studii de caz pentru a
ajuta înțelegerea, vor găsi în predarea reciprocă o abordare extrem de benefică și plină de
satisfacții. Învățarea reciprocă este un proces interesant în care profesorii pot vedea cum elevii
lor depășesc singuri provocările și cresc încrezător în fiecare etapă. Citatul de mai jos, preluat
din raportul cuprinzător al lui Brown și Palincsar privind predarea reciprocă, arată cât de
importantă este această abordare pentru ca profesorii să poată identifica nivelul de înțelegere al
studenților: "Rutinele reciproce de predare îi obligă pe elevi să răspundă, chiar dacă, la nivelul
lor, nu sunt încă experți. Dar pentru că elevii răspund, profesorul are ocazia să-și evalueze
competența și să ofere feedback adecvat. În acest fel, procedura oferă studenților posibilitatea
de a-și dovedi nivelul de competență, un nivel care, în multe proceduri, este mascat de tendința
studenților de a nu răspunde până când se apropie de competența deplină. "Predarea reciprocă
a îmbunătățit în mare măsură înțelegerea literației, abilitățile de citire și abilitățile de gândire
pentru studenții din întreaga lume. Este o strategie de clasă orientată spre viitor care pune un
plus de încredere în generațiile noastre tinere și, în acest fel, îi ajută să-și atingă întregul
potențial.
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Câteva motive pentru care profesorii ar trebui să aleagă predarea reciprocă ca o metodă
instructivă adecvată pentru a ajuta elevii să înțeleagă un text dificil:
 Datorită accentului pus pe înțelegerea citirii - în special pe termen scurt.
 Ușurința de utilizare și flexibilitate a diferitelor stiluri și formate de predare.
 Ajută cititorii novici să învețe și să internalizeze strategiile pe care le folosesc cititorii
excelenți, pe măsură ce începătorii practică și dezvoltă abilitățile necesare pentru înțelegere
și învățare.
 Predarea reciprocă a oferit numeroase opțiuni pentru predarea și consolidarea
strategiilor.
 Predarea reciprocă este ușor de înțeles și de învățat atât de profesori, cât și de studenți,
indiferent de nivelul de pregătire în citirea cercetării și aplicațiilor. Învățarea reciprocă este
ușor de predate/explicat părinților.
 Predarea reciprocă completează noua definiție a lecturii, care descrie procesul de citire
ca unul interactiv, în care cititorii interacționează cu textul, deoarece experiența lor
anterioară este activată. Spre deosebire de școala primară, majoritatea studenților de la
gimnaziu nu au doar un singur profesor care predă toate domeniile și trebuie să se adapteze
diferitelor stiluri de predare. Predarea reciprocă permite studenților să-și monitorizeze
progresul și să-și asume responsabilitatea finală pentru învățarea lor, indiferent de conținutul
dintr-o anumită disciplină. Această metodă le permite elevilor să își asume responsabilitatea
asupra lecturii și învățării. Prin dobândirea controlului asupra învățării în timp ce aceștia
citesc, elevii au și potențialul de a deveni mai buni autoregulatori ai lecturii lor. Învățarea
reciprocă îmbunătățește drastic calitatea discuțiilor în clasă, deoarece toți elevii sunt capabili
și se așteaptă să participe și să ofere informații și gândire în dialogul de grup. Atunci când
este combinată cu utilizarea de reviste de lectură și scriere de text, predarea reciprocă s-a
dovedit, de asemenea, foarte eficientă pentru a ajuta elevii să scrie mai bine.
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CAPITOLUL 7: Integrarea artei în predarea și învățarea științelor
Obiectivele principale ale educației sunt de a crea oameni care sunt capabili să facă
lucrurile creativ și inventiv și nu doar să repete ceea ce au făcut ceilalți. În plus, educația se
străduiește să formeze oameni care nu acceptă tot ceea ce li se oferă, dar care pot fi critici și
care doresc să verifice ceea
ce învață.
Conform
Standardelor
de
Stat
Common Core, cunoașterea
însăși este depășită și
studenții trebuie să fie
pregătiți pentru a putea crea
și inova, comunica, colabora
și gândi critic pentru a
rezolva problemele. Pentru a
reuși în lumea de astăzi,
elevii vor avea nevoie de
seturi
de
competențe
dincolo de cele cerute în
trecut,
simpla
clasă
organizată într-o cunoaștere
"stai și primește" nu mai
este necesară și nu le
permite
să
dezvolte
abilitățile necesare de astăzi.
În
general,
integrarea artelor este o
abordare a predării, în care
elevii se angajează într-un
proces creativ care leagă o
formă de artă cu o altă arie
de subiect și dezvoltă
realizări în amândouă.
Când vine vorba de
știință, uneori oamenii nu o văd ca ceva legat de creativitate, deși acesta din urmă este legată în
mod intrinsec de natura științei în sine, iar printre oamenii de știință există un gând general care
ia în considerare cunoașterea științifică ca produs al gândirii creatoare.
Mai mult decât atât, imaginea omului de știință singur, care găsește soluții pe cont
propriu, este rară astăzi, într-adevăr, interacțiunea dintre oamenii de știință este crucială pentru
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crearea de cunoștințe, de aceea se consideră că creativitatea rezultă din interacțiunea
oamenilor de știință. Dacă ne uităm la trecut, istoria științei este mai mult legată de artă decât
se crede, având în vedere că imaginația și inspirația sunt împărtășite atât de oamenii de știință,
cât și de artiști, mai ales atunci când este vorba de estetică, unde în momentul creării limitele
științei și artei încetează să mai existe, iar estetica joacă un rol central.
Comparând creativitatea științifică și artistică, prima este rezultatul unei funcții cognitive
deliberative, deoarece necesită o concentrare și o atenție susținută pe o idee sau o problemă, în
timp ce cea din urmă se referă la funcționarea spontană și emoțională. Compararea celor două
este importantă, mai ales din punct de vedere educațional, deoarece acestea sunt conectate în
moduri diferite la nivel creativ, dar în același timp arta este mai imaginară și în știință logica este
întotdeauna o completare a imaginației. Acest lucru ar putea contribui la asocierea creativității
științifice cu gândirea imaginativă și logică și aceste două concepte sunt foarte importante
atunci când abordează creativitatea științifică în contextul științei școlare și al educației
științifice, deoarece poate oferi potențialul și rațiunea pentru proiectarea activităților care
conduc la promovarea creativității în educația științifică.
În legătură cu conceptele menționate anterior, unii educatori au început deja să adauge
un "A" la acronimul STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Matematică), creând noul acronim
STEAM (Știință, Tehnologie,Inginerie, Arte, Matematică).

Importanța artelor în educație

Integrarea artei este axată pe utilizarea tehnicilor și a
activităților artistice pentru a preda disciplinele nonartistice sau pentru a integra alte discipline în
curriculumul artelor. Conform cercetării din acest
domeniu, integrarea artelor este deosebit de importantă
pentru un număr mare de educatori, deoarece reprezintă
un element fundamental care crește și prețuiește
angajamentul elevilor, abilitățile de gândire critică și
răspunsul creativ. Dezvoltând integrarea artelor în
curriculum, o cultură bazată pe reflecție critică și abordări
inovatoare poate fi dezvoltată pentru predare și învățare,
creând în același timp un sentiment de comuniune între
facultate, personal și studenți.
Conform
Glosarului
Reformei
Educației,
implicarea elevilor constă în "gradul de atenție, curiozitate, interes, optimism și pasiune pe care
studenții le manifestă atunci când învață sau se învață, ceea ce se extinde la nivelul de motivație
pe care trebuie să îl învețe și să-l dezvolte în educația lor ". La Universitatea Oklahoma City a fost
realizat un program privind integrarea artelor pentru studierea rezultatelor abordării învățării
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elevilor în diferite discipline. Elevilor li sa cerut să dezvolte proiecte creative personale în loc să
se concentreze pe simpla memorare, recunoscând în acest fel eficacitatea mediilor de învățare
active și creative și noile schimbări pedagogice ale curriculumului lor, care și-au îmbunătățit
experiențele de învățare. Acest exemplu arată cât de important este faptul că profesorii oferă
studenților un curriculum inovator și dorit și că o situație contrară ar putea duce la o pierdere de
fonduri și ore, în special în acele clase cu venituri mici, minorități și studenți cu risc. Acest lucru
evidențiază modul în care integrarea artelor în școli poate crea un sentiment mai puternic al
comunității, creativității și angajamentului.
Mai mult decât atât, integrarea artelor în subiecte non-artistice, pe lângă oferirea către
studenți a unei experiențe de învățare îmbogățite și valoroase, le permite studenților să-și
îmbunătățească imaginația și să gândească critic în timpul obiectivelor de învățare ale clasei,
datorită lucrărilor lor de artă dezvoltate. Integrarea artei oferă studenților posibilitatea de a
analiza și critica opere de artă în timp ce își descoperă propria lume, dezvoltând prezentările și
proiectele lor creative, care le permit să își îmbunătățească abilitățile de analiză, sintetizare și
evaluare. Atunci când sunt expuși la arte, elevii prezintă un nivel ridicat de abilități de gândire,
fiind capabili să evalueze și să conecteze conținutul la problemele din lumea reală și să învețe
din greșeli, să facă judecăți critice și să justifice asemenea judecăți.
Predarea artei în acest mod poate fi un element real care îi ajută pe elevi să fie mai
creativi și să se exprime. Pentru a face acest lucru, artele ar trebui să fie predate prin tehnici sau
obiceiuri specifice care ajută oamenii să gândească diferit concentrându-se pe procesele
creative care ajută elevii să-și dezvolte creativitatea. În plus, atât elevii, cât și profesorii trebuie
să fie beneficiari de riscuri, permițându-le ca activitățile de predare și învățare să fie autodirecționate, având în vedere că aici se poate sprijini și se valorifică auto-exprimarea creativă.
Artă și educație științifică
Când vine vorba de învățarea
științifică, o problemă care apare adesea
în clasă se referă la faptul că deschiderea
și libertatea utilizată în știința reală este
dificil de realizat în timpul orelor de
știință, deoarece cadrele didactice, de
obicei, încadrează întrebările studenților
facilitând oferirea a ceea ce au studenșii
nevoie pentru investigație. În școli,
creativitatea nu este încă folosită atât de
mult în comparație cu ceea ce ar trebui să
aibă elevul pentru a aborda o problemă
științifică. Acest lucru depinde și de faptul
că creativitatea este integrată în
cunoștințele de conținut, iar când vine
vorba
de
conținuturile
științifice,
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profesorii ar trebui să fie capabili să permită studenților să învețe, fără a le împiedica
creativitatea. Pentru a face față acestei probleme, există mai multe moduri prin care
învățământul științific promovează și îmbunătățește atitudinile și abilitățile studenților, astfel
încât indiferent de creativitatea lor, este mai eficient dacă se transformă în realizări și realizări.
În primul rând, pentru a încuraja creativitatea, trebuie să existe o cunoaștere solidă a
conținutului științific și, pentru a face acest lucru, elevii ar trebui să aibă cât mai multe
cunoștințe în domeniul științei. În al doilea rând, din moment ce creativitatea în educația
științifică se referă la gândirea imaginativă, încurajarea creativității în contextul școlar înseamnă
acest lucru într-un mediu non-judiciar. Mai mult, un loc important trebuie acordat imaginilor și
vizualizării în educația științifică și, în final, elevii trebuie să aibă oportunități de a interacționa
într-un cadru social, gândindu-se imaginativ și în moduri diferite. Cu aceasta a spus, principala
sarcină pentru profesori este de a oferi studenților cu un mediu care să le permită să folosească
liber creativitatea lor. Pentru a face acest lucru, există câteva activități care ajută creativitatea
studenților în clasele de educație științifică:
• Soluționarea creativă a problemelor (de exemplu, soarta pământului după
dispariția soarelui)
• Rezolvarea problemelor în contextul științei, tehnologiei și societății (de
exemplu, modul în care tehnologia ar putea afecta mediul în viitor)
• Scrisul creativ (de exemplu, pentru un roman: o zi fără gravitate)
• Ancheta științifică (de exemplu, modalități de încălzire a apei în absența
containerelor metalice)
• Analogii creative pentru a înțelege fenomenele și ideile (de exemplu,
fenomenul de rezonanță)
• Provocarea elevilor să găsească legături între fapte și idei aparent complet
diferite (de exemplu, care ar fi o legătură între legile lui Newton, o asistentă medicală și
un jucător de fotbal?)
• Rezolvarea misterului (de exemplu, munca de detectiv pentru a explica
dispariția unui ceva, precum un anumit volum de lichid, pentru a găsi ceva care lipsește,
de exemplu un fascicul de lumină, pentru a găsi legătura între idei aparent necorelate,
ca în cazul unui hoț , poliția și viteza luminii)
• Abordarea predării și învățării științei prin intermediul artelor (de exemplu,
prin folosirea fotografiei și realizarea unui colaj pentru a prezenta rezultatele unui studiu
al unui subiect cum ar fi efectul tehnologiei moderne asupra vieții de zi cu zi)
Atunci când vine vorba de artele aplicate în educația științifică, ancheta deschisă este
considerată cea mai eficientă și mai folosită modalitate de a încuraja creativitatea. Angajarea
elevilor în această abordare a clasei ar putea contribui la construirea de noi concepte în timp ce
dezvoltă abilități și atitudini de gândire creativă. Printre toate diferitele procese de cercetare
deschisă care pot fi dezvoltate în timpul orelor de știință, ipoteza este considerată cea mai
eficientă abordare pentru a crea legătura între cunoștințele și experiențele anterioare,
permițând, în același timp, practica cercetării științifice, urmată de îmbunătățirea creativității.

http://goscience.com

92

GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209
O altă abordare eficientă care ajută la îmbunătățirea creativității în educația științifică
este folosirea scrisului creativ. Această cale duce la dezvoltarea de idei noi, în timp ce analogiile
personale contribuie la stimularea imaginației oferind studenților o mai bună înțelegere și noi
perspective asupra proceselor științifice. Având în vedere aceste aspecte, scrisul creativ poate fi
o strategie eficientă care permite dezvoltarea imaginației studenților, gândirea creativă și
înțelegerea conceptelor științifice.
Pe lângă cele două abordări anterioare legate de artele aplicate în educația științifică,
cercetătorii susțin că rezolvarea problemelor creative este o altă strategie comună și fructuoasă
de a promova creativitatea în cursurile de știință. Această abordare oferă studenților
oportunitatea de a face față problemelor sau sarcinilor deschise care necesită soluții creative.
Acest model este alcătuit din șase etape, și anume găsirea de informații, găsirea de date,
identificarea de probleme, găsirea de idei, găsirea de soluții și găsirea de acceptare. În fiecare
pas, elevii trebuie să se intrepătrundă capacitatea de a găsi multe idei, un proces numit gândire
divergentă, cu capacitatea de a analiza idei și de a face alegeri, cunoscut sub numele de gândire
convergentă. Studiile privind rezolvarea problemelor creative au arătat că elevii pot atinge grade
diferite de succes în educația științifică.
Efectele pedagogice ale integrării artelor în educația științifică
După cum susține un anumit cercetător, includerea artelor în programele științifice ar
trebui să se bazeze, de asemenea, pe motive pedagogice, deoarece artele oferă posibilități de
imersiune, creativitate prelungită și schimbare de percepție. Primele două sunt necesare pentru
a aborda principala problemă a predării științelor, și anume angajarea studenților care îi ajută
să-și găsească motivația; ultima privește importanța schimbării perspectivei ca element
important al predării în general și al științei în particular. De obicei, datele simple sunt percepute
mai puțin convingătoare decât artele care au puterea de a implica și de a da curs studenților
emoțional; cercetatorii au aratat ca faptele stiintifice despre Pamant sunt considerate mai
atragatoare atunci cand sunt prezentate de fotografii sau colaje sau chiar dramatizate chiar de
catre elevi.
În mod specific, includerea artelor în predarea științifică este considerată fructuoasă
dintr-o perspectivă pedagogică, deoarece poate stimula diferite aspecte ale învățării, cum ar fi:
Angajament

Activitățile artistice promovează
angajamentul deoarece oferă oportunități pentru
experiențele de imersiune

Creativitate

Activitățile de artă oferă oportunități
pentru creativitatea prelungită

Frumusețe

Activitățile de artă oferă studenților
posibilitatea de a aborda elementele estetice
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Construirea identității

Activitățile artistice îi ajută pe elevi să se
exploreze profund

Auto actualizare

Activitățile de artă, prin învățarea autodirijată și exprimarea de sine, oferă oportunități de
auto-actualizare

Abilități cognitive

Activitățile de artă oferă oportunități
excelente de observare și alte aptitudini științifice

Asumarea riscurilor

Activitățile de artă încurajează
improvizația și experimentarea într-un mediu sigur

Retenția

Integrarea artelor îmbunătățește memoria
pe termen lung

Dezvoltarea cerebrală

Activitățile artistice facilitează crearea
căilor neuronale și dezvoltarea de sinapselor mai
puternice

Abilități motorii fine

Activitățile de artă ajută copiii foarte mici
să construiască aceleași abilități pe care le folosesc
în scris

Stiluri de învățare

Activitățile de artă pot oferi elevilor
oportunități auditive și vizuale.

Inteligențe multiple

Activitățile de artă oferă oportunități
pentru stimularea și exercitarea unei varietăți de
inteligență

Auto expresie

Activitățile de artă pot ajuta elevii să-și
exprime nu numai gândurile, ci și imaginația și
sentimentele lor

Schimbarea perspectivelor

Activitățile artistice, prin încurajarea unui
mod mai concentrat de a vedea realitatea, prin
concentrarea asupra detaliilor, pot facilita
schimbarea perspectivei / perspectivei elevilor
asupra lumii în general
Activitățile artistice promovează
angajamentul deoarece oferă oportunități pentru
experiențele de imersiune

Angajament
Creativitate

Activitățile de artă oferă oportunități
pentru creativitatea prelungită

Frumusețe

Activitățile de artă oferă studenților
posibilitatea de a aborda elementele estetice

Construirea identității

Activitățile artistice îi ajută pe elevi să se
exploreze profund

Auto actualizare

Activitățile de artă, prin învățarea autodirijată și exprimarea de sine, oferă oportunități de
auto-actualizare
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Abilități cognitive

Activitățile de artă oferă oportunități
excelente de observare și alte aptitudini științifice

Asumarea riscurilor

Activitățile de artă încurajează
improvizația și experimentarea într-un mediu sigur

Retenția

Integrarea artelor îmbunătățește memoria
pe termen lung

Dezvoltarea cerebrală

Activitățile artistice facilitează crearea
căilor neuronale și dezvoltarea de sinapselor mai
puternice

Abilități motorii fine

Activitățile de artă ajută copiii foarte mici
să construiască aceleași abilități pe care le folosesc
în scris

Stiluri de învățare

Activitățile de artă pot oferi elevilor
oportunități auditive și vizuale.

Inteligențe multiple

Activitățile de artă oferă oportunități
pentru stimularea și exercitarea unei varietăți de
inteligență

Auto expresie

Activitățile de artă pot ajuta elevii să-și
exprime nu numai gândurile, ci și imaginația și
sentimentele lor

Schimbarea perspectivelor

Activitățile artistice, prin încurajarea unui
mod mai concentrat de a vedea realitatea, prin
concentrarea asupra detaliilor, pot facilita
schimbarea perspectivei / perspectivei elevilor
asupra lumii în general

Folosirea artelor în educația științifică este cu siguranță un proces care nu este ușor și de
cele mai multe ori pare a fi destul de dificil. Într-adevăr, pentru ca profesorul să decidă cea mai
adecvată formă de artă, el sau ea trebuie să ia în considerare diferite aspecte, cum ar fi vârsta
studenților, gradul școlar, disponibilitatea materialelor și conceptele grupului țintă. Există
moduri diferite de a conecta artele cu concepte științifice, de exemplu, tehnologia informatică
poate fi un instrument bun folosit atât de studenți, cât și de profesori, dat fiind că le oferă celor
dintâi posibilitatea de a dezvolta mai multe forme de reprezentare. Studenții pot studia, de
asemenea, viețile marilor oameni de știință în timp ce dezvoltă un scenariu pentru o piesă în
care pot dramatiza evenimente importante din viețile și lucrările omului de știință studiat. În
acest fel, elevii au ocazia să învețe natura științei în general, precum și cunoștințele specifice
privind conținutul științific. Dramatizarea evenimentelor istorice le permite studenților să învețe
și despre controversele, experimentele istorice și problemele socio-științifice contemporane.
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Integrarea artei și a persoanelor dezavantajate
Cercetările privind integrarea metodologiilor artistice în educația științifică au început să
arate rezultate pozitive și în contextul cu persoanele dezavantajate și modul în care aceste
abordări pot avea un impact asupra celor din urmă.
Este posibil să se promoveze învățarea prin și cu artele prin patru stiluri de integrare a
acestora în clasă:
• Abordarea integrării subservite: atunci când profesorii utilizează abordarea
de integrare subservită, înseamnă că aceștia se bazează pe arte ca materiale de
umplutură pentru un anumit aspect al curriculumului lor de predare
• abordarea integrării cognitive co-egale: această metodă vizează îmbinarea
standardelor de artă cu programele de bază pentru a crea conexiune și a diferenția
procesul și produsele de învățare.
• Abordarea de integrare eficientă: în această abordare, artele sunt utilizate
ca o completare a curriculum-ului, de ex. reacție la muzică sau artă ca o expresie de sine.
• Abordarea integrării sociale: această abordare are ca obiectiv principal
implicarea participării părinților prin spectacole școlare sau alte spectacole.
Abordarea cognitivă co-egală este bine apreciată atunci când elevii trebuie să utilizeze
abilități diferite de gândire, în timp ce artele sunt integrate cu alte aspecte ale curriculumului de
predare. Cercetătorii diferiți au arătat că orientările Universal Design for Learning (UDL) au fost
acceptate de diferite instituții și sunt considerate a fi parteneri naturali cu artele. Această
interconectare provine din diferite aspecte legate de educație, care se regăsesc atât în arte, cât
și în UDL, cum ar fi furnizarea de mijloace multiple de reprezentare, multiple mijloace de
implicare și multiple mijloace de acțiune și de exprimare. Mai mult decât atât, integrarea în arte
este considerată o implicare naturală, deoarece studenții au oportunități de a face alegeri
individuale, autonomie și autoreglementare prin învățarea colaborativă cu colegii. După cum sa
discutat anterior, prin învățarea integrată a artelor, elevii sunt implicați într-un proces creativ
considerat un mod universal de învățare. Într-adevăr, elevii, prin diferite pași, își imaginează,
examinează și percep; explorați și experimentați; crea; reflecta, analiza si revizui; și să
împărtășească rezultatele lor cu alții. Ei fac acest lucru în timp ce se află în reflecție și
autoevaluare continuă cu colegii și profesorii lor.
Dacă ne uităm la diferite țări, în Japonia, Olanda și Ungaria există o asociere puternică
cu implicarea artelor în alte discipline și în special în educația științifică.
Mai mult, au fost realizate studii privind efectele integrării artelor în educație asupra
persoanelor dezavantajate. În cadrul acestor investigații, elevii dezavantajați au fost considerați
ca fiind persoane cu dizabilități, dezavantajate din punct de vedere economic și învațătoare a
limbii materne a țării (majoritatea au fost cursanți de limbă engleză, deoarece majoritatea
acestor studii au fost efectuate în SUA). Cercetătorii au descoperit că studenții angajați în
instruirea integrată în arte dezvoltă metacogniție care afectează influențele abilităților lor
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cognitive, cunoștințele despre conținut, perseverența și auto-eficacitatea într-un mod
bidirecțional. Conform teoriei cognitive sociale elaborate de Bandura, activitatea de învățare
este interactivă în interiorul și în diferitele domenii ale gândirii și cunoașterii și este influențată
de variabile personale, de mediu și comportamentale.
O altă constatare importantă se referă la trei dimensiuni sau recunoaștere:
• Pasiune și prietenie
• Drepturi
• Solidaritate
Toate aceste forme de recunoaștere provin din relații preliminare, relații juridice și
comunități de valori și oferă suport emoțional, respect cognitiv și respect social față de ceilalți.
Integrarea artelor pare să ofere aceste trei forme de recunoaștere, creând astfel în acest mod
un mediu care facilitează eficacitatea înaltă a elevilor. Prin urmare, elevii care și-au îmbunătățit
abilitățile emoționale sunt mai înclinați să arate abilități de autoreglementare, cum ar fi
stabilirea obiectivelor, auto-monitorizarea, autoevaluarea și strategiile de învățare. Elevii care
demonstrează mai multe mijloace de reprezentare, multiple mijloace de implicare și multiple
modalități de acțiune se vor baza pe aceste comportamente în experiențele de învățare
integrate în arte, obținând astfel recunoașterea în comunitatea lor deoarece contribuie într-un
mod pozitiv. În acest mod, elevii vor selecta activități mai dificile, iar munca va necesita mai
multe eforturi de învățare, sporind realizările lor academice.
Aceste rezultate evidențiază una dintre cele mai importante provocări ale secolului XXI,
și anume posibilitatea ca elevii dezavantajați să aibă acces la o educație de înaltă calitate,
stabilind acest decalaj educațional prin integrarea artelor în educație.

O lecție STEAM
Nu există o lecție tipică STEAM, deoarece managementul său se poate schimba în
funcție de grad, de subiect și de profesor și de studenți. Un exemplu poate fi atras prin metoda
de predare TAP; o clasă STEAM ar putea începe cu zece minute de încălzire cu elevii întinzânduși trupurile în timp ce revizuiesc lecția anterioară și primesc o introducere cu privire la noile
concepte pe care le vor studia în acea zi. După această introducere, se introduc cuvinte noi de
vocabular și se prezintă un material nou, în timp ce elevii obțin o demonstrație a activității zilei;
această a doua parte poate dura aproximativ douăzeci de minute. Cea de-a treia parte este una
mai practică, în care elevii sunt implicați în activități de rezolvare a problemelor, aplicând noile
cunoștințe reținute în partea anterioară. În această secțiune, profesorul oferă studenților
feedback pentru a-și îmbunătăți cunoștințele. Aceste activități pot dura aproximativ
cincisprezece minute. În ultimul pas al unei lecții STEAM, profesorul efectuează o dezbatere a
întregii lecții care evaluează progresele realizate de studenți.
Cu acest cadru al unei lecții STEAM poate fi ușor de înțeles că cunoștințele științifice pot
merge împreună cu metodele umaniste și de colaborare pentru a învăța subiecții STEM.
Vizualizarea poate fi un bun exemplu practic dacă se aplică la ceea ce sa spus mai sus. Lecția de
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artă vizuală este o modalitate utilă de a ajuta elevii să învețe despre obiecte naturale cu scopul
de a-și îmbunătăți abilitățile de observare. Când elevii sunt rugați să schițeze conceptele pe care
încearcă să le învețe în timp ce folosesc truse științifice, îi ajută să lucreze îndeaproape și să
urmărească calea lor de învățare. Culegurile făcute de elevi reprezintă un instrument important
pentru profesori, deoarece aceștia înțeleg concepția greșită a elevilor cu privire la o anumită
lecție și încearcă să le rezolve la începutul lecției următoare în timp ce o revizuiește printr-o
sesiune de încălzire.
Limba joacă un rol important și în clasele STEAM. Înțelegerea limbii academice a
disciplinelor științifice reprezintă o mare provocare pentru studenți, deoarece este o limbă
specifică care folosește cuvinte complexe și, de cele mai multe ori, interferează cu învățarea
elevilor. În această privință, activitățile de teatru reprezintă una dintre cele mai bune modalități
de implicare a studenților în educația științifică. Prin jocurile de rol pot înțelege și explora modul
în care oamenii de știință efectuează cercetări, descriu constatările lor și creează legătura între
știință și viața de zi cu zi.
Potrivit profesorilor, activitățile de mișcare creativă precum dansul reprezintă unul
dintre instrumentele cele mai utile pentru studenți pentru a obține cunoștințe științifice despre
concepte care nu pot fi ușor observate. Într-adevăr, această metodologie particulară ajută elevii
în două maniere specifice: permite elevilor să se concentreze activ asupra lecției și îi ajută să
transforme informațiile conceptuale oferite de lecția științifică la experiența personală.
Exemple de forme de artă
Un alt aspect important privește fezabilitatea de a prezenta toate conceptele științifice
prin intermediul formelor artistice. Cercetătorii susțin că această întrebare are, în general, un
răspuns pozitiv, dar conceptele
științifice selectate trebuie să fie
stabilite în interiorul, de ex.
mișcarea undelor marine în cazul
energiei. Aceasta înseamnă că, dacă
dorim să adaptăm cu ușurință un
concept științific cu formarea artelor,
profesorii și elevii trebuie să
selecteze fenomene și situații care
pot exemplifica estetic conceptele
implicate.
Dintre toate formele diferite
de artă, unele dintre ele sunt mai
recomandabile pentru a oferi
studenților instrumente pedagogice
și rezultate. Artele vizuale, cum ar fi
fotografie, pictura și desen, este una dintre cele mai bune forme de artă care trebuie incluse în
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predarea științelor. Aceste tipuri de arte permit studenților să înțeleagă și să-și dezvolte
conștiința în privința frumuseții entităților și fenomenelor naturale. Exemple tipice sunt
imaginile care reprezintă picături de apă sau fulgi de zăpadă.
Alte două forme de artă care influențează pozitiv studiul științei sunt dansul și
povestirea. Primul, împreună cu muzica, este un instrument perfect pentru a reprezenta un
concept sau un fenomen științific. În schimb, povestirea este considerată un bun facilitator al
integrării dintre forma artelor și predarea științifică, deoarece îi ajută pe elevi să treacă printr-un
întreg proces de concepție științifică sau un eveniment natural.
Cu toate acestea, cercetatorii au descoperit ca poezia este o forma de arta extrem de
apreciata folosita care poate fi aplicata la educatia stiintifica, deoarece implica doua domenii de
obicei uitate in clasele de stiinte, respectiv domeniul afectiv si creativitatea.
Dansul
Un exemplu practic se referă la subiectul a ceea ce este necesar pentru a porni un bec
electric, astfel încât elevii să poată învăța concepte științifice legate de magnetism și
electricitate prin dans. În timpul sesiunii de încălzire, elevii trebuie să revizuiască conceptul de
lecție ultima în ceea ce privește rolul electronilor și o fac în timp ce dans în linie pentru a recrea
calea pe care electronii o ia într-o baterie D-Cell, deplasându-se astfel în afara polului negativ, se
deplasează de-a lungul unui fir spre polul pozitiv unde au intrat din nou în D-Cell. Un student
trebuie să joace rolul comutatorului, plasându-se între linia și polul pozitiv, astfel încât becul
imaginar să poată porni și opri. Studenții trebuie, de asemenea, să învețe un farmec sau
propoziție scurte pentru a "porni și opri" fluxul de energie electrică, astfel încât elevii care joacă
rolul electronilor să știe când să se deplaseze și când să se oprească.
Odată ce elevii înțeleg ce trebuie să facă, persoana care joacă comutatorul este
eliminată și profesorul îi cere să creeze un model de circuit cu o singură sârmă care utilizează o
baterie pentru a aprinde un bec utilizând mișcarea creativă. În acest moment, atunci când elevul
începe să pună întrebări cu privire la modul de desfășurare a acestei activități în timp ce
vorbește printre aceștia în găsirea de soluții, profesorul poate lua în considerare tema așa cum a
înțeles clasa și poate continua cu activități mai dificile pentru a permite elevilor să obțină mai
mult cunoștințe despre subiect, întrebând cum pot crea un circuit care include două fire și un
comutator, deschizând astfel o altă discuție în rândul elevilor.
După aceste activități, profesorul poate merge mai departe, făcând studenții să aplice
conceptele dobândite într-un mod nou și diferit, de exemplu prin transformarea electricității, în
loc de lumină, în mișcare, prin crearea unui motor. În acest moment începe o nouă discuție în
rândul elevilor cu privire la diferitele părți ale unui motor, iar profesorul îi împarte în grupuri
pentru a reprezenta bateria, motorul și comutatorul, astfel încât să poată găsi o modalitate
artistică de a reprezenta sarcina.
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Poezia
Poezia îi ajută pe elevi să își dezvolte abilitățile, cum ar fi imaginea, metafora, analogia și
comunicarea, care sunt foarte importante atât în domeniul științei generale, cât și al educației
științifice. Când un student încearcă să scrie un poem, atât cunoștințele anterioare, cât și
cunoștințele științifice trebuie să intre în joc pentru a ilustra conceptele și fenomenele științifice.
Cu aceasta se spune că poezia poate fi folosită în diferite moduri și momente în timpul
învățământului științific, de exemplu, un profesor ar putea desena la poezie la începutul lecției
ca o introducere a ceea ce el sau ea ar dori să explice. Ar putea fi folosită și ca activitate
culminantă pentru a motiva activitățile verbale și lingvistice ale studenților sau ca o sarcină în
care elevii trebuie să arate ce au învățat în timpul unei lecții specifice.
Toate aceste aspecte pozitive ale poeziei ajută la intensificarea semnificației
conținutului științific. Deoarece numeroase concepte științifice sunt abstracte, oamenii de
știință se bazează pe metafore și creează modele pentru a ajuta oamenii să înțeleagă și să
conceptualizeze cunoașterea. Acest lucru este posibil, deoarece știința, la fel și poezia, are
nevoie de o limbă metaforică care să fie implementată.
Potrivit cercetătorilor, poemele nu sunt doar scrise pentru a comunica informații, ci și
pentru a extinde simțul și percepția oamenilor asupra vieții și a lărgi și a asimila legătura cu
lumea. Luând în considerare acest lucru, conectarea la concepte și experiențe este foarte
importantă pentru predarea științelor, iar profesorii de științe ar trebui să asigure legătura cu
alte experiențe pentru a obține rezultate pozitive în învățarea științifică. Integrarea poeziei întrun curriculum de predare a științelor poate extinde rezultatele învățării în mai multe moduri.
Robert Yager susține că există șase domenii ale educației științifice: concepte, abilități de proces,
creativitate, abilități afective, aplicații și viziunea asupra lumii. Poezia aplicată științei poate
ajuta la dezvoltarea a două dintre cele șase domenii, și anume creativitatea și abilitățile afective.
În ceea ce privește prima, compoziția de poezie implică vizualizarea și producerea imaginilor
mentale, combinarea ideilor în moduri noi și comunicarea informațiilor. Mai mult decât atât,
poezia îi ajută pe elevi să dezvolte atitudini pozitive față de știință, să exploreze emoțiile umane
și să dezvolte sensibilitatea pentru ceilalți, elemente care privesc abilitățile afective.
Poezia și știința sunt deseori descrise ca fiind două elemente opuse, primul fiind unul
emoțional, creativ și elocvent, iar celălalt unul impersonal și rațional. Cercetătorii diferiți au
studiat această problemă și au dezvoltat trei categorii bazate pe profesorii de poezii: unele
poezii au fost profunde; alții erau mai amuzanți și mai îngrozitori; și o altă imaginație și emoție
subliniată. Rezultatele au privit faptul că profesorii au dorit ca studenții de poezie să se ocupe de
o schimbare conceptuală și de restructurare a ideilor care îi aduc în fața vieții în mai multe
moduri.
Mai mult, scrierea creativă ajută elevii cu abilități de rezolvare a problemelor. De fapt,
elevii cu atitudine de rezolvare a problemelor au în mod obișnuit voință și încredere pentru a lua
diferite probleme care țin de diferite perspective pentru sarcini complexe.
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S-a efectuat un experiment în Statele Unite, urmărind ca elevii de clasa a IX-a să
cunoască un subiect de clasă științifică. Pentru a face acest lucru, elevii au ales un subiect de
dezvoltat sub forma de poezie, iar profesorii au oferit modele de poezie de calitate. După ce au
scris poezia, au fost cerute mai multe întrebări studenților, cum ar fi ceea ce au învățat, aspectul
cel mai dificil de a scrie o poezie, cea mai satisfăcătoare parte a proiectului, ceea ce au învățat
despre ei înșiși în timpul procesului și dacă percepția asupra pământului știința sa schimbat după
această activitate. În general, elevii au reacționat pozitiv la această activitate, susținând că au
descoperit un alt mod de învățare și că educația nu trebuie să fie plictisitoare. În plus, ei susțin
că poezia poate ajuta la înțelegerea mai bine a lucrurilor și că "cercetarea" unei anumite
probleme, precum mineralele în acest caz, poate fi interesantă și motivantă. O altă observație
pozitivă făcută de studenți privește abilitatea de a îndeplini o sarcină, oferind în același timp
informații altor persoane într-un mod neobișnuit. Profesorul, pe de altă parte, a descris această
experiență pozitiv și încurajator, deoarece majoritatea studenților s-au simțit implicați în
predarea științelor prin poezie.
Concluzie
Clasele STEAM arată o eficiență ridicată, dacă este folosit ca complementar al clasei de
știință. Într-adevăr, se demonstrează că, după activitățile teoretice legate de disciplinele
științifice, elevii încă mai au dificultăți în a-și aminti și însuși subiecte dificile cu vocabularul și
conceptele lor. În acest fel, cursurile STEAM oferă studenților două trăsături importante:
posibilitatea de a înțelege artele, care altfel nu ar învăța, și de a experimenta conceptele și
vocabularul științific cu o nouă perspectivă care este mult mai interesantă pentru ei.
În general, profesorii, atunci când sunt intervievați de cercetători, oferă feedback pozitiv
cu privire la predarea științelor prin intermediul metodologiilor artelor. Elevii obțin o mulțime de
învățare și beneficii personale atunci când li se administrează o "doză dublă" de clasă științifică;
în primul rând prin predarea conceptelor științifice și a vocabularului în timpul unei lecții
comune și apoi prin revizuirea acestor subiecte prin lecție bazată pe arte.
Acest lucru contribuie la faptul că artele nu sunt doar discipline independente, ci
instrumente pentru a descrie și înțelege lumea "din afară". Cum copiii învață cum să conteze
înainte de a merge oficial la școală, elevii pot învăța artele înainte de a le învăța în clasă. Din
nefericire, astăzi artele sunt considerate mai degrabă o legătură personală decât o legătură largă
între diferite discipline, dar sa demonstrat că studenții artelor devin mai implicați în școală și mai
ales în domeniul științific, depășind simbolul bun într-un test și obtinerea interesant în
înțelegerea și dobândirea cunoștințelor despre știință și fenomene ale vieții reale.
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CAPITOLUL 8: Gândire inversă pentru îmbunătățirea înțelegerii în științe
Autori: Romans
Vitkovskis, Uldis
Heidingers, Latvian
Education
Foundation

Faptul
că
studenții au tendința
de a ignora oarecum
subiecții STEM poate
fi
legat
de
convingerea
că
cunoștințele oferite
la școală cu privire la
aceste subiecte sunt
depășite
fără
speranță, inutile în
practica cotidiană și, prin urmare, le lipsește motivația. Această credință devine și mai puternică,
deoarece internetul este plin de răspunsuri și soluții gata făcute pentru a face față întregii
întrebări văzute în timpul procesului de studiu. Înțelegerea subiectului și a altor lucruri devine
nesemnificativă dacă subiectul în sine este considerat inutil.
Pentru ca subiectul să nu fie absolut respins, fiecare curs trebuie să includă filozofia de
bază a acestuia, structura și temele vizibile în acest domeniu, precum și minimul necesar pentru
a începe să se familiarizeze cu actualitățile subiectului. Este evident că într-un subiect STEM
(cursurile de studiu ale subiecților STEM au mai puține sau aproape suficiente informații pentru
a începe să se familiarizeze cu actualitățile), este importantă înțelegerea. Dacă îi lipsește,
studentul începe să dischipeze și să respingă subiectul. Acest lucru este valabil și în viața de zi cu
zi atunci când întâlniți noi concepte, relații, soluții tehnice de inginerie etc. lucruri noi. Prin
urmare, alături de motivația clădirii, trebuie găsite mijloace de înțelegere și cunoașterea trebuie
utilizată nu numai în domeniul subiectului dat. În acest scop este utilă gândirea inversă așa cum
este descrisă în această lucrare. Dacă cineva are capacitatea de a reduce problemele unui
subiect pentru a se potrivi altor lucruri cu alte persoane sau lucruri cunoscute anterior, acesta
este un exemplu de gândire inversă limitată. Dacă persoana are capacitatea de a face acest lucru
în mod involuntar în orice situație, poate fi numită gândire inversă așa cum o înțelegem.
Practica creării și utilizării modelelor într-un anumit subiect + modele în alte discipline și
demonstrarea modului în care această abordare este utilizată universal și intenționat, arătând că
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această abordare vă permite să înțelegeți multe lucruri noi, să obișnuiți treptat să utilizați
neintenționat modelele și să vă ajute pentru a "înțelege ideea", conducând în cele din urmă la
utilizarea subconștientă a modelelor. Gândirea inversă este unul dintre fenomenele tipice
creierului uman și, așa cum arată experiența pe 8 ani (www.goerudio.com [5]), este posibilă.
Elevii pot crea modele care să răspundă la întrebarea "de ce", dar baza de model creată permite
inventarea sau re-descoperirea aceluiași lucru din nou. Acest lucru este deja un rezultat
experimental și este disponibil în spațiul, prezentând modelele studenților pentru subiectele
subiectului STEM.

Gândirea inversă și cum să o recunoaștem
Procesele
reversibile
/
reversibile sunt o categorie
specială, deoarece este
imposibil să se reverse
unele procese, de ex.
transforma o rață prăjită
într-o rață vie, dar aburul se
poate condensa și se poate
întoarce în apă lichidă. În
mod obișnuit, cu acțiunea
inversă este posibil numai
rezultatul
aproximativ,
deoarece pot exista obiecte
care ar fi putut să nu ia
parte la procesul direct, de
exemplu, când integrarea
unei funcții nu se poate
asigura dacă este o funcție derivată.
Descoperirea științifică și soluțiile tehnice inginerice se fac de multe ori datorită abilității de a
vedea asemănări în diferite zone și de a le combina, și vor include nu numai date experimentale,
ci și lucru creat de alte persoane. Pentru a face acest lucru, trebuie să înțelegeți rezultatele
obținute de alții. Dacă scopul este de a crea ceva nou, trebuie să fim capabili să înțelegem rapid
lucrurile (conceptele și conexiunile) în alte domenii, cum au fost descoperite și de ce nu
funcționează în alt mod. Gândirea inversă așa cum este descrisă în această lucrare este
capacitatea de a folosi ideile unei zone în alta în fiecare zi. Se poate observa atunci când privim
modul în care o persoană este capabilă să explice (în principal pentru el însuși) lucrurile cu
modele, adică materiile dintr-o anumită zonă ca parte a unei alte zone. Dacă cineva este capabil
de acest lucru nu numai într-o zonă profesională, ci și în viața de zi cu zi, el folosește gândirea
inversă. Dacă persoana este capabilă de acest lucru numai într-o zonă profesională, el folosește
gândirea inversă restrictivă. Un exemplu poate fi un mecanic auto care poate folosi un model și
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explică cum funcționează o suspensie auto, dar putem vedea că nu reușește să găsească un
model care să explice cum funcționează mașina de spălat. Dacă ar fi gândit invers, ar putea
folosi un model pentru a explica cum funcționează mașina de spălat, precum și de ce relația sa
cu soția devine mai slabă. Gândirea inversă poate fi recunoscută numai dacă persoana este
capabilă să creeze modele practic în toate situațiile din fiecare zonă a vieții sale.
Nevoie de gândire inversă
Nu cu mult timp în urmă, aptitudinile și cunoștințele dobândite în școală și universitate
au fost încă utile de mai mulți ani. În prezent, atât competențele, cât și cunoștințele obținute
prin procesul de învățare sunt depășite și inutile pe piața muncii. Trebuie fie să putem justifica
motivele pentru a învăța toate aceste lucruri, fie să renunțăm și să le proclamăm prostii. Același
lucru este valabil și pentru multe subiecte comerciale predate în școală, deoarece din momentul
în care copilul intră în școală, tot echipamentul este deja datat. În rezultatul, cunoștințele
dobândite în întregime procesul de învățare nu vor fi de folos practic. Dacă considerăm
cunoașterea ca fiind informație și înțelegere, totul poate fi stabilit prin schimbarea accentului în
procesul de învățare. În timpul procesului de învățare, ar trebui învățată înțelegerea și o
modalitate de a câștiga acest lucru prin utilizarea modelelor care s-au dovedit a fi eficiente,
precum și gândirea inversă cu utilizarea modelelor. Educația nu trebuie să ofere cunoștințe
despre lucruri specifice, decât să învețe cum să câștige noi cunoștințe. Ar trebui să învețe cum să
învețe. Aici, metoda modelului și gândirea inversă devin una dintre cele mai bune căi de
învățare.
Proiectul Uniunii Europene GoScience este unul din primii pasi care au dat naștere
dorinței de a învăța ceva nou pentru ca elevii să se simtă mai confortabil în situațiile de zi cu
zi. Principalul obiectiv al proiectului GoScience - înțelegerea nu este un tratament miraculos, ci
servește destul de bine pentru ca fiecare student să se simtă confortabil într-o anumită zonă.
Calitatea vieții poate fi măsurată de cât de confortabil simțim și afectează toți elevii. Dacă
studentul se simte confortabil, nu există și niciodată nu vor apărea probleme cu înțelegerea
STEM sau a altor subiecte. Cunoașterea este valabilă doar până când cunoștințele noi iau locul
prin subminarea, extinderea sau rearanjarea substanțială a acesteia. Acesta este un proces
constant în care putem vedea doar rezultatele.
Gândirea inversă, pe măsură ce o înțelegem, rădăcește atitudinea elevilor față de
lucruri, adică abilitatea de a învăța în lumea actuală, guvernează capacitatea studenților de a trăi
în ea. Dacă cineva poate găsi asemănări între lucrurile pe care le știe și lucrurile pe care nu le știe
(vedeți un model), nu va fi nevoie să respingeți acest lucru ca fiind ciudat și nefamilar.
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Această abordare poate accelera semnificativ procesul de învățare a lucrurilor noi dacă
este întemeiat în formarea percepției elevului. În caz contrar, studentul ar trebui să efectueze o
serie de observații pentru a înțelege problema (concept sau conexiune). În cazul similitudinilor
sau analogiilor, se pot înlocui observațiile necesare cu cele făcute anterior atunci când a existat
nevoia de a forma concepte ale similarităților sau analogiilor date, accelerând astfel procesul de
înțelegere. Prin utilizarea modelelor și a gândirii inverse putem reduce ipotetic timpul necesar
pentru a înțelege lucrurile noi. Doar ipotetic, deoarece ar putea exista o situație în care
studentul nu are o zonă aplicabilă unde să interpreteze noul obiect, dar practica confirmă faptul
că de obicei acest lucru funcționează în multe cazuri.
Gândirea inversă are loc la nivelul imaginilor, însă gândirea verbală necesită un model
fix, reducând eficacitatea acestuia. Fără gândirea inversă, un student are o cantitate mai mică de
lucruri disponibile și bine înțelese decât cu el. În mod normal, aproape toți dintre noi folosim
gândirea inversă foarte des, dar, dacă această abilitate nu este instruită în mod specific, ea nu
este folosită atunci când întâmpină lucruri noi deoarece pare a fi prea complicată.
În procesul educațional, cea mai mare greșeală este de a preda fiecare subiect separat,
fără a demonstra conexiunea acestuia cu alte
discipline. Legătura cu lumea pe care o cunoaștem
lumea pentru a înțelege lucrurile noi poate fi formată
cu ajutorul modelelor, dar într-un fel ar putea limita
gândirea, deoarece formează legături numai cu
subiectul dat - aceasta este o gândire inversă limitată.
Pentru a lărgi în mod substanțial domeniul de aplicare
al studenților, trebuie să învețe să facă acest lucru în
diferite discipline, precum și în afara mediului școlar,
să treacă practic abilitatea de a înțelege lucruri noi - să
folosească gândirea inversă.

Gândire inversă și fantezie / creativitate
Găsirea unui model în unele cazuri de a folosi
într-o altă zonă nu indică întotdeauna gândirea inversă. Fiecare descoperire nouă, orice soluție
tehnică inginerică, orice idee și rezultat formalizat într-o teorie corespunzătoare se face pe baza
modelului interior al autorului, care este un lucru individual pentru fiecare dintre noi, dar cu
siguranță legat de zona cu care ne cunoaștem cel mai bine, unde ne simțim cel mai confortabil și
avem sentimentul că totul urmează un model natural și nu se poate întâmpla în mod diferit.
Aproape nimeni nu gândește în formule, dar modelul interior se schimbă în funcție de formule.
Un caz tipic de știință experimentală - avem date experimentale care arată modul în care se
întâmplă un proces, din care trebuie să tragem o concluzie de ce se întâmplă exact așa - trebuie
să construim modelul nostru intern care va fi ajustat, formalizat mai târziu.
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Rezultatele obținute pe baza acestor ipoteze
La începutul experimentului comun între Fondul de învățământ din Letonia și Gimnaziul
din Riga Englez, gândirea inversă limitată a fost localizată la înțelegerea unui subiect specific în
procesul de învățământ pentru liceu. Acest lucru sa datorat faptului că nevoia de gândire inversă
nu a fost încă identificată și că a existat nevoia de a furniza cunoștințe ca informație și înțelegere
în cadrul unei anumite școli și de a le oferi sistemului de învățământ. 4 medii de clasa a 10-a din
Riga English Gymnasium au creat modele în conformitate cu standardul de studiu LR pentru
toate disciplinele din clasele 10-12 în patru discipline - matematică, biologie, chimie și fizică.
Acest proces a fost condus de profesori special instruiți în utilizarea modelelor. Elevii au creat cel
puțin 75% din modele fără ajutorul cadrelor didactice chiar și pentru subiectele pe care nu le-au
învățat. Profesorii de frunte au fost recompensați cu Premiul de Inovație Letonă pentru Educație
în 2011 pentru acest material de instruire, care a fost disponibil timp de 9 ani la
www.goerudio.com, iar acest material a fost îmbunătățit și mai mult de modele bazate pe
studenți.
Un rezultat scandalos, deoarece totul a fost creat de cei care încă nu au studiat încă
acest lucru; Deci, de ce trebuie să petrecem atât de mult timp la școală? Acest experiment arată
că gândirea inversă limitată funcționează în contextul unor subiecte specifice. Acești studenți,
care au creat baza de pornire la goerudio.com, au recunoscut mai târziu că încă își creează
propriile modele interioare fără să o cunoască și se simt confortabil atunci când sarcina este de
succes. Este discutabil, deoarece experimentul a fost realizat într-o școală, iar rezultatele nu sunt
documentate cu acuratețe. Apoi a fost implementat proiectul UE "Goerudio" pentru a afla de ce
elevii nu doresc să învețe subiecte științifice și cum să le prezinte mai bine; metoda modelului a
fost aleasă ca cea mai utilizabilă, deoarece a oferit o înțelegere. Un nou proiect UE numit
GoScience a fost lansat, care începe să extindă utilizarea metodei de modelare. Gândirea inversă
a fost adăugată ca o contribuție suplimentară la proiectul GoScience, deoarece a fost necesară
pentru a motiva elevii cu talent mai ales și a le
face mai ocupați cu munca în cadrul
proiectului.
Gândirea inversă și recunoașterea
Este important să recunoaștem
lucrurile pentru că citim o piesă de
instrucțiuni, un articol științific sau popular,
sau întâlnim un nou obiect gadget sau altă
soluție de tehnologie nouă, fără să știm
lucrurile care contează, nu înțelegem ce se
discută. Cunoscut + cunoscut + necunoscut +
cunoscut + ... = necunoscut. Gândirea inversă
vă permite să implicați în mod automat cât mai multe câmpuri posibil în nivelul subconștient al
procesului de recunoaștere; procesul de recunoaștere este accelerat și verificat de modelele
acestor domenii, deoarece numărul obișnuit de observații este înlocuit de observațiile din
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trecut, ceea ce poate reduce lucrurile recunoscute prin intermediul unor modele deja
cunoscute.
Gândire inversă și înțelegere
Gândirea inversă se bazează, în general, pe înțelegere; dacă nu există nici o înțelegere,
atunci nu există nici o gândire inversă. Înțelegerea procesului de învățare nu este o sarcină
simplă, deoarece este adesea neclar dacă explicația încrezătoare a unui student este un text
învățat sau împrumutat și modificat anterior. Această abordare simplificată este adesea
întâmpinată de profesori și formatori. De asemenea, înțelegerea nu poate fi demonstrată prin
rezolvarea cu siguranță a problemelor și sarcinilor matematice în alte discipline, deoarece
acestea pot fi rezolvate prin învățarea unor scheme și tehnici de modificare care nu prezintă
înțelegere, ci mai degrabă excelente abilități de învățare. Înțelegerea poate fi cu adevărat
detectată dacă o persoană poate găsi analogi și asemănări (modele) în alte zone ale subiectului /
subiectului. De asemenea, înțelegerea în anumite zone nu oferă o imagine completă a lucrurilor.
Există caracteristici calitative care, de exemplu, sunt cuantificabile și au o serie de alte
caracteristici, dar comprehensiunea răspunde la întrebarea "de ce?". În mod similar, modele
care arată dacă a fost înțeles sau nu, răspundeți la întrebarea "de ce?". Un flux continuu realist
de înțelegere poate fi obținut atunci când modelele sunt create intuitiv pentru tot ceea ce vine și
este încheiat - cunoscut sau nu. Fără înțelegere nu există o gândire inversă, dar fără o abordare
inversă este greu să înțelegi.
Gândirea inversă nu este o inovație, dar am specificat-o în mod intenționat în felul
nostru. În primul rând, este vorba de fantezia fiecărui student - fiecare lucru este redus la un
domeniu bine cunoscut unde studentul are o idee intuitivă și precisă despre un lucru într-un
domeniu bine cunoscut - un model care este intuitiv natural pentru student este apoi găsită sau
creată - ceea ce nu este o surpriză, deoarece totul este familiar și deci natural. Înțelegerea
naturii este comparabilă cu senzația de confort, ceea ce indică faptul că vedem, cunoaștem și
așteptăm totul și nu vom avea surprize. Acest lucru înseamnă că studentul se va simți protejat,
deoarece nu este implicat în ceva nefiresc. În caz contrar, dacă modelul nu este găsit, există
disconfort - nu știu / nu înțeleg. Există trei soluții la situația care nu cunoaște / nu înțelege:
1. Nu cunoaște / nu înțelege și anulează
2. Nu cunoaște / nu înțelege și caută ce face cu el în continuare.
3. Nu cunoaște / nu înțelege și caută inamici.
Situația “Nu cunoaște / nu înțelege” apare adesea în spațiul fiecărui elev, dar numai
puțini au abilitatea de a face față unor astfel de situații, dacă nu au capacitatea de a gândi
invers. După aceea, un student cu gândire inversă va fi în mod inevitabil în poziția unui om de
știință și va dori să-și satisfacă cererea de intuiție pentru un răspuns, de ce se întâmplă această
situație în general și așa mai departe. În practică, studentul va încerca să creeze un model care
să se convingă; și ar fi necesar ca elevul să testeze acest model astfel încât să nu-l inducă în
eroare dacă se dovedește a fi greșit. În înțelegerea noastră, gândirea inversă este abilitatea
perpetuă de a crea modele mai ales în subconștient pentru a obține un sentiment de confort - o
înțelegere a unui anumit lucru (concept sau relație).
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Învățare gândire inversă
Gândirea inversă nu poate fi obținută prin învățarea ei ca subiect de școală. Pentru cei
mai talentați studenți (poate fi mai dificil pentru cei mai puțin talentați și care au cea mai mare
probabilitate de a obține o gândire inversă limitată) este cel mai bine realizat printr-un proces
de învățare special conceput la toate nivelurile de învățământ, de la preșcolar la universitate.
Cheia pentru predarea fiecărui subiect este de a arăta că este posibil să se vadă analogii /
asemănările sale în alte domenii familiare; pentru a observa că în multe cazuri lucrurile sunt
similare - se potrivesc aceluiași model și pentru a dezvolta în mod constant această abilitate.
Modelarea cere studenților să aibă o abordare cuprinzătoare care depășește cu mult domeniul
de aplicare al subiectului și astfel își câștigă capacitatea de a localiza / vedea analogii /
asemănări în subiecte diferite în domeniile pe care le cunosc deja. Metoda de modelare și
modelele generate sunt verificabile, mai ușor de distribuit și acumulate și disponibile public,
ceea ce demonstrează caracteristicile pozitive ale acestei abordări.
Dezvoltarea și utilizarea modelelor în procesul de învățare este o metodologie
dezvoltată și testată, dar se aplică numai la înțelegerea subiectelor STEM specifice, nu pentru
utilizarea permanentă în viața de zi cu zi și alte lucruri noi. Este important să adăugați alte lucruri
din viața de zi cu zi la subiectele specifice ale subiectelor STEM, care pot arăta că puteți obține
lucruri și informații specifice și în afara standardelor educaționale ale subiectelor STEM. Această
abordare va crea nevoia de a "săpa" în instrucțiunile, descrierile și alte informații care îi vor da
posibilitatea elevului să-și dezvolte propriul model intern și să-l discute cu audiența. Discuția
despre modelele studenților se poate întâmpla doar în contextul corectitudinii într-un anumit
subiect, deoarece orice alte obiecții nu se potrivesc aici prin definiție, deoarece fiecare student
formează modelul cel mai acceptabil pentru el, care le permite să simtă intuitiv natura subiectul.
Aceasta este o parte esențială a procesului de învățare, iar profesorul trebuie să acorde o
atenție deosebită acestui lucru. Poate că nu le place modelul, dar, dacă este corect, nu poate fi
criticat. Învățarea inversă de gândire nu este un proces pe termen scurt. Acesta poate fi realizat
printr-o pregătire pe termen lung și este completat de metodologia de modelare și utilizare a
modelului.
Gândirea inversă nu se formează într-un singur subiect. Dacă metoda modelului este
utilizată doar într-un singur subiect, rezultatul este o impresie că se potrivește doar acestui
subiect (gândire inversă limitată), prin urmare este necesar să se asigure utilizarea modelelor în
mai multe subiecte în același timp.
Folosind această metodă în mediul mai multor discipline, studentul devine conștient de
utilizarea cuprinzătoare a metodei și face mai ușor să simuleze multe lucruri care nu sunt
relevante pentru aceste subiecte.
Rezultatele menționate mai sus pot fi obținute numai dacă există profesori care
utilizează această metodă. Profesorii educați sunt partea cea mai importantă pentru
implementarea cu succes a acestei metode. Ar fi foarte bine dacă urmau o succesiune de
profesori -> școală -> universitate. Desigur, acest lucru nu înseamnă că metoda poate fi utilizată
doar în școli. Gândirea inversă oferă studenților percepția și abilitatea de a folosi același model
pentru mai multe subiecte, ceea ce evidențiază asemănările multor domenii.
Pentru a se apropia de gândirea inversă, procesul de învățare ar putea fi transformat
după cum urmează: profesorul dorește să creeze un model pentru un anumit termen și
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studentul creează modelul. Un alt profesor dintr-un alt subiect dorește să creeze un model
pentru un subiect, iar studentul poate folosi în mod adecvat același model, dar într-un subiect
diferit. Acest lucru îi poate arăta elevului că același model poate potrivi mai multe concepte în
același timp. O astfel de abordare necesită o mare sinergie între profesori. Este adesea cazul în
care un subiect învață ceva ce poate fi folosit în altul, cum ar fi fizica și matematica.
Cu cât mai multe subiecte, cu atât mai multe oportunități de practică. Practica de creare
și utilizare a modelului într-un anumit subiect și modele în alte discipline și demonstrarea
modului în care această abordare este utilizată universal și intenționat, arătând că această
abordare vă permite să înțelegeți multe lucruri noi, să obișnuiți treptat la utilizarea
neintenționată a modelelor, conducând în cele din urmă la utilizarea subconștientă a acestora.
O metodologie a fost concepută pentru utilizarea modelelor [2], dar schema de
promovare a gândirii inverse descrisă în publicația "Etapa de pregătire -> Crearea modelului ->
Îmbunătățirea modelului -> Evaluarea modelului" poate fi completată de verificarea modelului răspunde la întrebarea "de ce?" și să adapteze în consecință foile de lucru. Metodologia este
completată de lucrul la dezvoltarea abilităților elevilor deosebit de talentați, unde este utilă
instruirea de a construi un model după rezultatele experimentului, pentru a răspunde la
întrebarea "de ce se întâmplă?" în loc de "cum se întâmplă?".
Concluzii
În procesul de învățare, accentul ar trebui să fie acordat întrebării "de ce?" mai degrabă
decât "cum?", ceea ce este cel mai bine demonstrat de modele. Gândirea inversă nu este
posibilă fără a construi modele în mai multe subiecte în același timp și pentru o lungă perioadă
de timp. O mare cantitate de studenți vor avea o gândire inversă limitată datorită lipsei lor de
fantezie. Nu toată lumea are suficientă fantezie; este un fapt care trebuie acceptat, că există mai
ales studenți talentați, dar nu toți.
Gândirea inversă limitată este, de asemenea, o realizare, deoarece reduce semnificativ
posibilitatea unor greșeli în anumite domenii - disconfortul apare cu soluții incorecte. Ar trebui
să existe o cantitate suficientă de exemple de modele create de studenți, pentru a încuraja alți
studenți să creeze astfel de modele. Ar trebui să existe profesori care să știe să folosească
modele în procesul de învățare, în conformitate cu metodologia actualizată.
Metoda modelului trebuie utilizată în mai multe subiecte în același timp.
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CAPITOLUL 9: Abordarea holistică a predării și învățăriiștiințelor (Equalita)
Autori: Ulla Theisling,
Ulrich Diermann

"Învățarea cu toate
simțurile - asta face
învățarea mai ușoară
pentru copii."
Părinte
"Pur și simplu ieși să descoperi lucruri în loc să te închizi în cameră
și să stai pe gânduri."
Elev al școlii Bertha-von-Suttner, Nidderau
(Sursă: KulturSchule Hessen, Schulentwicklung und optimale Förderung durch Kunst und Kultur,
Hessisches Kulturministerium, 2015)

Ce înseamnă învățarea holistică?
Învățarea holistică poate avea înțelesuri diferite: învățarea interdisciplinară, subordonarea
învățării și învățarea cu toate simțurile.
Profesorul american Nir Orion vorbește într-un eseu despre abordarea holistică a învățării
unui "sistempământean". 14.
"Știința pământului este o știință interdisciplinară care se ocupă de explorarea sistemului
pământului. Sistemul pământ este suma componentelor, proceselor și interacțiunilor fizice,
chimice, biologice și sociale care influențează starea și schimbările planetei pământ".
(Sursă:Wikipedia)

14
Source: Nir Orion, A Hostistic Approach for Science Education for all, Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology
Education, 2007
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Care sunt trăsăturile caracteristice ale unei abordări holistice de învățare?
a. Învățarea într-un context autentic și relevant cât mai mult posibil
b. Organizarea învățării într-o secvență care se schimbă treptat de la concret la
abstract
c. Ajustarea învățării pentru abilitățile variate ale cursanților
d. Integrarea mediului exterior ca o componentă integrală și centrală a procesului de
învățare.
e. Concentrarea pe aspectele cognitive și emoționale ale învățării. (vezi Nir Orion)
Învățarea holistică este mai puțin orientată spre progresul învățării, regulile de învățare și
obținerea de cunoștințe, ci se concentrează asupra procesului individual de învățare și este mult
mai probabil să fie imitativă și practică. (Andreas Nieweler (Hrsg.): Fachdidaktik Französisch Tradition|Innovation|Praxis. Klett, Stuttgart 2006, S. 49.)
"Integritatea cuprinde dimensiunea individului (cunoașterea, așteptările, preferințele și
abilitățile lumii), dimensiunea grupului (obiectivele grupului, constelațiile de grup), dimensiunea
tematică și mediul (cadrul instituțional, cerințele sociale și aspectele materiale cum ar fi clasa
mobilier)“ (Sursa: Wikipedia)
"În domeniul educației estetice, percepția atentă recunoaște detaliile și particularitățile
formelor, culorilor, materialelor, sunetelor și limbajului, care la rândul lor pot da naștere la
propria lor interpretare și proiectare.
Domeniile matematicii, informaticii, stiintelor naturale si tehnologiei, grupate impreuna
sub denumirea de MINT, combina abordari comune care pot fi descrise cu explorarea, cognirea
si inventia cuvintelor cheie. Prin observație strânsă și prin acțiuni experimentale, pot fi
experimentate relații și legi, care la rândul lor servesc drept punct de plecare pentru stabilirea
propriilor teorii și testarea lor în experimente ". (Sursa: Kreativität als pädagogische Haltung
Erforschen, Erkennen und Erfinden, Fachmodul Ästhetische Bildung und MINT von Elke Lückener
und
Katrin
Mohr,
S.
37,
http://www.kunst-und-gut.de/wpcontent/uploads/2016/12/FA__776_B_Publikation.pdf)
"Științele naturii sunt preocupate de studiul sistematic al naturii, observând realitatea în
conformitate cu regulile, cercetarea, căutarea și compararea pentru a înțelege lumea." Arta, pe
de altă parte, vede realitatea în mare măsură fără scop, încearcă să o descrie, să o formeze, să-i
dea o formă și o culoare. Rezultatele sunt extrem de subiective." 15

15
Manuela Niethammer, Gesche Pospiech,, Naturwissenschaft und Kunst. Gestaltung fächerübergreifenden Unterrichts,
Waxmann2013, S. 13
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Abordarea holistică în context istoric
"Adevărul artei împiedică știința să devină inumană, iar adevărul științei împiedică arta să se
facă de râs"
(Raymond Chandler)
Legătura dintre artă și științele naturii are o istorie îndelungată. Timp de secole această
legătură între diferitele discipline a fost evidentă.
Combinația dintre artă și știință a servit la emanciparea artelor vizuale, eliberarea lor de
statutul unei arte mecanice și ridicarea la rangul de artă liberă. La începutul epocii moderne,
geometria și matematica au luat în considerare imaginația și au dus la inventarea perspectivei
centrale. În efortul lor comun "... că eu recunosc ceea ce ține lumea în centrul ei ..." (Goethe,
Faust), artele și științele erau strâns legate.
Chintesența învățătorului universal a fost Leonardo da Vinci.El s-a ocupat de-a lungul vieții
sale de legătura dintre artă și științele naturii. În secolul al XIX-lea a existat o specializare și o
diferențiere tot mai mare. "Cu tot mai multă complexitate, însă, există și o revenire la relația
reciprocă dintre artă și știință. Oamenii de știință naturali au cu atât mai mult nevoie de
vizualizare, deoarece abstractitatea descoperirilor lor crește, iar artele frumoase sunt din nou
interesante pentru naturale științele în căutarea unor noi posibilități de exprimare."(s.
Niethammer, Pospiech, S. 14).
Viitorul cercetător Robert Jungk a cerut din nou o înțelegere holistică a lumii: omul nu
trăiește numai cu pâine, iar beneficiile pe care le derivăm din știință nu trebuie să fie măsurate
numai prin consecințele lor tehnice. Părinții noștri au contribuit abundent la toate artele, la
muzică și la teatru, la sculptură și arhitectură, la pictura și la literatură. "(Sursa:
http://zitate.de/autor/Jungk,+Robert/)
"În ultimă instanță, există o altă apropiere între artă și știință: artiștii reflectă subiecte
științifice și tehnice sau dezvoltă experimente artistice, în schimb, condițiile de activitate
artistică devin din ce în ce mai importante pentru oamenii de știință, în măsura în care sistemele
experimentale și creative, surprinzătoare descoperiri și ghidul de interes în înțelegere."
(Sursa: http://www.kunst-als-wissenschaft.de/de/news/index.html?NID=2001861).

Învățarea holistică în contextul educației în Germania și în întreaga lume
Primele abordări ale învățării holistice pot fi găsite la pedagogul elvețian Johann
HeinrichPestalozzi, care sa concentrat pe învățarea cu cap, inimă și mână ca parte a
"Anschauungpädagogik". MariaMontessori a fost una dintre primele care au recunoscut
importanța învățării cu toate simțurile, iar la începutul secolului al XX-lea a început să-și dezvolte
și să implementeze pedagogia pe această bază. Bazându-se pe reforma pedagogiei, învățarea
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holistică pune accent nu numai pe aspectele cognitive-intelectuale tradiționale, ci și pe
aspectele fizice și afectiv-emoționale: învățarea holistică învață cu toate simțurile, învățând cu
mintea, sufletul și corpul.
În anii 1970, savantul didactic Siegbert A. Warwitz a introdus o formă de predare și învățare
pentru didactici folosind principiul și metoda învățării multidimensionale, care se bazează mai
mult pe realitatea vieții și a realităților lecției. În general, învățământul specializat conceput fizic
sau teoretic, fizic sau intelectual, a condus la o situație de predare mai puțin eficientă, cu
rezultate de învățare nesatisfăcătoare și motivația studenților.
De la începutul anilor 1970, Edward Deci și Richard Ryan și-au dezvoltat teoria de
autodeterminare (Deci 1975, Deci și Ryan 2012). Înțelegerea lor asupra ființei umane se bazează
pe o sinteză a discuțiilor teoretice și pe multe sute de studii empirice: "Punctul de plecare
pentru SDT (teoria autodeterminării) este postulatul că oamenii sunt organisme active, orientate
spre creștere care sunt înclinate în mod natural față de integrarea elementele psihice într-un
sentiment unificat de sine și integrarea lor în structuri sociale mai mari "(Deci și Ryan 2000).
Teoria autodeterminării susține în continuare că motivația interioară este fundamentul pentru a
putea învăța și, într-un context mai larg, să se dezvolte, să-și exprime potențialul și să se
conecteze la lumea exterioară.
Linda Jolly și Erling Krogh, profesori la Universitatea Norvegiană de Științe ale Vieții, au
dezvoltat teoria învățării bazate pe relații bazate pe experiență. Ei au analizat "Lecțiile din clasă
reflectă politica educației din Norvegia și Europa, care se axează din ce în ce mai mult pe
rezultate de învățare măsurabile în subiecte separate, cum ar fi matematica, științele naturii,
limbile și studiile sociale. Subiectele artistice și practice primesc mai puțină atenție și chiar mai
puține resurse în rutina școlară zilnică. Curriculum-ul la aceste discipline a devenit, de
asemenea, mai teoretic și orientat cognitiv. Acest lucru contribuie la o teoretizare sporită a
educației. "
(Sursa: How do Children and Youth learn through Farm-school Cooperation?,
http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf)
Ei ajung la concluzia că "Educația are nevoie de o nouă teorie a învățării. Școala orientată
cognitiv, împărțită în subiecte segregate, cu accent general pe rezultatele măsurabile de
învățare, corespunde teoriilor care limitează învățarea la construirea sensului. Aceste teorii
actuale variază de la accentul pe constructivismul mintal până la concentrarea asupra construirii
semnificației ca o interacțiune între procesele sociale și culturale și învățarea mentală. Atunci
când accentul se pune pe învățarea cerebrală, faptul că un creier este localizat într-un corp viu și
că trupul, nu creierul izolat, este subiectul care acționează în fiecare întâlnire cu lumea tinde să
fie în jos jucat. Concentrarea asupra construcției mentale conduce, prin urmare, la o
devalorizare a aptitudinilor fizice și a activităților practice și estetice ".
Pe baza acestor observații, Linda Jolly și Erling Krogh au dezvoltat următorul model de
învățare bazată pe relații bazate pe experiență.

http://goscience.com

114

GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209

(Sursa: How do Children and Youth learn through Farm-school Cooperation?,
http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf)
"Definim învățarea ca o mobilitate interioară sau inter-psihică stimulată de participarea la
evenimente care duc la schimbări în comportament. Activitatea exterioară și cursul sarcinii sunt
prezentate în afara cercului cu săgețile albe. Procesul interior este arătat în perechi opuse din
interiorul cercului. Modificările comportamentului apar prin activitatea și dezvoltarea elevului în
procesul de învățare circulară. În plus, depinde de modul în care elevul răspunde la rezultatele
sarcinii. Sarcina este o parte a întreprinderii, cum ar fi o fermă sau o grădină și procesele de
producție găsite acolo.
În săgețile circulare, încercăm să arătăm procesele interioare în elevi. Mobilitatea interioară
pentru învățare este activată și este în permanență în dialog cu activitatea concretă a sarcinii,
care este desemnată în afara săgeților circulare. În procesul de învățare, elevii se află
întotdeauna într-un interval de timp între două extreme: distanța la distanță, lipsa, interesul față
de ceea ce se întâmplă și opusul: participarea activă, treaz și prezent, orientată spre ceea ce se
întâmplă și implicat. Acesta este cazul în toate fazele procesului de învățare și se poate schimba
la fiecare pas. Dacă elevul se îndepărtează de sarcină, potențialul și conducerea în legătură cu
mobilitatea interioară și învățarea devin mai puțin. Opusul este valabil pentru cei care participă
activ. "
Linda Jolly, Erling Krogh, How do Children and Youth learn through Farm-school
Cooperation? http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf)
Abordarea holistică este evaluată de Nir Orion ca o schimbare de paradigmă spre o
"educație a viitorilor cetățeni":
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"Nu există nici o îndoială că înțelegerea fenomenelor de mediu ale științelor pământului
este crucială pentru viitorii noștri cetățeni nu mai puțin decât subiectele pe care le tratează un
curriculum tradițional de educație științifică". (S. 112)
O comparație între știința tradițională și predarea sistemului pământesc:

Predarea tradițională a științelor
Scopul principal este de a pregăti viitorii oameni
de știință ai unei societăți
Disciplina de predare-centrală
O învățătură centrată pe învățat
Învățarea bazată pe conținut
Profesorul este o sursă de cunoștințe / informații
Învățare “Chalk and talk” (Tafelanschreiben und
Vorträge)
Învățarea în școală
Predare care derivă din lumea științifică
Evaluare tradițională

(Sursa: Nir Orion, S. 116)

Sistemul de predare pământesc
Scopul principal este de a pregăti viitorii cetățeni
ai unei societăți
Predare multidisciplinară
O predare centrată pe copil
Integrarea competențelor în conținut
Profesorul este un mediator al cunoașterii
Învățarea bazată pe întrebări și cercetare
Medii multiple de învățare: sala de clasă,
laborator, în aer liber și la computer
Învățământ autentic bazat pe tot ce este derivat
din lumea reală
Evaluare alternativă

De ce această abordare (în contextul orientării științifico-artistice) este importantă pentru
subiectele MINT?
Într-o discuție publică din martie 2017 pe tema "Educația MINT în Germania" Prof. Dr. med.
Christian Rittelmeyer a prezentat următoarea declarație:
"De aproape 15 ani, a avut loc o dezbatere internațională intensă cu privire la importanța
subiecților artistici (și a activităților pre și extra-curriculare asociate) pentru educația
adolescenților, precum și pentru viitoarea viabilitate a societăților. ca nu atât de important
"soft" împotriva "greu" și presupus mai important pentru societățile moderne STEM subiecți și,
astfel, marginalizate. "
"Congresele internaționale pe tema" Educația artistică "organizate de UNESCO și
semnificația lor pentru dezvoltarea" competențelor creative pentru secolul 21 "de la Lisabona în
2006 și de Seul în 2010 sunt semne ale unei contra-mișcări internaționale împotriva preferinței
unilaterale a MINT , Competențe PISA sau STEM (se poate numi STEM Science, adică Știința,
Tehnologia, Ingineria, Matematica ca echivalent american pentru MINT) .Dar există motive
științifice bune nu numai de a interoga această marginalizare a subiecților artistici, indică interrelații constitutive între abilitățile artistice și STEM. "
(Sursă:
https://www.bundestag.de/blob/495928/3e431ee5fc39ea7e8dfbd6ec2c2fddaf/rittelmeyer_stel
lungnahme-data.pdf, Prof. Dr. Christian Rittelmeyer, Statement, Public discussion on "MINT
education in Germany" on Wednesday, 8 March 2017)
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Orientarea științifico-artistică a subiectului în școli se concentrează în special pe fete.
Adesea, abordarea artistică facilitează accesul acestora la contexte științifice. Nevoia de a
aborda fetele este în creștere, deoarece, de exemplu, în Germania acestea sunt încă mult
subreprezentate în vocațiile orientate spre știință.
"Științele naturale caută arta, deoarece creează un acces intuitiv la public și servește ca un
vehicul care să trezească interesul pentru subiecte științifice și probleme abstracte". (s.
Niethammer, Pospiech, S. 18)
Unde se întâlnesc Educația estetică și MINT? Atât învățământul estetic, cât și domeniile
STEM necesită o abordare experimentală pentru a transforma rezultatele în rezultatele învățării,
precum și gândirea creativă și acțiunea de a crea ceva nou. În acest sens, explorarea,
recunoașterea și inventarea sunt principii de bază și metode de acțiune științifică și artistică. (s.
Elke Lückener und Katrin Mohr, S. 37)
Prof. Dr. Christian Rittelmeyer oferă mai multe detalii:
"O cercetare internațională extensivă (adesea denumită cercetare de transfer) se referă la
așa-numitele efecte extratehnice ale experiențelor și activităților artistice. De exemplu, cu
efectele ansamblului care se joacă în orchestra școlară sau sculptura în lecții de artă imaginația
spațială și, prin urmare, și abilitățile din domeniul geometriei, în multe cazuri, astfel de efecte de
transfer s-au dovedit între timp. În ceea ce privește evaluarea inițiativei MINT, se poate formula
ca rezultat important al acestei cercetări că activitățile artistice par să furnizeze unora dintre
adolescenți un mediu stimulator special pentru a dobândi astfel de competențe extrașcolare sau
a dezvolta în ceea ce privește interesele de bază, probabil pentru că experiențele estetice sunt
scene didactice care le oferă acestor persoane un acces mai bun la acele competențe
elementare extra-fizice. istoric că mulți naturaliști își datorează entuziasmul și ingeniozitatea
față de faptul că ei au combinat oamenii de știință c și explorări matematice cu atenție estetică
(...). Ar trebui menționată documentația artistică recunoscută a plantelor și a oamenilor,
Caracteristicile geografice ale Americii de Sud în opera lui Alexander von Humboldt"
(Rittelmeyer, p. 2)
"Pentru că artele oferă experiențe și activități incredibile de diverse și interesante care
îmbogățesc viața, ele sunt necesare tuturor. Pentru că oamenii nu trăiesc într-o lume așa cum
este, ci într-o lume cum o percep. , ele se exprima, formează lumea, învață cum o fac, artele
oferă cu lumile lor luminoase, lumi de mișcare, imagini, lumi lingvistice etc., cel mai bogat și mai
pretențios repertoriu pentru percepția care există.

(Quelle: Bronnbacher Positionen: Hrsg. v. Prof. Dr. Hellen Gross, Theresa Krukies, Dr. Martin
Schwemmle für den Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI und dessen Stipendiatinnen
und Stipendiaten des Bronnbacher Stipendiums. 1. Auflage. Berlin: November 2016. Mehr
Informationen unter www.bronnbacher-positionen.de)
http://www.rat-kulturelle-bildung.de/publikationen/fachbeitraege/
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"Există primele abordări pentru a numi educația MINT, care este abreviată în limba engleză
STEM pentru știință, tehnologie, inginerie, matematică, acum ca STEAM. A ar însemna artă. "
Sursa: University professor and educator Martin Lindner. Before moving to educational
research, he spent ten years studying at a high school in Rendsburg. Since 2010 he teaches at
the Martin Luther University Halle.
"Aceste abordări vin acum din SUA, sunt foarte promițătoare, nu aș vrea să le dezaprob în
nici un fel, am încercat deja primele abordări în ateliere, încorporând prezentări teatrale sau
discuții în grupuri în care practicăm alte metode decât măsurarea sau evaluarea științifică."
(Sursa:
http://www.deutschlandfunk.de/naturwissenschaften-mint-faecher-kreativervermitteln.680.de.html?dram:article_id=281826)
Educație holistică orientată spre locurile de învățare externe
Învățarea în afara școlii este o parte integrantă a învățării holistice. Vivacitatea unor locuri
interesante și diversificate poate crește motivația elevilor. Învățarea are loc cu toate simțurile.
Învățarea extracurriculară trebuie să fie bine pregătită, precum și la școală. Există numeroase
locații de învățare extrașcolare, cum ar fi muzee, școli de pădure, ferme, ateliere de artă,
biblioteci, departamente de pompieri. Doar în statul federal Rhein-Westfalen în Germania, sunt
înregistrate 1.000 de locații specifice de învățare. (Sursa: Landschaftsverband Rheinland (LVR)
vom 25.10.2016. http://www.paedagogische-landkarte-nrw.de/Start)
Un bun exemplu este ferma ca loc de învățare, care este folosită de tot mai mulți profesori
ca un loc de învățare extracurricular. Fermele oferă spațiu și numeroase oportunități de a
experimenta agricultura, natura și mediul cu "cap, inimă și mână". De unde vin alimentele? Cum
funcționează producția agricolă? Ce trăiește înăuntru și pe pământ? Multe subiecte pot fi
abordate în mod concret la ferma locului de învățare. Acest lucru poate sprijini cunoștințele în
domenii precum biologie, geografie, matematică, fizică, economie, ecologie și durabilitate. Dar
vizitele fermei oferă, de asemenea, impulsuri valoroase pentru învățarea holistică: copiii și
adolescenții pot lucra practic, pot dezvolta curiozitatea pentru experiențele non-cotidiene și pot
face experiențe pozitive de succes. Activitățile din fermă promovează respectul de sine și
motivația învățării și întăresc spiritul de echipă.
Integrarea copiilor și adolescenților defavorizați este promovată și prin această locație extracurriculară de învățare. S-a demonstrat că în special copiii și adolescenții care întâmpină
dificultăți în sistemul educațional formal beneficiază de vizite la fermă. Activitățile țărănești
practice conduc la o îmbunătățire durabilă a dezvoltării fizice și mentale. Ferma ca spațiu
experimental alternativ completează învățământul școlar, fiind capabil să învețe pe o bază
orientată spre acțiune.
Profesorii norvegieni Linda Jolly și Erling Krogh și-au dezvoltat teoria învățării experimentale
bazată pe relații, concentrându-se asupra fermei organice înclinate. Ei reiau: "Nu numai
științele, cum ar fi ecologia, biologia, chimia, matematica și fizica, pot fi actualizate în contextul
unei ferme ecologice. Urmărirea produselor de la fermă la consumator ilustrează principiile
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economiei și organizării societății. Marketingul alternativ prin magazine agricole, proiecte
comunitare susținute, cooperative și abonamente la fermele ecologice oferă o altă arenă de
învățare. După o zi de lucru pe fermă, prețurile la alimente și valoarea alimentelor devin
subiecte de interes. Deșeurile alimentare reprezintă o altă temă reală, analizând ceea ce poate fi
vândut angrosistului și ceea ce trebuie rezolvat din cauza dimensiunii sau formei. "
(Sursa: “How do Children and Youth learn through Farm-school Cooperation?” Linda Jolly,
Erling Krogh, Norwegian University of Life Sciences; http://www.skillebyholm.com/wpcontent/uploads/2014/08/101334.pdf)

Exemple de bune practici în educația holistică
AMFITEATRUL ȘTIINȚEI
Experiența naturii într-un context cultural care utilizează teatrul științific constituie baza
proiectului "Viața animalelor domnișoarei Brehm". În proiectul de teatru "Viața animalelor
domnișoarei Brehm", cunoaște cunoștințele despre speciile pe cale de dispariție.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=FD9pLXO1z2c
EXPLORAREA ȘTIINȚEI
Explorați, experimentați, descoperiți - acesta este motivul zilelor anuale de aventură
științifică de la Luisenpark din Mannheim.
Obiectivele principale sunt:
• să trezească interesul și entuziasmul tinerilor pentru subiectele științifice
• să implice în mod activ școli și studenți ca "experți",
• transferul de cunoștințe și prezentarea "de la elevi la elevi"
• pentru a permite învățarea-descoperire, auto-dirijată, învățare cooperativă,
• pentru a prezenta cele mai recente descoperiri și evoluții din cercetare și tehnologie.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=OLFf-H49CVQ
ȘTIINȚA PE SCENĂ
... este o rețea de profesori pentru profesori de toate tipurile de școli care predau
matematică, informatică, știință și tehnologie (STEM).
... oferă o platformă pentru schimbul de idei și concepte inspirate la nivel european în
materie de predare.
... asigură că MINT se află în lumina reflectoarelor și a publicului.
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/734/spektrale-klaenge-aus-derbroschuere-istage-2

http://goscience.com

119

GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209
creACTiv
"proiectul pentru justiția climatică" este un proiect-pilot al KinderKulturKarawane pentru
implementarea cadrului didactic de orientare în domeniul învățării globale. În dialogul cu tinerii
artiști din Sudul Global, studenții din Hamburg se ocupă de întrebări precum:
• Ce consecințe are schimbările climatice asupra țărilor noastre?
• De ce sunt aceste subiecte o chestiune de justiție?
• Cum putem să prezentăm în mod creativ viziunile și punctele de vedere despre aceste
subiecte publicului?
• Cum ne putem motiva pe noi înșine și pe ceilalți pentru o acțiune responsabilă în domeniul
climei?
• Ce putem face împreună pentru o climă mai justă?
Prin învățarea peer-to-peer, își extind cunoștințele despre cauzele și efectele schimbărilor
climatice globale și le recunoaște responsabilitatea personală. Ei dezvoltă idei cu privire la modul
în care toată lumea poate lucra pentru mai multă justiție în materie de climă, poate să facă
public acest lucru prin mijloace artistice și creative și, astfel, să își consolideze capacitatea de a
acționa în fața schimbărilor globale.
https://klimaretter.hamburg/wer-wir-sind/creactiv
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE "SUNETELE SPECTRALE"
Mulți studenți sunt entuziasmați de muzică, iar câțiva cântă un instrument în sine. Modulul
"Spectral Sounds" îi ajută pe elevi să înțeleagă valurile ca pe o subiecte importante ale fizicii și
științei prin intermediul sunetelor. Cu microfoanele și aplicațiile telefoanelor inteligente, acestea
măsoară și analizează spectrul de sunet al diferitelor instrumente muzicale și investighează
comportamentul undelor acustice. Cunoștințele dobândite pot fi apoi transferate la alte
fenomene de undă.
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/734/spektrale-klaenge-aus-derbroschuere-istage-2

CINE L-A UCIS PE SIR ERNEST? - POVESTEA POLIȚISTĂ ÎN LECȚIILE DE ȘTIINȚĂ
În cazul crimei fictive "Cine a omorât pe Sir Ernest?", Gazda Sir Ernest este ucisă de un
oaspete în timpul unei mingi. Singurul indiciu al infractorului este coloana sonoră a unei
înregistrări video în care victima toasts cu oaspeții săi. Sunetul de ochelari îl trădează pe ucigașul
său. În cadrul evaluării interdisciplinare, elevii se ocupă de analiza frecvenței ochelarilor și a
scenelor video. În plus față de spectroscopie, ei învață într-o altă poveste despre spectrul de
colorare a flacarii ca o amprentă a atomilor și investighează compoziția unui amestec de sare.
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/1172/who-murdered-sir-ernestdetektivstory-im-naturwissenschaftlichen-unterricht
http://goscience.com
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CYANOTYPE – ARTĂ ȘI CHIMIE
Cyanotype este un proces fotografic vechi bazat pe săruri de fier. Acest lucru facilitează
crearea de imagini frumoase în "Berlinul Albastru", complet fără o cameră întunecată.
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/1095/cyanotypie-kunst-und-chemie

TURISMUL TORENȚIAL: EXPERIMENTE ȘI MODELE PRIVIND SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI
ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ (ETAPA 1)
Proiectul arată elevilor cum să creeze ei înșiși mici animații, cu ajutorul cărora pot învăța
cum să folosească programarea pentru a descrie și calcula un sistem fizic simplu.
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/460/sintflutartiger-regen-aus-derbroschuere-istage
BIOLOGIA CA JOACĂ: PREZENTAREA JUCĂUȘA A PROCESELOR COMPLEXE DE DIGESTIE
"Lumina din tunel" prezintă procesele invizibile din corpul uman într-un mod jucăuș și ușor
de înțeles, potrivite pentru copii.
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/433/the-light-at-the-end-of-thetunnel-ein-naehrstoffdrama-in-einem-akt
CHEBIKU: COMBINAȚI CHIMIA, BIOLOGIA ȘI ARTA PENTRU A MOTIVA ÎNVĂȚAREA ȘTIINȚEI
În primul an școlar, arta subiectului este cuplată cu biologia științei naturale. Primele
probleme ale clasei sunt culorile naturale ale plantelor. De ce sunt colorate unele părți ale
plantelor? Unde sunt exact aceste culori? Ce calități au acestea? Intr-o serie de experimente se
adreseaza urmatoarele intrebari: Microscopia partilor colorate ale plantelor, izolarea culorilor
plantelor (ex. Varza rosie, sfecla rosie, frunze verzi), studierea culorilor plantelor
(comportamentul fata de temperatura, acizi si lumina). În cele din urmă, se creează un acuarelă
folosind culorile izolate ale plantelor. În acest scop, se testează comportamentul culorilor
plantelor pe hârtie, iar tehnica de pictura în acuarelă practicată de artistul Emil Nolde servește
drept exemplu. De ce frunzele schimba culoarea toamna?
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/426/chebiku-kopplung-der-faecherchemie-biologie-und-kunst-fuer-zwei-schuljahre
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Conceptul de învățare holistică prezentat prin exemplul școlilor
Integrierte Gesamtschule Alexej von Jawlensky
"Dacă elevii spun:
Acum vrem să continuăm să rezolvăm problema în sala de artă. Putem merge acolo?
simt că am devenit o școală de cultură. "
Profesor la Alexej-von-Jawlensky-Schule, Wiesbaden
(Source: KulturSchule Hessen)
Școala integrată integrată Alexej von Jawlensky este una dintre cele cinci "școli de cultură"
din Hesse și toate au o idee comună. Practicile culturale și învățarea cu toate simțurile ar trebui
incluse în clasele de zi cu zi. Fiecare elev și fiecare elev ar trebui să aibă posibilitatea de a
descoperi pentru sine o formă de artă care le solicită. Prin activități artistice versatilă, ele ar
trebui să câștige încredere în propria lor putere de a proiecta. Ca ascultători și spectatori ai artei
și culturii și în întâlniri personale cu artiștii, ei învață să vadă arta în orice formă cu ochi diferiți.
În procesul educațional, se dezvoltă abilități precum gândirea creativă și proiectarea,
manipularea productivă a celor neobișnuite, dar și caracteristici precum acuratețea,
perseverența și disciplina, precum și competența socială. Scopul este toleranța și acceptarea
pentru ALTE.

(Sursa: http://www.jawlensky-schule.de/index.php?article_id=34)
http://goscience.com
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Michaeli-Schule Köln - o școală de învățământ din Waldorf
Extras din programa școlii Waldorf:
Pregatirea mintii - Experienta cu toate simturile este o prioritate in clasele 1 - 4, dar dincolo
de aceasta, formarea simturilor este intotdeauna un domeniu de experienta.
Lecții artistice –
Aspectul 1: Fiecare lecție ar trebui să fie artistică. Este sarcina educatorilor să planifice și să
proiecteze lecțiile ca o operă de artă.
Aspectul 2: În toate lecțiile, tot ceea ce fac copiii ar trebui să fie permeabil artistic. Ceea ce fac
elevii și trebuie să facă este să fie estetic. Întreaga persoană ar trebui să fie mereu în câmpul
vizual. Corpul-suflet - mintea sau mână - inima - cap trebuie să fie luate în considerare și
instruite în mod egal în tot.
Ritmul - Oamenii sunt ființe ritmice temeinice. Începând cu ritmurile inimii și respirația, zi și
noapte, somn și veghe, ritmul lunii sau al lunii sau ritmul anului sau al soarelui, toată viața și
viața școlară sunt structurate ritmic. Pedagogia folosește acest fapt într-o varietate de moduri,
atât mari, cât și mici, atât în proiectarea lecției, cât și în structura anului, a săptămânii sau a zilei.
De asemenea, curriculumul ia în considerare acest lucru pentru întregul an școlar al unui copil.
(Sursa: http://www.michaeli-schulekoeln.de/site/assets/files/1030/schulkonzept_michaeli_schule.pdf)
Educația Waldorf se bazează pe principiile lui Rudolf Steiner.
Rudolf Steiner: "Este o schimbare de paradigmă în care cercetătorul sporește participarea la
obiectul interesului său într-un asemenea mod în care el devine implicat nu mai mult un
observator, ci un participant - de exemplu, în respectarea gesturilor de creștere ale unui
organism. în măsura în care el însuși este legat de obiectul său, el învață să înțeleagă limba sa.
Învață să vorbească cu ei atunci când se implică în gesturile de acțiune care vin în chestiuni și
procese - devine inventator.
Acest tip de știință, deși modest până în prezent, a condus, pe de o parte, la substanțe și
preparate nou dezvoltate. Pe de altă parte, contribuie la o orientare și inspirație necesare întrun timp care se confruntă din ce în ce mai mult cu consecințele devastatoare ale civilizației
tehnologice".
(Sursa: http://www.anthroposophische-gesellschaft.org/anthroposophie/naturwissenschaft/)
KulturSchule Hessen - școli culturale din Hessen

Școlile culturale din Hessen se bazează pe un acord de cooperare între fundația
Mercator și Ministerul Culturii din Hessen.
Practica culturală este o sarcină educațională și educațională specială în
conformitate cu Legea învățământului din Hessia. Ar trebui să le permită tuturor
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copiilor, indiferent de mediul social sau de părinții lor, să aibă acces la propriile forme de
exprimare artistice și astfel să le introducă în participarea la viața culturală și, prin
urmare, socială: scrierea, proiectarea cu mass-media, pictura, muzica, dansul sau teatrul
ar trebui să facă parte dintr-o educație contemporană și holistică. În plus, formele
creative de învățare îi motivează pe elevi în toate disciplinele, inclusiv în științele naturii.
Practica culturală aduce o contribuție indispensabilă la un concept pedagogic de zi cu zi,
cu o cultură școlară plină de viață.
https://kultur.bildung.hessen.de/kulturelle_praxis/kulturschulehessen_flyer-1.pdf
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