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The spirit of observation is a quality of a human personality. It is being formed dur-

ing the observation activity. The present article focuses on the results of some experi-
ment that aimed at the formation of pupils’ observation spirit in the process of their ex-
tra curricular activity in the photography class. 

 
 Rolul fotografiei în prezent este 

unul important, întrucît ea e utiliza-
tă în multe domenii de activitate a 
omului. Fotografia este o sursă de 
comunicare în masă, un purtător de 
informaţie. Prin intermediul foto-
grafiei se explorează percepţia sen-
zorială a văzului şi se dezvoltă spiri-
tul de observare care ne ajută să 
conştientizăm lumea înconjurătoare 
şi ne dă posibilitatea de a face com-
paraţie între realitate şi imaginea 
fotografică. 

Fotografia îi atrage şi pe copii, 
provocîndu-le curiozitatea de a privi 
lumea înconjurătoare prin obiectiv. 

Pe parcursul anului de învă-
ţămînt 2004 - 2005 în şcoala Nr. 15 
din municipiul Bălţi, studenta Cior-
nîi Aliona a realizat un program de 
lucru ce avea drept scop dezvoltarea 
spiritului de observare la elevii cla-
sei a V-a, prin intermediul fotografi-

ei. Programul facultativ cu genericul 
„Arta fotografică” a fost organizat 
pe un eşantion de 15 elevi, care s-au 
înscris benevol la acest program. 

Activitatea a demarat cu depis-
tarea nivelului iniţial de dezvoltare 
a spiritului de observare la elevi. 
Pentru aceasta au fost formate două 
grupuri de elevi de aceeaşi vârstă 
(clasa a V-a) a cîte 15 elevi. 

Pentru studierea nivelului de 
dezvoltare a spiritului de observare 
a fost aplicată metodica elaborată în 
laboratorul „Instruire şi dezvoltare” 
al Academiei de Ştiinţe Pedagogice 
din fosta URSS, condus de către 
academicianul L. V. Zankov. Meto-
dica a fost modificată şi aprobată în 
cercetările efectuate de L. Stupacen-
co, exdoctorandă în laboratorul no-
minalizat. 

Copiilor li s-a propus să descrie 
şi să analizeze două obiecte: o co-
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ropişniţă (insectă) şi o copie a tablo-
ului aparţinînd pictorului P. Picasso 
”Fetiţa şi balonul”. 

Materialul selectat pentru expe-
rimentul de constatare este apropiat 
experienţei de viaţă a copiilor şi 
prezintă interes pentru ei. Probele 
ofereau posibilităţi vaste de mani-
festare a nivelului de dezvoltare a 
spiritului de observare, atins de elev 
în procesul observării independente. 
Întrebările experimentatorului pur-
tau un caracter general.  

Proba Nr. 1. În cadrul expe-
rimentului individual, elevului i s-a 
propus să vorbească despre co-
ropişniţă. Astfel, i se prezenta insec-
ta (momîie) şi i se formula sarcina: 
Ai în faţă o insectă împăiată. Cum se 
numeşte ea? Priveşte-o atent şi spune 
cum arată  ea. În cazul tergiversării 
răspunsului, sarcina i se repeta. 

În timpul răspunsului, elevului 
nu i se adresau întrebări care să ca-
talizeze descrierea. Răspunsul era 
aprobat cu enunţuri de încurajare. 
În timpul desfăşurării experimen-
tului, răspunsul elevului era fixat 
cuvînt cu cuvînt în procesul-verbal. 
De asemenea, se fixa şi compor-
tamentul elevului (dacă manifesta 
interes sau era distrat etc.). Se fixa 
timpul consumat pentru răspuns, 
durata pauzelor, întrebările adre-
sate experimentatorului. 

Proba Nr. 2. Elevului i s-a pro-
pus să privească atent copia tablou-
lui pictorului Pablo Picasso „Fetiţa 
şi balonul”. Sarcina formulată era 
aceeaşi: Ai în faţă o copie a unui ta-
blou. Priveşte atent şi povesteşte ce re-
prezintă acest tablou (denumirea lu-
crării este acoperită, aşa încît nu 
poate fi citită). 

Conform metodicii experimen-
tului au fost elaborate modele-
etalon ale descrierii coropişniţei şi 
ale copiei tabloului: 

Coropişniţa. 
Este o insectă adultă cu corpul 

de 50-60 mm lungime. Are 3 perechi 
de picioare şi o pereche de aripi. Pi-
cioarele anterioare sînt adaptate 
pentru săpat cu tibiile lăţite. Dorsal 
insecta este de culoare brună-închi-
să, iar vertical brună-galbenă. Are 
abdomenul moale divizat în linii. 
Spatele din contra este tare şi acope-
rit cu carapace zimţoasă, ca şi pici-
oarele anterioare. La înfăţişare este 
asemănătoare cu racul, care la fel are 
spatele şi picioarele acoperite cu o 
carapace, abdomenul moale şi reiat.  

Tabloul „Fetiţa şi balonul” (P. 
Picasso) 

În această copie, acţiunea are loc 
într-un deşert. Pe primul plan este 
reprezentat un bărbat atlet aşezat pe 
o cutie pătrată, pe care e aşternută o 
bucată de ţesătură albastră, care atîr-
nă în jos pe partea stîngă a cutiei. 
Atletul se află în partea dreaptă a 
tabloului. Bărbatul e îmbrăcat într-
un maiou de culoare ecru şi panta-
loni albaştri scurţi. Constituţia cor-
pului este puternică. Aceasta o do-
vedesc muşchii relevaţi de pictor 
prin contrastul de lumină şi umbră. 
Bărbatul stă cu capul întors spre 
stînga, în profil, lăsînd impresia că 
priveşte cu atenţie fetiţa ce încearcă  
să balanseze mişcări unghiulare reţi-
nîndu-şi corpul pe un balon. Picto-
rul a reprezentat-o pe planul doi, 
astfel încît piciorul  atletului acoperă 
o parte a piciorului stîng al fetiţei.  
  Fetiţa e zveltă, are părul 
scurt şi e îmbrăcată într-un maiou 
de culoare cenuşie, cu mînecă lungă 
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şi pantaloni scurţi. Atît maioul, cît şi 
pantalonii scurţi pun în valoare si-
lueta fetiţei. În depărtare, în pustiu, 
abia se desluşeşte silueta unei femei 
cu un copil de mînă. Alături de ei se 
află un cîine. Femeia pare că se în-
dreaptă spre calul alb, care încearcă 
să găsească cîteva fire de iarbă în 
pustiul nisipos. 

În comparaţie cu proba nr. 1, 
proba nr. 2 are menirea de a detecta 
un nivel mai înalt de dezvoltare a 
spiritului de observare. Din punctul 
de vedere al redării conţinutului, 
tabloul este alcătuit din cîteva (6) 
detalii, înlănţuite într-un subiect 
unic, pătrunderea sensului repro-
ducţiei ca fenomen al realităţii obi-
ective implică prezenţa unui spirit 
de observare nu numai analitic, dar 
şi interpretativ, o legătură strînsă 
între percepere şi gîndire. 

Analiza răspunsurilor ce descriu 
reproducerea în cadrul experimen-
telor individuale a fost realizată prin 
prisma reflectării de către elev a 
conţinutului fenomenelor zugrăvite 
şi concentrate în subiect. Nu s-au 
luat în consideraţie răspunsurile de 
caracterizare a pînzei ca operă de 
artă plastică şi aprecierea mijloace-
lor ei plastice. 

Prezentăm rezultatele primei 
probe: observarea insectei. 

Răspunsurile elevilor au fost 
comparate cu etalonul conform  ur-
mătorilor indici: 
 Complexitatea receptării părţilor 

şi a calităţilor obiectului cores-
punzător sarcinii propuse; 

 Meticulozitatea analizei, price-
perea de a observa componenţii 
mai puţin distinctivi; 

 Varietatea observării; 

 Conştientizarea (interpretarea 
conştientă a celor receptate prin 
prisma conştiinţei dobîndite, 
prin prisma experienţei acu-
mulate); 

 Materializarea pornirii interioare 
spre activitatea de observare. 
Efectuînd observări asupra obi-

ectelor în cadrul experienţelor indi-
viduale (însărcinarea 1), elevii carac-
terizează obiectul în ansamblu, de-
seori deosebind şi descriind părţile 
lui componente (capul, abdomenul, 
părţile corpului), coloratura, însă nu 
ţin cont de un plan întocmit al des-
crierii făcute. 

Efectuînd caracterizarea insectei 
în cadrul experienţelor individuale, 
elevii manifestau un relativ activism 
în comportări. La început, unii elevi 
se apropiau cu îngrijorare şi cu 
puţină frică de insectă, alţii - zîm-
beau, din care motiv se putea dedu-
ce că această insectă le suscită inte-
res mai mult elevilor de la oraş.  

Elevii testaţi au dat dovadă de 
nivele diferite de observare. Iată, 
bunăoară, răspunsul unei eleve cu 
un nivel înalt de observare. 

 Proba 1.  
Teslea Tatiana: Coropişniţa se 

asemănă cu scorpionul. Are formă 
alungită. Lăbuţele din faţă se aseamănă 
cu nişte picioare zimţate cu care sapă şi 
taie rădăcinile şi cartofii. Are aripi, însă 
nu le foloseşte des. Are o carapace pe 
spate şi pe cap, ce ne creează impresia că 
are caschetă. Are patru mustăcioare cu 
care pipăie şi sesizează hrana. Abdome-
nul e moale (întoarce coropişniţa pe spa-
te) şi e divizat în cîteva segmente de 
culoare mai deschisă decât spatele. Pri-
vind coropişniţa întoarsă, putem obser-
va picioarele din faţă puternice şi 
zimţate, asociindu-le astfel cu foarfecele 
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racului. Posibil picioarele anterioare îi 
mai servesc drept agăţătoare. Cu ajuto-
rul lor ea se poate mişca uşor şi repede. 
Consider că coropişniţa este o insectă 
dăunătoare, deoarece  provoacă foarte 
multe daune răsadelor de primăvară şi 
toamnă, distrugând legumele, precum 
cartofii, morcovii, sfecla roşie şi cea de 
zahăr etc. 

Durata acestui răspuns a fost de 
4 min. 45 sec. Răspunsul conţine un 
număr mare de raţionamente despre 
aspectul exterior al insectei, o expli-
care detaliată cu comparaţii şi stabi-
lirea legăturilor cu obiecte, insecte, 
crustacee asemănătoare. Se încearcă 
a se face generalizări. 

Procesul-verbal al elevului cu 
nivelul de observare mediu. 

Sazonov Alina: Coropişniţa are 2 
antene la codiţă. Are 4 lăbuţe, parcă ar 
sări ca un greieraş. Pe lăbuţe are nişte 
ace ascuţite. Are o carapace groasă pe 
spate, iar abdomenul moale, de culoare 
deschisă. De la cap pornesc două rân-
duri de aripi. Deci ea poate zbura. Are 
rândul doi de picioare ascuţite la capete. 
Capul se aseamănă cu capul racului, la 
fel şi mustaţa. Pe cap are carapace tare. 
Picioarele îmi amintesc de picioarele 
ursului (întoarce insecta cu abdome-
nul în sus). În regiunea cavităţii bucale 
are nişte lăbuţe. Corpul este divizat ca 
la om: capul, corpul şi picioarele. Cu 
lăbuţele din cavitatea bucală, probabil, 
poate muşca pe cineva. Are lăbuţele în-
doite ca la toate insectele. Aici (arată 
între regiunea capului şi cea a ab-
domenului) are o formă deosebită ce ne 
permite să ne imaginăm gâtul insectei. 
„Coropida” (denumirea incorectă) se 
hrăneşte în grădinile oamenilor cu car-
tofi, morcovi, roşii şi alte legume. Oa-
menii depun eforturi pentru a extermi-
na aceşti dăunători. 

Durata acestui răspuns este de 5 
minute. Răspunsul nu conţine un 
plan de descriere a insectei. Se în-
cearcă a se face o generalizare, dar 
se sustrage de la o parte a corpului a 
insectei la alta, apoi se revine pentru 
a completa. Numărul raţionamen-
telor este mai redus, durata timpu-
lui consumat pentru răspuns mai 
lungă. Nu se denumeşte corect in-
secta. 

Procesul-verbal al elevului cu 
nivel de observare inferior. 

Maretov Robert: Are corpul moale 
(nu a reţinut cum se numeşte insec-
ta), doar spinarea tare. Mai are două 
mustăţi mari şi două codiţe. Interesant 
pentru ce? Cu lăbuţele, asemănătoare 
cu lopăţelele (arată la lăbuţele din 
faţă) sapă găuri şi canale prin sol. Ea 
este otrăvitoare, păsările domestice nu 
trebuie să le mănânce. Ea este o insectă 
dăunătoare, dar şi folositoare, în acelaşi 
timp, fiind utilizată ca materie primă 
pentru prepararea  medicamentelor. Ri-
dică mâna mai sus, apoi priveşte 
atent insecta şi întreabă: Ea are aripi? 
Lîngă cavitatea bucală are nişte degete. 
O mişcă întorcând-o când pe abdo-
men, când pe spate.  

Aşadar, răspunsul conţine nu-
mărul necesar de raţionamente, însă 
fără un plan de analiză, fără a se rea-
liza anumite comparări şi a se stabili 
legăturile dintre insectă şi mediu. La 
sfârşitul analizei nu se fac generali-
zări. Durata răspunsului este de 3 
min. Se sustrage adesea, mult timp o 
analizează, se joacă. 

Proba 2. 
Spiritul de observare la etapa in-

cipientă este la un nivel înalt. 
Procesul-verbal al elevei clasei a 

5-a Covalciuc Alina: În reproducerea 
lui Pablo Picasso „Fetiţa şi balonul” pe 
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primul plan, în colţul din dreapta, ob-
servăm un bărbat de statură înaltă, aşe-
zat pe un cub, ce e acoperit cu o bucată 
de ţesătură albastră. Bărbatul este re-
prezentat cu spatele spre noi, îmbrăcat 
în haine uşoare de sportiv: şorturi şi 
maiou. Are capul întors spre fetiţa ce 
balansează pe un balon. Fetiţa se  află pe 
planul doi, deci este în urma bărbatului 
şi, respectiv, e de dimensiuni mai mici. 
Are o siluetă frumoasă şi e îmbrăcată în 
haine mulate. În depărtare putem per-
cepe siluetele unei femei cu un copil în 
braţe, un câine, ce se învârte în jurul 
lor, iar nu departe de ei paşte un cal, 
căutând iarba uscată printre pietrele 
deşertului. Cerul posomorît acoperă 
pustiul. La o primă analiză a reproduce-
rii, se relevă o zi mohorâtă a unei trupe 
de artişti, care încearcă să nu-şi piardă 
încrederea în ziua de mâine, continuând 
să facă repetiţie. Judecînd după vesti-
mentaţia actorilor, consemnăm că 
acţiunea are loc vara. 

Răspunsul a durat 3 minute 48 
secunde. Eleva a recunoscut repro-
ducerea. Expunerea a fost bine 
structurată, a decurs fără reticenţe. 
Analiza a început cu primul plan al 
reproducerii, apoi s-a trecut treptat 
la cele din urmă. Astfel, eleva face o 
analiză a fiecărui detaliu în parte, 
apoi îi reuşeşte o generalizare a ta-
bloului în ansamblu. 

Procesul-verbal al elevei Sazo-
nov Alina cu nivelul de observare 
mediu: În tabloul „Fetiţa şi balonul” 
(eleva nu are certitudinea că a rostit 
corect denumirea tabloului), pictorul 
repartizează subiectele în câteva pla-
nuri, în funcţie de care alege dimensiu-
nile obiectelor: mai mari (în prim plan) 
pînă la foarte mici. După o pauză de 
meditaţie, completează: În depărtare 
pictorul a reprezentat o familie şi nişte 

animale. Împrejur sunt flori (se 
opreşte, arată).  Faţa bărbatului nu se 
vede, căci o priveşte pe fetiţa ce are o 
siluetă zveltă. Ea dansează pe balon. 
Ambii sunt desculţi. Au părul scurt 
(arată). În depărtare se văd  dealuri, 
iarbă verde cu flori de culoare roz.  

Răspunsul a durat 4 min. 20 sec. 
Tabloul a fost recunoscut de către 
elevă intuitiv, după personaje, însă 
n-a fost recunoscut pictorul. Răs-
punsul a fost cu reticenţe. S-au făcut 
încercări de a analiza reproducerea 
după plan, de la care însă s-a abătut. 
La fel s-au făcut câteva încercări de 
generalizare, care, de asemenea, au 
eşuat. 

Procesul-verbal al elevei Starajuc 
Ana cu nivelul de observare in-
ferior: În reproducere putem observa 
un câmp, mai bine zis o pajişte, un atlet 
aşezat pe cub. Alături o fetiţă ce se pre-
găteşte pentru întreceri sportive. Ea 
dansează, mişcându-şi corpul pe balon 
(se opreşte). În depărtare se văd soţia 
bărbatului, care are un copil în braţe şi 
unul alături. Pictorul a folosit culoarea 
verde, albăstră şi ecru, pentru a reda 
cerul (se gândeşte), dar spre mijlocul 
tabloului, unde stă bărbatul pe cub, do-
minantă e culoarea maro. Cubul este de 
culoare albastră şi albă. (După o lungă 
pauză, adaugă) Bărbatul antrenează 
fetiţa. 

Răspunsul a durat 3 min. 02 
sec. Un răspuns incomplet cu des-
crierea parţială a detaliilor din re-
producere. Nu cunoaşte nici denu-
mirea tabloului şi nici pictorul. Face 
multe pauze, se sustrage, se abate de 
la gândul început. Răspunsul nu 
este structurat, nu conţine generali-
zări şi o analiză a detaliilor din ta-
blou. 
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În rezultatul experimentului 
de constatare am obţinut urmă-

toarele date: (Tabelul 1) 

 

 Tabelul 1. Nivelul spiritului de observare 

 la etapa incipientă în  grupul A şi grupul B 

 
 

Conform datelor obţinute, con-
statăm că nivelul de observare la 
ambele grupe este unul relativ, deci 
datele, în parametrii lor generali, nu 
diferă mult.  

Experimentul formativ va fi 
promovat cu elevii din grupul A. 

Obţinând rezultatele experimen-
tului de constatare a nivelului iniţial 
al spiritului de observare la elevi, în 
continuare a fost realizat programul 
facultativului „Arta fotografică”-17 
ore. Fiecare oră conţinea forme şi 
metode prin care elevii grupei „A” 
şi-au exercitat observarea. În pro-
gram au fost incluse temele propuse 
de elevi şi informaţia pregătită de ei 
în cadrul orelor facultative.  

Obiectivele generale ale cursului 
facultativ au fost următoarele: 

Cunoştinţe: 
 stăpânirea terminologiei speci-

fice artei fotografice; 
 cunoaşterea elementară a mo-

dalităţilor de organizare a foto-
compoziţiei; 

 cunoaşterea datelor istorice şi a 
numelor maeştrilor fotografi 
universali; 
Atitudini: 

 formarea necesităţii de evaluare 
prin intermediul artei foto-
grafice; 

 perfecţionarea continuă şi com-
pletarea cunoştinţelor în ce pri-
veşte arta fotografică prin acu-
mularea de informaţie şi practica 
de lucru; 

 formarea gustului estetic; 
 educarea respectului faţă de 

creaţia maeştrilor fotografi. 
Programul cuprinde o sche-

mă din cinci rubrici. 

Tipurile de activităţi didactice 
care au fost organizate în procesul 
de predare / învăţare sunt: 

1. informarea; 
2. consolidarea; 
3. aplicarea; 
4. crearea. 

Informarea – activitate primară ce 
stă la baza procesului educaţional şi 
artistic şi are ca scop asimilarea in-
formaţiilor de către elevi sub diverse 
forme: povestirea, demonstrarea, 
vizionarea fotografiilor. 

Consolidarea – desfăşurarea pro-
cesului de asimilare de către elevi a 
noţiunilor teoretice prin activităţi 
practice (exersări) în scopul formării 
anumitelor competenţe în domeniile 

Nivelul Grupul A, în % Grupul B, în % 

Proba 1 Proba 2 Proba 1 Proba 2 

Superior 13 20 20 20 

Mediu 47 53 47 60 

Inferior 40 27 33 20 
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psihomotor, cognitiv şi afectiv prin 
însuşirea aspectelor funcţionale ale 
limbajului fotografic, a structurilor 
compoziţionale, dezvoltarea spiritu-
lui de observare şi formarea moti-
vaţiei. 

Aplicarea – organizarea procesu-
lui de predare / învăţare cu scopul 
de a forma competenţe de a aplica 
cunoştinţele în activitatea practică 
de producere a cadrelor fotografice 
şi de a realiza comunicarea artistică 
verbală (receptarea şi înţelegerea 
imaginii fotografiate). 

Crearea – activitate de organizare 
a condiţiilor favorabile pentru cre-
aţia artistică a fotografiilor de către 
elevi, formarea competenţelor de 
creare a compoziţiilor fotografice. 
Organizarea mini expoziţiilor de 
lucrări fotografice ce condiţionează 
valorificarea creaţiei copiilor. 

În ultima rubrică a programului 
– evaluarea – se relevă cunoştinţele 

ce vor fi evaluate la elevi pe parcur-
sul procesului de învăţământ. Eva-
luarea urmăreşte progresul copiilor 
în domeniul fotografiei la nivel de 
cunoştinţe, capacităţi şi atitudini ce 
formează spiritul de observare. Au 
fost aplicate evaluări de tipul: iniţia-
lă, curentă (formativă) şi sumativă. 
Rolul cel mai important i-a revenit 
evaluării formative. 

În procesul instructiv –educativ 
evaluarea curentă a fost efectuată cu 
ajutorul calificativelor: „bine”, 
„foarte bine”, „rău” ş. a., prin încu-
rajare şi laudă. În situaţiile de con-
curs, copiii au fost motivaţi cu o 
frunză din copacul cunoştinţelor (un 
panou-copac cu frunze lipite). Frun-
zele se păstrau, completând numă-
rul lor cu altele pe parcursul orelor, 
astfel, spre sfârşitul facultativului, să 
se poată face o autoapreciere suma-
tivă prin confecţionarea unui copă-
cel al cunoştinţelor individuale. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentăm în continuare programul pentru cursul facultativ. 
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Obiective şi 
referinţe 

Conţinutul 
tematic 

Eşalonarea 
în timp Activităţi 

de învăţare 
Evaluare 

Nr. 
ore 

Data  

I.  
Să perceapă 
fotografia ca 

formă de 
artă. 

1.Să cunoas-
că date isto-
rice.  
2.Să percea-
pă afectiv 
arta fotogra-
fică. 
3. Să-şi for-
meze atitu-
dine pozitivă 
faţă de 
creaţia 
maeştrilor 
fotografi. 
4.Să percea-
pă specificul 
genurilor 
fotografice în 
diverse lu-
crări.  

II. 
 Să înţeleagă 
principiile 

de organiza-
re a foto-

compoziţiei. 
1. Să posede 
cunoştinţe la 
nivel elemen-
tar despre 
construcţia 
aparatului 
foto. 
2. Să înţelea-
gă rolul peli-
culei la mo-
mentul opor-
tun pentru 

I. Introdu-
cere 

1.Fotogra-
fia alături 
de celelalte 
arte şi me-
serii; 
- Fotografia 

şi lumea de 

ieri; 

- Date isto-
rice; 
- Specificul 
artei foto-
grafice; 
- Artiştii 
începutu-
lui, maeştri 
şi capodo-
pere; 
- Genurile 
fotografice. 
 
 

II. Foto-
compoziţia 
1.Mijloacele 
materiale 
tehnice: 
- Aparatul 
fotografic, 
varietatea; 
- Obiective 
şi accesorii; 
- Pelicula – 
varietatea; 
- Hârtia, 
dimensiu-
nile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.12.
04 
07.12.
04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.12.
04 
21.12.
04 
 
 
 
 

Jocuri di-
dactice 

„Mingea 
fierb-
inte”, 
„Nu 
vreau să 
mă laud, 
dar...”, 
„Bulgărel
e de 
zăpadă”, 
„Dia-
grama 
Venn”, 
„Acros-
tic”. 
Prelegere
, con-
versaţii, 
brain-
storming, 
studierea 
literaturii 
supli-
mentare. 
 
 
 
Analiza 
construcţiei 
aparatului 
foto. Ob-
servări, 
conversaţii. 
Proiectarea 
unui aparat 
imaginar, 

Efectua-
rea unei 
prezen-
tări per-
sonale. 
Prezenta-
rea genu-
rilor artei 
plastice, 
compara-
rea lor cu 
genurile 
artei fo-
tografice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efectua-
rea amă-
nunţită a 
analizei 
aparatu-
lui clasic. 
Cu-
noaşterea 
varie-
tăţilor de 
aparate 
foto şi 
pelicule. 
Depista-
rea dife-
renţelor 
dintre 
fotografii 
cu diferi-
te pelicu-
le. Cu-
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transmiterea 
mesajului 
artistic. 
3. Să înţelea-
gă procesul 
tehnic de 
efectuare a 
fotografiei. 
 
 
 
 
 
1. Să percea-
pă alcătuirea 
cadrului ca 
unul dintre 
cele mai im-
portante mij-
loace ale ex-
presiei foto-
grafice. 
1.1. Să înţe-
leagă rolul 
liniilor şi 
alpunctelor 
în alcătuirea 
unui cadru. 
1.2. Să deo-
sebească lini-
ile şi puncte-
le în imagini-
le analizate. 
1.3. Să depis-
teze şi să evi-
te greşelile 
de încadrare 
a liniilor şi 
punctelor, în 
corespunde-
re cu ideea 
urmărită. 
1.4. Să utili-
zeze creativ 
plasarea li-
niilor şi 
apunctelor în 
cadru  
1.5. Să core-

2. Excursie 
în laborato-
rul tehnic. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Mijloace 
plastice 
1. Încadra-
rea în ca-
dru: 
- Rolul li-
niilor; 
- Observări 
în natură; 
- Rolul 
punctelor 
în compu-
nerea ima-
ginii; 
- Observări 
în natură. 
 
 
 
 
 
 
3.Mijloace 
artistice; 
- Iluziile 
optice; 
- Numărul 
de aur; 
- Simetria; 
- Dinamica 
şi ritmul; 
- Tonuri, 
culori şi 
umbre. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.12.
04 
25.12.
04 
 
01.02.
05 
08.02.
05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.02.
05 
22.02.
05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lucru în 
grup. Ar-
gumentare. 
Analiza 
diferitor 
pelicule. 
Observarea 
in color, 
fototehnic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelegere. 
Analiza 
fotografii-
lor. Situaţii 
de proble-
mă. 
Exerciţii de 
încadrare a 
liniilor ca 
element 
principal. 
Excursii, 
observări. 
Exerciţii de 
încadrare a 
liniilor ca 
element 
principal.  
 
 
Exerciţii de 
obţinere a 
prim pla-
nului, 
aplanului 
principal şi 
a fondalu-
lui. Activi-
tăţi indivi-
duale şi în 
grup. Con-

noaşterea 
formate-
lor. Cu-
noaşterea 
procesu-
lui tehnic 
al foto-
grafiei.  
 
 
Efectua-
rea înca-
drării 
liniilor ca 
element 
principal. 
Depista-
rea greşe-
lilor. 
Efectua-
rea înca-
drării 
punctelor 
ca ele-
ment 
principal. 
 
 
 
 
 
 
 
Să deo-
sebească 
cu 
uşurinţă 
principii-
le de or-
ganizare 
artistică a 
unui ca-
dru. Să 
descope-
re şi să 
prezinte 
iluziile 
optice, 
simetria, 
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leze formele 
cu spaţiul 
încadrării. 
2. Să analize-
ze modali-
tăţile de 
transformare 
în cadru a 
iluziei optice. 
3. Să aplice 
principiile 
staticii şi di-
namicii în 
organizarea 
cadrului. 
4. Să aprecie-
ze valoarea 
artistică a 
fotocom-
poziţiei. 
 
 

III.  
Să-şi forme-
ze compe-

tenţe prima-
re de repre-

zentare a 
structurilor 
şi afenome-

nelor din 
natură. 

1. Să cunoas-
că genurile 
fotografice. 
2. Să deose-
bească genu-
rile de artă 
după parti-
cularităţi. 
3. Să repre-
zinte în lu-
crările sale 
diverse ge-
nuri. 
4. Să percea-
pă mesajul 
artistic al 
fotocom-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Struc-
turi şi fe-

nomene ale 
naturii. 

1. Genurile 
artei foto-
grafice. 
1.1. Portre-

tul 
- de studi-
ou 
- instanta-
neu 
- de copil 
- de grup 
1.2. Peisajul 
- Peisajul 
natural; 
- Anotim-
purile: 
   ∙ primă-
vara 
   ∙ vara 
   ∙ toamna 
   ∙ iarna 
- Peisajul şi 
mediul ge-
ografic: 
   ∙ munţii 
   ∙ şesurile 
   ∙ dealurile 
   ∙ râul 
   ∙ oraşul şi 
străzile 
- Peisaje 
mixte 
1.3. Foto-

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
1 
 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.03.
05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.03.
05 
19.03.
05 
 
 
22.03.
05 
 
29.03.
05 
05.04.
05 
 
 
 
 
 

versaţii. 
Discuţii: 
analiza, 
compara-
rea proce-
deelor ar-
tistice utili-
zate în fo-
tografii sau 
pe repro-
duceri. Ac-
tivităţi in-
dividuale şi 
în grup:  
- Încadra-
rea, utili-
zând diver-
se mijloace 
plastice; 
- Observa-
rea simetri-
ei şi adi-
namicii în 
lumea în-
conjurătoa-
re  
- Argumen-
tarea pro-
priilor vi-
ziuni în 
alcătuirea 
cadrului. 
Excursii în 
natură. 
 
Activităţi: 
- Lucru în 
grup 
- Lucru în 
perechi 
- Lucru 
individual. 
Analiză, 
comparare, 
situaţii de 
problemă, 
exersări de 
observare a 
lumii de pe 

dinami-
ca. Să 
argu-
menteze 
oral, liber 
cadrele 
efectuate. 
Să pre-
zinte în-
cadrări 
ale mij-
loacelor 
artistice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta-
re efecti-
vă a lu-
crului în 
grup, 
indivi-
dual sau 
perechi. 
Capacita-
tea de a-
şi argu-
menta 
răspun-
sul. Pre-
zentarea 
calitativă 
a fotore-
porta-
jelor, a 
eseurilor 
şi altor 
genuri 
fotografi-
ce. 
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poziţiei. 
5. Să descrie 
subiectul 
lucrării. 
6. Să se fami-
liarizeze cu 
principiile 
reprezentării 
spaţiului 
prin inter-
mediul per-
spectivei li-
niare şi aeri-
ene. 
7. Să-şi ex-
prime indi-
vidualitatea 
în lucrările 
sale. 

jurnalismul 
- fotorepor-
tajul socio-
cultural 
- fotorepor-
tajul spor-
tiv 
1.4. Eseul 
1.5. Natura 
statică 
 
 
Testare. 
Experimen-
tul de con-
trol. 
 
 
 

 
 
 
 
26.04.
05 

diferite 
poziţii. 
Efectuarea 
fotografii-
lor în aer 
liber de 
reprezenta-
rea genuri-
lor de artă.  
Prezenta-
rea unui 
fotorepor-
taj bine 
gândit. 
Depistarea 
greşelilor 
de compu-
nere a ca-
drelor. 
Exerciţii de 
antrenare 
pentru a 
găsi un 
titlu adec-
vat pentru 
fotografiile 
efectuate. 

 
 
 
 
Cores-
punde-
rea titlu-
lui cu 
reprezen-
tarea fo-
tografică 
după 
gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argu-
mentarea 
verbală. 

 

În program au fost introduse 
diverse tipuri de lecţii: 
 Lecţia de transmitere a noilor 
cunoştinţe: 
 Lecţia-prelegere; 
 lecţia de activităţi practice pe te-

ren (în atelierul fotografic); 
 lecţia de îmbinare a muncii pro-

fesionale cu diverse forme de ac-
tivitate independentă a elevului; 

 lecţiile de analiză generală; 
 lecţia întemeiată pe materialul 

demonstrativ; 
 lecţia mixtă / combinată; 
 lecţia-excursie. 
La baza acestui tip de lecţie este 

predarea-învăţarea noilor conţinu-
turi ce constituie, în principal, locul 

comun al tuturor variantelor de 
lecţii. 
 Lecţia de recapitulare şi sistema-
tizare a cunoştinţelor: 
 lecţia de recapitulare introducti-

vă; 
 lecţia în baza planului prezentat 

de profesor în faţa elevilor la 
lecţia anterioară; 

 lecţia în baza planului elaborat 
de profesor împreună cu elevii; 

 lecţia de sinteză la sfârşit de 
curs. 

 Lecţia pentru formarea şi con- 
solidarea deprinderilor: 
 lecţii de formare a deprinderilor 

specifice fotografiei (intrării în 
cadru); 
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 activitatea independentă a elevi-
lor pe teren în căutarea temelor 
pentru eseu; 

 activitatea care antrenează toţi 
elevii; 

 activităţi diferenţiale pe echipe; 
 fixarea şi consolidarea priceperi-

lor prin activităţi practice; 
 lecţii de confecţionare a materia-

lului didactic. 
 Lecţia de verificare şi evaluare a 
rezultatelor cursului: 

 lecţii prin chestionarea orală; 
 lecţii de verificare prin aplicarea 

practică; 
 lecţii de analiză a cadrelor foto-

grafice efectuate. 
 Lecţia mixtă (combinată). 

Este tipul de lecţii cu structură 
complexă şi multiplă, care prevede 
realizarea tuturor actelor şi a etape-
lor didactice, însă în proporţii diferi-

te, acordând rolul şi ponderea cea 
mai mare comunicării cunoştinţelor 
şi dirijării învăţării. 

Cursul, în general, a fost bazat 
pe observare. 

Studiind amănunţit literatura 
tematică, pentru fiecare oră au fost 
elaborate proiecte didactice des-
făşurate. 

Aceste proiecte au următoarea 
structură: 
1. Data; 
2. Subiectul temei; 
3. Tipul lecţiei; 
4. Obiectivele operaţionale (prin 

enumerarea O1, O2,...On); 
5. Strategiile didactice: 
 metode şi tehnici; 
 materiale utilizate; 
 tipuri de evaluări. 

6. Bibliografia. 
 

 

Scenariul lecţiei conţine 5 rubrici. 

 

Etapele 

lecţiei 

Activitatea profesoru-

lui şi a elevului 

Obiective Metode 

Mijloace 

Evaluare 

 

Pentru a facilita munca, în 
proiectarea didactică s-au concre-
tizat câteva lucruri: 
1. Ce voi face = obiectivele ope-

raţionale: 
 Informative – cunoştinţe (ce va 

şti elevul); 
 Formative – capacităţi (ce va şti 

să facă elevul); 
 Afective – atitudini (cum va şti 

să facă elevul). 
2. Cum voi face = strategiile edu-

caţionale (metode şi tehnici); 
3. Cu ce voi face = resursele edu-

caţionale, materialele utilizate; 

4. Cum voi şti dacă s-au realizat 
obiectivele = sistemul de eva-
luare. 
 
Conform scenariului lecţiei, rub-

rica 1 „Evenimentul instrucţional” a 
cuprins următoarele etape: 
1. Captarea atenţiei; 
2. Anunţarea obiectivelor; 
3. Actualizarea cunoştinţelor, reca-

pitularea conţinutului, în con-
formitate cu planul tematic şi, 
concomitent, elaborarea unei 
scheme de sinteză a datelor 
esenţiale; 
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4. Prezentarea sarcinilor, a situaţii-
lor de învăţare; 

5. Dirijarea învăţării; 
6. Obţinerea performanţelor şi asi-

gurarea conexiunii inverse (feed-
back); 

7. Tema pentru acasă; 
Evenimentele instrucţionale, 

odată declanşate în timpul orei, şi-
au păstrat efectul până la sfârşitul 
lecţiei. Succesiunea evenimentelor 
instrucţionale, în dependenţă de ti-
pul lecţiei, au asigurat un cumul 
progresiv de motivaţie a învăţării. 

Structura lecţiei, după cum am 
menţionat mai sus, depinde de acti-
vitatea didactică dominantă – in-
formativă, de consolidare, de verifi-
care, creativă ş.a. Aşadar, dacă do-
mină aspectul informativ al ac-
tivităţii, structura lecţiei e analogică 
cu structura lecţiilor teoretice la dis-
ciplinele de învăţămînt, în acelaşi 
timp ocupaţiile cu folosirea cu-
noştinţelor prin activitatea după 
structură tangentează cu lecţiile de 
formare a priceperilor şi deprin-
derilor. 

 La lecţiile de artă fotografică 
sunt implicate mai mult analiza în-
săşi a cadrelor fotografice. Deci în 
predare  s-a recurs la un complex de 
metode: verbale, practice şi ilus-
trative. 

Partea ilustrativă, analiza ca-
drelor fotografice au avut un rol de-
osebit în dezvoltarea spiritului de 
observare la elevi.  

Partea practică conţine efec-
tuarea individuală de către elevi a 
fotografiilor de diferite genuri. 
       Evaluarea cadrelor fotografice 
efectuate de copii s-a realizat după 
câteva criterii: 

1. Realizarea temei instructive 

2. Reflectarea subiectului 
3. Fotocompoziţia (organizarea 

formelor în spaţiul fotografic) 
4. Corespunderea denumirii su-

biectului cu reflectarea 
5. Atitudinea individuală creati-

vă. 
Tema studiată de noi conform 

programei a fost „Introducerea în 
arta fotografică”. Ea conţine, în pri-
mul rând, date istorice, informaţie 
despre actualitatea fotografiei, nu-
mele renumiţilor maeştri ai artei fo-
tografice universale, informaţii ge-
nerale despre genurile artei fotogra-
fice. 

Obiectivele operaţionale ale 
lecţiei sunt: 
 să cunoască apariţia cuvântului 

artă şi artist şi etimologia lor; 
 să identifice similitudini şi dis-

tincţii între arta plastică şi foto-
grafie; 

 să cunoască cele mai importante 
date istorice privind apariţia fo-
tografiei; 

 să cunoască nume ale  maeştrilor 
din domeniul fotografiei; 

 să elaboreze un „acrostih” cu 
unitatea lexicală fotografie; 

 să-şi afirme prin jocul de prezen-
tare calităţile personale; 

 să dezvolte curajul de a se mani-
festa în faţa grupului; 

 să memorizeze genurile artei 
plastice; 

 să revadă scenariul lecţiei după 
puncte, înscriindu-le în agenda 
lecţiei; 

 să elaboreze un plan scurt al ore-
lor facultative. 
Tipul lecţiei introducere – de asi-

milare a cunoştinţelor. 
Strategiile didactice. Au fost folo-

site tehnicile şi formele înscrise în 
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planul de perspectivă, materialele: 
poster, ilustraţiile capodoperelor 
maeştrilor din cartea lui Nic Hancu 
„Să învăţăm fotografia de la 
maeştri”, acuarelă, pensule, mache-
te. 

Tipurile de evaluări: orală, iniţi-
ală, individuală, în colectiv. 

Durata primei teme este de 90 de 
minute. Promovată în 2 ore. Prima 
lecţie  a avut loc pe data de 1 de-
cembrie anul 2004. Ea a conţinut 
mai multe activităţi de cunoaştere a 
scopului şi a programei cursului. 
Scenariul lecţiei a început, în primul 
rând, cu jocuri de „spargere a 
gheţii” şi jocuri de cunoaştere, care 
au facilitat încadrarea copiilor în 
activitate. 

La primul joc didactic, „Mingea 
fierbinte”, copiii si-au prezentat nu-
mele, prenumele, cum ar dori să fie 
numiţi la aceste ore, hobby-ul, obi-
ectul  şi culoarea preferată. 

Nu întâmplător copiii au numit 
culorile preferate, care îi carac-
terizează, iar pedagogul pe o foaie a 
depus culorile numite de copii în 
acuarelă. Astfel s-a obţinut un cur-
cubeu al clasei, actualizând jocul 
didactic cu unităţile lexicale. Fiecare 

copil e o individualitate, precum ne 
demonstrează mulţimea de culori 
unite într-un singur curcubeu, deci 
şi scopul care îi uneşte pe toţi copiii, 
ce au păreri şi caractere diferite, va 
fi unul: de a cunoaşte ceea ce ne in-
teresează despre fotografie. 

În jocul „Nu vreau să mă laud, 
dar ...”, copiii au venit cu argumente 
informative despre fotografie, astfel 
depistând nivelul iniţial al cu-
noştinţelor în domeniu. Efectuând, 
totodată, un program prescurtat şi o 
prezentare a informaţiei ce o vor 
studia amănunţit la ore. 
  Activitatea pedagogului şi a 
elevului: 
  Înscrie pe poster cuvintele-
cheie din argumentele invocate de 
către elevi: 
 istoria 
 aparatul fotografic 
 clasificarea aparatelor de foto-

grafiat 
 hârtia 
 pelicula 
 laboratorul 
 portretul, utilajele, lumina 
 peisajul 
 reportajul sportiv. 

 

 

Fiecare elev începe prezentarea informaţiei cu unităţile pro-
puse de pedagog: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Arta fotografică      Arta plastică 
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Nu vreau să mă laud, dar ştiu 
că… 
 fotografia a apărut în Anglia; 
 există diverse aparate de foto-

grafiat: Kodak, Polaroid, Canon 
ş.a. 

 există aparate de fotografiat ce 
filmează sub apă, în cosmos; 

 fotografiile se imprimă pe hârtie 
Kodak; 

 există pelicule pe care putem 
fotografia numai ziua, iar pe al-
tele - numai noaptea 

 putem realiza fotografii numai 
în laboratoare speciale; 

 sunt locuri speciale unde se fac 
fotografii pentru documente. 
Diagrama a fost efectuată în ca-

iete şi la tablă, iar, în ce priveşte lo-
curile rămase libere, elevilor li s-a 
propus să le completeze pe parcur-
sul orelor de artă fotografică. 

Elevii au revizuit informaţia pe 
parcursul a două lecţii foarte activ, 
făcând însemnări în agenda lecţiei: 

1. „Mingea fierbinte” (elevii îşi ex-
primă sentimentele ce le-au în-
cercat în momentul prezentării); 

2. „Nu vreau să mă laud, dar ...” 
(expunem ce s-a efectuat la 
această etapă); 

3. Înscrierea argumentelor pe pos-
ter (expun părerea dacă e bine că 
li s-au prezentat o minipro-
gramă ? Ce aşteptări au de la 
acest curs?); 

4. Semnificaţia cuvintelor „artă” şi 
„artist” (revizuiesc informaţia); 

 am fotografiat singur munţii; 
 l-am fotografiat pe tata când 

juca fotbal ş.a. 
Argumentele prezentate de către 

elevi demonstrează că ei cunosc câte 
ceva în domeniul fotografiei. În 
funcţie de cunoştinţele posedate de 
elevi, se va elabora programa cursu-
lui. Copiii au participat la asaltul de 
idei (oral), unde au explicat, din 
punctul lor de vedere, semnificaţia 
cuvintelor „artă” şi artist”. 

  
„Artă”                            „Artist” 

- se fotografiază cu 

aparatul; 
- fotografiezi numai 

realitatea; 

- se tapează pe hârtie; 
- un gen de artă este 

eseul, fotojurnalismul; 

- poate fi dublată cu 
exactitate de nenumerate 

ori; 

- se păstrează procesul 
tehnic de prelucrare  

 

- se desenează 

cu pensula, 
creionul ş.a. 

instrumente; 

- se desenează 
pe hârtie, 

pânză, lemn, 

pietre ş.a; 
- artă decora-

tivă; 

- prin culori şi 
forme dez-

vălui ideea, 
sentimentele 

-artă; 
- genuri ase-

mănătoare: 

peisaj, portret, 
natură moar-

tă; 

- maeştri şi 
capodopere; 

- exprimă sen-

timentele; 
- este redată 

lucrarea atât 

în culori, cît şi 
în alb-negru; 

- îţi relevi in-
dividualitatea; 

- eşti în 

permanentă 
căutare; 

- dezvoltă 

creativitatea. 
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- o meserie;   - meşter; 
- totul ce ne înconjoară; - un om de creaţie; 
- ceva frumos;   - om de cultură; 
- creat de oameni;  - om talentat într-un domeniu; 
- redarea sentimentelor - exprimă sentimentele prin creaţia sa, prin artă; 
   trăite de om;                 creaţia sa, prin artă; 
- o bogăţie naţională;              - om foarte sensibil, creativ; 
- rezultatul creativităţii - om în permanentă căutare a frumosului; 
   omului.   - om inspirat, impresionat. 

 
 
În baza ideilor prezentate, peda-

gogul face o scurtă prelegere. 
Unitatea lexicală artă face parte 

din aceeaşi familie lexicală cu cea de 
artist. Ceea ce ne dovedeşte faptul că 
fără artist nu poate exista arta, iar fără 
rezultate – artă, nu va exista artistul. 
Pentru a avea ceva, artistul este per-
manent în căutare. Marele Picasso a 
combinat o şa cu un ghidon de la bici-
cletă şi a „creat” o operă de artă, inti-
tulând-o Cap de taur (Anexa 2). 

Copiii la lecţia de artă plastică au 
făcut cunoştinţă cu genurile artei plas-
tice, au încercat, împreună cu peda-
gogul, să le revizuiască şi să le compa-
re cu cele ale artei fotografice. Deose-
birile şi comparaţiile dintre arta plas-
tică şi arta fotografică au fost înscrise 
în diagrama Venn. 

Din lipsă de spaţiu, vom pre-
zenta doar rezultatele obţinute în 
urma experimentului de control. 

La sfârşitul cursului facultativ cu 
genericul Arta fotografică s-a efectuat 
experimentul de control. Acest ex-
periment a avut scopul de a depista 
nivelul de dezvoltare a cunoştinţelor 
şi a spiritului de observare, obţinut 
de către elevi după promovarea ore-
lor progra-mului şi conştientizarea 
materia-lului. 

În urma activităţilor promovate, 
s-a stabilit că prin obiectivele de în-
văţare care au fost propuse, elevii şi-
au dezvoltat spiritul de observare, 
competenţele, atitudinile pozitive şi 
motivaţia. 

Investigaţiile ulterioare privind 
însuşirea materialului propus a scos 
în evidenţă că majoritatea elevilor 
sunt foarte asemănători din punctul 
de vedere al capacităţii de învăţare. 

Ansamblul de cunoştinţe şi capa-
cităţi ale elevilor, obţinut în urma ore-
lor facultative, poate fi reprezentat ca 
o dependenţă lineară în funcţie de 
procesul de cunoştinţe. 

Nivelul de învăţare deplină însu-
mează I (perceperea)+II (memorie)+III 
(înţelegere)+ IV (formarea de capaci-
tăţi, priceperi, deprinderi)+V (aplica-
re, transfer)=100%. Raportul dintre 
componentele învăţării depline se re-
prezintă ca 1:3:5:7:9, atunci-
1+3+5+7+9=25. Astfel, cota-parte pen-
tru fiecare nivel este următoarea : I-
4%, II-12%, II-20%, V-36%.  

Competenţele dobândite pe par-
cursul activităţilor: 

1. Observarea; 
2. Cooperarea; 
3. Munca în colectiv; 
4. Comunicarea; 
5. Luarea deciziilor; 
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6. Obţinerea şi utilizarea infor-
maţiei; 

7. Organizarea propriilor înca-
drări. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

În studierea atitudinilor valo-
rice ale spiritului de observare, am 
implicat diverse metode: observaţiile 
directe şi indirecte, convorbirile, gri-
la de evaluare, probele-aplicaţii, 
chestionarele de opinie, discuţiile, 
eseurile, lista de control, referatul, 
portofoliul etc. 

Grila de evaluare / auto-evalu-
area - un instrument de evaluare ca-
re permite înregistrarea progre-sului 
elevului.  

Lista de control / verificare- un in-
strument de evaluare simplu, prin 
care evaluatorul identifică prezenţa 
sau lipsa unei caracteristici date la 
cel evaluat. 

Chestionarul - instrument de eva-
luare / autoevaluarea reprezintă o 
listă de întrebări scrise, întocmită în 
scopul investigaţiei atitudinilor, opi-
niilor, ariilor de cunoştinţe ale elevu-
lui. 

Testul - instrument al metodei 
experimentale, folosit cu precădere 
în investigaţiile cu caracter aplicativ 
ale pedagogiei (testul pedagogic). 

Portofoliul – instrument de eva-
luare complex, care integrează rezul-
tatele aplicării diverselor in-

strumente şi tehnici de evaluare, 
constituind o „carte de vizită” a ele-
vului. Conţine mostre şi produse ale 
activităţii de învăţare a elevului, ma-
teriale informaţionale provenind din 
diferite surse care, după o analiză 
pertinentă, sunt folosite pentru 
aprecierea cantitativă şi calitativă a 
nivelului de instruire, dezvoltare şi 
educaţie a elevului pentru reglarea 
procesului didactic / educativ. 

Pentru efectuarea experimen-
tului de control s-au pregătit două 
probe asemănătoare cu probele ex-
perimentului de constatare. Expe-
rimentul a fost promovat în grupa A 
– grupa experimentală şi grupa B – 
grupa formată pentru compararea 
datelor, constituite din 15 elevi. 

Pentru proba a doua a fost luată 
ca model fotografia efectuată de A. 
Calamanciuc „Prietenii”. 

Elevii trebuiau să facă o analiză 
amplă din toate punctele de vedere: 
tipul de hârtie, dimensiunea, genul, 
descrierea amănunţită după un plan, 
iluminarea, greşelile, compararea, 
generalizarea. 

Răspunsurile elevilor au fost în-
scrise şi comparate cu etalonul alcă-
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tuit din timp, după indicii din expe-
rimentul de constatare. 

Analiza - model: 
Este o fotografie de dimensiunea 

10x15, tapată pe hârtie Kodac-carton. 
În fotografie este reprezentat por-
tretul de grup constituit din patru 
copii, pe fonul unei străzi înverzite. 
După cum vedem, copiii au vesti-
mentaţie de vară. Natura din jur e 
plină de verdeaţă. De aici rezultă că 
a fost filmat vara. Copiii sunt ampla-
saţi lângă un mesteacăn tânăr, dar 
destul de înalt. Grupul e compus (de 
la stânga spre dreapta) dintr-un bă-
ieţel care e cel mai mic şi mai josuţ 
din grup. El este îmbrăcat în maiou 
alb cu imprimeuri în regiunea ab-
domenului, cu mâneca scurtă de cu-
loare roşie, şorturi bleu. El este ţinut 
de mână de fetiţa de alături. Ambii 
se află în câmpul luminii solare. 
Fetiţa este aproape cu două capuri 
mai înaltă decât băieţelul şi e îmbră-
cată într-un costumaş de vară – ma-
iou fără mâneci, avînd imprimat de-
senul unei fetiţe cu bondiţă pe ab-
domen, flori decorative din aceeaşi 
ţesătură cu un nasture roşu în mij-
loc, pe fiecare umăr, şorturile scurte. 
Fetiţa are părul blond, strîns la spa-
te. Băiatul însă are părul castaniu. 
Fetiţa blondă ţine de mână o altă 
fetiţă, puţin mai înaltă, cu părul în-
chis, lăsat pe spate, îmbrăcată în ma-
iou bej, fără mâneci, cu imprimeu de 
culoare roşie şi albastră, asemănător 
cu o minge, cu dantelă lată, albastră 
în jurul mijlocului, slip de culoarea 
maioului. Ţinutele fetelor se deose-
besc radical. Fetiţa blondă are o ţinu-
tă încrezută (relevantă, în acest sens, 
e poziţia picioarelor la nivelul ume-
rilor şi faptul că anume ea  -a apucat 
şi pe băiat, şi pe cealaltă fetiţă de 

mînă. Ţinuta fetiţei brunete este ne-
încrezută, are picioarele lipite la ge-
nunchi, puţin aplecată, de parcă s-ar  
ruşina de înălţimea ei naturală. Ea 
ţine în mînă o floare roşie. Din cauza 
iluminării neadecvate, aceşti doi co-
pii se desluşesc cu dificultate, iar 
floarea pare a fi un bujor. Ultimul 
băieţel din grup este îmbrăcat într-o 
pereche de pantaloni închişi şi o că-
maşă albastră cu mîneci lungi şi gu-
ler roşu. Sub ea se întrevede un ma-
iou alb. De fapt, bujorul îi acoperă o 
parte din faţă, de aceea nu putem 
afirma cu certitudine dacă e băieţel 
sau e o fetiţă în haine de băiat. 

Încadrarea copiilor nu este reuşi-
tă, deoarece centrul compoziţional 
este amplasat prea mult spre dreap-
ta, adăugându-i greutate maşina al-
bastră, aflată în urma copacului (la 
marginea fotografiei). În partea stân-
gă putem observa, după iarba verde, 
un drum asfaltat şi un magazin ce 
abia se observă după copacii tineri 
de mesteacăn. Pe acoperişul maga-
zinului observăm un panou pentru 
publicitate Coca Cola. Puţin mai în 
urmă se desluşeşte un chioşc cu in-
scripţii abia vizibile. Cerul senin ne 
prognozează o zi de vară călduroasă 
şi fără precipitaţii. 

Deci, în general, este o poză a 
unei zile obişnuite pentru cîţiva prie-
teni nedespărţiţi, cu iluminare inco-
rectă a grupului. Nu s-a ţinut cont 
nici de structura compoziţională a 
fotografiei. 

La prima probă s-a analizat ace-
eaşi insectă împăiată – coropişniţa. 
Elevii din ambele grupe au descris-o 
cu uşurinţă. Deosebirea răspunsuri-
lor elevilor din grupa experimentală 
constă în expunerea unui număr mai 
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mare de detalii, mai amănunţit şi 
fără abateri.  

Răspunsul elevilor din grupa 
experimentală a conţinut mai multe 
comparaţii, făcându-se legătură cu 
alte obiecte sau insecte.  

Răspunsurile elevilor au fost 
comparate cu răspunsurile de la ex-
perimentul de constatare pentru a 
depista schimbarea nivelului de ob-
servare a elevilor. 

După realizarea acestei compa-
rări s-a observat că rezultatele gru-
pei B sunt la un nivel puţin mai înalt 
decât  la etapa incipientă. Aşadar, 
abilităţile de observare s-au dezvol-
tat. 
 În urma evaluărilor efectuate 
pe tot parcursul orelor facultative, 
elevii au fost apreciaţi după ur-
mătoarele niveluri aplicate în tabelul 

2. 

 
Tabelul 2. Nivelul cunoştinţelor la etapa finală 

la grupa A şi grupa B de elevi. 
 

Nivelul Grupa A,% Grupa B,% 

Proba 1  Proba 2 Proba 1 Proba 2 

Superior  60 73 33 40 

Mediu 27 20 40 47 

Inferior 13 7 27 13 

 

Concluzii: După programul for-
mativ, subiecţii eşantionului experi-
mental au înregistrat diferenţe sem-
nificative pe scala observărilor, pe 
când în cel de control, situaţia s-a 
schimbat radical. Rezultatele obţinute 
demonstrează o dinamică pozitivă a 
competenţelor de cunoaştere aplicare-
integrare şi a atitudinilor valorice cu 
privire la spiritul de observare, de la 

gradul iniţial / minim la cel final / 
maxim. 

Rezultatele denotă şi faptul că 
elevii care au participat la programul 
formativ nominativ sunt, în mare mă-
sură, deschişi pentru a recepţiona no-
ul, pentru a participa la acţiuni practi-
ce, acţiuni care ar contribui la optimi-
zarea spiritului de observare şi a gân-
dirii logice. 
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