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INTRODUCERE

Prezentul material reprezintă raportul de evaluare externă a proiectului Un laborator
de fizică / chimie şi limba germană, proiect derulat sub egida Institutului Goethe din
Bucureşti, în opt şcoli din zona extracarpatică din România, în intervalul 2012-2016.
Derularea acestui proiect s-a realizat cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale,
iar finanţarea a fost asigurată din fonduri externe, de la Ministerul Afacerilor Externe
(Auswärtiges Amt) din Germania.
Evaluarea proiectului a fost solicitată Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei la
finalizarea acestuia, în anul 2016. Ea s-a derulat pe o perioadă de nouă luni
(octombrie 2016 – iunie 2017) şi a vizat atât rezultatele, cât şi impactul acestui
proiect, pe termen scurt şi mediu. S-a utilizat o metodologie de cercetare specifică,
cuprinzând analiza de documente, ancheta prin interviuri individuale şi de grup (cu
experţi, directori, profesori şi elevi implicaţi în proiect) şi prin chestionar (pentru elevi).
Structura acestui material reflectă în principal strategia de evaluare utilizată.
Capitolul 1. Cadrul general realizează delimitările conceptuale, defineşte termenii
utilizaţi pe parcursul proiectului şi în acest raport de evaluare, descrie pe scurt cadrul
implementării proiectului în România, explică strategia de evaluare a proiectului şi
metodologia cercetării.
Capitolul 2. Prezentarea şcolilor participante la proiectul Un laborator de fizică /
chimie şi limba germană realizează descrierea succintă a şcolilor implicate în acest
proiect, accentuând elementele lor definitorii, dar şi elemente comune, care au
condus la schiţarea unui „profil optim” pentru proiecte de tip CLIL. Selectarea şcolilor
în vederea susţinerii lor financiare şi logistice s-a realizat de Institutul Goethe pe
baza „profilului optim” descris.
Capitolul 3. Evaluarea proiectului Un laborator de fizică / chimie şi limba
germană reprezintă nucleul acestui raport şi analizează, conform strategiei de
evaluare utilizate, intrările, activităţile realizate şi procesele asociate lor, rezultatele
obţinute şi impactul acestui proiect pe termen scurt şi mediu (1-5 ani).
Capitolul 4. Concluzii sintetizează informaţia şi scoate în evidenţă ideile de forţă
care s-au desprins din analiza datelor obţinute prin analiza de documente şi
investigaţia de teren din şcolile implicate.
Capitolul 5. Recomandări conţine sugestii ce decurg în mod firesc din capitolul
anterior şi se adresează diferiţilor agenţi educaţionali, care pot fructifica în variate
feluri rezultatele acestui proiect.
7

8

CAPITOLUL 1
CADRUL GENERAL

1.1. Delimitări conceptuale şi terminologie

Proiectul Un laborator de fizică / chimie şi limba germană poate fi circumscris
proiectelor de tip CLIL. Acronimul CLIL (Content and Language Integrated
Learning) denumeşte o metodologie inovativă dezvoltată mai cu seamă în Europa
după 1990. Filonul acestor experienţe îl reprezintă, din punct de vedere istoric,
educaţia bilingvă şi multilingvismul, care au câştigat în valoare odată cu schimbările
accelerate din societatea modernă şi postmodernă. Schimbările socio-politice din
ultimul sfert de veac din spaţiul european – deschiderea graniţelor, exercitarea
dreptului la liberă circulaţie, liberalizarea pieţii muncii, liberalizarea informaţiei,
diversificarea şi accesibilizarea căilor şi mijloacelor de comunicare – au determinat o
creştere a interesului pentru studiul limbilor străine şi pentru experienţele inovative de
învăţare derulate prin proiecte CLIL.
Această metodologie, rezumată de formula 2 în 1, este specifică didacticilor acţionale
care promovează abordările integrate. Este vorba de învăţarea combinată a unei
discipline şcolare nonlingvistice şi a unei limbi secundare (limbă străină, limbă
regională, limbă minoritară, o altă limbă decât cea oficială), înscrisă în curriculumul
şcolar. În literatura de specialitate din ultimul deceniu, CLIL se defineşte în egală
măsură ca spaţiu cognitiv şi cultural de învăţare şi comunicare, ce privilegiază
învăţarea prin colaborare, cu impact asupra competenţei a învăţa să înveţi (learning
to learn).
De regulă, metodologia CLIL promovează metode experimentale, activ-participative
care au fost monitorizate şi validate în anumite contexte. Mediul de învăţare este
incitant, iar noile tehnologii sunt intens utilizate.
Profesorii implicaţi în asemenea programe sunt motivaţi, deschişi către inovaţie şi
cooperare, către (auto)dezvoltare profesională şi personală.
Deşi integrarea utilizării limbii străine în predarea conţinuturilor disciplinare şi
abordarea concomitentă a dimensiunii lingvistice şi a celei cognitive întruneşte un
consens larg şi solid, trebuie subliniat faptul că nu există un model unic, un pattern
normativ exclusiv, ci mai curând o varietate consonantă de experienţe care se inspiră
din principii, exigenţe şi criterii comune.
9

Graţie unor proiecte multilaterale, meta-limbajul CLIL a suferit în ultimii zece ani un
proces accentuat de formalizare. Astfel au fost create şi promovate hărţi
conceptuale, cadre de referinţă, au fost stabilite standarde de proiectare curriculară,
au fost selectaţi şi difuzaţi descriptori calibraţi pentru evaluarea competenţelor
lingvistice (receptive şi productive) potrivit Cadrului european comun de referinţă
pentru limbi străine. Această complexitate crescândă explică de ce în foarte multe
spaţii educaţionale europene, printre care se numără şi Romania, mediul de învăţare
CLIL, ca mediu favorizant, apare ca atractiv, dar se însoţeşte de multe provocări care
fac dificilă ori sensibilă angajarea profesorilor în asimilarea şi implementarea
metodologiei CLIL, cu atât mai mult cu cât toţi specialiştii recunosc că instrumentele
de evaluare convenţionale nu convin în acest caz, ci trebuie adaptate acestei
metodologii.
Asociaţi metodologiei CLIL, s-au folosit în acest material şi termenii PLM (profesor
de limbă modernă) şi PDNL (profesor de disciplină nonlingvistică).
Se face, de asemenea, distincţia între limba modernă 1 (LM 1), limba modernă 2
(LM 2) şi disciplina nonlingvistică (DNL) – fizică / chimie în cazul acestui proiect.
Subcapitolul 1.2. explică felul în care apar aceste discipline în sistemul de
învăţământ din România.
În proiectul Un laborator de fizică / chimie şi limba germană s-a folosit abordarea
comunicaţională a limbii, un cadru teoretic din pedagogia limbilor străine,
(Communicative Language Teaching). Acronimul CLT (Communicative Language
Teaching) se referă la direcţionarea predării / învăţării unei limbi străine către
comunicarea în limba respectivă. CTL urmăreşte să dezvolte abilitatea elevilor de a
utiliza limba străină în situaţii reale de comunicare. Întregul eşafodaj al cursurilor de
fizică / chimie în limba germană destinat elevilor din acest proiect dovedesc afilierea
la acest model.
Această metodă a fost asociată cu predarea / învăţarea bazată pe sarcină (TBT /
TBL sunt acronimele pentru Task-based Teaching / Task-based Learning). Dintre
numeroasele definiţii date sarcinii, am ales-o pe cea dată de Bygate, Skehan şi
Swain (2001, apud Ellis, R., 2003, p. 5): „a task is an activity which requires learners
to use language, with an emphasis on meaning, to attain an objective” („o sarcină
este o activitate care solicită elevului să folosească limba, accentuând sensul, spre a
atinge un obiectiv”).
Sarcina în învăţarea unei limbi străine are următoarele caracteristici specifice (după
Ellis, R., 2003, p. 9-10):
• „este un plan de lucru pentru activitatea elevului (activitatea rezultată poate
sau nu să se potrivească cu cea planificată);
10

• se concentrează, în principal, pe sens, încercând să dezvolte prin comunicare
competenţele lingvistice;
• implică procese de utilizare a limbii prezente din realitate (de ex. completarea
unui formular, confruntarea cu neînţelegeri etc.);
• poate implica oricare dintre cele patru competenţe: ascultarea sau citirea unui
text şi înţelegerea sa, producerea unui mesaj oral sau scris, ori o combinaţie
dintre competenţele de receptare şi cele de producere a mesajelor;
• implică procese cognitive (selectare, clasificare, ordonare, argumentare,
evaluare);
• are un rezultat comunicaţional bine definit: planul de lucru stipulează
rezultatul nonlingvistic al sarcinii, care reprezintă totodată obiectivul activităţii
elevilor; atingerea rezultatului aşteptat dă măsura îndeplinirii sarcinii.”
Unii dintre profesorii de limba germană implicaţi în proiect au inclus în orele
tradiţionale de limba germană abordarea TBT / TBL, susţinând cu activităţi orientate
pe sarcină şi vocabular specific programul derulat în cadrul Laboratorului de fizică /
chimie şi limba germană, realizând ceea ce în literatura de specialitate apare ca
Task-supported Language Teaching.
Profesorii de fizică / chimie implicaţi în proiect, majoritatea aflaţi ei înşişi în proces
de învăţare a limbii germane, au folosit metoda mai radicală Task-based Language
Teaching: pornind de la sarcini concrete şi de la experimente i-au pus pe elevi în
situaţia de a soluţiona sarcina, dovedind în egală măsură buna gestionare a
proceselor cognitive şi comunicarea în limba germană.
Unii dintre elevii implicaţi în proiect studiau în paralel germana la clasă (cu istoric
diferit: unii cu începere din ciclul primar, deci cu 1 până la cel mult 5 ani de studiu al
limbii germane ca LM 1, anterior intrării în proiect), alţii au început studiul limbii
germane în clasa a V-a, în paralel cu participarea la cursul Un laborator de fizică /
chimie şi limba germană, iar o a treia categorie de elevi a participat la activităţile
Laboratorului, fără să studieze în paralel germana, ci o altă limbă străină (de ex. unii
dintre elevii din Brăila studiază LM 1 engleza şi LM 2 franceza).
STEM este acronimul pentru Science, Technology, Engineering, Mathematics
(ştiinţă, tehnologie, inginerie, matematică) – MINT (în limba germană) – şi se referă
la domenii abordate cu predilecţie în proiecte CLIL / CLIL-STEM, ca discipline
nonlingvistice abordate în LM.
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1.2.

Cadrul de derulare al proiectului Un laborator de fizică / chimie şi limba
germană în România

1.2.1. Contextul disciplinar
În România există un interes deosebit din partea părinţilor şi a elevilor pentru
învăţarea limbilor străine. Sistemul de învăţământ românesc, aflat de ani buni în
reformă şi încercând să ţină pasul cu nevoile beneficiarilor săi, a modificat în 2013
planurile cadru pentru învăţământul primar şi în 2016 pe cele pentru gimnaziu.
Poziţia privilegiată a limbilor moderne apare în mod distinct în aceste documente,
care oferă cadrul general pentru învăţarea limbilor străine ca LM 1 şi LM 2, tot mai
mult în regim obligatoriu şi cu posibilitatea oferită şcolilor de a extinde numărul de ore
prin curriculum la decizia şcolii (la toate nivelele) şi / sau curriculum diferenţiat (la
nivelul secundar II), în funcţie de interesul elevilor şi de cadrele didactice disponibile.
Limba modernă 1 (LM 1) a devenit obligatorie din 2013 în regim de 1 oră /
săptămână pentru clasa pregătitoare, clasele I şi a II-a, iar în clasele a III-a şi a IV-a
2 ore / săptămână. La aceste ore se pot adăuga extensii prin CDŞ. Studiul LM 1
continuă în următoarele cicluri de învăţământ (secundar I şi II) în regim de curs
obligatoriu, cu 2 ore / săptămână în trunchiul comun şi, eventual, un curs opţional,
care apare în curriculum la decizia şcolii (CDŞ). La nivel gimnazial, datorită
interesului tot mai mare al elevilor şi părinţilor pentru studiul limbilor străine, o parte
dintre şcoli au organizat clase de studiu intensiv al limbilor străine, suplimentând prin
CDŞ numărul orelor de LM 1 cu 1-2 ore. La nivel liceal apar clasele bilingve, care
oferă 4 ore de LM 1 şi ore de istorie / geografie a ţării a cărei limbă se învaţă ca LM
1, predate tot în limba străină.
Indiferent că s-a derulat la nivel gimnazial sau liceal, în majoritatea şcolilor incluse în
proiect, Un laborator de fizică / chimie şi limba germană a fost oferit elevilor în regim
de curs opţional integrat, în cadrul CDŞ. Au existat şi excepţii: şcoli în care activităţile
s-au derulat ca cerc / club – fie pe durata întregului proiect, fie secvenţial (un număr
de ani).
Studiul limbii moderne 2 (LM 2) începe în ciclul gimnazial şi continuă în cel liceal,
deci cu începere din clasa a V-a, respectiv clasa a IX-a. Numărul de ore pentru LM 2
este, la gimnaziu, de 1 oră / săptămână în trunchiul comun. La nivel liceal, LM 2
apare cu 2 ore / săptămână în trunchiul comun. Suplimentări sunt posibile în varii
forme, apelând la orele aflate în curriculum diferenţiat sau în curriculum la decizia
şcolii.
Disciplinele nonlingvistice (DNL) implicate în acest proiect vizează aria curriculară
a ştiinţelor: fizica şi chimia. Studiul fizicii începe în sistemul românesc de învăţământ
în clasa a VI-a, în al doilea an al nivelului secundar I, iar cel al chimiei un an mai
târziu, în clasa a VII-a, ambele în regim de 2 ore / săptămână. La nivel secundar II, în
12

funcţie de filieră şi specializare, numărul de ore este variabil (creşte / scade) în
funcţie de accentele pe care fiecare specializare le pune în pregătirea elevilor săi.
Numărul maxim de ore apare la profilul real, specializarea Matematică – informatică
(2 ore din trunchi comun şi o oră curriculum diferenţiat), iar cel minim la profilul uman,
specializarea filologie (2 ore în trunchiul comun în primele două clase de liceu şi apoi
o oră de ştiinţe, în curriculum diferenţiat).
Cele mai multe şcoli implicate în proiect (7 din 8) au atât clase de gimnaziu, cât şi de
liceu. Trei dintre şcoli au şi nivel primar, în care o parte dintre elevi studiază limba
germană. Majoritatea şcolilor au aplicat activităţile proiectului la nivel gimnazial, cu
începere din clasa a V-a. 7 din 8 şcoli au derulat proiectul asumând ca DNL fizica, o
singură şcoală a ales ca DNL chimia. 4 dintre cele 8 şcoli oferă limba germană ca LM
în regim de studiu intensiv (gimnaziu), respectiv bilingv (liceu).
1.2.2. Finanţare şi parteneriat instituţional
Iniţiatorul acestui proiect a fost Institutul Goethe, care susţine de mult timp în
România activitatea cadrelor didactice de limba germană. Cu fonduri provenite de la
Ministerul Afacerilor Externe din Germania, Institutul Goethe a sprijinit de data
aceasta un proiect interdisciplinar, bazat pe metodologia CLIL, în care beneficiarii
urmau să fie elevi, profesori de fizică / chimie şi de limbă germană, şcolile implicate
în proiect, comunităţile educaţionale, în ansamblu.
În 2012 Institutul Goethe, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, a lansat
invitaţia de participare la acest proiect în reţeaua cadrelor didactice, apoi a procedat
la selectarea câtorva şcoli cu premise favorabile bunei sale derulări. S-au încheiat
parteneriate instituţionale între Institutul Goethe şi şcolile partenere, ceea ce a oferit
un cadru stabil şi durabil pentru desfăşurarea activităţilor proiectului.
Prin misiunea sa specifică, de promotor al valorilor, culturii şi limbii germane,
Institutul Goethe a susţinut şcolile şi profesorii implicaţi în proiect prin varii mijloace:
•
•
•
•

•
•

finanţarea cursurilor de limba germană pentru profesorii de fizică intraţi în
acest proiect;
sesiuni de formare ale PLM şi PDNL pentru metodologia CLIL şi TBL;
expertiză din partea unor experţi în didactica fizicii şi a limbii germane de la
Universitatea Ruhr din Bochum şi Politehnica, Bucureşti;
vizite de studiu ale profesorilor şi decidenţilor români la şcoli din Germania,
care aplică metodologia CLIL şi la alte instituţii relevante pentru domeniul
ştiinţelor;
susţinerea concursurilor interşcolare derulate în cadrul proiectului;
susţinerea expoziţiilor itinerante pe teme ştiinţifice;
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•
•

dotarea cu truse de laborator a tuturor şcolilor intrate în acest proiect;
sprijinirea diseminării rezultatelor proiectului.

Parteneriatul cu Ministerul Educaţiei Naţionale a asigurat sprijinirea proiectului de
la nivel central şi identificarea unor soluţii pentru problemele de ordin sistemic cu
care s-au confruntat participanţii la acest proiect. Parteneriatul excede derularea
acestui proiect, prin interesul comun pentru inovarea metodologică din sistemul
românesc de învăţământ şi prin susţinerea comună a predării limbii germane în
România.
Acordurile de parteneriat încheiate cu fiecare şcoală în parte sunt o dovadă a
asumării în nume propriu a implicării în proiect a fiecărei şcoli / echipe profesorale în
parte, fiind, totodată, prin deciziile luate la nivel local de comunitatea educaţională,
un indicator al descentralizării din sistemul românesc de învăţământ – deziderat
exprimat în legislaţia actuală care vizează educaţia din România.
Parteneriatul cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei a asigurat cadrul instituţional
pentru evaluarea externă a proiectului Un laborator de fizică / chimie şi limba
germană, care reprezintă obiectivul principal al parteneriatului. Prin interesul comun
pentru inovarea metodologică din sistemul românesc de învăţământ şi prin accesul
comun la baza de date rezultată în urma proiectului se pot deschide noi căi de
colaborare între cele două instituţii.

1.3. Strategia de evaluare a proiectului
Evaluarea proiectului Un laborator de fizică / chimie şi limba germană s-a realizat în
baza unei strategii consacrate, bazate pe patru aspecte: intrări, activităţi şi procese,
rezultate, impact.
Intrări / Fundamentare – vizează şcolile intrate în acest proiect, cu toate datele
concrete pe care l-au oferit: profesorii şi elevii participanţi, în termen de număr,
pregătire, interese, motivaţie etc., directorii de şcoli şi inspectorii care au susţinut
derularea acestui proiect; şcolile, ca instituţii cu istoric, profil şi resurse proprii;
susţinerea din punct de vedere financiar, legislativ, al politicii educaţionale şi al knowhow-ului, asigurată prin terţe instituţii, care au sprijinit derularea proiectului, fără să fi
intervenit în mod nemijlocit în activităţile de la clasă (Institutul Goethe, Ministerul
Afacerilor Externe din Germania, Ministerul Educaţiei Naţionale, inspectoratele
şcolare judeţene, Universitatea Ruhr din Bochum, Germania etc.)
Activităţi şi procese – se referă la activităţile derulate şi la procesele iniţiate în
cadrul proiectului. Ele vizează, în principal, dar nu exclusiv:
• formarea cadrelor didactice pentru metodologia CLIL şi TBL, formarea PDNL
pentru limba germană, pentru utilizarea truselor de fizică PHYWE / de chimie
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•

•
•
•
•

şi pentru o didactică a disciplinei bazată pe experiment, învăţare experienţială
şi comunicare;
elaborarea unui curriculum specific pentru cursul / cercul Un laborator de fizică
/ chimie şi limba germană, agreat la nivelul şcolii şi aprobat de Inspectoratul
Şcolar Judeţean;
elaborarea de PDNL şi PLM a unor planuri de lecţie şi materiale didactice
specifice pentru acest curs / cerc;
dotarea şcolilor cu truse de fizică / chimie şi alt material didactic ajutător
(manuale, planşe, ghiduri etc.);
activităţile propuse de PLM şi PDNL şi realizate de elevi la clasă;
implicarea altor membri ai comunităţii educaţionale din şcolile incluse în
proiect (alţi profesori, părinţi) în unele dintre activităţile proiectului (concursuri
interjudeţene, expoziţii etc.).

Rezultate – se referă la rezultatele obţinute ca urmare a derulării proiectului şi
vizează diferite nivele:
• Rezultatele elevilor din timpul orelor CLIL, competenţele lingvistice şi abilităţile
practice dobândite şi reflectate prin note, portofolii de activitate, premii,
produse finale ale experimentelor (de ex., caleidoscoape, circuite electrice,
submarine, poduri din hârtie / paste cu diferite caracteristici tehnice etc.);
• Rezultatele PDNL la cursurile de limba germană;
• Documentele şcolare şi materialele rezultate în urma proiectului, elaborate de
fiecare echipă de PLM şi PDNL de la nivelul şcolii;
• Rezultatele şcolilor la diferitele concursuri, organizate în cadrul acestui proiect.
Impact – vizează efectele pe care activităţile, procesele şi rezultatele le-au generat
pe termen scurt şi mediu. El se reflectă prin opiniile elevilor, ale profesorilor, ale altor
membri din comunitatea educaţională cu privire la:
• Nivelul de satisfacţie generat de participarea în acest proiect;
• Motivaţia privind continuarea activităţilor iniţiate prin proiect (ca urmare a
punerii în balanţă a beneficiilor şi dificultăţilor generate de activităţile sale);
• Modul în care anumite dificultăţi au fost depăşite;
• Modul în care competenţele, cunoştinţele şi abilităţile dobândite în urma
participării la proiect au fost transferate în alte contexte de învăţare şi de viaţă;
• Influenţa pe care acest proiect l-a avut asupra unor aspecte precum
colaborarea, comunicarea, interrelaţionarea din clasă şi şcoală, atât la nivelul
elevilor, cât şi al cadrelor didactice;
• Deschiderea personală şi profesională către alte spaţii culturale şi domenii
profesionale;
• Vizibilitatea în cadrul comunităţii educaţionale.

15

Desigur, aceste patru aspecte sunt nemijlocit legate între ele şi o astfel de
segmentare urmăreşte doar descrierea cât mai clară a demersului proiectului, care a
inclus şcoli din şapte judeţe şi s-a derulat începând din 2012 până în 2016.
Concluziile demersului de evaluare vor permite reconectarea acestor aspecte şi
sintetizarea informaţiei.

1.4. Metodologia cercetării
Metodologia utilizată în cadrul evaluării proiectului Un laborator de fizică / chimie şi
limba germană a vizat două metode de colectare a datelor: metoda analizei de
documente şi cea a anchetei. Ancheta s-a realizat prin interviuri individuale şi de
grup cu mai multe categorii de persoane implicate în acest proiect: elevi, PLM,
PDNL, directori şi directori adjuncţi, inspectori şcolari, experţi în domeniul didacticii
fizicii şi limbii germane. Informaţiile obţinute prin interviurile de grup au fost
completate printr-un chestionar pentru elevi. Prin urmare, s-au folosit în principal
metode calitative, dar şi cantitative.
Metoda analizei de documente
S-au adunat din cele 8 şcoli implicate în proiect următoarele tipuri de documente,
care s-au analizat şi au furnizat informaţii relevante:
• documente care definesc profilul şcolilor participante: broşuri de prezentare şi
pliante ale şcolii, prezentări pe site etc.;
• scrisori motivaţionale ale profesorilor, redactate individual sau în echipă;
scopul analizării acestor materiale a fost de a evidenţia principalele argumente
pentru care şcoala / profesorii s-au implicat în proiect;
• programe ale opţionalului sau liste de teme care sugerează o anumită
distribuţie tematică şi o dimensionare a temelor respective; uneori au fost
disponibile şi elemente de metodologie; scopul a fost de a analiza, pornind de
la planificări, activităţile desfăşurate, precum şi de a oferi o perspectivă
comparativă în raport cu orele clasice de fizică / chimie;
• înregistrări video ale orelor de Laborator desfăşurate în cadrul proiectului şi
analize ale secvenţelor de predare – învăţare realizate de un expert în
domeniul didacticii fizicii şi a limbii germane (de la Universitatea din Bochum,
Germania), pentru evidenţierea etapelor activităţilor, a progresului înregistrat
de profesori şi de elevi utilizând metodologia CLIL;
• rezultate ale elevilor (note, portofolii, fişe pentru evidenţierea progresului la
competenţele de tip cognitiv / investigativ şi lingvistic, diplome, poze ale unor
machete etc.), cu scopul de a determina gradul de implicare şi progresul
elevilor care au participat în acest proiect;
• materiale şi / sau informaţii diseminate despre proiect (de exemplu, în articole
din reviste de specialitate, cercuri metodice, în cadrul unor expoziţii şi
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•
•
•

competiţii la nivel regional etc.); scopul a fost de a analiza vizibilitatea acestui
proiect la nivel local, regional, naţional;
fişele de evaluare/ progres ale PDNL, participanţi la cursuri de limba germană;
fişe de evaluare rezultate în urma parcurgerii unor stagii de formare /
perfecţionare a cadrelor didactice pentru CLIL şi TBL;
rapoarte anuale de activitate, care descriu iniţierea şi evoluţia acestui proiect.

Metoda anchetei
Prin utilizarea acestei metode s-a urmărit evidenţierea unor aspecte de ordin calitativ,
subiective: opinii şi atitudini referitoare la proiectul evaluat, motivele implicării în
proiect, aşteptările şi rezultatele obţinute, intenţiile de a se implica şi în anii următori
în astfel de activităţi.
S-au realizat:
• un interviu cu un expert în didactica fizicii şi a limbii germane, pentru
evidenţierea principalelor provocări, dar şi a oportunităţilor rezultate în urma
derulării programelor de formare şi a activităţilor CLIL de la clasă;
• un interviu cu un inspector şcolar, profesor de limba germană, care a ocupat
postul de inspector şcolar în MEN pe perioada în care s-a derulat proiectul,
scopul fiind, în primul rând, de a evidenţia modul în care proiectul a fost
susţinut la nivelul administraţiei centrale;
• 10 interviuri individuale sau de grup cu directori, directori adjuncţi sau foşti
directori ai şcolilor din proiect care, de la nivel de conducere a şcolii, s-au
preocupat de iniţierea şi susţinerea proiectului (au fost realizate mai multe
interviuri în una dintre şcoli);
• 8 interviuri cu profesorii care s-au implicat în proiect; scopul a fost de a detalia
motivele implicării lor şi anumite aspecte specifice derulării proiectului;
• 10 interviuri cu elevii care au participat / participă în proiect, scopul fiind de a
colecta opiniile elevilor despre modul în care s-a desfăşurat proiectul;
• chestionar pentru elevii care sunt de mai mult de un an în proiect (la care au
participat aproximativ 500 de elevi), cu scopul de a colecta opiniile lor despre
diferite aspecte legate de derularea sa.
În noiembrie 2016 o parte dintre instrumentele elaborate pentru anchetă au fost
aplicate unui număr de 20 de PLM şi PDNL, cu ocazia participării la seminarul de
încheiere al proiectului Un laborator de fizică / chimie şi limba germană. În urma
pilotării şi a analizării datelor obţinute, s-a realizat o ajustare a acestor instrumente
de investigaţie.
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Descrierea instrumentelor utilizate pentru colectarea datelor
Ghidul de interviu individual pentru expertul în domeniul didacticii fizicii şi
limbii germane a cuprins 5 itemi, care s-au referit la următoarele aspecte: rolul
expertului în cadrul proiectului, perspectiva sa asupra experienţei de formare /
perfecţionare a PLM şi PDNL din România, progresele observate la grupul ţintă cu
care a lucrat, dificultăţile sesizate pe parcursul derulării proiectului, perspectiva sa
asupra modului în care se pot valorifica în viitor rezultatele proiectului de către alte
persoane interesate. Scopul aplicării acestui instrument a fost de a completa
informaţiile dobândite prin investigaţia de teren cu o perspectivă nouă, pertinentă şi
avizată asupra aspectelor cercetate. Modalităţile de valorificare enunţate de expert
pot ajuta la schiţarea viitoarelor activităţi pentru cei care doresc continuarea
proiectului şi au fost utilizate în capitolul de recomandări al acestui material.
Ghidul de interviu individual pentru inspector a inclus 5 itemi despre: importanţa
experienţei CLIL printre alte proiecte similare desfăşurate la nivelul ţării, modul în
care Ministerul Educaţiei a susţinut derularea proiectului, principalele avantaje /
beneficii ale implicării în experienţe CLIL, dificultăţi întâmpinate şi modul în care au
fost ele depăşite, şi, în final, modul în care se pot dezvolta asemenea experienţe la
nivel mai larg (regional, naţional, internaţional).
Ghidul de interviu individual / de grup pentru directorii şcolilor a fost format din 6
întrebări referitoare la importanţa proiectului pentru şcoală, la motivele implicării în
proiect, la cum a decurs procesul decizional de implicare în proiect, la avantajele
înregistrate, la dificultăţile întâmpinate şi modul de depăşire a acestora, aşa cum sunt
ele văzute de respondent. Ultima întrebare evidenţiază interesul conducerii şcolii
pentru reluarea în anul şcolar viitor a opţionalului / cercului propus prin proiect.
Scopul aplicării instrumentului a fost de a evidenţia, pe de o parte, dintr-o perspectivă
procesuală, anumite etape ale proiectului şi, pe de altă parte, modalitatea în care
directorul a intervenit / intervine pentru buna derulare a acestuia.
Ghidul de interviul de grup pentru profesori vizează o parte dintre aspectele din
ghidul pentru directori. Instrumentul a constat în 7 întrebări: percepţia profesorului
despre proiect, cele mai importante motive ale implicării sale în proiect, principalele
aspecte care au fost urmărite prin activităţile CLIL derulate, modul în care s-a realizat
monitorizarea şi evaluarea activităţilor, principalele avantaje şi beneficii aduse de
proiect, dificultăţi şi modul în care au fost ele soluţionate, disponibilitatea de a
continua acest tip de activitate. Scopul aplicării acestui instrument a fost de a obţine
perspectiva cadrelor didactice referitoare la implicarea lor, a elevilor şi a şcolii în
cadrul proiectului, urmărindu-se aspectele menţionate mai sus.
Ghidul de interviu de grup pentru elevi a cuprins 6 întrebări referitoare la
următoarele aspecte: motivul alegerii opţionalului / cercului, descrierea activităţilor
oferite de acest curs, principalele avantaje / beneficii ale participării la acest curs,
dificultăţile întâmpinate şi modul de depăşire a acestora, modul în care s-a realizat
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evaluarea şi relevanţa evaluării, intenţia elevilor de a participa şi în anul şcolar
următor la activităţile cursului / cercului iniţiat prin proiect. Scopul aplicării acestui
instrument a fost de a obţine perspectiva elevilor asupra dimensiunilor investigate:
motivaţie, mod de desfăşurare, avantaje / beneficii aduse, dificultăţi întâmpinate şi
mod de depăşire a acestora, evaluare, dorinţă de continuare a activităţilor proiectului.
Se poate constata că cele două instrumente destinate profesorilor, respectiv elevilor,
conţin itemi corelaţi, pentru a identifica dacă există convergenţă în percepţia celor
două categorii de actori principali implicaţi în proiect asupra aspectelor investigate.
Chestionarul pentru elevi
Instrumentele calitative au fost completate şi de un instrument cantitativ: chestionarul
pentru elevi. Chestionarele au fost confidenţiale, au fost administrate în cele 8 şcoli
din proiect, la clasele care au avut cel puţin un an de participare în proiect, au fost
completate sub supravegherea unui cadru didactic şi după un scurt instructaj. Scopul
chestionarului a fost de a aduna date factuale despre şcoală şi respondent şi opinii
despre motivaţia de a intra în proiect, despre activităţile proiectului, despre beneficiile
aduse de participarea la proiect, despre dificultăţile întâmpinate şi despre dorinţa de
a continua sau nu aceste activităţi, în viitor.
Chestionarul conţine un set de întrebări care vizează date de identificare (4 itemi) şi
date factuale (7 itemi), urmate de 12 întrebări structurate pe următoarele dimensiuni:
motivaţie, mod de desfăşurare a activităţilor, mod de evaluare, dificultăţi şi beneficii.
Cele mai multe întrebări au fost semideschise (14) şi a existat o întrebare filtru.
Pe baza celor cinci dimensiuni menţionate mai sus au fost elaborate grilele de
interviu de grup pentru elevi şi pentru profesorii participanţi în proiect. Ca urmare a
acestor structuri echivalente, s-au putut analiza răspunsurile pe aceeaşi problematică
„în oglindă”, corelând răspunsurile profesorilor cu cele ale elevilor şi pe cele ale
elevilor care au răspuns la interviu cu cele ale elevilor care au răspuns la chestionar.
Răspunsurile colectate se referă la următoarele aspecte:
• durata participării elevului în proiect;
• informaţii generale despre curs (forma de organizare – curs opţional / cerc;
timp alocat activităţilor şi pregătirii; rezultate obţinute la orele de fizică în limba
germană, comparativ cu notele de la şcoală la germană şi la fizică)
• motivele pentru care a participat la curs / cerc şi modul de înscriere;
• modul de desfăşurare a activităţilor circumscrise proiectului (în ce constau ele,
ce materiale sunt utilizate, ce i-a plăcut);
• relaţia cu profesorul;
• modul de evaluare;
• dificultăţi întâmpinate şi modul de depăşire a acestora;
• principalele beneficii / avantaje sesizate;
• intenţia de a continua acest program în următorul an şcolar.
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Modul de eşantionare
În eşantionare au fost incluse:
• toate şcolile participante;
• toţi directorii care au participat la luarea deciziei iniţiale de participare, cu o
singură excepţie (apărută din motive obiective);
• toate echipele de profesori care au participat;
• un procent foarte ridicat de elevi (o parte au participat la interviurile de grup,
iar o parte la completarea chestionarelor).
Tab. 1. Distribuţia participanţilor la interviuri
Judeţ/
Localitate

Brăila

Constanţa

Dolj, Craiova
Dolj, Craiova
Galaţi
Giurgiu

Mehedinţi,
DrobetaTurnu
Severin
Prahova1,
Ploieşti

1

Şcoală

Anul
intrării în
proiect

Număr de
participanţi
la interviul
cu directorii

Colegiul
Naţional
„Gheorghe
Munteanu Murgoci”
Şcoala Gimnazială
nr. 29
„Mihai
Viteazul”
Colegiul
Naţional
„Carol I”
Colegiul
Naţional
„Fraţii Buzeşti”
Colegiul
Naţional
„Vasile Alecsandri”
Colegiul
Naţional
„Ion Maiorescu”

2013

2

Număr de
participanţi
la interviul
cu
profesorii
2

Clase
participante la
interviul de grup
cu elevii

2013

3

2

Clasa a V-a, a VIIa şi a VIII-a

2013

1

3

2012

1

2

Clasa a VII-a şi a
X-a
Clasa a X-a

2013

1

2

2013

2

4

Colegiul
„Traian”

Naţional

2012

1

2

Colegiul
Naţional
„Jean Monnet”

2014

1

2

Clasa a VIII-a

Clasa a V-a şi a
VI-a
Clasa a V-a, a VIa, a VII-a şi a VIIIa
Clasa a V-a

Clasa a V-a şi a
VI-a

Aceasta a fost singura şcoală în care s-a desfăşurat proiectul „Un laborator de chimie şi limba germană”.
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În privinţa elevilor participanţi la chestionare şi la interviurile de grup, avem
următoarea distribuţie:
Colegiul Naţional „Gheorghe Munteanu Murgoci”, Brăila: participarea la interviuri a
profesorilor şi a directorilor (4 persoane), a elevilor (10 persoane), precum şi 70 de
chestionare completate de elevi, 45 de elevi de nivel gimnazial şi 25 de nivel liceal;
Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Constanţa: participarea la interviuri a profesorilor
şi a directorilor (5 persoane), a elevilor (17 persoane), precum şi 43 de chestionare
completate de elevi, nivel gimnazial;
Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Craiova: participarea la interviuri a profesorilor şi a
directorilor (3 persoane), a elevilor (10 persoane), precum şi 47 de chestionare
completate de elevi, nivel liceal;
Craiova, Colegiul Naţional „Carol I”, Craiova: participarea la interviuri a profesorilor şi
a directorilor (4 persoane), a elevilor (20 de persoane), precum şi 31 de chestionare
completate de elevi, nivel liceal;
Colegiul Naţional „Vasile Alexandri”, Galaţi: participarea la interviuri a profesorilor şi a
directorilor (3 persoane), a elevilor (10 persoane), precum şi 45 de chestionare
completate de elevi, nivel gimnazial;
Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu: participarea la interviuri a profesorilor şi a
directorilor (6 persoane), a elevilor (10 persoane) şi precum şi 156 de chestionare
completate de elevi (dintre care 19 elevi de la clasa a IX-a, iar ceilalţi de nivel
gimnazial);
Colegiul Naţional „Traian”, Drobeta Turnu Severin: participarea la interviuri a
profesorilor şi a directorilor (3 persoane), a elevilor (10 persoane), precum şi 117
chestionare completate de elevi, dintre care 63 de nivel gimnazial şi 54 de nivel
liceal;
Colegiul Naţional „Jean Monnet”, Ploieşti: participarea la interviuri a profesorilor şi a
directorilor (3 persoane), a elevilor (10 persoane), precum şi 58 de chestionare
completate de elevi, clasele a V-a şi a VI-a; la această şcoală a răspuns la interviul
destinat inspectorilor şcolari, fostul inspector general din MEN, responsabil pentru
limba germană ca limbă modernă.
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Fig. 1. Harta şcolilor participante la proiect

Limitele cercetării
Această cercetare s-a realizat la finalizarea proiectului Un laborator de fizică / chimie
şi limba germană, care s-a derulat în perioada 2012-2016. Prin urmare, nu s-a putut
face de către Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei evaluarea iniţială şi evaluarea de
parcurs, ci doar evaluarea sa finală.
Aspecte interesante precum progresul cognitiv, lingvistic, dar şi cele legate de
comunicare şi interrelaţionare nu s-au monitorizat şi evaluat în mod direct, la clasă.
Rezultatele analizate sunt cele reflectate de documentele şcolare, materialele
diseminate şi opiniile celor implicaţi, ceea ce aduce o nuanţă de subiectivism în
cercetare.
Nu a fost cuprinsă în procesul de evaluare şcoala care a fost o perioadă limitată în
proiect, dar nu a participat la activităţi până la finalizarea acestuia (Colegiul Naţional
„Unirea”, Focşani, judeţul Vrancea).
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CAPITOLUL 2
PREZENTAREA ŞCOLILOR PARTICIPANTE LA PROIECTUL
UN LABORATOR DE FIZICĂ / CHIMIE ŞI LIMBA GERMANĂ

2.1. Colegiul Naţional „Gheorghe Munteanu Murgoci”, Brăila
Bd. Independenţei nr. 4, Brăila, judeţul Brăila
Fig. 2. Colegiul Naţional „Gheorghe Munteanu Murgoci”

Colegiul Naţional „Gheorghe Munteanu Murgoci” este o şcoală de elită, unul din cele
două mari licee „fanion” pentru oraşul Brăila, situat central, cu rezultate de excepţie
la concursuri şi olimpiade naţionale, cu deschidere către colaborări internaţionale
(prin proiectele derulate), cu vizibilitate şi impact în comunitate. Din 2015 este
declarată „şcoală europeană”, promovând dimensiunea europeană şi valorile
europene.
Şcoala deţine nivelele de învăţământ gimnazial şi liceal, cu profilele Matematicăinformatică (simplu şi bilingv), Ştiinţele naturii, Ştiinţe sociale şi Filologie bilingv.
Există interes şi deschidere din partea şcolii de a promova limbile străine, în şcoală
studiindu-se engleza (intensiv la clasa de Filologie şi la cea de Matematicăinformatică bilingv), germana, franceza şi spaniola, opţional. Pentru limbile străine se
urmăreşte încurajarea copiilor de a obţine certificări recunoscute la nivel internaţional
şi a le oferi deschiderea necesară pentru a putea studia în străinătate.
Şcoala s-a implicat în proiectul Un laborator de fizică / chimie şi limba germană
începând din anul 2013, sub forma unui curs opţional predat de profesoara de fizică,
în primul an numai pentru clasa a V-a, apoi, din al doilea an, s-a extins la încă o
clasă de gimnaziu şi la una de liceu (clasa a IX-a). În 2015-2016 s-a lucrat cu clasa
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a V-a, a VII-a şi a IX-a, iar în anul şcolar 2016-2017 de cursul respectiv au beneficiat
o clasă de gimnaziu (a VI-a) şi două de liceu (a X-a şi a XI-a).
Particularitatea la liceu este, potrivit doamnei profesoare care susţine cursul, că o
mare parte dintre elevi studiază ca limbă secundară franceza, nu germana, deci s-a
lucrat în Laborator atât cu elevi care studiază limba germană, cât şi cu elevi care
abia prin acest curs opţional au luat contact cu limba germană, dar care îşi doresc să
o înveţe. Dificultăţile mai mari din cadrul proiectului au fost adesea legate de
insuficienţa cunoştinţelor lingvistice, dar s-au depăşit cu ajutorul cadrelor didactice
implicate, a elevilor care cunoşteau mai bine limba şi prin folosirea curentă a
dicţionarelor la ore.
Se face observaţia, de către profesoarele implicate în proiect, că între limba germană
şi fizică există o consonanţă structurală, pentru că limba este „foarte tehnică”, iar
compatibilitatea dintre cele două este perfectă, fiind sesizată astfel şi de către copii.
Directorul care a luat decizia implicării în proiect şi sub care acesta a demarat, fiind
profesor de fizică, proiectul a fost bine promovat şi susţinut, bucurându-se şi în
prezent de sprijinul conducerii şcolii, dar şi de aprecierea elevilor care îi sunt
beneficiari. La majoritatea elevilor, interesul mai mare era iniţial spre fizică. A
constituit un factor de atracţie posibilitatea de a intra în contact cu fizica pe calea mai
interesantă a activităţilor practice, înainte de a o studia în şcoală ca materie
obligatorie.
A contat şi contează în continuare entuziasmul profesoarei de fizică care şi-a asumat
an de an acest opţional, manifestând disponibilitate pentru formare continuă şi dorind
să valorifice oportunitatea de a învăţa ea însăşi limba germană de la zero, precum şi
suportul constant al profesoarei de limba germană. Elevii apreciază în mod deosebit
dascălii care îşi dau interesul şi le propun situaţii noi de învăţare, dinamice,
interactive, cu accent pe dimensiunea aplicativă, experimentală, dar şi pe activitatea
pe grupe, pe evaluarea pe bază de proiecte, de lucrări în echipă.
Prima „promoţie” de elevi (acum clasa a VIII-a) care au frecventat opţionalul încă de
la început, din clasa a V-a, a manifestat şi cel mai mare, mai sincer şi mai „contagios”
entuziasm, exprimat cu multă maturitate şi profunzime în răspunsurile din focus-grup,
dat fiind că au participat, an de an, nu doar la experimentele foarte atractive şi utile
din cadrul orelor de laborator, ci şi – pentru ei foarte important – la concursurile
regionale inter-şcoli desfăşurate în cadrul Săptămânii Altfel. Se simte acut nevoia
unor evenimente nonformale puternic stimulative de acest gen şi, în general, a unei
atmosfere de emulaţie competiţională, conotate pozitiv (fără miză eliminatorie, cu
componentă mai pregnant ludică), corelate şi cu activitatea voluntară, intrinsec
gratificantă. Elevii arată că valorizează maximal oportunităţile de învăţare informală şi
socială, folosind prilejurile - relativ inedite - de a lucra în echipă, oferite de orele de
Laborator, ca mijloace de a se cunoaşte mai bine pe ei înşişi şi unii pe alţii, a lega
prietenii solide, a învăţa să comunice şi să coopereze. Remarcabil a fost că elevii nu
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doar că nu au redus beneficiile participării la proiect la îmbunătăţirea competenţelor
legată de fizică şi de limba germană, ci că au accentuat chiar dimensiunea psihosocială şi plus-valoarea de experienţă de viaţă cu caracter formativ pe care au
dobândit-o, în special datorită participării la concursurile colective de experimente.
În şcoală se doreşte continuarea şi chiar extinderea acestui curs opţional către alte
discipline (s-au propus matematica, informatica), considerându-se că este o
experienţă de învăţare benefică pentru elevi, foarte motivantă, folositoare şi şcolii.
Sprijinul din partea germană este considerat necesar în continuare, chiar dacă din
anumite puncte de vedere (lingvistic, metodologic etc.) s-au înregistrat progrese
semnificative, în opinia celor intervievaţi.

2.2.

Şcoala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul”, Constanţa
Str. Cişmelei nr. 13, Constanţa, judeţul Constanţa
Fig. 3. Şcoala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul”

Şcoala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul” este o şcoală gimnazială de elită, situată în
zona de nord a Constanţei. Numărul de elevi a crescut constant în ultimii 7 ani,
ajungând în prezent la 987 de elevi. În şcoală lucrează 52 de cadre didactice, iar
dintre acestea 29 au gradul didactic I. Şcoala este foarte solicitată, datorită
rezultatelor deosebite pe care le-au înregistrat elevii la examenele de Evaluare
Naţională, precum şi la concursuri naţionale şi la olimpiade. De exemplu, în anul
şcolar 2014-2015 şcoala a ocupat locul I la nivelul judeţului Constanţa, în ierarhia
realizată de Ministerul Educaţiei. Toţi cei 84 de absolvenţi ai nivelului gimnazial din
acel an şcolar au fost admişi la liceu, iar media lor la examenul de Evaluare
Naţională a fost 8,70. În anul şcolar 2015-2016, din cei 48 de absolvenţi, circa
jumătate au fost admişi la licee teoretice de elită din Constanţa (Colegiul Naţional
„Mircea cel Bătrân”, Liceul Teoretic „Traian”, Liceul Teoretic „Ovidius”).
Şcoala are deschidere către colaborări la nivel local (de exemplu cu Palatul Copiilor,
Constanţa), judeţean (cu ONG Mare Nostrum), naţional (cu diferite alte şcoli
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gimnaziale din ţară) şi internaţional (prin proiecte multilaterale Comenius, prin
colaborarea cu Institutul Goethe etc.), evidenţiate în parteneriatele încheiate şi prin
proiectele derulate. Aceste proiecte conferă şcolii vizibilitate şi impact în comunitate.
Şcoala are nivelele de învăţământ primar şi gimnazial. În anul şcolar 2016-2017 au
activat la nivel primar 21 de cadre didactice, care au îndrumat 21 de clase (645 de
elevi). La nivel gimnazial sunt 31 de cadre didactice, care au predat elevilor din 13
clase (342 de elevi).
Există interes şi deschidere din partea şcolii de a promova limbile străine. În şcoală
se studiază germana şi engleza, ambele în regim normal şi intensiv. Pentru limbile
străine se urmăreşte încurajarea copiilor de a obţine certificări recunoscute la nivel
internaţional. Şcoala este una dintre cele în care se poate susţine examenul pentru
DSD – Deutsches Sprachdiplom. Pe 27 octombrie 2014 şcoala a primit titlul
„PASCH”, şcoală parteneră a Republicii Federale Germania. Între avantajele acestui
tip de şcoală enumerăm:
• existenţa în şcoală din anul 2015 a unui profesor din Germania, vorbitor nativ
de limbă germană, care predă 10 ore de limba germană;
• existenţa unui voluntar din Germania, care asistă şi ajută la orele de germană;
• se învaţă intensiv germana din clasa a V-a, în urma unei probe scrise;
• elevii susţin în şcoală examenele pentru certificatul DSD (Deutsches
Sprachdiplom) care atestă nivelul de studiu al limbii germane – certificatul este
recunoscut la nivel European;
• elevii se pot înscrie ulterior, pe baza rezultatelor obţinute, la un liceu cu clase
cu predare germană bilingv.
Şcoala s-a implicat în proiectul Un laborator de fizică şi limba germană începând din
anul şcolar 2013-2014, la iniţiativa profesoarei de limba germană şi a celei de fizică,
care, la vremea respectivă, era şi directoare a şcolii. Activitatea a debutat sub formă
de cerc oferit elevilor de clasa a V-a şi a continuat în anul şcolar următor (2014-2015)
în aceeaşi formă.
Din păcate, profesoara de fizică s-a îmbolnăvit, a intrat în concediu medical şi după
doi ani a decedat. În anii şcolari 2015-2016 şi 2016-2017 şcoala a oferit în continuare
această activitate sub forma unui curs opţional, datorită interesului suscitat în rândul
copiilor de activităţile cercului. La baza ofertei au stat câţiva factori favorizanţi: toate
materialele elaborate de iniţiatoarele proiectului din această şcoală, susţinerea
profesoarei de limba germană, deschiderea manifestată de conducerea şcolii şi de
noul cadru didactic de fizică, interesul de a păstra baza materială dobândită,
vizibilitatea sporită a şcolii, obţinută în urma participării la acest proiect.

26

Principalul factor de risc este legat de resursa umană: cadrul didactic care a preluat
activităţile cursului opţional nu este vorbitor de limba germană, nu s-a înscris până
acum la un curs de limbă, nu a parcurs modulele de pregătire pentru a-şi adapta
demersul didactic la specificul acestui opţional şi, ceea ce este cel mai problematic,
nu este titular al şcolii. Acest lucru aduce cu sine instabilitate, dispersare a efortului
(este profesor la 3 şcoli, nu doar în această şcoală), lipsă de timp pentru colaborare
şi motivaţie redusă pentru a se angaja în noi programe de formare profesională.
În şcoală se doreşte continuarea acestui curs opţional, considerându-se că este o
experienţă de învăţare benefică pentru elevi şi un proiect prestigios pentru şcoală.
Din pricina schimbărilor survenite pe parcursul derulării proiectului în această
instituţie de învăţământ, conducerea şcolii va fi nevoită să soluţioneze în primul rând
titularizarea unui cadru didactic pentru fizică / chimie, care să cunoască limba
germană, respectiv să aibă disponibilitatea de a se forma în continuare în domeniul
limbii germane şi al didacticii fizicii / chimiei.

2.3.

Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Craiova
Str. Ştirbei Vodă nr. 5, Craiova, judeţul Dolj
Fig. 4. Colegiul National „Fraţii Buzeşti”

Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” a fost fondat în anul 1882 şi este una din cele mai
prestigioase unităţi de învăţământ preuniversitar din România. Absolvenţii colegiului
au contribuit şi contribuie la dezvoltarea ştiinţei şi culturii în toate colţurile lumii.
Misiunea Colegiului Naţional „Fraţii Buzeşti” este „să asigure un nivel ridicat de
performanţă şcolară, care să stimuleze parcursuri individuale de pregătire
compatibile cu standardele naţionale şi europene, în vederea integrării socioprofesionale optime a absolvenţilor.” (http://www.cnfb.ro/)
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În acest liceu teoretic predomină profilul real: din 32 de clase de liceu, numai 8 sunt
clase cu profil uman. În fiecare an sunt 15 locuri la specializarea Matematicăinformatică, cu predare în regim bilingv, română-germană.
Limba germană beneficiază de interesul tot mai ridicat al părinţilor şi elevilor. În
colegiu se mai studiază şi engleza, franceza şi spaniola.
Structură: 5 clase pregătitoare, 26 de clase de nivel primar,
gimnaziu, 32 de clase de liceu.

20 de clase de

Colegiul este una dintre cele două şcoli selectate iniţial pentru a participa în proiectul
Un laborator de fizică şi limba germană, alături de Colegiul Naţional „Traian” din
Drobeta Turnu Severin. A intrat în proiectul iniţiat de Institutul Goethe Bucureşti din
septembrie 2012, 15 elevi de clasa a IX-a şi 15 elevi de clasa a X-a au participat
anual la acest proiect, adică aproximativ 150 elevi pe perioada derulării proiectului.
Şcoala dispune, în afară de sălile de clasă, de două laboratoare de fizică, două de
chimie, 2 de biologie şi 4 de informatică, o bibliotecă (cu peste 36130 de volume),
sală de sport, cantină şi internat.
Personalul didactic este calificat în proporţie de 100 %, 98% sunt titulari, peste 76%
au gradul didactic I şi 7% au doctorat.
Rezultatele elevilor sunt de excepţie. La testările naţionale din ultimii ani, mediile de
admitere sunt peste 9.50, iar la bacalaureat rata de promovare se apropie de 100%.
Şcoala are deschidere pentru participarea în proiecte (precum Fun on ice; Let’s bring
physical education into the classroom; School, life, play – a permanent challenge;
Reducing Early School Leaving – Efficient and Effective Policies in Europe) şi pentru
încheierea de parteneriate interinstituţionale (de exemplu: Alianţa Colegiilor
Centenare, Asociaţia AIESEC etc.).
În şcoală, colaborarea dintre profesorii intraţi în proiect este foarte bună; ei au
beneficiat şi beneficiază de sprijinul conducerii colegiului pentru a continua acest
curs opţional. Elevii apreciază activităţile, partea experimentală, faptul că
interacţionează şi comunică mai bine şi, astfel, relaţiile între ei se îmbunătăţesc.
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2.4. Colegiul Naţional „Carol I”, Craiova
Str. Ion Maiorescu nr. 2, Craiova, judeţul Dolj
Fig. 5. Colegiul Naţional „Carol I”

Este o şcoală veche, cu tradiţie (înfiinţată de la 1828, actuala construcţie veche se
finalizează la 1848) „Şcoala de ştiinţe pre limba româneasca" este, ca vechime, a
doua şcoala de grad mediu în limba română din Principate (după Colegiul „Sfântul
Sava" din Bucureşti, înfiinţat de Gheorghe Lazăr la 6 martie 1818). Ulterior,
construcţia iniţială a fost extinsă cu alte şapte corpuri de clădiri. Astfel, din 1933
şcoala a inclus şi clădirea Teatrul Şcolii, cu 700 de locuri.
În 1975, au fost puse bazele a două colecţii: cea de fluturi şi cea de minerale. Ele
sunt păstrate astăzi în corpul vechi de clădire de lângă clădirea teatrului. Tot în
acelaşi corp există un muzeu al tehnicii, păstrând în condiţii bune, printre altele,
exponate valoroase, aparate de altădată: patefoane, gramofoane, modele vechi de
telefoane şi altele.
Elevii beneficiază de o bibliotecă vastă (cu peste 84000 volume), iar la intrare sunt
busturi din bronz aparţinând unor personalităţi remarcabile ale culturii şi ştiinţei
româneşti, precum şi plăcuţe comemorative cu personalităţi ale şcolii.
Istoria îndelungată este prilej de mândrie pentru întreaga comunitate educaţională, la
fel ca şi rezultatele sale actuale. Misiunea şcolii, potrivit informaţiilor de pe site, este
promovarea unui învăţământ de calitate, deschis, flexibil şi competitiv.
Şcoala dispune de 41 de săli de clasă, 14 cabinete şi laboratoare (trei laboratoare de
informatică cu dosare corespunzătoare, un laborator de biologie, două laboratoare
de chimie, două laboratoare de fizică, un cabinet de matematică, două cabinete de
biologie, două cabinete de limbi străine, un cabinet de consiliere). Este bine dotată
TIC (peste 80 de calculatoare destinate elevilor, imprimante etc.) În aceste spaţii se
asigură un învăţământ modern, de calitate, îndrumat de cele peste 100 de cadre
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didactice, majoritatea cu gradul I (peste 70%). În 2014 erau 14 cadre didactice cu
titlul de doctor.
În fiecare an se înregistrează peste 70 de clase de elevi. În anul şcolar 2016-2017
au fost 19 clase la ciclul primar, 15 la cel gimnazial şi 40 de clase la cel liceal. Oferta
educaţională a liceului pentru acest an şcolar constă în 84 de locuri la specializarea
Matematică-informatică, 28 de locuri la Matematică-informatică bilingv, 56 de locuri la
specializarea Ştiinţele naturii şi câte 28 de locuri în trei clase de filologie bilingv
(spaniolă, engleză şi franceză). Limbile străine studiate în acest colegiu sunt
engleza, franceza, germana şi spaniola.
Colegiul Naţional „Carol I” se mândreşte cu rezultatele elevilor săi. Media de
admitere la liceu este foarte ridicată (de exemplu, în 2016, 8.66 a fost ultima medie la
filologie şi 9.25 la Matematică-informatică), şcoala situându-se printre primele 50 din
ţară. La examenul de Bacalaureat, promovabilitatea este de peste 98,7%. Un număr
semnificativ de elevi iau premii şi menţiuni la olimpiadele naţionale în fiecare an.
Există deschidere din partea comunităţii educaţionale de a participa la proiecte
internaţionale. Între cele mai prestigioase proiecte la care şcoala a participat în ultimii
ani se pot menţiona: „Un laborator de fizică şi de limba germană”, „Experimentul
Eratostene”, proiectul european Open Discovery Space, PET, „Intérêts, Inquiétudes
et Espoirs des Jeunes Européens” („Preocupări, nelinişti şi speranţe ale tinerilor
europeni”), proiect Comenius, derulat între 2013 şi 2015.
Colegiul a intrat în proiect din 2013. Deoarece nu a primit informaţia la timp, nu a
participat la selecţia iniţială. Ulterior, datorită iniţiativei profesorului de fizică, care
cunoştea deja metode de predare a fizicii utilizate în Germania şi era interesat de
limba germană, s-a luat legătura cu reprezentanţii Institutului Goethe şi a fost
acceptată şi această şcoală. Formă de desfăşurare a activităţilor a fost cercul. Deşi
colegiul are multe spaţii şi laboratoare, a existat o problemă a spaţiului şi de aceea
cercul se desfăşura, de obicei, la sfârşitul orelor de curs.
Directorul şcolii menţionează în interviu că doreşte continuarea activităţilor,
considerând că este o experienţă de învăţare benefică pentru elevi şi stimulativă
pentru profesori. El consideră că astfel se poate beneficia şi în viitor de trusele
experimentale modulare.
Profesorul de fizică vorbeşte bine limba germană şi speră să poată traduce o parte
din materialele realizate, în folosul profesorilor de fizică şi al elevilor. Profesorii
doresc să continue acest cerc, cu toate că forma de organizare nu le permite să fie
plătiţi. Motivele principale sunt existenţa truselor de calitate primite prin proiect,
pasiunea pentru disciplinele pe care le predau, dorinţa de a oferi „altceva” elevilor, o
înţelegere mai profundă a fizicii şi o deschidere către limba germană, care poate
facilita formarea pentru o carieră tehnică în România sau Germania.
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2.5.

Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, Galaţi
Strada Nicolae Bălcescu, nr. 41, Galaţi, judeţul Galaţi
Fig. 6. Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”

Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” din Galaţi este o şcoală de elită, considerată
unul dintre liceele de top ale ţării, cu rezultate excepţionale la concursuri şi olimpiade
naţionale şi internaţionale, cu deschidere către colaborări internaţionale, cu
vizibilitate şi impact în comunitate.
Şcoala deţine nivelele de învăţământ gimnazial şi liceal, cu profilele Matematicăinformatică (intensiv şi bilingv), Ştiinţele naturii, Ştiinţe sociale şi Filologie bilingv.
Există un interes cu totul special din partea şcolii de a promova limbile străine, în
şcoală studiindu-se în principal engleza (trei clase de bilingv), franceza (intensiv la
clasa de Ştiinţe sociale) şi germana. Pentru limbile străine se urmăreşte încurajarea
copiilor de a obţine certificări recunoscute la nivel internaţional şi deschiderea
necesară pentru a putea studia şi a lucra în străinătate.
Proiectul Un laborator de fizică şi limba germană a fost lansat în anul şcolar 20132014, putând fi frecventat de elevii clasei a V-a B, care începeau să înveţe limba
germană în acelaşi an. Deoarece numărul total de ore admis la clasa a V-a era deja
atins, cursul a putut fi ţinut doar ca materie facultativă (club / cerc), iar profesorii au
lucrat în regim de voluntariat. Cursul s-a ţinut în primii doi ani (2013-2015) în tandem
de către profesoara de limba germană, care introducea elemente de vocabular,
pregătea fişe de lucru pentru elevi etc., şi profesorul de fizică, responsabil cu
desfăşurarea experimentelor, observarea fenomenelor, fixarea concluziilor.
Din anul şcolar 2015-2016, la clasele a VI-a şi a VII-a prezenţa elevilor a scăzut,
punându-se aceasta pe seama supraîncărcării elevilor, dar şi a lipsei de motivare
financiară (remunerare) a cadrelor didactice, pentru o activitate extracurriculară. La
clasa a V-a din acel an cursul a fost preluat, sub formă de cerc şcolar, de o altă
profesoară de fizică, care a şi început să frecventeze un curs de limba germană. Din
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anul şcolar 2016-2017, profesorul de fizică ce iniţiase proiectul a fost numit director
adjunct, iar cursul la clasele a VII-a şi a VIII-a a fost suspendat. La clasele a V-a şi a
VI-a el continuă, fiind coordonat de noua profesoară de fizică. Pentru anul viitor este
prevăzut deja în planul de şcolarizare drept curs opţional pentru clasa a V-a.
După spusele actualului director adjunct, participarea în proiect a fost decisă în
perioada în care acesta lucra în inspectoratul şcolar, iar acum beneficiază de sprijinul
său direct, fiind transformat pentru anul viitor, din curs facultativ (club / cerc) în curs
opţional, prin aceasta asigurându-i-se continuitatea instituţională.
În acelaşi timp, sustenabilitatea este condiţionată de reflectarea eficacităţii sale,
tradusă în rezultatele superioare la olimpiade şi de cererea venită din partea
părinţilor şi a elevilor, care îi găsesc utilitatea pentru viitor.
Interesul predominant al elevilor este pentru disciplina fizică, simţindu-se atraşi şi
ajutaţi de activităţile practice desfăşurate în cadrul Laboratorului de fizică în limba
germană, iar rezultatele unora dintre ei la olimpiadele de fizică se consideră a fi
influenţate în mare măsură de activităţile acestui curs, introdus din clasa a V-a,
pregătind şi aprofundând noţiunile de fizică studiate în clasa a VI-a în materia de
trunchi comun: „Rezultatele acestea de la gimnaziu vin de la introducerea acestui
Laborator de fizică în limba germană ca an pregătitor pentru clasa a VI-a”. (Focus
grup profesori, Galaţi). Punctul de atracţie central îl constituie partea experimentală,
lucrul la aparate, mai mulţi elevi şi-ar dori chiar mai mult timp pentru acest tip de
activităţi.
Pentru mulţi elevi, limba germană a ridicat mai multe dificultăţi, dar prezintă interes în
special în calitate de vehicul de perspectivă pentru o preconizată carieră profesională
în străinătate. Elevii se bucură de lipsa de constrângeri a cursului, ceea ce îi ajută să
înveţe „în mod distractiv”, din plăcere, motivaţi intrinsec.
Între profesoarele implicate actualmente în proiect există o foarte bună înţelegere şi
cooperare, iar elevii apreciază în mod deosebit comunicarea şi legătura apropiată cu
acestea.
Se simte nevoia reluării competiţiilor între şcolile implicate în proiect, care creau o
atmosferă de emulaţie cu totul deosebită pentru elevii unei şcoli performante, care
pune mult accent pe competitivitate. Se consideră că proiectul a pierdut şi pierde
foarte mult prin absenţa / frecvenţa redusă a unor astfel de evenimente cu mare forţă
de motivare pentru elevi.
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2.6.

Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, Giurgiu
Str. Nicolae Droc Barcian nr. 8, Giurgiu, judeţul Giurgiu
Fig. 7. Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”

Colegiul Naţional „Ion Maiorescu” este o şcoală înfiinţată în anul 1869, cu o istorie
îndelungată, de care comunitatea educaţională este mândră. Colegiul reprezintă cea
mai prestigioasă şcoală din judeţul Giurgiu. Este situat central şi este renumit datorită
rezultatelor deosebite obţinute de elevi la concursuri naţionale, la olimpiade, precum
şi datorită unor personalităţi ale culturii şi ştiinţei româneşti, care au studiat la
această şcoală (Tudor Vianu, Ion Barbu, Petre Ghelmez, George Georgescu,
Nicolae Droc Barcian, Traian Lalescu ş.a.)
Şcoala are deschidere către colaborări locale (Primăria Municipiului Giurgiu,
Biblioteca Judeţeană „I. A. Basarabescu”, Teatrul „Tudor Vianu” etc.), naţionale
(„Junior Achievement”, România, Colegiul Naţional „Octav Onicescu”, Bucureşti,
Colegiul Naţional „Nichita Stănescu”, Ploieşti etc.) şi internaţionale (Institutul Goethe,
Oracle Academy etc.).
Şcoala organizează nivelurile de învăţământ gimnazial şi liceal. La nivel liceal se
oferă numai filiera teoretică, profilul real, specializările Matematică-informatică şi
Ştiinţele naturii; profilul uman oferă specializările Filologie, Filologie bilingv engleză şi
Ştiinţe sociale.
Există interes şi deschidere din partea şcolii de a promova limbile străine, în şcoală
studiindu-se engleza, germana şi franceza. Pentru limbile străine se urmăreşte
încurajarea copiilor de a obţine certificări recunoscute la nivel internaţional. Începând
din 2013, şcoala este şi centru acreditat de examinare pentru examenele de limba
engleză Cambridge.
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Şcoala s-a implicat în proiectul Un laborator de fizică şi limba germană din anul 2013,
introducând la nivel gimnazial, la clasele a V-a şi a VI-a, cursul opţional Laborator de
fizică şi limba germană.
Majoritatea profesorilor de fizică din această catedră (trei din cinci) a dorit să intre în
proiect şi pe parcursul derulării proiectului echipa a rămas unită şi activă. Membrii
echipei au colaborat foarte eficient şi cu profesoara de limba germană, şi cu
conducerea şcolii, care au sprijinit în mod real toate activităţile proiectului.
În ceea ce priveşte propria formare, directoarele şcolii au parcurs profilul real, iar
directoarea adjunctă are studii universitare de filolog, limbi străine. Acest fapt conferă
sensibilitate şi deschidere pentru cele două domenii atinse prin proiectul Un laborator
de fizică şi limba germană (DNL şi LM).
Echipa de profesori care a susţinut proiectul în şcoală este foarte motivată şi bine
sudată. Echipa a colaborat foarte bine în special în pregătirea materialelor didactice
şi a dobândit progresiv autonomia membrilor. În prezent există o bază de date
elaborată de această echipă, la care fiecare membru are acces, pe care o utilizează
în funcţie de nevoile clasei, adaptând / particularizând materialele didactice în funcţie
de nevoile elevilor. Aceste materiale ar putea constitui o resursă valoroasă şi pentru
alţi profesori care predau acest curs opţional.
Nivelul de limbă germană atins de profesoarele de fizică din această şcoală este de
A2-B1. O parte dintre profesoare se pregătesc de pensionare, dar fiind mai multe
cadre didactice care s-au implicat în proiect, nu există riscul de a rămâne descoperiţi
din punct de vedere al resursei umane specializate.
În şcoală se doreşte continuarea acestui curs opţional şi a fost deja prezentat în
oferta şcolară făcută pentru gimnaziu. Conducerea şcolii este foarte interesată de
extinderea sa şi la nivel liceal, în special la clasele cu profil uman, unde – în viziunea
directorilor – întreruperea studiului fizicii se face prea brusc. Se consideră că un curs
interdisciplinar de fizică şi limbă străină ar suscita interesul elevilor de la clasele
liceale, profil uman, care ar putea dezvolta şi utiliza ulterior competenţele dobândite,
lucrând ca traducători pentru domeniul tehnic (profesie solicitată la nivel local).
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2.7.

Colegiul Naţional „Traian”, Drobeta Turnu Severin
Bd. Carol I, nr. 6, Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi
Fig. 8. Colegiul Naţional „Traian”

Colegiul Naţional „Traian” este un colegiu centenar, de prestigiu, cu o istorie de peste
130 de ani. Iniţial a fost o şcoală normală, apoi o şcoală primară de tâmplărie.
Misiunea Colegiului Naţional „Traian” este „de a oferi fiecăruia dintre elevii săi
educaţia necesară pentru a deveni persoane competente, capabile să înveţe pe
parcursul întregii vieţi, cu o cultură şi valori proprii bine definite – adevăraţi cetăţeni ai
societăţii de mâine”. Din informaţiile de pe site, este un liceu care îşi propune să fie
un loc în care elevii să devină motivaţi şi să „îşi exerseze sensibilitatea”, să fie
autonomi şi creativi, opţimişti şi încrezători. (http://cntraian.ro/)
Colegiul Naţional „Traian” dispune de 36 de săli de curs, patru laboratoare de
informatică conectate la Internet, două laboratoare de fizică, două laboratoare de
chimie, două laboratoare de biologie, două cabinete de limbi moderne, trei cabinete
de matematică, istorie, geografie.
Colegiul are clase de gimnaziu şi de liceu. Există opt clase de gimnaziu, 26 de clase
de liceu, însumând aproape 1000 de elevi. La nivel liceal, se oferă la profilul uman
specializările Filologie bilingv engleză şi Ştiinţe sociale, iar la profilul real există o
clasă Matematică-informatică bilingv engleză, una bilingv germană, una de intensiv
informatică şi una de Ştiinţele naturii (conform ofertelor educaţionale din ultimii ani
ale colegiului).
Şcoala are deschidere pentru participarea în proiecte, precum „Agis pour tes droits”,
Dezvoltare profesională asistată prin activităţi inovative de consiliere şi practică; ZEN
2014 - în cadrul proiectului STEM; „ReVINO pe piaţa muncii şi RĂMÂI!”; „Informare,
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Orientare, Calificare – 3 paşi pentru un job mai bun”. Şcoala a încheiat diferite
parteneriate interinstituţionale, între care şi cel cu Institutul Goethe din Bucureşti.
Elevii colegiului au rezultate deosebite la învăţătură, la olimpiade şi concursuri
şcolare; cea mai mică medie la Evaluarea Naţională din 2016 a fost 7.33; notele la
bacalaureat între 9 şi 10 sunt în proporţie de peste 80%, promovabilitatea se apropie
de 100%.
În şcoală se studiază engleza, germana şi franceza. Colegiul Naţional „Traian” este
unul dintre cele două licee care au intrat încă din 2012 în proiectul Un laborator de
fizică şi limbă germană.
Proiectul a funcţionat la nivel gimnazial, iar forma adoptată a fost cursul opţional
„Jocuri în laboratorul de fizică”, ulterior şi concursul periodic „Experimente
captivante”. Numărul claselor implicate a crescut în mod constant (două clase în
2012-2013, câte trei clase între 2013-2015, patru clase în 2015-2016 şi cinci în 20162017). În ultimul an şcolar au urmat acest curs 150 de elevi.
Echipa de cadre didactice care a lucrat în proiect este foarte bine sudată şi doreşte
să continue activităţile şi în următorii ani şcolari. Iniţiativa intrării în proiect i-a
aparţinut profesorului de limba germană. El a avut deplina susţinere a profesorului de
fizică, care s-a implicat fără ezitare, cu pasiune, entuziasm, în mod constant, astfel
încât proiectul să funcţioneze. Profesorul de fizică, care la debutul proiectului nu
cunoştea deloc limba germană, a ajuns, în urma programelor de formare la care a
participat, să atingă nivelul B2 de limbă germană. Profesorul de germană l-a susţinut
ori de câte ori a fost nevoie.
Este important de subliniat interesul elevilor pentru limba germană, care este în
creştere, fapt care face ca acest curs opţional să fie reluat în fiecare an şcolar. Elevii
au ales acest curs opţional, indiferent de notele pe care le-au primit, dovedind o
motivaţie intrinsecă pentru participarea la activităţile propuse. Motivele principale
enunţate de ei au fost că le place ceea ce se face la cursul opţional şi că înţeleg mai
bine fenomenele fizicii şi lumea înconjurătoare.
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2.8.

Colegiul Naţional „Jean Monnet”, Ploieşti
Str. Nicolae Iorga nr. 7., Ploieşti, judeţul Prahova
Fig. 9. Colegiul Naţional „Jean Monnet”

Colegiul Naţional „Jean Monnet” este o şcoală de elită, situată central în reşedinţa de
judeţ, municipiul Ploieşti, foarte solicitată de elevi şi părinţi, cu rezultate deosebite la
concursuri naţionale şi la olimpiade, cu preocupări în direcţia actualizării şi rafinării
metodelor didactice.
Şcoala are deschidere către colaborări cu instituţii locale (Primăria Ploieşti, Casa de
Cultură „I. L. Caragiale” Ploieşti, Casa Corpului Didactic Ploieşti etc.), naţionale
(Junior Achievement România, Fundaţia „Salvaţi Copiii” etc.) şi internaţionale
(Institutul Goethe, British Council, Institutul „Cervantes”, Ambasada Spaniei din
Bucureşti etc.). Colaborările la nivel naţional şi internaţional (prin proiectele derulate)
aduc şcolii vizibilitate şi impact în comunitate.
Şcoala are nivelurile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal. În anul şcolar 20152016 a înregistrat un total de peste 1500 de elevi. La nivel liceal se oferă o varietate
de direcţii de studiu: filieră vocaţională, profil pedagogic (Educatoare-învăţător), filieră
teoretică, profil real, specializare Matematică-informatică, simplu şi bilingv, profil
uman, specializare Filologie simplu şi bilingv.
Există interes şi deschidere din partea şcolii de a promova limbile străine, în şcoală
studiindu-se engleza, germana, franceza şi spaniola, ca LM 1, respectiv LM 2, într-o
varietate de combinaţii: germană-engleză, spaniolă-franceză, franceză-engleză,
germană-franceză etc. Pentru limbile străine se urmăreşte încurajarea copiilor de a
obţine certificări recunoscute la nivel internaţional. La nivel gimnazial se pot studia
germana şi engleza în regim intensiv, iar la nivel liceal există clase de bilingv pentru
limbile moderne menţionate mai sus.
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Şcoala a participat la selecţia pentru participarea la proiectul Un laborator de fizică şi
limba germană în 2012, dar nu a fost acceptată într-o primă fază, deoarece
profesorul de fizică participant la procesul de selecţie nu a manifestat disponibilitate
pentru învăţarea limbii germane. Ulterior, datorită interesului deosebit al profesoarei
de chimie din această şcoală, devenită în 2014 şi directoare a şcolii, s-a făcut o
derogare de la cerinţele iniţiale şi s-a extins proiectul şi asupra unui alt domeniu
nonlingvistic: chimia. Şcoala s-a implicat în proiect abia din 2014 şi a aplicat
metodologia CLIL la chimie şi limba germană.
Tot în 2014, directoarea, implicată în acest proiect CLIL, a făcut demersurile
necesare pentru a introduce limba germană în ciclul primar, începând cu grupa
pregătitoare şi a introdus limba germană şi la clasa a V-a, în regim de studiu intensiv.
Toate aceste măsuri au întărit achiziţiile lingvistice ale elevilor şi le-au permis
învăţarea şi exersarea limbii germane în diferite contexte de comunicare. Un
laborator de chimie şi limba germană s-a desfăşurat în 2014 – 2015 şi 2015 – 2016
ca un curs opţional, la nivel gimnazial.
Echipa de profesori care a susţinut proiectul în şcoală este foarte motivată, bine
sudată şi a găsit soluţii pentru normarea didactică, pentru remunerarea profesorilor,
pentru gestionarea problemelor apărute. PLM şi PDNL intră consecutiv la clasă şi
susţin activităţile planificate împreună. PDNL urmează cursuri de limba germană şi
beneficiază în mod constant de susţinerea PLM.
Faptul că profesoara de chimie este în acelaşi timp şi directoarea şcolii a facilitat,
după ocuparea funcţiei de conducere, promovarea limbii germane la nivelul primar şi
susţinerea mai puternică a studiului acestei limbi la nivel gimnazial.
În şcoală se doreşte continuarea acestui curs opţional, considerându-se că este o
experienţă de învăţare benefică, interactivă, interesantă, apreciată de elevi, în
special, pentru partea experimentală şi pentru aplicabilitatea în viitor a celor învăţate.
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CAPITOLUL 3
EVALUAREA PROIECTULUI UN LABORATOR DE FIZICĂ /
CHIMIE ŞI LIMBA GERMANĂ

3.1. Intrări / Fundamentare
Proiectul Un laborator de fizică şi limba germană a demarat în anul 2012 sub
coordonarea lui Arnold Schlachter, colaborator al Institutului Goethe din Bucureşti.
Finanţarea acestui proiect (în cuantum de aprox. 200000 de euro) s-a realizat prin
intermediul Institutului Goethe, Bucureşti din fonduri nerambursabile acordate de
Ministerul Afacerilor Externe din Germania.
Justificarea proiectului face referire la realitatea din piaţa muncii de la nivel
internaţional, în care se solicită tot mai frecvent profilul ocupaţional care combină
domeniul lingvistic cu cel al ştiinţelor naturii. În context românesc, există un interes
crescut din partea părinţilor şi copiilor de a studia limba germană (stimulat şi prin
sensibilizări pentru limba şi cultura germană realizate prin Institutul Goethe), dar un
număr insuficient de cadre didactice pentru această disciplină şcolară.
Scop: Proiectul a susţinut profesorii de fizică din câteva şcoli din România, ca ei să
desfăşoare orele de fizică în limba germană, insistând în acelaşi timp pe latura
experimentală a activităţilor şi pe învăţarea activă, prin aplicarea metodicii CLIL.
Obiectivele proiectului Un laborator de fizică şi limba germană se referă la:
promovarea limbii germane în România, modernizarea didacticii fizicii şi dotarea
şcolilor selecţionate cu seturi de material didactic pentru laboratoarele de fizică,
susţinerea lingvistică şi metodologică a PDNL, susţinerea colaborării în echipele de
profesori şi inter-şcoli.
Grup ţintă: Proiectul s-a adresat şcolilor care organizează învăţământ gimnazial,
respectiv liceal. Au fost vizaţi în mod direct profesorii de fizică şi cei de limba
germană, iar indirect elevii şi comunităţile educaţionale ale şcolilor selecţionate, în
ansamblu. Ulterior (în 2014) proiectul s-a extins asupra DNL chimie, cuprinzând şi un
profesor de chimie.
Descrierea succintă a proiectului:
În anul 2012, la demararea proiectului, erau descrise trei etape (faze) ale acestuia:
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1. Identificarea a cel mult 4 şcoli dispuse să introducă predarea fizicii în limba
germană; acestora urma să li se pună la dispoziţie dotarea necesară pentru o
perioadă de cel puţin 6 luni;
2. Promovarea lucrului în reţea, a schimbului de experienţă, a unor noi metode
de predare-învăţare (pe termen mediu), a elaborării unor planificări specifice
cu impact asupra elaborării de curriculum pentru un curs integrat de germană
şi ştiinţe (pe termen lung);
3. Evaluarea programului şi, eventual, extinderea sa asupra altor şcoli, căutarea
unor sponsori, în special din domeniul industriei, pentru dotarea tehnică a
laboratoarelor.
Activităţile din anul 2012:
• Organizarea şi derularea întâlnirii de selecţionare a şcolilor participante
la proiect (s-au prezentat cinci şcoli, dintre care au fost selectate două:
Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Craiova şi Colegiul Naţional „Traian”,
Drobeta Turnu Severin); criteriile de selecţie au fost: disponibilitatea
conducerii şcolii de a susţine proiectul, disponibilitatea PDNL şi PLM de a
colabora în mod intensiv pentru elaborarea şi aplicarea unei noi metodici,
performanţele înalte ale şcolii în domeniul ştiinţelor, proximitatea regională a
şcolilor, în vederea realizării schimbului de material didactic şi de experienţă
inter-şcoli.
• Organizarea şi derularea întâlnirii de prezentare şi selectare a
materialelor didactice pentru laboratorul de fizică în limba germană; s-au
prezentat materiale de la două firme specializate, Mekruphy şi Phywe, şi s-au
achiziţionat trusele de la firma Phywe (84 de seturi): Mecanică seturile 1, 2, 3,
Electricitate 1, Optică 1, 2, Termodinamică 1, 2, precum şi manuale de
specialitate pentru predarea fizicii în limba germană; selecţia a fost realizată în
cadrul unei întâlniri de lucru, la care au participat PDNL, PLM, inspectori
şcolari, reprezentând Ministerului Educaţiei, reprezentanţi ai Institutului
Goethe, experţi pentru material didactic;
• Formarea cadrelor didactice (cursuri de limba germană pentru PDNL);
• Iniţierea activităţilor CLIL din cele două şcoli incluse în proiect, începând cu
anul şcolar 2012-2013 (CN „Traian”: „Spannende Experimente” (Jocuri în
laboratorul de fizică), clasa a V-a, activităţi specifice în săptămâna Şcoala
altfel, încheiate cu o competiţie; CN „Fraţii Buzeşti”, Craiova: o oră /
săptămână Laborator de fizică şi limba germană, clasele a IX-a şi a X-a;
activităţi specifice în săptămâna Şcoala altfel); s-a făcut o rocadă a
materialelor didactice după primul semestru, astfel încât ambele şcoli au putut
beneficia de toate seturile cumpărate prin proiect;

40

• Lucru în reţea şi vizibilitate: şcolile cu care s-a încheiat parteneriat
instituţional au început să comunice şi să colaboreze în reţea, să posteze
informaţii pe website; prin concursul interşcolar Experimente altfel (din aprilie
2013, realizat după modelul Freestyle Physics din Duiburg, Germania) s-au
popularizat rezultate ale proiectului, inclusiv prin posturile TV locale.
Activităţile din anul 2013:
• Continuarea activităţilor CLIL: dezvoltarea şcolilor prin realizarea de
microproiecte de cercetare şi experimente în cadrul Laboratorului de fizică şi
limba germană şi prin activităţi specifice CLIL în cadrul Săptămânii Altfel
(expoziţie, competiţie interşcolară);
• Extinderea numărului de şcoli implicate în proiect: au fost incluse în
proiect alte şcoli şi au primit dotarea necesară (CN „Carol I”, Craiova, care a
introdus cursul opţional de fizică şi limba germană la nivel liceal, CN „Ion
Maiorescu”, Giurgiu, la nivel gimnazial, CN „Gh. M. Murgoci”, Brăila, la nivel
gimnazial, CN „Vasile Alecsandri”, Galaţi, la nivel gimnazial, CN „Unirea”,
Focşani, la nivel gimnazial, Şcoala Gimnazială nr. 29 „Mihai Viteazul”,
Constanţa, la nivel gimnazial).
• Organizarea unei expoziţii de matematică, în colaborare cu Mathematikum,
Gießen, Germania şi Muzeul Tehnicii, Bucureşti, promovând o abordare
interactivă a matematicii şi fizicii;
Fig.10. Imagine din expoziţia de matematică

https://www.facebook.com/GoetheInstitutBucuresti/photos/pcb.606469742748313/662481437
105427/?type=3&theater

• Organizarea şi derularea concursului interşcolar în cadrul Săptămânii
Altfel: Experimente altfel 2013;
• Organizarea şi desfăşurarea unei conferinţe internaţionale, cu participanţi
din 8 ţări, pentru fundamentarea ştiinţifică a activităţilor pe metodologia CLIL şi
interconectarea experienţelor naţionale la o reţea internaţională; evenimentul
a fost urmat de întâlniri de lucru multilaterale care au permis ca, pornind de la
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experienţa proiectului Un laborator de fizică şi limba germană, să se iniţieze
un proiect internaţional CLIL cu şase ţări partenere (Schools: Future Labs);
• Continuarea formării cadrelor didactice prin cursuri de limba germană
(pentru PDNL), respectiv extinderea numărului de PDNL care frecventează
aceste cursuri;
• Iniţierea unor cursuri de metodică CLIL pentru formarea PDNL şi PLM, în
sesiuni comune;
• Extinderea reţelei de lucru cu noii profesori intraţi în proiect; asigurarea
vizibilităţii proiectului, în special cu ocazia concursurilor interşcolare
Experimente altfel 2013 din cadrul Săptămânii Altfel.
Activităţile din anul 2014:
• Continuarea formării PDNL prin cursuri de limba germană: şapte dintre
profesori au susţinut şi promovat examenul de limba germană, nivelul A1;
• Organizarea şi susţinerea unei excursii de studiu în Germania, pentru
decidenţi şi cadre didactice implicate în proiect, în vederea înţelegerii
practicilor din domeniu;
• Formarea cadrelor didactice pentru metodica CLIL printr-un seminar;
• Continuarea activităţilor CLIL: dezvoltarea unor materiale curriculare şi
didactice, plecând de la metodica CLIL, necesare derulării activităţilor la clasă;
• Organizarea şi derularea concursului interşcolar în cadrul Săptămânii
Altfel: Experimente altfel 2014;
• Realizarea unei evaluări intermediare pentru intervalul 2012-2014 (prin
interviuri cu profesorii implicaţi în proiect şi cercetarea materialelor apărute în
mass media, cu referire la activităţile proiectului); în 2014 beneficiaseră deja
16 profesori şi 498 de elevi de activităţi propuse prin proiect.
Activităţile din anul 2015:
• Continuarea formării PDNL prin cursuri de limba germană: 6 cadre didactice
au urmat cursuri de limbă ale Goethe Institut în Germania. Nivelurile atinse de
profesori, în urma frecventării cursurilor, au fost: A1.2., A 2.1., B 1. 2., C 1.1.;
• Formarea cadrelor didactice pentru metodica CLIL printr-un seminar
comun pentru PDNL şi PLM, susţinut de experţi din România şi Germania;
• Realizarea şi înregistrarea video a unor ore model, cu scopul analizei
reflexive şi ameliorării activităţilor desfăşurate (13 înregistrări din 7 şcoli);
• Monitorizarea activităţilor realizate prin proiect (prin observare la clasă,
prin înregistrări video ale activităţilor desfăşurate);
• Organizarea şi derularea concursului interşcolar în cadrul Săptămânii
Altfel: Experimente altfel 2015;
• Organizarea şi găzduirea expoziţiei itinerante didactizate „Bilder aus der
Wissenschaft” („Imagini din lumea ştiinţei”), o expoziţie bilingvă cu imagini
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din laboratoarele Societăţii Max Planck din München, Germania, care a avut
trei vernisaje (în Craiova, Brăila şi Drobeta Turnu Severin) şi a oferit informaţii
interesante comunităţilor educaţionale implicate în proiect, dar şi publicului
larg interesat de ştiinţe şi de artele vizuale; această expoziţie a sporit
vizibilitatea proiectului;
• Organizarea şi desfăşurarea unei conferinţe, la care au participat profesorii
implicaţi în proiect, directori de şcoli, decidenţi din Ministerul Educaţiei.
Activităţile din anul 2016:
• Continuarea formării PDNL prin cursuri de limba germană: PDNL au atins
următoarele niveluri A 1.2. (2), A 2.1. (2), A 2.2. (3), B 2.1. (1), C 2.1. (1);
• Formarea cadrelor didactice pentru metodica CLIL printr-un seminar
specific; analizarea de către un specialist în didactica fizicii şi limbii germane
de la Universitatea din Bochum a materialelor video realizate de profesori,
prelucrarea lor în scopul ameliorării activităţilor de la clasă;
• Continuarea activităţilor CLIL de la clasă, organizarea şi derularea
concursului în cadrul Săptămânii Altfel: Experimente altfel 2016;
• Organizarea şi desfăşurarea conferinţei finale a proiectului;
• Asigurarea vizibilităţii proiectului (prin concursul Experimente altfel 2016,
prin conferinţa finală şi prin prezentări la manifestări internaţionale);
• Evaluarea finală a proiectului în colaborare cu Institutul de Ştiinţe ale
Educaţiei şi cu şcolile implicate în proiect.
Toate activităţile s-au subsumat scopului şi obiectivelor formulate de la
începutul acestui proiect şi majoritatea s-au desfăşurat potrivit planificărilor anuale.
Au apărut unele amânări / renunţări (de exemplu, amânarea cu un an a expoziţiei
itinerante „Bilder aus der Wissenschaft” – „Imagini din lumea ştiinţei”, renunţarea
uneia dintre şcolile implicate în proiect la derularea activităţilor specifice, renunţarea
la realizarea unui website propriu al proiectului – având în vedere că se foloseau alte
căi de comunicare şi lucru în reţea), care nu au influenţat esenţial rezultatele
proiectului şi care s-au datorat cel mai adesea unor condiţii obiective.
Oferta acestui proiect a răspuns unor nevoi constatate la nivelul unor şcoli din
sistemul românesc de învăţământ. Între aceste nevoi menţionăm:
• un număr mai mare de cadre didactice care să predea limba germană, în
contextul creşterii interesului din partea elevilor de a învăţa această limbă;
• o dotare mai bună şi constantă a laboratoarelor de fizică / chimie din şcoli, în
special în şcolile cu profil teoretic, în care aceste domenii sunt intens studiate;
• formarea cadrelor didactice pentru centrarea procesului educativ pe elev, mai
ales în contextul unor colective numeroase de elevi; pentru lucrul pe proiecte;
pentru abordarea interdisciplinară a conţinuturilor; pentru abordări inovative
ale disciplinei predate;
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• abordarea pragmatică, orientată pe sarcină, precum şi accentuarea învăţării
active, experienţiale, în domeniile amintite mai sus;
• legarea teoriei de practică şi conectarea învăţării la situaţii din viaţa reală
(creând premisele creşterii motivaţiei pentru învăţare);
• deschiderea profesorilor şi a elevilor către alte spaţii culturale şi către alte
domenii de studiu.
* * *
Din investigaţia realizată pe teren a rezultat că cererea (o parte dintre nevoile
din şcoli) s-a întâlnit cu oferta făcută prin proiectul propus. S-au pus în oglindă
răspunsurile elevilor cu cele ale profesorilor şi directorilor cu privire la motivele
pentru care subiecţii au intrat în acest proiect, precum şi cu privire la modul în
care proiectul a fost iniţiat în şcoală.
Profesorii au subliniat faptul că iniţiativa intrării în proiect le-a aparţinut. De
regulă, informaţia a fost adusă de către profesorul de limba germană, transmisă
PDNL şi ulterior, când şi acesta şi-a manifestat interesul de participare, s-a supus
atenţiei conducerii şcolii / consiliului de administraţie. Prin urmare participarea nu a
fost impusă, ci liber consimţită, ceea ce a influenţat pozitiv motivaţia celor implicaţi.
Susţinerea echipei de profesori din partea conducerii şcolii a fost importantă, cu
atât mai mult cu cât unele activităţi au depăşit cadrul Laboratorului şi au implicat mai
mulţi membri din comunitatea educaţională (directorii şcolii, alţi profesori, părinţi).
Profesorii au menţionat ca principale motive de implicare în proiect: dorinţa de a
face / de a învăţa ceva nou, de a face lucrurile altfel (ieşirea din rutină), de a le oferi
elevilor ceva deosebit, necesitatea de a comunica şi colabora mai bine cu copiii, de a
le spori motivaţia pentru învăţare, nevoia de formare şi (auto)perfecţionare, dorinţa
de colaborare în şcoală, obţinerea unei dotări moderne pentru laboratorul de fizică /
chimie, obţinerea / consolidarea prestigiului profesional.
„În primul rând pentru copii, pentru că au alte nevoi, nu mai poţi sta doar cu cartea
în faţă... Trebuie să le oferi ceva nou, pentru că ei sunt mult mai activi faţă de cum
am fost noi... este o diferenţă mare. (...) Încerc să ţin pasul cu ei şi cu tehnologia.”
(Focus grup profesori, Ploieşti)
„Dacă faci prea mult timp un lucru, te plictiseşti. Atunci este bine să faci ceva nou.”
(Focus grup profesori, Constanţa)
„Motivele sunt variate: dorinţa de a mă perfecţiona, dorinţa de a învăţa lucruri noi.”
(Focus grup profesori, CN „Fraţii Buzeşti”, Craiova)
„Nu fusese nimic asemănător în trecut la nivelul instituţiei şi ne-am gândit că putem
pilota ceva interesant la clasa a V-a, că putem îmbina două lucruri care par
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antagonice, fizica şi limba germană, şi eram curioasă cum putem desfăşura o
asemenea activitate.” (Focus grup profesori, Galaţi)
„Mi se părea extraordinar că primeam aparatură pentru laborator. Eu am fost tot
timpul obsedată de ideea că un copil trebuie să ţină obiectele în mână şi să facă
experimente în mod direct, nu pe calculator.” (Focus grup profesori, Giurgiu)
„Am povestit doamnelor de la catedra de fizică şi ele au fost foarte receptive.” (...)
„Noi ne-am dus toate la prima întâlnire şi am fost acceptate toate.” (idem)
„Un (alt) motiv a fost materialul didactic, cu care a fost dotat cabinetul de fizică.
(...) M-a încântat foarte mult că au sosit truse pentru clase întregi.” (Focus grup
profesori, Drobeta Turnu Severin)
„Pentru mine a fost o provocare, am considerat-o o experienţă nouă şi (m-a
interesat) că pot să învăţ pe calea aceasta limba germană.” (idem)
„Eu, ca director, am luat decizia (intrării în proiect), avem o echipă bună, colegii mau urmat în acest demers şi am colaborat foarte bine.” (Focus grup profesori,
Ploieşti)
„Dorinţa de formare continuă şi dezvoltare personală şi profesională, de a învăţa
limba germană, de a promova imaginea şcolii noastre şi de a antrena elevii într-un
demers didactic inedit m-a determinat să introduc acest curs opţional la clasa a Va.” (Eseu motivaţional LI, Ploieşti)
Dubla calitate a unora dintre PDNL – de profesor implicat în proiect şi de director
– a contribuit la o promovare sporită a activităţilor proiectului în şcoală şi în afara ei,
la o susţinere angajată a acestuia, chiar dacă responsabilităţile funcţiei şi timpul
alocat activităţilor de conducere ar fi putut afecta timpul alocat activităţilor din proiect.
În afară de motivele menţionate de profesori, directorii au numit ca motive
importante: interesul sporit al părinţilor şi copiilor pentru limba germană, interesul
pentru modernizarea bazei materiale (în unele şcoli de aproape zece ani nu se mai
primiseră dotări pentru laboratoare), creşterea vizibilităţii şcolii în comunitate.
„Orice proiect ridică prestigiul şcolii, este un motiv în plus de a atrage viitori şcolari.
Suntem o şcoală de elită, de aceea suntem şi căutaţi, pentru deschiderea către
proiecte cum este proiectul cu Institutul Goethe.” (Focus grup directori, Constanţa)
„Elevii colegiului nostru sunt candidaţi ai facultăţilor de profil. (...) Mulţi dintre ei
optează să studieze specialităţi cu predare în limba germană, la noi în ţară sau la
universităţi din Germania, Austria sau Elveţia.” (Focus grup directori, CN „Fraţii
Buzeşti”, Craiova)
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Elevii au menţionat ca principale motive de implicare în proiect: curiozitatea,
interesul deosebit pentru disciplinele vizate de proiect (limba germană şi fizica /
chimia), dorinţa de a se pregăti cu un an înainte de începerea cursului de fizică,
interesul pentru experimente, jocuri şi lucruri practice, pe care le oferă cursul.
„Pe mine m-au interesat ambele materii în mod special, şi fizica, şi germana.” (Focus
grup elevi, Constanţa)
„Am vrut să fac acest opţional pentru că este o combinaţie dintre două materii care
îmi plac foarte mult. (...) M-a ajutat foarte mult în clasa a VI-a.” (Focus grup elevi,
Giurgiu)
„Mi s-a părut foarte interesant, atractiv, să facem fizică printr-un fel de jocuri şi să
explorăm în limba germană, în acelaşi timp.” (Focus grup elevi, Dr. Turnu Severin)
„Este foarte bun pentru cei care vor să devină medici, pentru că la medicină îţi
trebuie şi puţină fizică. Dacă vor să studieze în străinătate se pot duce în Germania,
unde sunt foarte multe facultăţi de medicină.” (Focus grup elevi, Galaţi)
În majoritatea şcolilor, alegerea pentru cursurile opţionale se face la nivelul întregii
clase (majoritatea decide) sau, în situaţia claselor a V-a din colegiile naţionale în care
elevii intră pe bază de concurs, cursurile opţionale se oferă „la pachet”. Acest lucru
nu a părut să-i supere pe majoritatea elevilor, probabil datorită nivelului de safisfacţie
ridicat pe care îl au în urma parcurgerii cursului. Libertatea de a alege este şi pentru
elevi importantă, influenţând motivaţia lor de participare la activităţile proiectului.
„Noi am făcut o oră de probă şi cine a vrut să continue s-a înscris, cine nu a vrut să
se înscrie, nu a făcut-o. Cercul era cu o oră după program şi cine nu dorea sau nu
putea, nu a mai rămas.” (Focus grup elevi, Constanţa)
„Este mai bine să fie cerc, decât curs opţional. Dacă îţi doreşti să înveţi, te duci. Nu
trebuie să fii obligat s-o faci. Trebuie să înveţi după preferinţele tale, nu să fii speriat
de note.” (Focus grup elevi, Constanţa)
„Când am intrat în clasa a V-a, am intrat cu acest opţional inclus. Opţionalele au fost
obligatorii.” (Focus grup elevi, Ploieşti)
„Doamna dirigină ne-a explicat despre ce se face la acest curs opţional şi toată clasa
a mers la el . Avem 2 ore de germană şi una de opţional. Toată clasa a mers la acest
opţional.” (Focus grup elevi, Giurgiu)
„Noi am avut mai multe variante, dar acesta era ceva nou, neobişnuit.” (idem)
Rezultatele obţinute prin chestionar au confirmat răspunsurile elevilor din interviurile
de grup. Itemul Q12. a investigat motivele participării la activităţile proiectului.
Motivele principale (Fig. 2) pentru care elevii au paricipat sunt: oportunitatea de a
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învăţa altfel, într-o manieră interactivă (aproape 57 %), curiozitatea (48,5%), interesul
pentru limba germană (31,4%), interesul pentru fizică (28%) sau relaţia bună cu
profesorul (17%). O mică parte dintre elevii care au fost chestionaţi (8,9%) susţin că
era singura opţiune.
Fig. 11. Motivele participării, frecvenţe

Fig. 12. Modalitate de înscriere, frecvenţe

Legendă
1.) mă interesează fizica în mod deosebit
2.) mă interesează germana în mod deosebit
3.) din curiozitate
4.) era singurul curs opţional oferit
5.) am auzit despre această activitate de la alţii şi
m-a interesat
6.) este un curs interactiv, în care poţi învăţa
altfel
7.) îmi place profesorul /profesoara
8.) alt motiv
9.) nu ştiu, nu-mi dau seama

Legendă
1.) eu am decis, la propunerea unui profesor,
după prezentarea programului
2.) majoritatea elevilor din clasă au optat pentru
acest program şi m-am supus majorităţii
3.) m-am consultat cu părinţii şi am decis
împreună
4.) nu mi s-a cerut opinia, am fost înscris din
oficiu
5.) eu am decis singur, pentru că mă interesa
programul
6.) altfel
7. ) nu ştiu

Itemul Q13. a vizat modalitatea de înscrierea în program. Cei mai mulţi elevi susţin
că alegerea a fost făcută după ce programul a fost prezentat de un profesor din
echipa de proiect (47,6%). Alţii au spus că alegerea opţionalului s-a supus majorităţii
şi că au fost mai multe oferte făcute la nivel de clasă (30%). Decizia a venit în urma
consultării în familie, cu părinţii, în proporţie de 24,7%. Aproximativ 21% spun că în
decizia lor nu a intervenit nimeni, iar 18,4% au fost înscrişi din oficiu. Aceste cifre
indică faptul că cei mai mulţi elevi s-au înscris, cunoscând oferta opţionalului.
Aproximativ un sfert dintre ei s-au mai consultat cu părinţii şi mai puţin de un sfert au
luat decizia singuri, ceea ce este specific vârstei elevilor chestionaţi.
Totodată iese în evidenţă şi un aspect general legat de cursurile opţionale: ele se
decid cel mai des la nivel de clasă, datorită faptului că şcolile nu dispun de
resursele necesare (spaţii, cadre didactice) ca să organizeze cursurile opţionale pe
baza opţiunilor individuale. Procentul destul de ridicat de elevi înscrişi „din oficiu”
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poate reflecta acest neajuns organizatoric, indicând un grad mai restrâns de libertate
în privinţa opţiunilor reale ale elevilor.

3.2.

Percepţii asupra activităţilor derulate în cadrul proiectului

Activităţile derulate au fost apreciate atât de profesorii, cât şi de elevii implicaţi
în proiect ca fiind utile şi plăcute. Directorii le-au văzut, de asemenea, utilitatea.
Formarea profesorilor de fizică în didactica disciplinei şi cursurile de limba germană
s-a răsfrânt asupra modului în care s-au desfăşurat activităţile de la clasă. Pentru
elevi, activităţile proiectului au fost „altfel”, au lăsat loc de iniţiativă, de creativitate şi
de acţiune practică propriu-zisă, iar comunicarea şi climatul din clasă s-au
îmbunătăţit considerabil, în cele mai multe clase implicate în proiect. Rezultatele
obţinute ca urmare a activităţilor au fost motiv de entuziasm pentru majoritatea celor
implicaţi în proiect.
3.2.1. Perspectiva profesorilor referitoare la activităţile proiectului
Motivele principale pentru care profesorii au dorit să se implice în proiectul acesta au
fost oportunitatea de a fi formaţi în metodologia CLIL, în diferite locaţii din ţară şi
printr-o vizită de studiu în Germania, precum şi şansa de a participa la cursurile de
limbă germană oferite de Institutul Goethe.
Metoda CLIL a condus la o abordare experimentală a activităţilor din Laboratorul de
fizică / chimie şi utilizarea în comunicare, pe cât posibil, a limbii germane. Metoda a
schimbat profund modul în care PDNL au abordat propria disciplină la toate
nivelurile de învăţământ, accentuând autonomia în planificare şi în învăţare:
„De obicei, la lucrări experimentale le dădeam temele, le dădeam materialele
aranjate pe masă şi le spuneam ce au de făcut. Acum am început să facem altfel,
sau cel puţin, eu aşa fac: le pun trusa sau materialele grămadă, nu aranjate, le scriu
tema pe tablă şi le spunem – cu ce aveţi pe masă, găsiţi o metodă, stabiliţi un mod
de lucru şi mă chemaţi când sunteţi gata. Este altceva decât atunci când le dai totul
de-a gata. Este un câştig al proiectului, dezvoltarea mea personală şi profesională.”
(Focus grup profesori, Giurgiu)
Formările au continuat cu întâlniri periodice cu experţi din Germania şi din România,
iar ca urmare a acestor participări, profesorii au obţinut cerificări necesare în
evaluarea lor periodică. Competenţele dezvoltate au fost, în afară de cele lingvistice
şi cele de didactică a disciplinei, competenţe de comunicare, colaborare, lucru în
reţea şi proiectare a activităţilor.
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În interviurile de grup s-a menţionat faptul că excursia de studiu din Germania a
durat o săptămână, iar profesorii au asistat la mai multe ore CLIL, aşa cum se
desfăşoară acestea în Germania: fizică, matematică, istorie, ştiinţe sociale şi politice
în limba engleză. Ei au vizitat mai multe instituţii din Berlin şi din sudul Germaniei. Cu
aceeaşi ocazie au vizitat un muzeu interactiv de fizică, în care vizitatorii puteau să
interacţioneze şi să probeze diversele exponate, organizate pe diferitele domenii ale
fizicii. Astfel, se dobândea acces direct la lumea fizicii.
Schimbul de experienţă şi lucrul în reţea sunt alte activităţi promovate de acest
proiect. Participanţii consideră că au învăţat unii de la alţii. Profesorii de fizică „au
avut şansa de a schimba idei privind modalitatea de abordare a lecţiei folosind
metodologia CLIL” (Focus grup profesori, CN „Carol I”, Craiova) mai ales în cadrul
programului de formare CLIL, al expoziţiilor şi concursurilor organizate prin proiect,
dar şi în cadrul unor întâlniri cu alţi profesori pasionaţi din România.
Participările la expoziţii au fost un bun prilej de lucru în reţea a profesorilor implicaţi
în proiect. Expoziţia „Imagini din lumea ştiinţei”, deschisă cu ajutorul Ambasadei
Germaniei, Institutului Goethe şi Societăţii Max Planck din Germania, cu fotografii
care ilustrau ultimele rezultate ale cercetării din mai multe domenii, au deschis
apetitul elevilor pentru ştiinţă şi fotografie, iar participanţii avut şansa să privească
dintr-o altă perspectivă rezultatele ştiinţifice.
Fig. 13. Afişele expoziţiilor „Imagini din lumea ştiinţei” (Brăila şi Turnu Severin)

https://www.facebook.com/pg/MuzeulBraileiCarolI/photos/?tab=album&album_id=16347988468036
09
http://www.cvlpress.ro/05.05.2015/%E2%80%9Eimagini-din-lumea-stiintei-la-muzeul-olteniei/

Documentele privind planificarea activităţilor din şcoală (programa de opţional,
respectiv agenda temelor dezbătute la cerc) au fost diferite, în funcţie de modalitatea
de organizare a activităţilor şi de experienţa profesorilor în elaborarea de curriculum.
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În cazul cercului, profesorii au pus la dispoziţie o listă de teme şi, eventual,
experimentele prevăzute la fiecare temă. În cazul opţionalelor, acestea au avut ca
secţiuni: introducere, teme sau elemente de conţinut, competenţe sau obiective
pentru temele respective, resurse utilizate, modalităţi de evaluare, descrieri de
experimente / sugestii metodice.
Organizarea activităţii sub formă de cerc a oferit mai multă flexibilitate, mai puţină
birocraţie, mai multă libertate pentru profesor şi elevi (de exemplu, de a reacţiona la
teme şi nevoi apărute în mod spontan), dar, pe de altă parte, a adus cu sine unele
provocări / neajunsuri, precum neremunerarea orelor, spaţiul alocat activităţii,
încărcarea bugetului de timp pentru profesor şi elevi etc. Organizarea activităţii sub
formă de curs opţional a asigurat unele avantaje: mai mare stabilitate şi
continuitate a cursului, planificare mai riguroasă, remunerarea orelor.
Activităţile din proiect au fost un bun exemplu pentru profesorii implicaţi de a preda
altfel fizica sau chimia, astfel încât elevii să ajungă la „frumuseţea” acestor ştiinţe:
„Din păcate, şcoala românească este axată pe teorie, le umplem capul cu ecuaţii la
multe ore, fără să mai avem timpul, câteodată şi cunoştinţele, dar de cele mai multe
ori nu că n-am putea, dar nu ne lasă programa şi timpul să le putem dezvălui
adevărata frumuseţe a ştiinţei, aceea de a explica natura şi tehnica înconjurătoare.”
(Focus grup profesori, CN „Carol I”, Craiova)
Profesorii definesc de obicei activităţile din proiect făcând referire la cele din trunchiul
comun, de la disciplina obligatorie. Temele din programele de opţional, pentru
clasele în care se predă fizică şi chimie, urmăresc temele mari din programa
obligatorie, accentul fiind pus pe experiment, cu scopul de a-i motiva şi de a-i pregăti
anticipat pentru fizică / chimie şi de a consolida limba germană.
„Am mers oarecum pe capitolele studiate la clasă la fizica-fizică. Şi atunci, la fizică în
limba germană am făcut aplicaţii, pentru că avem dotarea de la Goethe şi ne-am
permis să facem şi la mecanică, şi la electricitate, şi la termodinamică, fiecare lecţie,
ca să zic aşa, am pus-o în practică. Am făcut şi practic ceea ce îi învăţam teoretic la
orele de fizică”. (Focus grup profesori, CN „Fraţii Buzeşti”, Craiova)
Au intenţionat să ofere activităţi atractive pentru elevi. Modalitatea de abordare a
fizicii şi chimiei, prin experiment, a fost nouă şi interesantă pentru elevi.
Experimentele la clasele gimnaziale sunt uşor de realizat, necesitând resurse puţine,
dar ele sunt spectaculoase şi inedite. Un exemplu: „pe o farfurie (cu apă) puneam un
nufăr de hârtie, care se deschidea.”(Focus grup profesori, Ploieşti)
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„Chimia a fost gândită ca o continuare a orelor de ştiinţe ale naturii din clasa a III-a şi
a IV-a. Elevii noştri fac aceste ore de ştiinţe cu elevele practicante de la profilul
pedagogic. Toate orele de ştiinţe se realizează în laboratoare, elevii având parte şi
de experimente de laborator, care stârnesc curiozitatea.” (Focus grup profesori,
Ploieşti)
Deoarece activităţile presupuneau participare autentică, elevii au devenit mai
încrezători în ei înşişi, din ce în ce mai îndemânatici, şi-au format deprinderi practice
şi au învăţat anumiţi termeni tehnici (de exemplu, la mecanică: noţiuni legate de
forţă, viteză, acceleraţie etc.). Ei au învăţat să folosească aparatura de laborator:
„învaţă partea tehnică şi îşi deschid mintea”.
În cele mai multe şcoli a predominat metoda proiectelor. Fiecare dintre temele
propuse s-a finalizat cu realizarea unui obiect, care ilustra tema abordată: trompetă,
moară de vânt în miniatură, balanţă, ruletă, caleidoscop, magnet, termometru, pod
din hârtie / din paste făinoase, avion din hârtie, submarin etc.
Unul dintre motivele principale pentru care profesorii de limbă germană au susţinut
acest proiect este încurajarea elevilor de a comunica în limba germană.
Acest proiect a oferit premisele pentru comunicarea mai bună a profesorilor cu elevii
şi a elevilor între ei, pentru colaborare (între profesorii din echipa de proiect, profesori
şi elevi, elevi între ei), ceea ce a condus la un climat al clasei pozitiv. Relaţia cu
profesorii implicaţi în proiect a fost caldă, apropiată, iar îmbinarea activităţilor formale
din şcoală, cu cele din afara şcolii (expoziţii, concursuri interşcolare) a contribuit la
sudarea relaţiilor dintre toţi participanţii (elevi şi profesori, în egală măsură).
Activităţile CLIL sunt mai aproape de interesele copiilor. Lucrul pe proiecte a
presupus informarea de pe internet, utilizarea calculatorului, nu doar utilizarea unor
deprinderi practice necesare lor.
„Din păcate, fizica predată în România a rămas la epoca lui Newton, Maxwell,
Faraday şi aşa mai departe. A înţepenit în timp. Ar trebui ca orele de curs să
respecte particularităţile noii generaţii de elevi, nevoia lor de a fi online să fie utilizată,
pe cât posibil, chiar la orele de şcoală. Copiii trăiesc astăzi în secolul telefonului
mobil, al internetului, este generaţia-internet pe care o avem pe băncile şcolii, iar noi
le ignorăm aceste preocupări pentru că nu le putem pune la dispoziţie programe de
studiu adecvate în mediul virtual.” (Focus grup profesori, CN „Carol I”, Craiova).
Printre activităţile derulate, s-a numărat şi cea de evaluare. S-a folosit evaluarea
formativă, făcută adesea neconvenţional. În aproape toate şcolile implicate în proiect
metoda de evaluare preferată a fost portofoliul. Concursurile interşcolare au creat
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emulaţie, un spirit de competiţie benefic între echipele de elevi / şcoli şi au crescut
motivaţia de a participa în continuare la activităţile proiectului.
„La concursul CLIL de la Galaţi, de anul trecut, ”Şcoala Altfel - Experimente altfel”,
am plecat cu 100 şi ceva de copii, am umplut un tren. Acolo, pe categorii de vârstă şi
pe echipe, au confecţionat obiecte şi le-au descris în limba germană”. (Focus grup
profesori, Brăila)

3.2.2. Perspectiva elevilor referitoare la activităţile proiectului
Perspectiva elevilor asupra activităţilor proiectului rezultă din răspunsurile oferite în
interviurile de grup şi din cele de la chestionarul pentru elevi. Descrierea activităţilor,
aşa cum a fost făcută de profesori, coincide cu descrierea dată de elevi.
Uneori elevii parcurg o etapă de pregătire înainte de începerea unui nou capitol: ei
caută informaţii pe un anumit subiect. În clasă, activităţile sunt interactive,
practice, diferite faţă de cele de la DNL din trunchiul comun. Acest lucru îi ajută pe
elevi să reţină bine informaţiile, să înţeleagă fenomenele fizice, să facă conexiuni
logice cu alte cunoştinţe pe care le au.
„.Doamna profesoară ne-a explicat că, dacă avionul era mai greu, conta mai mult
forţa cu care-l aruncam, şi dacă era să planeze, trebuia să-l aruncăm cât mai uşor.
Mai ţin minte şi acum aceste principii. Centrul de greutate al avionului să fie în prima
treime).” (Focus grup elevi, Constanţa)
De obicei, profesorii preferă să respecte anumite etape ale lecţiei. Acestea pot să
difere, în funcţie de obiectivele propuse, de particularităţile şi interesele elevilor, ale
clasei, de priorităţile stabilite de cadrul didactic etc. Toate capitolele cuprind o parte
de explicaţii (date direct de profesor sau / şi mijlocite de el prin mici filme didactice,
introducerea noilor noţiuni / a noului vocabular), una de experiment (realizat uneori
demonstrativ de profesor, profesor şi elevi sau în echipele de elevi), una de exersare
(prin fişe de lucru), una de evaluare (prin verbalizarea activităţii de către elevi /
prezentarea proiectului, rezultatul / produsul obţinut, mici teste de vocabular etc.)
„.În primul rând, partea teoretică, cu cuvinte, vocabular predat şi partea practică în
care facem experimente în laborator.” (Focus grup elevi, CN „Carol I”, Craiova)
„De obicei, făceam nişte experimente şi la astea notam pe caiet cuvintele pe care nu
le ştiam, cum ar fi denumirea unui fenomen; ni se explica; ne grupam câte 2, 3 sau 4,
făceam un experiment cu ustensilele şi notam pe caiet, în germană şi în română,
cum s-a derulat experimentul.” (Focus grup elevi, Constanţa)
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„O dată pregătim experimentul, în următoarea oră îl facem. Apoi mai facem unele
proiecte acasă. Vorbim între noi şi stabilim unde ne putem întâlni şi lucra. Avem timp
o săptămână pentru un asemenea proiect.” (Focus grup elevi, Giurgiu)
„Facem mai întâi experimente, apoi doamna profesoară ne predă vocabularul,
cuvintele cheie, ca să încercăm să facem o mică prezentare în limba germană. Când
începem un nou capitol al fizicii, doamna ne arată de obicei un filmuleţ video prin
care ni se explică pas cu pas în ce constă acel capitol. Filmul durează în jur de 15
minute, este în limba germană, iar doamna profesoară ne explică în limba română,
ca să înţelegem. Este un filmuleţ interactiv, nu se dau doar explicaţii, doamna
profesoară dă click cu mouse-ul, se întâmplă nişte fenomene care sunt explicate mai
târziu în limba germană, iar doamna ne explică în limba română.” (idem)
Uneori orele se desfăşoară într-o manieră mai puţin interactivă (dictări, „scos la
tablă”), dar partea experimentală îi face pe elevi să fie mulţumiţi.
„Un experiment la clasa a V-a constă în a face o machetă cu eclipsa. Ne dă foarte
multe cuvinte pe care să le învăţăm noi – pentru măsură, pentru capacitate …
Următoarea oră le repetăm foarte bine cu doamna profesoară, uneori, după ce am
stat mai mult la lecţia aia, ne dă şi o dictare, ne scoate la tablă. Aşa le pricepem şi le
învăţăm mult mai bine, ne vin uşor în gând, le vorbim aşa, fără să ştim că le vorbim.
Este foarte frumoasă ora, decurge totul foarte bine.” (Focus grup elevi, Giurgiu)
Relaţia cu profesorii implicaţi în aceste activităţi este foarte bună. Unii elevi spun că
profesorii se poartă cu ei cu multă prietenie.
„Doamna este foarte bună cu noi, dăm dictări, învăţăm cuvinte noi, ne corectăm
greşelile de gramatică. Când avem cele mai puţine greşeli, ne dă câte o bomboană.
Ne atrage aşa pe toţi să facem bine, să învăţăm. Ne încurajează, ne dă sfaturi”
(Focus grup elevi, Giurgiu).
Relaţiile cu colegii s-au îmbunătăţit ca urmare a participării la activităţile comune
din proiect.
„Am fost la concursuri la Constanţa şi la Galaţi, plus o dată la noi, la Brăila. La
Constanţa a fost şi prima excursie în acest colectiv, unde am învăţat să fim prieteni
mai buni unii cu alţii”. (Focus grup elevi, Brăila)
De obicei, elevii lucrează în echipe de câte 3-4 persoane, după cum stau în bănci.
Activitatea este bine organizată şi pare uşoară: ”Fiecare echipă completează o fişă
de observaţie. Este mai bine aşa decât să lucrăm individual, pentru că este mai uşor
aşa, ne ajutăm între noi, învăţăm să lucrăm în echipă.” (Focus grup elevi, Ploieşti)
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Un mare câştig al elevilor este dezvoltarea creativităţii, generată de activităţile
proiectului.
„Eu consider că ora de fizică în germană ne-a ajutat foarte mult să ne dezvoltăm
creativitatea pe baza proiectelor susţinute”. (Focus grup elevi, Brăila)
Din chestionarul aplicat elevilor reiese că activităţile din cadrul proiectului au
avut anumite caracteristici, comparativ cu cele ale disciplinelor de trunchi comun.
Răspunsurile exprimate procentual sunt raportate la numărul de persoane; deoarece
itemul Q14 (care se referă al activităţile derulate) oferea posibilitatea de a alege mai
multe răspunsuri, procentele însumate depăşesc 100%.
În general, activităţile au fost apreciate de elevi ca fiind foarte clar explicate (mai
mult de 63% dintre elevi), iar înţelegerea bună a fost considerată o mare calitate a
proiectului. Elevii au înţeles mai bine fenomenele din fizică şi au învăţat să prezinte
un proiect în limba germană, utilizând termeni specifici.
Utilitatea acestor activităţi a fost menţionată de o parte mare dintre elevi (peste
73%). Elevii le-au considerat utile, atât ca pregătire pentru disciplinele din trunchiul
comun, cât şi, în general, pentru înţelegerea fenomenelor în viaţa de zi cu zi.
În cele mai multe şcoli, elevii consideră că activităţile au fost suficient de
diversificate, răspunzând astfel unor cerinţe moderne curriculare, de a diferenţia
oferta de învăţare în funcţie de cerinţele fiecăruia (procent aproximativ de 40%).
Un alt răspuns a fost selectat de elevi cu o frecvenţă mult mai mică: activităţile
proiectului reflectă interesul personal de studiu (aproximativ 11%). Fizica nu apare
între disciplinele la care se susţine examenul de Evaluare Naţională, iar la
Bacalaureat numai elevii de la unele specializări pot alege această probă pentru
examenul de la finalul ciclului secundar superior.
Este de evidenţiat faptul că nu foarte mulţi elevi au sesizat aceste activităţi ca
interdisciplinare. Numai un procent aproximativ de 18% au ales caracteristica
interdisciplinaritate pentru aceste activităţi, deşi activităţile CLIL includ acţiuni care se
regăsesc şi la alte discipline, de exemplu, documentarea (ca activitate generală,
apare la toate disciplinele trunchiului comun), prezentările în powerpoint (apare
distinct la disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicării), măsurarea unor
dimensiuni sau mărimi (la disciplinele Matematică şi Fizică), investigaţiile personale
sau experimentul (în Ştiinţele naturii şi la Fizică) sau construcţiile unor machete (la
Tehnologie). Cu toate acestea, elevii nu găsesc termen de comparaţie cu disciplinele
din trunchiul comun. O posibilă explicaţie ar fi că, deşi în propunerile de activităţi şi în
sugestiile metodologice din programele şcolare apar astfel de activităţi practice,
acestea nu sunt realizate în mod frecvent în clasă.
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Produsele concrete sunt considerate de elevi ca fiind rezultatele practice ale
activităţilor de proiect. Uneori au fost realizate în afara orelor de curs, cele mai multe
cu scopul de a participa la concursuri şi expoziţii. Aproape 53% consideră că au fost
activităţi în care au avut ocazia să colaboreze cu alţi colegi.
Răspunsurile prelucrate statistic pot fi vizualizate în următorul grafic:
Fig. 14. Opiniile elevilor privind activităţile proiectului, reprezentarea frecvenţelor
Legendă:
1. au fost explicate clar
2. au fost variate, diferite
3. au fost interesante şi utile
4. au răspuns preferinţelor mele
5. mi-au trezit curiozitatea
6. mi-au cerut să depun un efort susţinut
7. mi-au cerut să folosesc ce învăţ şi la alte
materii
8. mi-au cerut să lucrez cu colegii (în echipă, în
pereche etc.)
9. s-au desfăşurat în timp suficient, ca să le
finalizez
10. au avut un rezultat practic, concret

Cei mai mulţi dintre elevi consideră că au participat totdeauna la experimente,
comunicarea în echipe, între elevi sau / şi comunicarea cu profesorul s-a îmbunătăţit
totdeauna datorită interacţiunilor de calitate, care au loc permanent. Deşi proiectul nu
prevede explicit studiul individual acasă, o parte dintre elevi continuă activităţile
acasă. Proiectul accentuează importanţa activităţilor experimental-investigative, dar
uneori sunt prevăzute şi activităţi de studiu individual la clasă.
Fig. 15. Cum definesc elevii activităţile din proiect, frecvenţe
Legendă:
1. participarea la experimente;
2. comunicarea
cu
alţi
colegi
(discuţii, dialog);
3. colaborarea cu alţi colegi (lucru în
echipă / pereche);
4. comunicarea cu profesorul /
profesoara;
5. studiul individual în clasă;
6. studiul individual acasă;
7. participare la activităţi în afara
şcolii (de exemplu, expoziţii sau
concursuri).

Materialele utilizate în timpul orelor au fost diverse, de la trusele de fizică / chimie
primite prin proiect, la site-uri de pe internet şi manuale tipărite oferite de partenerii
germani. Cele mai multe materiale utilizate în activităţi au fost aduse de profesori
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(78%); au fost bine apreciate şi trusele de fizică utilizate la experimente (70%). Au
fost utilizate în mai mică măsură materialele în format tipărit, manuale, caiete, fişe de
lucru (43%), documentele şi tutorialele de pe internet (26%) sau materialele video
înregistrate (19,5%).
Fig. 16. Materiale utilizate în activităţile proiectului, frecvenţa răspunsurilor

Relaţiile elevilor cu profesorul au fost foarte bune în activităţile proiectului, acesta
fiind considerat un bun prilej de a se cunoaşte mai bine şi a se apropia unii de ceilalţi.
Fig. 17. Opiniile elevilor privind relaţia cu profesorul, procente

3.3. Rezultate obţinute
Rezultatele proiectului au fost analizate prin prisma interviurilor realizate cu directorii
unităţilor şcolare participante, a interviurilor de grup realizate cu profesorii şi elevii
implicaţi, a cercetării bazate pe chestionar, adresat elevilor şi a analizei de
documente (rezultate consemnate în catalog, în cazul şcolilor care au organizat
activităţile sub forma unui curs opţional, rezultatele PDNL la cursurile de limba
germană, organizate de Institutul Goethe). Informaţia obţinută s-a grupat în două
subcapitole – rezultate ale profesorilor, respectiv ale elevilor – deşi, în mod firesc,
cele ale elevilor sunt influenţate de cele ale profesorilor şi ele se întrepătrund. În alte
două subcapitole s-a grupat informaţia referitoare la avantajele / beneficiile
proiectului, respectiv la dificultăţile înregistrate şi modul de depăşire a acestora, în
opinia actorilor implicaţi în proiect.
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3.3.1. Rezultatele profesorilor
•

Rezultatele la cursurile de limba germană

Cu excepţia unui PDNL, care cunoştea limba germană anterior intrării în proiect,
ceilalţi au pornit de la nivelul de începător, în funcţie de anul în care a intrat şcoala în
proiect. În aceste condiţii, profesorii care au frecventat cursurile de limba germană
organizate de Institutul Goethe au atins următoarele nivele A 1.2. (2), A 2.1. (2), A
2.2. (3), B 2.1. (1), C 2.1. (1); acestea reflectă nivelul competenţelor lingvistice
dobândite.
Fig. 18. Profesori de fizică în timpul cursului de limba germană

http://www.scoala29mihaiviteazul.ro/curs-de-limba-germana-pentru-profesorii-de-fizica/

•

Rezultatele obţinute în urma formării pentru metodologia CLIL

Rezultatele PDNL şi PLM au fost vizibile, în principal, în activitatea derulată cu elevii
la clasă. Dată fiind factura specială a activităţilor acestui curs interdisciplinar,
monitorizarea şi evaluarea activităţii profesorilor s-au făcut de către experţi în
domeniul CLIL STEM din ţară şi străinătate, prin intermediul unor ore / activităţi
înregistrate (13, din 7 şcoli), analizate şi (partial) prelucrate de întregul grup de cadre
didactice. Această activitate a fost demarată, dar nu a fost definitivată, nici
valorificată încă la potenţialul său maxim.
Între rezultatele concrete obţinute se pot aminti: planificările / programele de curs
opţional realizate de echipele de profesori, aprobate de conducerea şcolii şi de
inspectoratul şcolar judeţean; materialele didactice elaborate pentru buna derulare a
activităţilor; concursurile interşcolare derulate periodic (detaliate la sfârşitul acestui
subcapitol).
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Tab. 2. Exemple de rezultate ale profesorilor implicaţi în proiect

a. Exemplu de planificare

b. Exemplu de fişă de lucru
CN „Ion Maiorescu", Giurgiu

CN „Traian”, Drobeta Turnu Severin
„Jocuri in laboratorul
de fizica”

Măsurarea clasei.
Viteaza medie.
Exerciţii de respirat.
Puterea.
Forţa.
Cum acţioneaza un
dinamometru?
Pe role.
Pârghie în echilibru.
O ţinută verificată.
Rolul oaselor.
Cum funcţionează o
articulaţie.
Lumină în umbră.
Jocuri cu oglinda.
Curcubeul.
Discul lui Newton.
De ce zboară păsările?
Păsări si avioane.
De ce apa stinge focul?
Ce este de fapt o stea?
Cum ştii cât de mare e
Pământul?
Cum cad corpurile?
Ce este vidul?
De ce plutesc
corpurile?

Arbeitsblatt 2 – die Sonnenfinsternis

”Experimente captivante”

1. Unterstreiche die durchsichtigen Gegenstände:
Ce este o iluzie?
Fântâna lui Heron.
Cum pluteşte un submarin?
Cum merg insectele pe apă?
De ce au oamenii şi animalele 2
urechi?
De ce îmi aud propria voce
înregistrată altfel?
De ce este spuma apei uşoară?
Cum se formează?
De ce un dansator nu cade de
pe sârmă?
Poartă
astronauţii
scutece
întradevăr?
De ce luminează un bec?
Circuit electric simplu.
Cum se foloseşte curentul
electric pentru încălzire?
Mai multe becuri, mai multă
lumină?
Ce materiale atrage magnetul?
Cât de puternic este un câmp
magnetic?
Cum îţi găseşti drumul cu o
busolă?
Cald sau rece.
Calibrarea unui termometru.
Măsurarea temperaturii.
Cum sunt protejate păsările
împotriva frigului?
Poate apa să fie lichidă sub 0
grade Celsius?
Ce temperatură are apa sub
gheaţă?
Anomalia apei.

Luft

Holz

Glas

Stein

,
Wasser

Fenster

Tür

2. Unterstreiche die Wörter, die du schon kennst:
Die Sonne erzeugt ihr Licht selbst. Der Mond leuchtet nur,
weil er von der Sonne beschienen wird. Es ist möglich, dass
der Schatten des Mondes auf die Erde fällt. Der Mond dreht
sich und dieser Schatten wandert über die Erde. Die Sonne
sieht man nicht mehr, man beobachtet eine Sonnenfinsternis.
3. a) Such in dem Set die notigen Gegenstände, um den
Schatten zu bilden und nutze sie, um das Phanomen
hervorzuheben.
b) Such in dem Set die notigen Gegenstände, um eine
Sonnenfinsternis zu simulieren. Simuliere damit die
Sonnenfinsternis und zeichne das Schema.
4. Beantworte folgende Fragen:
a) Warum bildet sich der Schatten?
b) Warum bildet sich die Sonnenfinsternis?

3.3.2. Rezultatele elevilor
Profesorii au relatat că elevii au reuşit să se familiarizeze atât cu limba germană, cât
şi cu noţiunile necesare desfăşurării orelor de laborator. Pentru a obţine asta au fost
realizate fişe de lucru, multe jocuri, toate fiind făcute pe teme ştiinţifice alese pentru
nivelul lor de înţelegere şi cu aplicabilitate în viaţa de zi cu zi. Pentru fiecare dintre
temele alese s-a făcut întâi o pregătire a vocabularului minim necesar, apoi a urmat
lucrul în laborator care se încheia cu fixarea noilor cunoştinţe prin completarea
fişelor, prin desen sau joc şi oferirea de feed-back. În orele de limbă germană se
pregăteau adesea temele din timpul activităţii de Laborator, se făceau texte, ce
aveau legătura cu activitatea care urma a fi realizată experimental, se pregăteau
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structuri şi vocabular specific. În orele de fizică / chimie din trunchiul comun se
sumariza informaţia, se făceau conexiuni între cunoştinţele oferite la clasă şi
experimentele derulate în Laborator. Prin urmare, rezultatele nu s-au văzut doar în
activitatea din laborator, ci ele au radiat şi spre materiile de trunchi comun atinse prin
proiect şi au ajutat la dezvoltarea personală a elevilor (competenţe de comunicare în
limba germană, comunicare în public, lucru în echipă, gândire critică şi creativă etc.)
•

Modalităţi de monitorizare şi evaluare

Potrivit răspunsurilor din interviurile de grup cu elevii, respectiv cu profesorii,
monitorizarea elevilor s-a făcut în mod constant, oră de oră. Scopul principal a fost
observarea lor atentă, pentru a interveni şi a-i susţine la nevoie, pentru a adapta
activităţile la nivelul lor de înţelegere şi de limbă germană. Elevii s-au simţit ajutaţi de
către profesorii de la Laborator, adesea şi de către colegii lor din echipă.
„Doamna ne ajuta, ne susţinea, ne explica când nu înţelegeam. Rostul era să
înţelegem, să continuăm să venim şi să ne placă – nu notele, iar nouă ne-a plăcut
aşa... ” (Focus grup elevi, Constanţa)
„Doamna M.M. trecea pe la fiecare grup de copii, nu dădea impresia că face o
evaluare, doar ne spunea cum să facem. (...) Scopul nu era să fim evaluaţi, era să
învăţăm, să înţelegem fenomenele, să ne pregătim pentru anul viitor, pentru fizică.”
(Focus grup elevi, Constanţa)
„Monitorizarea se făcea oră de oră, prin aplicarea unor fişe de lucru, pe baza cărora
se făceau observaţii, fişe cu itemi variaţi, de la enunţarea unei legi de fizică,
alcătuirea unui text scurt, completarea de texte incomplete, cu goluri, diverse tipuri
de exerciţii şi sarcini... ” (Focus grup profesori, CN „Fraţii Buzeşti”, Craiova)
„Eu am notat mai ales lucrul practic realizat de copii (...), am încurajat lucrul în
echipă, fiecare să aibă propriile sarcini, iar la sfârşit toţi erau notaţi.” (Focus grup
profesori, Drobeta Turnu Severin)
În general, evaluarea s-a făcut potrivit metodologiei CLIL. S-a avut în vedere
produsul final pe care elevii l-au realizat, dar şi procesul de realizare în sine
(modul în care au lucrat în echipă, cum au comunicat între ei, cât de activi au fost şi
cum s-au implicat în activităţi). Fişele de lucru permit monitorizarea şi evaluarea
cunoştinţelor, atât pe partea de limbă germană, cât şi pe cea de fizică / chimie.
„Evaluarea o facem prin produsul final pe care ei îl realizează; pe partea de
vocabular, prin fişe de lucru, pe care le realizăm cu ajutorul colegei nostre de
germană.” (Focus grup profesori, Giurgiu)
„Îi urmărim în timpul orelor cum realizează experimentele, cum colaborează. (...) În
general sunt activi, se mobilizează unii pe alţii, lucrează în echipe constante
(lucrează împreună un an de zile) sau care se schimbă.” (idem)
„La proiectele pe care le facem cu ei nu interesează doar partea de fizică şi
germană. După finalizarea proiectului şi realizarea obiectului, ei trebuie să-şi
întocmească o prezentare – 2, 3, 4 propoziţii mai simple, mai complicate, în funcţie
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de nivelul lor de germană – iar fiecare grupă îşi prezintă proiectul. Trebuie să-l
descrie (mic, mare, culoare etc., ce face, la ce foloseşte...) pentru această
prezentare orală primesc, de asemenea, o notă.” (Focus grup profesori, Giurgiu)
„Primeau note pentru experiment şi pentru activitate: cine era mai activ în cadrul
orelor, cine răspundea, se implica mai mult, citea... primea notă.” (Focus grup
profesori, Constanţa)
Criteriile avute în vedere la evaluare vizează, de regulă, comunicarea în limba
germană, experimentul / produsul realizat, cunoştinţele din fizică aplicate, abilităţile
practice dobândite / îndemânarea, colaborarea în echipă, creativitatea.
Modalităţile preferate pentru monitorizare şi evaluare au fost notele şi portofoliile,
dar s-au utilizat şi evaluarea colegială, autoevaluarea, evaluarea prin proiecte,
expoziţiile şi concursurile.
Din răspunsurile obţinute prin interviurile de grup a ieşit în evidenţă importanţa
diferită acordată evaluării, în funcţie de cele două forme de organizare a
activităţilor: curs opţional, respectiv cerc. La cursul opţional, unde evaluarea s-a
materializat prin note, au apărut motivaţia intrinsecă şi cea extrinsecă, în timp ce la
cerc a apărut doar cea intrinsecă. Chestionarul pentru elevi a surprins răspunsurile
elevilor în privinţa modului cum s-a făcut evaluarea (itemul Q 19). În ceea ce
priveşte modalităţile de evaluare, aceasta s-a realizat prin note, portofolii,
autoevaluare sau evaluare colegială. La cei pentru care programul s-a desfăşurat
sub formă de cerc nu s-a făcut evaluare prin note.
Fig. 19. Evaluarea elevilor în cadrul Laboratorului de fizică / chimie şi limba germană, frecvenţe

Rezultă din graficul de mai sus şi din răspunsurile celor intervievaţi că metoda de
evaluare preferată – indiferent de forma de organizare (cerc sau curs opţional) a fost
portofoliul. Acesta a cuprins lucrări realizate de elevi, fişe de lucru care ilustrau
progresul lor. Elevii care au urmat cursul opţional de Laborator au primit de regulă o
notă pentru portofoliu. Tot la ei a apărut şi notarea făcută pentru activitatea din timpul
orelor (activism, experimente realizate, colaborare în cadrul echipei) şi pentru
produsele realizate în timpul cursului sau acasă. Mai rar a fost folosită
autoevaluarea, iar evaluarea colegială a apărut în special în cadrul prezentării de
proiecte sau al expoziţiilor.
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Proiectele realizate de elevi au constituit o formă de activitate cu componentă
evaluativă. După declaraţiile unui cadru didactic din Giurgiu, „după finalizarea
proiectului şi realizarea obiectului, ei trebuie să-şi întocmească o prezentare – 2, 3, 4
propoziţii mai simple, mai complicate, în funcţie de nivelul lor de germană – iar
fiecare grupă îşi prezintă proiectul. Trebuie să-l descrie (...) şi pentru această
prezentare orală primesc, de asemenea, o notă.” (Focus grup profesori, Giurgiu)
S-au utilizat şi metode convenţionale (ascultat, dictări, scos la tablă), dar rezultatele
obţinute au fost folosite pentru evaluarea sumativă a activităţii.
Expoziţiile şi concursurile desfăşurate în cadrul proiectului au constituit activităţi cu
puternică componentă formativă, dar şi evaluativă. Ele s-au desfăşurat, de regulă, în
cadrul Săptămânii Altfel, sub numele Experimente altfel. În cadrul lor s-a punctat
creativitatea, rigoarea şi gândirea logică, îndemânarea, estetica şi, desigur,
performanţele tehnice ale obiectelor realizate. Aceste manifestări au dezvoltat
emulaţie în rândul elevilor, spirit competiţional, spirit de echipă, motivaţie crescută (în
special pentru câştigători), dorinţă de afirmare, de comunicare şi de colaborare.
„Am văzut nişte poduri – nu cred că m-aş fi putut gândi vreodată să fac aşa ceva...
extraordinare! Le merge mintea copiilor, trebuie să le dai impulsul şi să-i laşi pe ei să
dezvolte restul...” (Focus grup profesori, Giurgiu)
La televiziunea din Giurgiu au fost prezentate activităţi şi rezultate ale proiectului O
oră de fizică în limba germană, emisiune care a fost postată şi pe youtube.
Fig. 20. Poduri prezentate de elevi la concursul interşcolar Experimente altfel

https://www.youtube.com/watch?v=t5wH8doSulA

•

Rezultate obţinute şi consemnarea lor

La cursul opţional evaluarea s-a făcut prin note, care au fost consemnate în rubrica
din catalog alocată opţionalului. Notele au fost de obicei mari (9 şi 10), urmărind să
încurajeze elevii şi să le crească stima de sine. În comparaţie cu notele obţinute la
limba germană, respectiv la fizica / chimia din trunchiul comun, notele au fost mai
mari la cursul opţional. Acest lucru a fost pe placul elevilor, care au declarat că este
mai relaxat decât la alte discipline şi distractiv. (...) Câteodată ne mai pune întrebări,
dar nu ne ascultă, nu ne dă lucrări... (Focus grup elevi, Dr. Turnu Severin)
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„Eu i-am încurajat aşa şi notele au fost mai mari.” (Focus grup profesori, Drobeta
Turnu Severin)
„Trebuie să punem note acolo în rubrica de opţional, pentru că nu avem ce face. Dar
nota reflectă suma tuturor activităţilor pe care le fac ei, nu înseamnă că îi ascultăm o
dată sau le dăm o lucrare şi le-am pus notă.” (Focus grup profesori, Giurgiu)
Un caz special îl reprezintă Colegiul Naţional „Jean Monnet”, Ploieşti, unde notele
sunt puse alternativ de PLM şi de PDNL, având în vedere că profesorii intră alternativ
la clasă. PLM punctează, în principal, aspectele de comunicare în limba germană, iar
PDNL realizarea experimentului şi partea de conţinuturi de chimie.
„O oră pe săptămână susţin eu, o oră – colega mea. Şi la note facem la fel. (...) O
notă se dă pentru abilităţile lor şi modul cum se descurcă la experimente, o notă dau
eu pentru comunicare.” (Focus grup profesori, Ploieşti)
La cerc au apărut monitorizarea şi acordarea de feed-back, evaluarea trecând în
plan secundar. Atât elevii, cât şi profesorii sunt foarte mulţumiţi de acest aspect.
Elevii subliniază importanţa motivaţiei intrinseci pentru învăţare, iar profesorii
consideră că prezenţa şi implicarea copiilor în activităţile cercului – facultative – sunt
un indicator al interesului şi motivaţiei pentru învăţare a elevilor (în mai mare măsură
decât notele).
„Fiind o activitate de tip cerc nu am simţit o nevoie expresă de a evalua şi ierarhiza
elevii. A existat un feed-back sub formă de proiect. (...) Nu am cuantificat
răspunsurile individual. Le observ interesul, curiozitatea, exprimate explicit sau
implicit, dar sunt, bineînţeles, şi elevi mai puţin atenţi şi activi. (...) La clasa a V-a
prezenţa este integrală, deşi nimeni nu este obligat sau motivat prin posibilitatea de
a-şi adăuga câteva sutimi la media anuală, iar ora este ultima din program, de la 13
la 14.” (Focus grup profesori, Galaţi)
„Învăţăm mai bine fără note, e mai liber aşa.” (Focus grup elevi, Galaţi)
„Cine nu a vrut să se înscrie, nu a făcut-o. Cercul era cu o oră după program şi cine
nu a dorit sau nu putea, nu a mai rămas. (...) E mai bine să fie cerc, decât curs
opţional. Dacă îţi doreşti să înveţi respectiva chestie, nu trebuie să fii obligat s-o faci.
Trebuie să înveţi după preferinţele tale, nu trebuie să fii speriat de note.” (Focus grup
elevi, Constanţa)
În privinţa influenţei pe care rezultatele de la orele de Laborator o au asupra
performanţelor şcolare, în general, şi asupra celor de la DNL, în particular, este dificil
de apreciat.
Din chestionarul aplicat elevilor (itemii Q9, 10, 11) a reieşit faptul că la limba
germană aproximativ 80% dintre ei au avut note de 9 şi 10, 17% note de 7 şi 8, iar
restul note de 5 şi 6. La fizică 70% au avut note de 9 şi 10, 23% de 7 şi 8, iar restul
note de 5 şi 6. La cursul opţional Fizică şi limba germană rezultatele sunt vizibil mai
bune, situaţia prezentându-se astfel: 86% note de 9 şi 10, 2% note de 7 şi 8, sub 2%
note sub 5, iar 10% au răspuns că nu se dau note (elevii care participă la cerc).
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Fig. 21. Rezultate comparative la limba germană, fizică / chimie şi activitatea de curs opţional,
frecvenţa răspunsurilor

Aceste diferenţe pot avea multiple cauze (caracterul mai strict al disciplinelor studiate
în trunchiul comun, condensarea unui volum mai mare de cunoştinţe, mai mare
flexibilitate în cazul cursurilor opţionale / cercurilor etc.) şi nu permit tragerea unor
concluzii relevante. O singură şcoală a avut, pe o perioadă limitată, un grup de
control. Însă în mai multe şcoli, PDNL au afirmat că ora în plus de Laborator şi
posibilitatea oferită, în cadrul ei, de a aborda practic temele studiate, au adus un plus
de motivaţie pentru învăţarea celor două discipline atinse de proiect şi performanţe
mai ridicate ale elevilor la aceste discipline. Aceeaşi părere este împărtăşită şi de
mulţi elevi implicaţi în proiect.
„Anul acesta au mers şi la olimpiadă, la clasa a VII-a (la clasa a VI-a nu există
olimpiada de chimie) şi au luat menţiune, cu 44 de puncte din 50. N-au luat cei de
clasa a VIII-a (...), cât au luat ei – am fost foarte mulţumită de cum s-au descurcat.”
(Focus grup profesori, Ploieşti)
„Băiatul a avut şi acum menţiune la faza pe ţară a olimpiadei de fizică, deci este un
tip extraordinar. (...) Podul lui a rezistat, au pus greutăţi... nu au mai avut greutăţi să
pună pe el şi nu s-a rupt. Era un pod de spaghetti şi aşa de bine le-a aranjat, încât
forţele, reacţiunile s-au anulat unele pe altele şi podul a rezistat.” (Focus grup
profesori, Drobeta Turnu Severin)
„Pentru copii, la fizică, este o oră în plus la care noi putem să tratăm şi să
aprofundăm partea experimentală a lecţiilor pe care le avem din clasa a VI-a (...) plus
competenţele de CLIL care se adaugă. (...) Se percepe un plus semnificativ pe
partea experimentală la cei care fac fizica în limba germană din clasa a V-a. La fizică
avem rezultate (...), la actuala clasă a VI-a, premiul III la Olimpiada Naţională de
Fizică.” (Focus grup profesori, Galaţi)
„Cu siguranţă ne-a ajutat şi ne place foarte mult.” (Focus grup elevi, Brăila)
„Ne întâlnim cu lucruri la fizică, pe care le-am mai făcut (la cerc). Am câştigat
experienţă.” (Focus grup elevi, Constanţa)
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3.3.3. Aspecte apreciate de profesori şi elevi
Elevii apreciază progresul la acest curs opţional / cerc şi percep că devin mai
experimentaţi. Pentru ei este important să realizeze diferite experimente / obiecte,
care îi ajută să înţeleagă fenomenele fizicii / chimiei, să exerseze şi să perfecţioneze
limba germană, să lucreze individual şi în echipă. Deoarece planificarea cursului este
proiectată de profesorii implicaţi în proiect, ea este bine adaptată la grupurile cu care
se lucrează. Lucrul în echipă, pe proiecte, realizarea de experimente le-au conferit
elevilor încredere de sine, i-au învăţat să lucreze în echipă, să comunice mai mult şi
să se exprime mai bine, atât în germană, cât şi în limba maternă.
În urma evaluării răspunsurilor adresate elevilor, la itemul Q16, Ce ţi-a plăcut în mod
deosebit la activităţile derulate în cadrul programului Un laborator de fizică şi limba
germană ? reiese faptul că au fost apreciate în mod deosebit materialele folosite şi
modul de desfăşurare a orelor.
Fig. 22. Aspecte apreciate de elevi la cursul opţional / cercul CLIL

Percepţia pozitivă se datorează şi rezultatelor obţinute (produse realizate de elevi,
proiecte, portofolii de activitate, note bune), climatului bun al clasei influenţat de
relaţia apropiată cu profesorul şi de colaborarea frecventă cu colegii, precum şi
aspectul pragmatic al celor învăţate prin experiment.
„Nu au contat rezultatele, cât a contat munca în echipă, să facem un proiect foarte
bun. Acesta este cel mai important rezultat.” (Focus grup elevi, Brăila)
„Rezultatele sunt pe măsura a ceea ce am învăţat. Dar nu acestea ne-au interesat, ci
tocmai libertatea de a învăţa ceva util...” (Focus grup elevi, Brăila)
„Rostul era să înţelegem, să continuăm să mai venim şi să ne placă...” (Focus grup
elevi, Constanţa)
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„Progresele le simţim în raport cu noi înşine, faţă de cum eram la început, când nu
înţelegeam fenomenele fizice, ce se întâmplă şi de ce se întâmplă, iar acum e mai
uşor... ” (Focus grup elevi, Galaţi)
„Doamna este bună cu noi,(...), când avem cele mai puţine greşeli ne dă câte o
bomboană. Ne atrage aşa pe toţi să facem bine, să învăţăm. Ne încurajează, ne dă
sfaturi.” (Focus grup elevi, Giurgiu)
„Am avut un câştig triplu: şi învăţare la germană, şi la fizică, şi distracţie, şi
dezvoltare proprie.” (Focus grup elevi, Drobeta Turnu Severin)
Profesorii au apreciat pozitiv progresele elevilor şi au numit multiple beneficii
înregistrate de elevi şi de ei înşişi în urma participării la acest proiect: motivaţia
crescută pentru învăţare, creşterea reflexivităţii, a gândirii critice şi creative,
dezvoltarea competenţelor de comunicare şi de colaborare, dezvoltarea abilităţilor
practice, dezvoltarea spiritului de echipă şi a celui de competiţie (vezi şi subcapitolul
3.4.1. Nivel de satisfacţie, tipuri de beneficii obţinute)
3.3.4. Dificultăţi înregistrate şi modul de depăşire a acestora
Pe parcursul derulării proiectului s-au înregistrat o serie de dificultăţi, care au fost
percepute de majoritatea celor intervievaţi ca „provocări”, „etape” şi care au fost cel
mai des depăşite cu succes. Asupra acestor aspecte se revine în subcapitolul 3.4.2.
Motivaţia cu privire la continuarea activităţilor iniţiate prin proiect, în contextul
în care dificultăţile pot influenţa dorinţa actorilor de a continua activităţile proiectului.
•

Dificultăţi semnalate de profesori

Profesorii menţionează câteva dificultăţi de tip organizatoric puse, în principal, pe
seama modului practic-aplicativ de desfăşurare a orelor:
-

-

-

-

numărul mare de copii din clasă ridică probleme, iar ca mod de remediere a
acestei situaţii s-a găsit soluţia de a-i organiza pe grupe, care să permită
desfăşurarea experimentelor;
în unele şcoli a existat un decalaj între cursurile de limba germană oferite
profesorilor de fizică şi începerea propriu-zisă a proiectului, ceea ce a condus la
dificultăţi legate de predarea fizicii în limba germană; problema a fost remediată
prin intervenţia profesorilor de germană, care i-au susţinut pe PDNL (prin
predarea în tandem, elaborarea în echipă a planificărilor şi materialelor didactice
necesare, traducerea termenilor specifici etc);
dificultăţi legate de limba germană au avut şi PLM în privinţa limbajului de
specialitate al DNL; aceste probleme au fost soluţionate cu ajutorul cărţilor de
specialitate puse la dispoziţia profesorilor prin donaţia de material didactic;
în ultima perioadă a proiectului nu au mai fost finanţate unele activităţi (de
exemplu, deplasările la Bucureşti, pentru cursurile de limbă germană); cei mai
mulţi au găsit soluţii individuale la această problemă;
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-

-

-

•

birocraţia excesivă, care presupune documente speciale pentru opţional şi o
metodologie de aprobare destul de laborioasă; acest fapt i-a determinat pe unii
profesori să organizeze activităţile în cadrul unui cerc;
lipsa de spaţiu (insuficienţa laboratoarelor din şcoală pentru a acoperi toate
nevoile şcolii); s-a apelat, de regulă, la bunăvoinţa / înţelegerea colegilor,
profesori de fizică, pentru a utiliza pe rând laboratoarele;
timp şi efort suplimentar pentru a pregăti materialele necesare; existenţa unui
laborant, a sprijinului altor profesori din echipă, precum şi dezvoltarea progresivă
a autonomiei elevilor au soluţionat în unele cazuri această problemă.
Dificultăţi semnalate de elevi

Dificultăţile menţionate de elevi sunt legate de învăţarea şi utilizarea termenilor
tehnici în limba germană. Elevii reclamă că aceştia sunt destul de greu de pronunţat.
Unii elevi recunosc că la început „ne era greu să descriem fenomenul în limba
germană”, deşi înţelegeau fizica.
Unii elevi au avut dificultăţi în realizarea experimentelor, din cauza neîndemânării
sau a lipsei de experienţă la lucrări practice. Alte dificultăţi menţionate sunt legate de
alegerea materialelor şi de lipsa de experienţă de organizare / de lucru în echipă.
Fig. 23. Opiniile elevilor privind dificultăţile în cadrul programului, frecvenţele răspunsurilor
Legendă:
1. înţelegerea vocabularului / a termenilor de
specialitate în limba germană
2. înţelegerea textelor scrise în limba germană
3. înţelegerea mesajelor vorbite în limba germană
4. înţelegerea fenomenelor şi a noţiunilor din fizică
5. înţelegerea regulilor de limbă
6. utilizarea corectă a limbii germane
7. utilizarea termenilor de specialitate în limba
germană
8. utilizarea / aplicarea noţiunilor de fizică în
realizarea sarcinilor de lucru
9. utilizarea materialelor şi mijloacelor puse la
dispoziţie (truse, dicţionare etc.)
10. colaborarea în grup
11. nu am avut dificultăţi

Distribuţia procentuală a dificultăţilor menţionate, raportate la numărul total de elevi,
este următoarea: 25% au dificultăţi de înţelegere a termenilor de specialitate; 15% cu
utilizarea termenilor de specialitate în limba germană în discuţii; 11% au dificultăţi în
înţelegerea textelor, 9% au dificultăţi cu mesajul vorbit în limba germană şi 9% cu
înţelegerea fizicii; alte dificultăţi înregistrează procente reduse; aproximativ 7% nu au
avut dificultăţi.
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Fig. 24. Modul în care elevii depăşesc dificultăţile întâlnite în proiect, repartiţie procentuală

Pentru depăşirea dificultăţilor, elevii cer frecvent ajutorul profesorului (73%) sau pe al
unui coleg (49%), unii caută informaţii şi se descurcă singuri (37%), iar o parte dintre
copii apelează la o persoană din afara şcolii (8%).
Profesorul rămâne persoana de referinţă pentru acordarea ajutorului, dar se
remarcă un procent destul de ridicat al celor care apelează la colegi şi al celor care
încearcă să câştige în autonomie, făcând efortul de a se descurca pe cont propriu.
Adesea sunt folosite în acest scop dicţionare şi materiale ajutătoare online. Ajutorul
primit din partea profesorilor şi colegilor, subliniat şi în cadrul interviurilor de grup cu
elevii, a condus la percepţia că „nu am avut nicio problemă care să rămână
nerezolvată sau să ne supere.” (Focus grup elevi, Brăila)
„Dificultăţile au fost legate mai ales de limba germană, nu de fizică. Experimentele nu
erau dificile, erau logice şi d-na M. le explica bine. Chiar dacă la început ni se păreau
complicate, la sfârşitul orei le înţelegeam cu toţii. Şi dacă n-a fi înţeles cineva, îi
explica (nb. din nou).” (Focus grup elevi, Constanţa)
„A fost mai uşor şi mai interesant să lucrăm în echipă, decât dacă am fi lucrat
individual. Dacă făceam o greşeală, unul dintre colegi putea observa şi putea să ne
corecteze şi să ne ajute, dacă nu reuşeam.” (Focus grup elevi, Galaţi)
Ajutorul din afara şcolii vine în principal de la familie, pentru activităţile practice pe
care copiii le realizează acasă (pregătirea materialelor necesare pentru
experimente), dar şi din partea altor persoane, care îi sprijină la achiziţiile de limbă
germană (în condiţiile unor efective numeroase de elevi sau în cele speciale ale
transferării unor elevi de la o şcoală la alta).
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3.4. Impactul proiectului
La acest capitol, ne propunem ca, pe baza răspunsurilor oferite de subiecţii
investigaţi, să răspundem, în esenţă, la două mari chestiuni. Mai întâi: care au fost,
în acest punct temporal, după câţiva ani de derulare a proiectului Un laborator de
fizică şi limba germană, câştigurile educaţionale care se pot contabiliza la nivelul
actorilor implicaţi, sub diferite roluri, în desfăşurarea acestuia (elevi, cadre didactice,
foşti sau actuali directori, şcoala, în ansamblu), cu ce beneficii au rămas sau rămân
aceştia în urma experienţei parcurse. În al doilea rând, care este percepţia aceloraşi
beneficiari asupra premiselor de menţinere şi de dezvoltare a proiectului şi în viitor.
3.4.1. Nivel de satisfacţie, tipuri de beneficii obţinute
•

Opinii exprimate de profesori şi directori

Interviurile individuale sau de grup cu profesorii de limba germană şi de fizică activi
în proiect, precum şi cu responsabilii de managementul unităţilor şcolare implicate,
au evidenţiat, pe ansamblu, un nivel de satisfacţie ridicat, pe alocuri cu note de
entuziasm nedisimulat (profesorii din Giurgiu vorbeau, de pildă, despre ”satisfacţii
profesionale imense”), relativ la însemnătatea experienţei proiectului Un laborator de
fizică şi limba germană. Satisfacţia exprimată este percepută din punct de vedere al
propriei dezvoltări profesionale, ca avantaj instituţional şi, nu în ultimul rând, din
punct de vedere al profitului educaţional atribuit elevilor.
Caracterizarea generală a experienţei acestui proiect de către cadrele didactice
sau managerii şcolilor, atunci când au fost întrebaţi despre percepţia lor de
ansamblu, a fost realizată în termenii următori, pe care i-am grupat în patru mari
categorii:
-

pozitivă (bună, benefică, plăcută);
utilă (interesantă, constructivă, „un plus”);
provocatoare (nouă, inedită, deosebită, unică);
dificilă.

Detalierea şi argumentarea acestor formule sintetice de definire a impactului se
regăseşte în dezvoltarea tipurilor de beneficii obţinute în urma participării la
activităţile proiectului.
Pentru profesori, aşa cum ei înşişi mărturisesc, proiectul a fost deosebit de util,
pentru că a însemnat, înainte de toate, un prilej de dezvoltare profesională, de
formare şi perfecţionare, de îmbogăţire a experienţei şi, mai ales, de lărgire a
orizonturilor profesionale către direcţii neexplorate până în acel moment, iar prin
aceasta, şi o sursă de motivare foarte puternică pentru susţinerea implicării în
activităţile acestui curs sau cerc.
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„Participarea la activităţi de formare devine adesea o răsplată în sine, după ce
descoperă că acestea au un caracter practic şi interesant. La început sunt reţinuţi, în
special cei de alte specialităţi, pentru că au o imagine falsă despre formări, îşi
închipuie că sunt nişte prelegeri plicticoase, şi atunci când descoperă că învaţă
lucruri care chiar îi ajută în activitatea din clasă, că învaţă practic, exersând, făcând
un schimb real de experienţă, permanent, aceste activităţi devin atrăgătoare şi
motivante în sine”. (Interviu individual inspector, Prahova)
Cadrele didactice participante au apreciat faptul că li s-au oferit, de către Institutul
Goethe, cursuri şi seminare de formare gratuite atât pentru limba germană, cât şi
pentru CLIL; vizite de studiu în Germania pentru a vedea în mod direct cum sunt
implementate programe CLIL; întâlniri profesionale şi schimburi de experienţă cu
colegi din alte judeţe; acces la resurse metodice deosebite (cursuri, ghiduri). În
acestea, cadrele didactice au aflat o reală oportunitate de a învăţa nu numai lucruri
noi legate de propria specialitate (germană, respectiv fizică/chimie), din specialitatea
complementară din proiect, ci, mai ales, de ordin metodic/didactic, unde noutăţile au
avut un caracter pedagogic provocator şi aproape ”revoluţionar” în raport cu practicile
cu care erau obişnuiţi.
Pentru profesorii de fizică implicaţi în proiect, un prim câştig al cursurilor de formare îl
constituie posibilitatea de a învăţa limba germană, de cele mai multe ori, de la
zero, ajungând până la nivelurile A2-B2, prin participarea la cursurile finanţate de
Institutul Goethe şi stimularea de a învăţa mai departe această limbă.
Pentru profesorii de limba germană, formarea din cadrul proiectului s-a concretizat,
în primul rând, prin îmbogăţirea cunoştinţelor lingvistice cu vocabularul
ştiinţific/tehnic, dar şi prin accesul la metode didactice noi, precum şi prin
reactualizarea unor noţiuni de fizică.
Un alt aspect recurent care se detaşează cu pregnanţă din mai multe răspunsuri ale
profesorilor şi directorilor intervievaţi este ideea de ”altceva”, de un demers ”altfel”,
adică deschiderea unei perspective didactice inovatoare şi inedite, accesul la o
paradigmă cu totul diferită a predării / învăţării fizicii / chimiei – cu focus pe
partea practică – chiar şi a modului de a realiza experimente la clasă, de a utiliza
aparatura / instrumentele de laborator, de predare integrată, interdisciplinară, pe
specificul CLIL. Formările oferite de organizatorii proiectului au fost considerate de
către beneficiarii săi ca prilejuri esenţiale pentru însuşirea unei alte viziuni despre
predarea fizicii / chimiei sau pentru predarea integrată a DNL împreună cu limba
germană. Unul dintre efectele cele mai puternice ale sesiunilor de formare a
profesorilor este că a impulsionat predarea fizicii cu un mai mare accent pe latura
experimentală şi ca demers centrat pe ideea de simplificare metodologică şi de
utilitate.
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„În timpul cursurilor de perfecţionare la care am participat împreună cu doamna M. aşa a fost situaţia - pentru profesorii de fizică a fost o provocare chiar această
abordare diferită a fizicii. Aproape niciunul nu ştia să simplifice lucrurile, în aşa fel
încât să nu se mai ajungă la probleme - formulă şi probleme. Niciunul nu înţelegea:
cum, aşa puţin?!? Câteodată, ce-i puţin este mai mult decât ce este prea mult.
Pentru profesorii de fizică chiar cursurile respective de perfecţionare au fost un mare
atu. Au văzut că lucrurile simple pot fi mai importante decât lucrurile alea foarte
complicate, pe care le cer de la copii. Este necesar ca întâi să-şi simplifice ei
modalitatea de a gândi şi să accepte că nu trebuie să ţintească la ce este cel mai
complicat”. (Focus grup profesori, Constanţa)
Profesorii socotesc că proiectul a jucat pentru ei un rol stimulativ, motivant, pentru
a ieşi din rutină, a veni în întâmpinarea nevoilor şi cerinţelor elevilor, a se lăsa
antrenaţi şi mobilizaţi de curiozitatea acestora, a-şi menţine spiritul viu, dinamic,
deschis la nou, după cum atestă câteva dintre răspunsurile culese prin interviurile de
grup cu profesorii.
„Beneficiul este formarea noastră profesională, evitarea rutinei şi a plictiselii.” (Focus
grup profesori, Giurgiu).
„Vin în clasă şi ei mă inspiră. Nu este ceva regizat dinainte, prin întrebările pe care
mi le pun copiii, mă determină să le spun şi mai mult. Curiozitatea lor ne stârneşte şi
pe noi şi ne menţine în formă. Apare la ei motivaţia, care ne motivează, ne
mobilizează şi pe noi”. (Focus grup profesori, Ploieşti)
„Sunt o fire activă, îmi doresc tot timpul să am de lucru mai mult şi să mă
perfecţionez continuu, să fiu la zi cu aceste metode şi mijloace moderne, ce le pot
folosi în vederea unui demers didactic activ, acceptat de copii. La momentul de faţă,
tânăra generaţie are cu totul alte pretenţii de la dascălii ei”. (Focus grup profesori,
Ploieşti)
Profesorii declară că, graţie modului de lucru specific orelor CLIL, s-au bucurat să
poată dispune de mai mult timp şi de mai multă libertate pentru a-şi realiza orele
într-un mod mai apropiat de propriile aspiraţii (”să fac lucrurile aşa cum simţeam
eu”), să acorde mai mult timp elevilor şi aprofundării temelor care nu se pot dezvolta
suficient la orele obişnuite (din cauza încorsetărilor şi a rigorilor programei de studiu),
să beneficieze de condiţiile necesare pentru a lega teoria de practica din viaţa de zi
cu zi, pentru a scoate în evidenţă relevanţa concretă a cunoştinţelor:
„La orele acestea am putut să-mi aleg temele, subiectele, am putut să mă mulez mai
bine pe dorinţele elevilor, faţă de orele obişnuite, unde nu avem prea multă libertate
de mişcare”. (Focus grup profesori, Brăila)
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„A fost o experienţă nouă pentru noi, dar şi pentru copii, fac altceva decât în cadrul
unei ore tradiţionale. Mai ales la clasele mari este o diferenţă mare între ce se
întâmplă la orele de fizică şi la orele de curs opţional, pentru că acolo avem o
programă (nb. aglomerată), o teorie pe care trebuie s-o parcurgem într-un anumit fel,
pe când aici noi am încercat să alegem teme în care totul să pară o joacă pentru ei,
să le facă plăcere. Altfel n-ar mai fi altceva...” (Focus grup profesori, Giurgiu)
„Problema pe care ar trebui să ne-o punem este de ce există această diferenţă atât
de mare între orele de fizică şi cele de fizică în limba germană, pentru că n-ar trebui
să fie aşa. Suntem aceiaşi profesori, ne comportăm la fel. Doar că atunci când eşti
constrâns să predai un anumit volum de informaţii, n-ai posibilitatea să alegi, să
selectezi”. (Focus grup profesori, Giurgiu)
Un alt câştig al proiectului este unul care ţine şi de o împrospătare a culturii
organizaţiei şcolare cu o componentă mai puţin caracteristică şcolilor româneşti, dar
foarte necesară unei şcoli moderne, şi anume promovarea spiritului de echipă, de
colaborare între profesorii din aceeaşi unitate, nevoiţi să se sprijine reciproc, fie
că au lucrat în tandem (unde a fost cazul), fie că au construit lecţiile împreună la
început, fie că doar şi-au oferit consultanţă unul altuia (în special cei de limba
germană celor de fizică / chimie):
„Profesorii învaţă să colaboreze, să lucreze în echipă, ceea ce în învăţământul
românesc nu este foarte răspândit. Este nevoie de cei doi profesori pentru o
perioadă destul de lungă, cel puţin la început, până când cel de specialitate
stăpâneşte limba suficient. În practică, în diverse şcoli s-a mers pe diverse modele.
Chiar team-teaching, la modul de a fi ambii în acelaşi timp în clasă, se întâmplă mai
rar. Este dificil, pentru că, practic, nu sunt plătiţi. Dacă s-ar schimba ceva la nivel
legislativ… dar este dificil, ştiu, e chestie de fonduri… Dar un fel de team-teaching se
face şi aici în sensul că ei colaborează în faza de elaborare a programei şi a
materialelor de lecţie”. (Interviu individual inspector, Prahova).
Un alt beneficiu declarat de către unii dintre profesorii angrenaţi în proiect este cel de
dezvoltare personală – uneori cu accent pe caracterul de ”provocare”, în sensul
unei sarcini dificile, dar stimulative şi inspiratoare, a unei experienţe noi de natură a
solicita major resursele motivaţional-volitive ale personalităţii pentru depăşirea unor
limite personale şi / sau pentru a-şi demonstra valoarea sau anumite resurse
potenţiale neexploatate. În acest sens, un cadru didactic se exprimă:
„Am vrut să-mi demonstrez mie că pot face ceva nou, chiar dacă am o vârstă destul
de înaintată, chiar dacă a trebuit să mai plec de acasă.... Era ceva nou şi am vrut să
văd cum mă descurc”. (Focus grup profesori, Prahova).
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De asemenea, un profit psiho-social a fost cel de a oferi un cadru optim de
cunoaştere reciprocă, de consolidare a legăturilor intererpersonale şi pentru
schimburi de experienţe interesante ale profesorilor din judeţe diferite, participanţi la
proiect.
„Şi pe noi, ca profesori de fizică şi de germană, ne-a apropiat chestia asta [proiectul],
că A.S. ne-a creat cursuri de formare cam de trei ori pe an şi ne invita, înainte să
înceapă şcoala, câte o săptămână, pe la Eforie Nord şi vorbeam despre ce facem,
cum să facem, ce să pregătim..., cursuri de germană, ne-a mai invitat într-o iarnă la
Berlin... Ei, invitându-ne acolo şi deschizând diverse teme de discuţie, ne-a făcut şi
pe noi să ne cunoaştem, să ne apropiem... am reuşit să facem un grup şi acum
suntem afectaţi când se întâmplă un necaz din ăsta destul de dureros [decesul
profesoarei de la Constanţa]”. (Interviu director, Galaţi)
Avantajele pentru şcoală ale implicării în proiect, în opinia directorilor şi a
profesorilor participanţi, sunt următoarele:
-

dotarea laboratorului de fizică cu truse de instrumente moderne pentru fiecare
modul tematic, considerate materiale didactice deosebit de utile;

-

creşterea prestigiului şcolii, văzut ca un câştig semnificativ de vizibilitate în
cadrul comunităţii educaţionale şi locale: ”Unitatea şcolară a beneficiat de
vizibilitate reflectată în presă, publicitate specifică dezvoltării de proiecte
internaţionale”. (Interviu director, Brăila)

-

diversificarea ofertei şcolare şi atragerea elevilor către studiul limbii germane –
Laboratorul de fizică şi limba germană constituind un punct forte în atragerea
înscrierii elevilor în şcoala respectivă; un număr mai mare de copii care vin
către acea şcoală datorită avantajului unei limbi străine în plus, socotită
importantă pentru viitorul profesional al copiilor (poate mai importantă decât
altele, având în vedere piaţa muncii din Europa):

„Părinţii sunt foarte încântaţi de proiecte care implică şi limbă străină, pentru că au
înţeles că limba străină este un ajutor mai departe pentru copiii lor: o limbă străină
aduce un plus, indiferent ce ai face. Şcoala a câştigat copii, material didactic şi
profesori mai bine pregătiţi. Este un plus şi pentru şcoală”. (Focus grup profesori,
Constanţa)
„Elevii noştri sunt chiar buni, îşi doresc, ştiu că le foloseşte, au deschidere, plecăm
de la ideea că deja doua limbi străine sunt puţine” (Interviu director, Brăila)
-

deschiderea către CLIL, către inter- şi trans-disciplinaritate, care reprezintă
„viitorul învăţământului, idei pe care cred că se va merge în Europa: „să poţi
să exprimi cunoştinţele şi într-o altă limbă. Mă bucur că suntem printre
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pionierii din România din acest punct de vedere.” (Focus grup profesori,
Giurgiu)
-

implicarea părinţilor în activităţile proiectului.

Beneficiile pentru elevi ale participării la cursul / cercul de Fizică şi limbă germană,
din punctul de vedere al cadrelor didactice intervievate, ar putea fi sintetizate în
următoarea enumerare:
-

copiilor le plac experimentele, activităţile practice, lucrul pe proiecte, în grupe,
le este stimulată dorinţa de descoperire şi spiritul activ; conţinuturile sunt mai
atractive pentru ei şi îi ajută să se apropie de Fizică, dar şi de Limba germană;

-

creşterea motivaţiei învăţării la cele două obiecte de studiu; învăţarea se face,
în cele mai multe cazuri, din plăcere, fără stres, fiind o materie opţională, la
care, de regulă, nu se dau teste, evaluarea este mai lejeră, iar interesul creşte
şi se răsfrânge şi asupra orelor de curs din trunchiul comun;

-

antrenarea educativă a curiozităţii, dezvoltarea creativităţii, a gândirii:

„Le dezvoltă elevilor gândirea un pic altfel, învaţă să facă corelaţii. Chiar dacă nu
înţeleg fiecare cuvânt, ajung să înţeleagă sintagma. Chiar dacă nu pot să
răspundă, ajung să înţeleagă ce vrei de la ei şi reacţionează. Le ceream să
măsoare clasa. Nu ştiau toate cuvintele, dar totuşi porneau să facă ce li se cerea.
Asta înseamnă că mintea înregistrează şi sedimentează nişte termeni, care vor ieşi
la suprafaţă prin vorbire cândva, când vor avea nevoie”. (Focus grup profesori,
Constanţa)
„Le dezvoltă gândirea şi este un atu pentru anul următor, când studiază fizica şi ei
deja ştiu anumite lucruri: fenomenele, legile fizicii, unităţi de măsură ş.a. La clasa a
V-a pot să înveţe atunci alte lucruri, să rezolve probleme, să facă lucruri mai
complexe”. (Focus grup profesori, Constanţa)
-

dezvoltarea competenţelor sociale, a abilităţilor de lucru în echipă, a cooperării
între colegi;

-

punerea în valoare a spiritului de competiţie şi a dorinţei de afirmare, de
”măsurare a forţelor” cu alţi elevi în concursurile interşcolare din cadrul
săptămânii Şcoala Altfel, „Experimente altfel”;

-

dezvoltarea îndemânării, a abilităţilor practice;

-

trezirea deschiderii pentru limba germană, văzută ca „un mare plus”, pentru că
îi ajută mai târziu, „indiferent ce ar face”, mulţi dintre ei intenţionând sau cel
puţin considerându-se că au şansa de a-şi continua studiile sau / şi de a lucra
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în domenii de vârf într-o ţară vorbitoare de limbă germană. În unele colegii,
deja există o promoţie de absolvenţi care au frecventat acest curs şi care au
ajuns apoi studenţi în Germania sau Austria, profesorii considerând că reuşita
lor se datorează şi participării la acest proiect.
-

dezvoltarea competenţelor lingvistice pentru limba germană - au avut achiziţii
în plus faţă de ce se face standard ca nivel de limbă, ”un câştig la nivelul
limbii, pentru că au fost nevoiţi să înveţe termeni ştiinţifici, pe care altfel nu i-ar
fi învăţat, la ora de limba germană” (Focus grup profesori, Brăila);

-

pentru cei care au făcut acest curs în clasa a V-a, a anticipat foarte multe
cunoştinţe de fizică din clasa a VI-a, pregătind, familiarizând şi facilitând
înţelegerea şi însuşirea cunoştinţelor de la orele obişnuite de fizică;

-

îmbunătăţirea performanţelor la olimpiadele de fizică, rezultate mult mai bune
în clasele care au făcut Laboratorul de fizică şi limba germană din clasa a V-a;

-

avantajul experienţei învăţării în regim bilingv şi a îmbinării disciplinelor:

„Interacţiunea [este] foarte puternică între limbă şi experimentul de la fizică, au
învăţat prin experiment: vorbeau ceea ce vedeau şi vedeau ceea ce verbalizau”.
(Focus grup profesori, Brăila)
-

competenţele, cunoştinţele şi abilităţile dobândite în urma participării la proiect
au fost / sunt transferate şi în alte contexte de învăţare şi de viaţă, le sunt
folositoare în viaţa reală:

„Un alt avantaj pentru copii: mai târziu, la liceu, le vine mult mai uşor să înveţe
geografia, istoria Germaniei cu profesori nativi nemţi, care nu vorbesc deloc
româna, totul în limba germană, pentru că au mai trecut cândva printr-o experienţă
similară şi ştiu ce înseamnă să înveţi anumite cuvinte în contextul unei realităţi
palpabile, şi nu rupte din context.” (Focus grup profesori, Constanţa).

•

Opinii exprimate de elevi

Răspunsurile elevilor investigaţi au reliefat aspectele pe care ei le conştientizează ca
reprezentând beneficii ale frecventării acestui curs / cerc:
-

învăţarea unor lucruri noi, îmbogăţirea cunoştinţelor la două discipline
distincte, în mod simultan;

-

orele de curs opţional / de cerc au reprezentat un real ajutor pentru ora de
fizică, ca pregătire pentru fizica de clasa a VI-a / pentru chimia de clasa a
VII-a (unde e cazul), ca familiarizare prealabilă cu noţiunile, deosebit de utilă
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pentru a crea ancorele utile cunoştinţelor pe care aveau să le înveţe ulterior la
orele de curs; această influenţă pozitivă s-a concretizat adesea în rezultate
mai bune la ora de fizică, respectiv la ora de limba germană;
-

posibilitatea aprofundării şi a înţelegerii mai temeinice pe cale experimentală
a unor teme teoretice de la orele de fizică, posibilitatea de a memora mai uşor
chiar de a li se trezi interesul pentru fizică, până şi elevilor mai slab motivaţi:

„Cred că am învăţat mult mai mult din experiment, poate unii colegi nu erau atenţi
în timp ce erau predate definiţii şi toate teoriile scrise pe tablă, dar experimentele îi
interesau destul de mult. Vedeau cum: uite, colegul meu a legat două fire şi se
aprinde becul. Până la urmă e ceva!” (Focus grup elevi, Brăila)
-

orele de curs opţional / cerc au însemnat un ajutor pentru înţelegerea şi
rezolvarea unor probleme practice din viaţa de zi cu zi, le-au dat posibilitatea
de a-şi explica fenomene din natură şi de a învăţa lucruri utile pentru viaţă;

-

acomodarea mai facilă cu limba germană şi creşterea motivaţiei pentru
învăţarea ei, chiar şi la cei care nu aveau înclinaţie către această limbă;

-

prin cunoaşterea mai bună a limbii germane (inclusiv cu termeni de
specialitate), conştientizarea dobândirii unei posibilităţi sporite de acces şi a
unor avantaje de eligibilitate în viitor, în intenţia parcurgerii unor rute
academice şi / sau profesionale internaţionale;

„Combinând fizica şi germana, este foarte bine pentru cei care vor să devină
medici, pentru că la medicină îţi trebuie şi puţină fizică. Dacă vor să studieze în
străinătate, se pot duce în Germania, unde sunt foarte multe facultăţi de medicină
şi ajută pentru viitor foarte mult”. (Focus grup elevi, Galaţi)
-

dezvoltarea creativităţii, a abilităţilor de lucru practic, a îndemânării;

-

dezvoltarea gândirii logice şi a abilităţilor de rezolvare de probleme;

-

dezvoltarea competenţelor sociale, de comunicare, de cunoaştere
interpersonală şi de cooperare, a unor aspecte care ţin de inteligenţa
socială şi emoţională (asertivitatea, comunicarea în public, depăşirea
timidităţii, modul de a lucra eficient în echipă, rezolvarea conflictelor,
întrajutorarea, competitivitatea, acceptarea diferenţelor, simţul umorului);

-

Unii dintre elevi (cei care au fost prima „promoţie” a proiectului la Colegiul
Naţional „Gh.M. Murgoci” din Brăila) pun un accent cu totul deosebit pe
beneficiile psiho-sociale ale participării la acest proiect, în special
datorită concursurilor şi excursiilor pedagogice, deosebit de stimulative,
derulate în primii ani în cadrul Şcolii Altfel. Chiar dacă majoritatea sunt la un
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nivel de excelenţă din punct de vedere al performanţelor intelectuale, al
rezultatelor la disciplinele şcolare, inclusiv la olimpiade, principala realizare o
consideră a fi cea legată de dezvoltarea personală şi intercunoaştere, de
legarea unor relaţii de prietenie foarte solide, de climatul de unitate a clasei şi
de maturizarea emoţională.
„Nu au contat rezultatele, cât a contat munca în echipă, să facem un proiect foarte
bun. Acesta e cel mai important rezultat”. (Focus grup elevi, Brăila)
„În fond, poate alte lucruri se vor pierde, poate n-o să mai ştim să facem nu ştiu ce
ecuaţie, dar ce a rămas pentru noi e important. (...) Participarea în aceste proiecte
şi lucrul în echipă a întărit foarte mult relaţiile dintre noi, ne-a făcut foarte uniţi. Şi la
şcoală, dar mai ales în concursuri, ne susţineam foarte mult unii pe alţii”.(idem)
„Consider că nu am învăţat doar fizică şi germană, ci ne-am cunoscut şi pe noi. A
avut un mare impact şi asupra moralului nostru, nu doar asupra învăţării fizicii şi
germanei”. (idem)
„Am învăţat să lucrăm în echipă, să ne înţelegem între noi, să cooperăm ca să ne
rezolvăm problemele şi să nu ne certăm. Trebuia să colaborăm ca să iasă bine
proiectele. (...) Proiectele astea ne-au ajutat să înţelegem că şi pentru viitor, poate
va fi nevoie să lucrăm în echipă şi trebuie să ştim cum să lucrăm împreună pentru
a ieşi ceva bun”. (idem)
„Pe lângă rezultatele la fizică, cel mai mult a contat dezvoltarea noastră personală.
În clasa a V-a eram foarte timizi, acum am ajuns să ne putem spune orice şi avem
încredere mare cu orice coleg de clasă”. (idem)
„Cred că suntem mult mai maturi decât alţi copii de vârsta noastră. Suntem mai
uniţi decât alte clase, pentru că de mici am învăţat cum să colaborăm”. (idem)
-

Unele competenţe de acest fel au fost deja extrapolate şi valorificate în alte
contexte şcolare sau extracurriculare, cum ar fi cele de exprimare în public
a unor idei, de prezentare argumentată a unui proiect propriu.

-

Amintiri frumoase şi experienţe personale de neuitat, rezultate din
participarea la un curs cu participare liberă (opţională sau facultativă), lipsit de
constrângerile unei ore obişnuite, dar oferind situaţii şi experienţe de învăţare
nonformale şi informale inedite, precum şi climatul relaxat, destins şi agreabil,
specific unor activităţi recreative.
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3.4.2. Motivaţia cu privire la continuarea activităţilor proiectului
•

Opiniile profesorilor şi ale directorilor

Dorinţa de continuare şi chiar de dezvoltare a proiectului Laborator de fizică şi limba
germană este prezentă la majoritatea cadrelor didactice implicate şi a directorilor
respectivelor instituţii. Motivaţia există, de regulă, la mai toţi actorii implicaţi,
invocându-se beneficiile indubitabile pe mai multe planuri şi gradul înalt de satisfacţie
a elevilor şi a părinţilor. Se aduc însă diverse „amendamente”/ condiţii sau se invocă
existenţa unor impedimente, blocaje, în unele cazuri sugerându-se diverse soluţii de
remediere, făcându-se propuneri de asigurare a sustenabilităţii proiectului.
Unii profesori, intraţi în proiect mai recent s-au izbit de diferite probleme şi nu au
beneficiat de programele de formare, de vizitele de studiu; ei ar avea nevoie de
continuarea susţinerii, pentru a face faţă provocărilor.
Se intenţionează sau se propune, la nivelul conducerii mai multor unităţi şcolare,
extinderea proiectului şi pentru alte discipline (matematică, informatică, chimie,
biologie, geografie etc.) sau folosind şi alte limbi străine.
Se are în vedere în unele şcoli introducerea cursului Laborator de fizică şi limba
germană în planul de şcolarizare, ca opţional integrat, de anul şcolar viitor, acolo
unde activităţile s-au desfăşurat până acum sub formă de club / cerc.
Se pune problema extinderii proiectului şi la nivel liceal în unele şcoli unde acesta s-a
derulat până acum numai la nivel gimnazial, cel puţin pentru anumite profile, unde se
consideră necesar.
Este de menţionat şi faptul că a fost exprimată condiţionarea menţinerii cursului de
existenţa „cererii” din partea elevilor şi părinţilor, care, la rândul ei, este generată de
rezultatele pozitive, în general indirecte, transmise apoi mai departe, la nivel informal,
şi promoţiilor următoare.
Directorii şi profesorii implicaţi în proiect au identificat următoarele dificultăţi,
blocaje şi limitări în calea asigurării unei continuităţi de succes a desfăşurării
Laboratorului în anii viitori:
-

problema financiară / a normării profesorilor care predau un curs facultativ
(în regim de voluntariat, ca activitate benevolă, unde se contează exclusiv pe
motivaţia intrinsecă a cadrului didactic, dar care, în absenţa unei
recompensări financiare minimale sau decente, slăbeşte cu timpul); lipsa
fondurilor necesare pentru a organiza periodic concursuri, excursii, serbări cu
premii, care şi-au dovedit în anii trecuţi (susţinute / finanţate de Institutul
Goethe) rolul stimulativ esenţial şi beneficiile educaţionale nete pentru copiii
participanţi;
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-

numărul limitat (foarte mic) de opţionale permis şi concurenţa pe care o
fac propuneri de cursuri mai „pragmatice”; se deplânge statutul ingrat din
sistemul nostru curricular al disciplinei opţionale (problema falsului caracter
opţional al... „opţionalului”) – unde „majoritatea alege”, iar părinţii au cuvântul
cel mai important de spus, influenţaţi, de conducerea şcolii, gândindu-se în
special la utilitatea concretă pentru succesul şcolar sau pentru dezvoltarea
profesională a elevului (interesul principal fiind pentru disciplinele de examen,
„importante”); această situaţie se traduce, de multe ori, prin participarea unor
elevi lipsiţi de interes real pentru ora respectivă;

-

numărul mare de copii cu care se lucrează;

-

în unele şcoli, lipsa unui cadru didactic auxiliar (laborant) care să sprijine
profesorul în susţinerea lecţiilor experimentale;

-

în unele şcoli, insuficienta susţinere a proiectului din partea direcţiunii:

„Uneori cu unii directori stabileam ceva, iar apoi se întâmpla altceva. Contează
relaţia dintre conducerea şcolii şi profesorii implicaţi în proiect. (...) Au fost şi foarte
multe activităţi în care au fost invitaţi cei din conducerea şcolilor şi s-a căutat să fie
motivaţi şi ei, să descopere pe această cale că este un lucru cu sens. Sunt şi
situaţii unde a fost foarte dificil, fiind vorba de aspecte interpersonale, chestiuni la
nivel personal. Acestea nu se pot rezolva prea uşor”. (Interviu inspector, Prahova)
-

în unele şcoli, numărul insuficient al cadrelor didactice calificate pentru
limba germană, care să poată susţine proiectul;

-

situaţia specială a decesului doamnei directoare, profesoară de fizică,
implicată puternic în proiect, care nu a putut fi înlocuită cu acelaşi succes,
negăsindu-se un cadru didactic titular care să preia şi opţionalul odată cu
orele de fizică;

-

în unele situaţii, slăbirea motivaţiei elevilor din cauza încetării concursurilor
interşcolare Experimente altfel;

„Pierderea competitivităţii este un minus pe care îl simt. Şi, practic, a rămas cursul
de Fizică şi germană fără finalizarea aia, fără punctul lui maxim, care era
sărbătoarea asta în care se desfăşura o competiţie între elevi. (Interviu director,
Galaţi).
În urma confruntării cu aceste dificultăţi şi impasuri, s-au conturat, din partea
profesorilor şi directorilor intervievaţi, mai multe propuneri pentru depăşirea
blocajelor care stau în calea sustenabilităţii sau eficacităţii proiectului:
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-

Elevii pot fi foarte bine motivaţi prin suscitarea deopotrivă a spiritului de
competiţie şi a celui de cooperare. Concursurile pe echipe/pe grupe s-au
dovedit deosebit de emulative şi ar trebui menţinute sau revitalizate.

„Eu cred că nici Goethe Institut nu ar avea de pierdut dacă ar face lucrul ăsta în
continuare, dacă ar investi în astfel de concursuri. Pentru ziua Z elevii ştiau că
trebuie să se pregătească. După ce ei realizau podul de hârtie sau avionul, ei
trebuiau să facă un raport tehnic în limba germană, în care să prezinte ce au lucrat.
Deci era o dată partea tehnică şi apoi partea de limbă”. (Interviu director, Galaţi)
-

s-a propus ca Institutul Goethe să organizeze o excursie de studiu în
Germania pentru elevi, parţial finanţată, cu scop educaţional;

-

menţinerea întâlnirilor de lucru pentru schimburile de experienţă;

-

propunerea unor formule de recompensare academică a profesorilor pentru
motivarea implicării lor mai departe în proiect, de exemplu prin accesul la
activităţi de formare profesională;

„Ar merita menţinută experienţa CLIL şi să se transforme într-o tradiţie şi să găsim
forme comune de susţinere. Dacă Institutul Goethe nu mai are posibilităţi financiare
la acelaşi nivel, să găsim o formulă, în colaborare cu Asociaţia profesorilor de limba
germană şi, eventual, în colaborare cu asociaţiile profesorilor de fizică / chimie,
pentru a disemina aceste lucruri şi pentru a-i motiva în continuare pe profesori.
Simplul fapt că pot participa în continuare la cursuri de formare, la seminarii, la
conferinţe ar ajuta”. (Interviu inspector, Prahova).
-

•

Exercitarea unui tip de „lobby” pentru introducerea modelului CLIL la nivel
instituţional, sistemic, prin noul regulament al claselor bilingve si intensive, în
curs de elaborare la Ministerul Educaţiei, care ar putea să cunoască o
flexibilizare şi să extindă formatul bilingv pentru a cuprinde şi clasele CLIL.

Opiniile elevilor despre continuarea participării la proiect

O largă majoritate, de aproape trei sferturi dintre elevii chestionaţi (73,86%) care au
frecventat sau continuă să frecventeze cursul / cercul Un laborator de fizică şi limba
germană declară că îşi doresc să participe mai departe la activităţile proiectului.
Circa unul din 10 elevi care au răspuns la chestionar nu îşi mai doreşte să continue
frecventarea acestuia, în vreme ce 14,45% dintre elevi sunt indecişi în ceea ce
priveşte continuarea participării la proiect.
Printre motivele cel mai des invocate în favoarea dorinţei de a urma şi în anul şcolar
următor acelaşi curs se numără: caracterul interesant al activităţilor, utilitatea
acestora, caracterul diferit şi nou al proiectului, precum şi natura distractivă,
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amuzantă a acestui tip de ore. Răspunsurile se mai referă la beneficiile aduse de
învăţarea limbii germane şi de avantajele înţelegerii mai bune a fenomenelor din
fizică, dintre care unii particularizează apreciind dimensiunea eminamente
experimentală a lecţiilor. Câteva răspunsuri motivează dorinţa de menţinere a
cursului pentru caracterul interactiv al situaţiilor de învăţare, în vreme ce alţi elevi
se referă la satisfacţiile generate de munca în echipă şi de dezvoltarea relaţiilor
de colaborare între colegi. Dintre cei care au răspuns negativ, majoritatea au
invocat argumentul programului încărcat, al lipsei de timp care să poată fi investit
în prezenţa mai departe la un asemenea proiect (în special pentru cei care trec în
clasa a VIII-a).
În investigarea opiniilor prin interviu de grup, răspunsurile converg în aceeaşi
direcţie, cunoscând doar un grad uşor mai ridicat de rafinare a argumentaţiei şi o
modalitate mai expresivă şi mai nuanţată de manifestare a acordului sau
dezacordului. Nivelul crescut de satisfacţie provocat de conţinutul, dar mai ales de
modul de desfăşurare a orelor de Fizică şi limba germană se traduce, firesc, şi într-o
motivaţie înaltă de a persevera în alegerea acestui curs / cerc.
Anumite grupuri de elevi (de exemplu, cel de la Colegiul Naţional „Gh. M. Murgoci”
din Brăila) au arătat spontan chiar un vădit entuziasm cu privire la posibilitatea
reluării cursului şi la nivel liceal, unii dintre ei insistând chiar pentru un număr mai
mare de ore, pentru o extindere a interdisciplinarităţii sau a predării bilingve şi la
nivelul altor discipline – însufleţirea lor fiind cel mai sigur indicator al reuşitei
proiectului. În alte locuri, unii elevi şi-au dezvăluit reţinerile sau idiosincraziile, tinzând
a-şi condiţiona acordul de a mai urma acelaşi curs de persoana profesorului care ar
urma să îl predea, de absenţa oricărei forme de evaluare formală sau chiar de
diminuarea ponderii competenţelor lingvistice în ora de laborator. Interesele,
afinităţile şi orientările particulare ale fiecărui elev nu aveau cum să nu influenţeze o
astfel de opţiune, mai ales la vârstele căutării cristalizării unei identităţi personale.
Justificarea dorinţei de continuitate se face, cel mai adesea, prin reiterarea
beneficiilor care ţin de:
-

profitul cognitiv datorat activităţilor experimentale derulate, care înlesnesc
înţelegerea mai bună a fizicii, elevii arătând că resimt lipsa ori insuficienţa
unor astfel de lecţii cu caracter mai practic şi mai legat de realitate şi în cadrul
celorlalte discipline / ore de studiu;

„Şi eu doresc să continui cu acest opţional pentru că mi se pare util şi interesant în
acelaşi timp. În afară de vocabularul în limba germană îmi dezvolt şi capacitatea de
a învăţa fizică prin proiecte. Prin proiecte, fizica se înţelege mult mai uşor,
fenomenele fizice sunt mai greu de înţeles prin pură teorie şi prin probleme, decât
prin ceva practic”. (Focus grup elevi, Giurgiu)
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„Eu rămân în liceu şi doresc să continui cu acest opţional, pentru că beneficiez în
primul rând de o oră în plus de fizică, o materie care mă interesează în mod special.
Pot înţelege mai bine fenomenele fizice prin experimentele realizate”. (Focus grup
elevi, Giurgiu)
-

utilitatea deţinerii unor cunoştinţe suplimentare de limba germană;

-

natura mai pronunţat ludică a activităţilor şi atmosfera mai puţin formalizată,
mult mai lejeră şi mai degajată a orelor de Laborator, degrevată de presiunea
evaluărilor stricte, a temelor şi a teoriilor obositoare, climat care facilitează şi
învăţarea, prin activarea motivaţiei intrinseci („învăţăm din plăcere”, „este
interesant şi distractiv”):

„Ne distrăm învăţând, cam asta e ideea, şi jucându-ne facem practică”. (Focus grup
elevi, Drobeta Turnu Severin)
„Da, este mai lejer, nu mi se dă temă decât foarte rar şi foarte puţin, dacă n-am
terminat fişa”. (Focus grup elevi, Constanţa)
„Da, pentru că este mai distractiv, ne ajută într-un fel să învăţăm mai repede şi mai
uşor, este mai pe înţelesul nostru”. (Focus grup elevi, Constanţa)
-

beneficiile psiho-emoţionale dobândite datorită lucrului în echipă şi a legării
unor relaţii de prietenie; de asemenea, datorită posibilităţii de a stabili o relaţie
mai apropiată cu profesorul, perceput într-o postură mult mai prietenească:

„Noi vrem să continuăm acest opţional pentru că este foarte interesant, lucrăm în
echipă, legăm prietenii cu copii, cu care până acum nu eram foarte buni prieteni.
Este bine să lucrezi în echipă, ies rezultate mult mai bune. Dacă sunt copii mai
puţini activi în echipă, poţi să-i motivezi şi pe ei, să ajungă să le placă şi lor”. (Focus
grup elevi, Giurgiu)
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4. CONCLUZII

Din descrierea succintă a unităţilor de învăţământ incluse în proiectul Un laborator de
fizică / chimie şi limba germană se desprinde profilul şcolilor care au fost preferate
în procesul de selecţie realizat de Institutul Goethe, în colaborare cu Ministerul
Educaţiei. S-au selectat şcoli cu următoarele trăsături comune:
• şcoli de elită, cu performanţe şcolare deosebite ale elevilor (vizibile prin
mediile obţinute de elevi la Evaluarea Naţională, promovabilitatea la examenul
de Bacalaureat, premii şi diplome obţinute la olimpiadele şcolare şi la diverse
alte competiţii organizate la nivel internaţional, naţional sau regional etc.);
• şcoli dotate cu laboratoare de ştiinţă şi cu deschiderea PDNL de a
desfăşura activităţi practice în aceste laboratoare;
• şcoli cu deschidere şi interes pentru promovarea limbilor moderne în
cadrul instituţional (unele dintre ele organizează examene de certificare,
recunoscută la nivel internaţional);
• şcoli cu o comunitate educaţională (profesori, elevi, părinţi) interesată de limba
germană, respectiv şcoli în care se predă limba germană;
• şcoli cu interes pentru inovare metodologică şi pentru experimentare;
• şcoli cu o echipă profesorală activă, inovativă, deschisă la cooperare,
dispusă a participa la stagii de formare / perfecţionare în metodologia CLIL şi
în domeniul limbii germane, dispuse de a lucra în reţea; s-a avut în vedere
asumarea învăţării limbii germane de PDNL, asumarea lucrului în echipă a
PLM şi PDNL şi disponibilitatea pentru formare în metodologia CLIL şi TBL;
• şcoli cu management performant: s-a avut în vedere deschiderea
manifestată de conducerea şcolii faţă de proiect, interesul pentru a asigura
sustenabilitatea proiectului.
Aceste şcoli, selectate prin competiţie naţională, au beneficiat de oferta proiectului
iniţiat de Institutul Goethe Bucureşti, finanţat prin fonduri ale Ministerului Afacerilor
Externe din Germania şi susţinut logistic de Ministerul Educaţiei din România.
Din acţiunile cu caracter fundamental (de „input”) pe care iniţiatorii proiectului le-au
derulat se pot desprinde câteva direcţii principale:
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• asigurarea cadrului legal de funcţionare a proiectului prin încheierea de
parteneriate instituţionale (cu MEN, cu şcolile partenere, cu ISE);
• formarea PDNL prin cursuri de limba germană;
• formarea pentru metodologia CLIL şi lucrul în echipă a PDNL şi PLM, în
sesiuni comune şi prin vizite de studiu în Germania; pentru formări s-a apelat
la experţi din România şi din Germania, ajungându-se la transfer de know-how
şi la adaptarea elementelor preluate la realităţile locale;
• susţinerea activităţilor CLIL derulate prin proiect: dotarea şcolilor cu truse
specifice pentru activităţi practice în laboratorul de fizică / chimie, cu literatură
de specialitate; susţinerea elaborării pe plan local a unor documente
curriculare şi materiale didactice necesare bunei derulări a activităţilor CLIL de
la clasă; susţinerea din 2013, anual, a concursului Experimente altfel, în
cadrul Săptămânii Altfel, a expoziţiilor pe teme ştiinţifice; susţinerea cu
expertiză în domeniile ştiinţelor şi limbii germane (on-line şi faţă în faţă), prin
seminarii, conferinţe, întâlniri comune; susţinerea colaborării şi a lucrului în
reţea;
• asigurarea vizibilităţii proiectului şi sensibilizarea decidenţilor, a altor membri
din comunităţile educaţionale respective, a opiniei publice pentru ştiinţe,
pentru limba germană şi pentru abordarea integrată a celor două discipline
vizate de proiect;
• asigurarea obiectivităţii şi a transparenţei în privinţa progresului înregistrat
şi a cheltuirii fondurilor: prin raportări periodice, prin evaluarea intermediară şi
prin cea finală.
Oferta de activităţi a proiectului a răspuns în mare măsură nevoilor elevilor, a
profesorilor şi, în ansamblu, a şcolilor implicate în proiect. Din perspectiva
cadrelor didactice, nevoile vizau, în principal, colaborarea profesională la nivel
naţional şi internaţional, dotarea mai bună a laboratoarelor şcolare, formarea în
domeniul limbii germane, a unor noi modalităţi de lucru cu elevii, a actualizării
didacticii DNL (fizică / chimie), iniţierea în metodologia CLIL-STEM, îmbinarea
educaţiei formale cu cea nonformală. Aşa se explică interesul crescut al profesorilor /
şcolilor de a intra în proiect şi constanţa participării la activităţile acestuia (doar o
şcoală din opt a renunţat / a fost înlocuită pe parcurs).
În majoritate, elevii au ales acest curs în cunoştinţă de cauză, în principal datorită
oportunităţii de a învăţa altfel, interactiv, din curiozitate sau pentru că aveau un
interes deosebit pentru disciplinele vizate de proiect. Dotarea materială, relaţia bună
cu profesorii cursului şi climatul pozitiv din timpul orelor a contat, de asemenea.
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Au existat două forme de organizare a activităţilor cu elevii. În unele şcoli, proiectul
a funcţionat ca cerc mai mulţi ani la rând, sau a funcţionat iniţial ca cerc şi apoi s-a
transformat într-un curs opţional, ori a funcţionat pe toată perioada în CDŞ, ca şi
curs opţional (majoritatea şcolilor).
Avantajele cercului faţă de cursul opţional constau în gradul mai mare de libertate pe
care îl conferă profesorilor şi elevilor în toate aspectele derulării sale (planificare,
realizarea activităţilor, evaluare) şi o motivaţie intrinsecă puternică a participanţilor.
Dezavantajele acestei forme de organizare se referă la remunerarea cadrelor
didactice, uneori la spaţiul şi timpul alocat acestor activităţi facultative.
Cursul opţional, mai riguros în toate aspectele derulării sale (planificare vizată de
autorităţile locale, realizare conform planificărilor, evaluare prin note trecute în
catalog), oferă un grad de stabilitate mai mare, posibilitatea de a plăti cadrele
didactice, continuitate în activitate.
Modul de derulare a activităţilor a fost foarte similar pentru ambele forme de
organizare menţionate mai sus. Planificările au fost făcute de profesorii implicaţi în
proiect şi au urmat, pe cât posibil, temele mari din fizica / chimia din trunchiul comun.
Motivele pentru această opţiune: dorinţa de a sensibiliza elevii pentru DNL vizate de
proiect şi pentru limba germană, de a-i pregăti pentru materia pe care o vor studia în
anii şcolari următori (la gimnaziu), de a-i familiariza cu experimentul ştiinţific, cu
limbajul de specialitate în limba germană, de a le dezvolta competenţele de
comunicare, de colaborare, creativitatea şi gândirea critică.
PDNL şi PLM au lucrat în echipă pentru elaborarea de materiale didactice
necesare bunei derulări a activităţii la clasă (fişe de lucru) şi, în unele cazuri, chiar au
intrat în tandem la clasă (pe o perioadă limitată de timp). În afară de materialele
realizate de profesori, s-au utilizat frecvent (la fiecare oră sau tot la a doua oră)
trusele de laborator primite prin proiect şi materiale de pe internet. Trusele au fost
utilizate de elevi pentru experimentele de fizică / chimie.
Lucrul pe echipe a fost forma preferată de cele mai multe ori, fie că elevii realizau
experimente, fie fişe de lucru sau proiecte. A apărut şi studiul individual, mai ales la
învăţarea şi consolidarea vocabularului. Elevii desfăşurau majoritatea activităţilor în
clasă, uneori terminau proiectele sau definitivau acasă lucrul început în clasă. Lucrul
în echipă a fost privit de majoritatea elevilor ca un aspect pozitiv, deşi unii dintre ei au
întâmpinat şi dificultăţi cu acest mod de lucru.
Relaţiile dintre elevii şi profesorii implicaţi în proiect au fost cel mai adesea foarte
bune, copiii i-au perceput pe profesori ca apropiaţi, suportivi, calzi. Profesorii au
apreciat, la rândul lor, că au avut ocazia să îşi cunoască mai bine elevii. Relaţiile din
grupurile / clasele de elevi s-au ameliorat şi s-au consolidat. La aceasta au contribuit,
în afară de lucrul pe echipe din cadrul orelor de Laborator şi evenimentele derulate
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în cadrul proiectului: concursurile interşcolare, vizitarea expoziţiilor, excursiile
desfăşurate.
Monitorizarea activităţilor elevilor s-a făcut în permanenţă de profesorii implicaţi în
proiect. Scopul principal a fost identificarea dificultăţilor apărute, pentru a-i putea
susţine pe elevi în depăşirea acestora.
Principalele dificultăţi ale elevilor au vizat pronunţarea / învăţarea termenilor tehnici
în germană (adesea cuvinte lungi şi complicate, pentru ei), uneori lipsa îndemânării
în realizarea unor activităţi practice, rareori prezentarea în public a obiectelor
realizate în limba germană sau implicarea insuficientă a unor colegi de echipă.
Aceste dificultăţi au fost depăşite de cele mai multe ori cu sprijinul profesorului,
deseori cu susţinerea colegilor de echipă sau de clasă, de copiii înşişi, fără niciun
ajutor, prin exerciţiu suplimentar, în încercarea de a deveni cât mai autonomi, ori cu
sprijinul unei persoane din afara şcolii.
Evaluarea activităţilor s-a făcut în principal prin portofolii, care dădeau măsura
progresului individual al fiecărui elev. Alte modalităţi de evaluare au fost prezentarea
de proiecte / obiecte realizate de elevi (singuri sau în echipă), evaluarea colegială
şi autoevaluarea. Expoziţiile şi concursurile (inter)şcolare au avut de asemenea o
importantă componentă de evaluare. Mai rar s-au folosit căile tradiţionale de
verificare a cunoştinţelor dobândite (dictări, teste), iar rezultatele obţinute constituiau,
de regulă, o medie. Evaluarea s-a făcut potrivit metodologiei CLIL şi a avut în vedere
produsul final realizat de elevi, dar şi procesul de realizare în sine. Criteriile de
evaluare vizau comunicarea în limba germană, abilităţile practice dovedite,
implicarea în activitate, creativitatea şi lucrul în echipă.
Notarea rezultatelor elevilor care au urmat cursul opţional s-a făcut prin note, pe
care profesorii le-au trecut în catalog la rubrica destinată acestui curs. În cele mai
multe şcoli, notele / mediile elevilor la acest curs au fost de 9 şi 10, „pe merit”, după
spusele elevilor, şi „ca încurajare”, după spusele unora dintre profesori. Notele sunt,
în general, mai mari decât la disciplinele de trunchi comun – fizică, chimie, germană.
În şcolile care au derulat activităţile sub formă de cerc / club, nu s-a făcut o
consemnare a rezultatelor în mod formal, dar s-a oferit elevilor feed-back după
fiecare activitate.
Aspectele apreciate în mod deosebit atât de elevi, cât şi de profesori au fost
modul de derulare al orelor, „altfel”, „interesant”, „distractiv”, „neplictisitor”, „o
provocare” pentru toţi cei implicaţi. Materialele folosite (trusele, fişele de lucru) au
fost apreciate ca fiind foarte atractive şi utile. Obiectele realizate de elevi au dat
măsura palpabilă a achiziţiilor lor şi au fost, de asemenea, foarte apreciate. În cadrul
concursurilor interşcolare, obiectele respective le-au adus multora şi aprecierile
celorlalţi participanţi la aceste evenimente. Climatul clasei, relaţiile cu profesorii
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implicaţi în activităţile Laboratorului şi cu colegii au fost privite ca pozitive şi
formative.
Profesorii au apreciat în mod deosebit programele de formare pentru metodologia
CLIL şi pentru limba germană. Progresele lor în ambele direcţii au fost vizibile pe
parcursul derulării proiectului. Ei au apreciat dotarea laboratoarelor, dar şi fondul de
carte donat (cărţi de specialitate), care i-au ajutat în elaborarea planificărilor şi a
materialelor didactice realizate. Schimbul de experienţă şi întâlnirile periodice (la
cursuri de formare, seminarii, expoziţii şi concursuri interşcolare) au sudat echipa de
cadre didactice, au contribuit la învăţarea colegială, la emulaţie şi la constituirea unui
grup activ de profesionişti.
Dificultăţile, din punctul lor de vedere, au fost minime, dat fiind faptul că intrarea în
proiect a fost voluntară şi asumată. Ele sunt fie „etape depăşite”, fie probleme
cronice ale sistemului românesc de învăţământ, cu care profesorii sunt obişnuiţi, dar
pe care au simţit nevoia să le sublinieze: numărul mare de copii la clasă, finanţarea
insuficientă a învăţământului (care se răsfrânge într-o dotare pauperă a
laboratoarelor din şcoli), birocraţia, dificultăţi organizatorice legate de ofertele de
cursuri opţionale (lipsa spaţiilor, orarul etc.), care fac ca opţionalul să fie ales de
majoritate, nu de fiecare elev în parte, în funcţie de înclinaţiile proprii. Dificultatea
principală pe care au semnalat-o majoritatea profesorilor a fost timpul suplimentar
de pregătire necesar în cazul acestui curs. Unii PDNL au semnalat şi dificultăţile
avute la început, la folosirea limbii germane în timpul activităţilor CLIL.
Dificultăţile au fost depăşite, cel mai adesea, prin lucrul în echipă, prin studiu
individual, dar şi prin sprijinul experţilor cooptaţi în derularea acestui proiect. Studiul
limbii germane în cadru organizat, întâlnirile periodice şi schimburile de experienţă,
dotarea cu material didactic realizată prin proiect, susţinerea instituţională au fost căi
de soluţionare a problemelor apărute pe parcurs.
Impactul derulării proiectului Un laborator de fizică şi limba germană la nivelul
şcolilor selectate este, pentru toate categoriile de actori şi beneficiari ai săi, unul prin
excelenţă pozitiv.
Proiectul a prins foarte bine în şcolile de elită, bazate pe ideea de competitivitate,
atâta vreme cât a fost asociat şi promovat preeminent prin concursurile şcolare
(nonformale) de tipul ”Experimente altfel”, derulate anual. În acelaşi timp, proiectul a
atras şi atrage elevii prin cel puţin patru componente esenţiale:
•

caracterul practic, experimental, dinamic şi interactiv al lecţiilor de fizică în
limba germană;

•

caracterul relaxat, mai puţin formal, chiar cu tentă ludică al orelor de Laborator;

•

suscitarea spiritului de echipă, a cooperării şi influenţa asupra interrelaţionării
dintre elevi;
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•

competenţele de comunicare şi de dezvoltare personală accentuate prin
activităţile proiectului sunt transferabile în alte contexte şcolare şi nonşcolare.

Din punctul de vedere al profesorilor, probabil cel mai important avantaj este acela că
proiectul le-a adus accesul la o paradigmă metodică nouă şi total diferită de cea
cunoscută din sistemul pedagogic românesc, precum şi deschiderea către o viziune
integrată, interdisciplinară de predare. Competenţele de comunicare în limba
germană, achiziţionate prin proiect, au fost foarte importante pentru ei.
Proiectul se doreşte a fi perpetuat, iar pentru aceasta este nevoie în continuare de
sprijin, precum şi de menţinerea colaborării dintre şcolile care au „pilotat” o astfel de
experienţă CLIL.
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5. RECOMANDĂRI

Din concluziile enunţate în capitolul anterior şi, mai ales, din avantajele şi dificultăţile
numite de participanţii la proiectul Un laborator de fizică / chimie şi limba germană se
desprind câteva recomandări, pentru a valorifica optimal experienţa acestui proiect.
Asigurarea continuităţii activităţilor se desprinde drept cea mai importantă
recomandare, date fiind rezultatele pozitive înregistrate şi impactul acestora pe
termen mediu. De altfel, toţi actorii implicaţi direct în proiect – elevii, profesorii,
conducerea şcolilor – şi-au manifestat interesul în această direcţie. În unele şcoli s-a
luat decizia organizării cursului mai degrabă ca un curs opţional decât ca şi cerc /
club, tocmai pentru a-i asigura o mai mare stabilitate şi continuitate. În condiţiile
schimbărilor de directori (în urma concursurilor recente), noile conduceri au dat
asigurări privind susţinerea în continuarea a acestui curs, date fiind rezultatele
pozitive înregistrate.
Trebuie ţinut cont de situaţii speciale (pensionări, părăsirea sistemului de educaţie,
deces) şi, pe cât posibil, pregătite alte cadre didactice interesate să lucreze după
metodologia CLIL, care să preia activităţile demarate.
Formarea continuă a cadrelor didactice ar putea asigura calificarea necesară
pentru continuarea activităţilor CLIL. Formarea ar trebui să vizeze limba germană,
dar şi aspecte specifice de metodologie CLIL STEM, TBT / TBL şi CLT. Cu alte
cuvinte, se recomandă ca PDNL implicaţi în proiect să continue studiul şi să-şi
perfecţioneze competenţele de comunicare în limba germană, să pregătească, să
analizeze şi să reflecteze sistematic asupra activităţilor desfăşurate la orele de
Laborator, pentru a-şi îmbunătăţi permanent activitatea didactică. Susţinerea
cursurilor de formare de experţi din Germania şi România poate crea premisele
pentru o formare continuă de calitate, actualizată din punct de vedere al metodelor şi
tehnicilor utilizate.
Formarea iniţială a cadrelor didactice ar trebui asigurată prin instituţiile de profil
abilitate, după dezvoltarea unor programe de studiu interdisciplinare, adecvate
metodologiei CLIL STEM.
Este esenţial să se asigure sustenabilitatea proiectului în mod progresiv.
Încetarea oricărui fel de susţinere din partea instituţiilor partenere care au iniţiat şi
sprijinit proiectul la debutul său – Institutul Goethe şi Ministerul Educaţiei – poate fi
percepută negativ de către actorii implicaţi. Trebuie căutate împreună căi de
susţinere financiară şi logistică, pentru dezvoltarea sustenabilă a activităţilor
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demarate. Susţinerea instituţiilor partenere se poate diminua progresiv, pe măsură ce
şcoala va prelua tot mai mult responsabilitatea pentru problemele financiare şi
logistice (de exemplu, prin asociaţiile de părinţi, prin asociaţiile profesionale, prin
sponsorizări, din fonduri proprii ale şcolii etc.)
Colaborarea, lucrul în echipă / în reţea, numite ca un câştig important al
proiectului, mai ales din perspectiva cutumelor din sistemul românesc de învăţământ,
trebuie să continue la nivelul şcolilor (prin schimb de material didactic, schimb de
experienţă între profesori şi elevi, expoziţii şi competiţii interşcolare, întâlniri
periodice), la nivelul profesorilor (în echipa din fiecare şcoală, dar şi în cadru mai
larg, cu toţi cei implicaţi / interesaţi, prin întâlniri periodice şi on-line) şi la nivelul
elevilor (prin proiecte realizate în microgrupuri, pe clasă, pe şcoală, schimb de
experienţă între elevii din mai multe şcoli). O posibilă cale de colaborare este prin
platforma e-Twinning, dar şi prin întâlniri directe sau on-line, prin reţelele de
socializare folosite până în prezent.
Date fiind modificările curriculare recente, apărute la gimnaziu, unde se prevede
existenţa în CDŞ a unui curs opţional integrat, este de aşteptat ca, pe viitor,
numărul celor interesaţi de aplicarea metodologiei CLIL STEM în şcolile româneşti să
crească semnificativ. Un laborator de fizică / chimie şi limba germană poate constitui
în acest sens un model, un exemplu de practici educaţionale, pe care alte şcoli /
cadre didactice l-ar putea utiliza. Pentru asta se recomandă, în principal,
popularizarea experienţei acestui proiect în mod constant, cu fiecare prilej ivit
(conferinţe de specialitate, seminarii, articole în mass media / în presa de
specialitate, pliante şi materiale take-away, realizate cu ocazia expoziţiilor,
concursurilor şi altor evenimente cu tematică înrudită, organizate la nivel local,
regional sau chiar naţional).
Extinderea modelului oferit prin acest proiect a fost deja solicitată pe parcursul
derulării sale. Numărul de şcoli a crescut (de la 2 la 8), numărul profesorilor şi elevilor
implicaţi în activităţile proiectului a crescut, de asemenea. Proiectul a început cu
focus pe fizică şi limba germană, dar s-a extins ulterior şi asupra altei discipline:
chimia. Din răspunsurile oferite de actorii implicaţi, a rezultat interesul de a extinde şi
asupra altor discipline, precum biologia sau matematica. Interesul pentru limba
germană este, de asemenea, în creştere. Au fost şcoli care, în urma intrării în acest
proiect, au extins studiul limbii germane, în raport cu numărul de clase / elevi sau
chiar au introdus studiul acestei limbi de la nivel primar. În aceste condiţii este de
aşteptat ca, odată cu popularizarea intensă a rezultatelor şi a impactului proiectului,
şi alţi profesori să-şi manifeste interesul pentru a lucra în acest fel.
Este esenţial ca participarea în proiecte / activităţi CLIL, atât a profesorilor, cât şi a
elevilor să rămână în continuare liberă, bazată pe interesele şi nevoile celor
implicaţi. Motivaţia intrinsecă rămâne atunci înaltă şi se creează premisa ca
activităţile să fie de succes.
89

Realizarea unei reţele de sprijin ar putea facilita accesul altor şcoli la experienţa
acumulată prin proiect. Aceasta presupune asumarea administrării reţelei, încărcarea
pe o platformă comună a unor materiale exemplare, comunicarea regulată, sprijinul
reciproc pentru învăţarea colegială. Presupune şi disponibilitate pentru asistenţă la
clasă, pentru schimburi de experienţă şi tutoriate între profesori.
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