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CONCEPEREA ŞI REALIZAREA MATERIALELOR 

DIDACTICE: POSTERUL 
Designing and creating educational materials: the poster 
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Rezumat. Posterul reprezintă atât un instrument de comunicare cât şi unul de instruire şi evaluare. 
Cadrele didactice şi cercetătorii dar şi reprezentanţii mediilor de afaceri şi media utilizează 
frecvent posterul. Studiul de faţă îşi propune să prezinte rezultatele unei activităţi de formare 
realizate cu 28 studenţi ai Facultăţilor de Fizică şi Psihologie şi Ştiinţele educaţiei (nivel licenţă şi 
master), pe durata a doi ani, având ca scop realizarea şi utilizarea posterului în activitatea didactică 
(şi nu numai). Studenţii au fost instruiţi cu privire la regulile de realizare/evaluare a posterului. Ca 
practică, studenţilor li s-a cerut să evalueze postere disponibile din diverse surse respectiv să 
realizeze asemenea produse, cu ocazia unor manifestări ştiinţifice sau a unor activităţi didactice. 
Evaluările realizate de studenţi arată interesul pentru evaluarea posterelor dar şi preocuparea 
sumară a subiecţilor pentru proiectarea corectă a posterului. 

Cuvinte cheie. poster; predare; învăţare, evaluare; instrumente. 

 

Abstract. The poster is both a communication tool, and a training and evaluation tool. Teachers, 
researchers and also business and media representatives frequently use the poster. The present 
study aims to present the results of a training activities developed with 28 students (Bachelor and 
Master Degrees) from the Faculty of Physics and Faculty of Psychology and Sciences of 
Education over two years. The students were trained how to draw, evaluate and use the posters in 
their future teaching activities. Students learned the rules to be followed to carry out and to 
evaluate a poster. As practicum, the students were asked to evaluate the posters available from 
various sources and to carry out such products for scientific or educational activities. Evaluations 
completed by students show their interest for poster evaluation and their lack of concern for an 
accurate design of the poster. 
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Introducere 
Documentele curriculare le cer cadrelor didactice să proiecteze şi să realizeze materiale didactice, într-
unul din următoarele scopuri: refacerea sau îmbogăţirea echipamentului didactic din dotarea 
laboratorului şcolar, sprijinirea elevilor în studiul unei discipline şcolare, creşterea motivaţiei lor 
pentru învăţare, dezvoltarea creativităţii elevilor, a abilităţilor lor practice şi de experimentare. 

Această competenţă a cadrelor didactice, de integrare a posterului în practica profesională, nu are la 
bază decât o pregătire sumară realizată în universitate. Majoritatea cursurilor de didactică respectiv de 
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didactica disciplinelor (fizică, chimie, biologie etc.) afectează temei "Confecţionarea materialelor 
didactice" cel mult un singur modul de curs, destinat în principal unor consideraţii teoretice, unor 
sumare exemplificări şi indicării unei liste bibliografice. 

Studiul de faţă îşi propune să prezinte rezultatele unui activităţi realizate cu 28 studenţi ai Facultăţilor 
de Fizică şi Psihologie şi Ştiinţele educaţiei (nivel licenţă şi master), pe durata a doi ani, având ca scop 
realizarea şi utilizarea posterului în activitatea didactică (şi nu numai). Studenţii au fost instruiţi cu 
privire la regulile de realizare/evaluare a posterului, după care li s-a cerut să evalueze postere 
disponibile din diverse surse respectiv să realizeze asemenea produse, cu ocazia unor manifestări 
ştiinţifice sau a unor activităţi didactice. 

Dacă la începutul activităţilor centrate asupra temei posterului subiecţii confundau posterul cu 
reclama, la finalul activităţilor produsele realizate de aceştia au evidenţiat existenţa cunoştinţelor 
sistematice in domeniu. 

Consideraţii teoretice 
Posterul reprezintă atât un instrument de comunicare cât şi unul de instruire şi evaluare. În general, 
posterele sunt utilizate de comunitatea oamenilor de ştiinţă, cu ocazia unor manifestări ştiinţifice. În 
acest caz funcţiile comunicării prin intermediul posterului sunt:  

- evidenţierea unei contribuţii ştiinţifice personale (în cadrul unei manifestări ştiinţifice); 

- diseminarea unor rezultate într-un cadru interactiv (relativ limitat ca timp); 

- receptarea unui feed-back imediat din partea auditorului; 

- instruirea unui grup ţintă; 

- auto-instruirea. 

Practica confecţionării şi utilizării posterelor a pătruns în universitate şi şcoală, în contextul 
activităţilor didactice şi nu doar în contextul celor ştiinţifice. În activităţile didactice accentul cade însă 
pe feed-back, instruire şi auto-instruire.  

Instruirea studenţilor în confecţionarea posterelor 
Lucrarea de faţă prezintă rezultatele unui activităţi realizate cu 28 studenţi ai Facultăţilor de Fizică şi 
Psihologie şi Ştiinţele educaţiei (nivel licenţă şi master), pe durata a doi ani, având ca scop realizarea 
şi utilizarea posterului în activitatea didactică (şi nu numai).  

Instruirea studenţilor în domeniul confecţionării/evaluării unui poster a fost precedată de o chestionare 
iniţială, pentru identificarea cunoştinţelor iniţiale ale studenţilor. 

În activităţile dedicate studenţii au fost instruiţi cu privire la regulile de realizare/evaluare a posterului, 
după care li s-a cerut să evalueze postere disponibile din diverse surse: manifestări ştiinţifice, internet 
etc. 

La final, studenţii au fost invitaţi să realizeze un poster pornind de la articole şi studii cu diverse teme 
educaţionale sau ştiinţifice. 

Conţinutul şi demersul instruirii 
Instruirea studenţilor în conceperea, confecţionarea şi comunicarea informaţiilor cu ajutorul posterelor 
s-a făcut în contextul unor activităţi de curs referitoare la confecţionarea artizanală a materialelor de 
învăţare (cursuri opţionale) desfăşurate în anii universitari 2006-2007 şi 2007-2008. 

Instruirea studenţilor pentru confecţionarea/evaluarea de postere s-a realizat în următoarele etape: 

(a) familiarizarea cu posterele prin studiul unor mostre. Aceste mostre au fost selectate din baza de 
asemenea materiale a Facultăţii de Chimie şi Inginerie chimică, dintre materialele expuse cu 
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prilejul unor conferinţe desfăşurate la Universitatea Babeş-Bolyai şi de pe Internet; 

(b) instruirea cu privire la confecţionarea şi evaluarea unui poster. În această instruire accentul a 
căzut asupra cunoaşterii şi exemplificării cerinţelor de realizare a unui poster. 

Două dintre cele mai importante cerinţe care privesc realizarea unui poster, şi asupra cărora s-a pus un 
accent deosebit în activităţile de instruire, au fost următoarele: 

- trebuie să poată fi citit de la o distanţă de 2-3 m; 

- conţinutul posterului trebuie să fie bine structurat şi redactat (cursiv, lizibil, citeţ) şi succint 
(posterul nu este un abstract al lucrării dar poate conţine un mic rezumat). Structurarea 
conţinutului posterului (text, imagini) se face, în general, prin structurare în coloane (ca la un ziar). 
Cele mai importante informaţii vor fi poziţionate la acelaşi nivel (spre exemplu, la nivelul ochilor) 
în capul/titlul coloanelor sau centrat (în centrul posterului). Acestea trebuie să fie formulate în 
termeni descriptivi şi cât mai concis. Dispunerea titlurilor se poate face: în paralel, logic sau 
ierarhic. Ghidarea cititorului cu privire la parcurgerea conţinutului posterului se poate realiza fie 
prin titluri (ca în cazul capitolelor unei cărţi) fie prin utilizarea unor semne (săgeţi, steluţe, cifre 
etc.) care să indice succesiunea parcurgerii coloanelor. Se va respecta faptul că, majoritatea 
elevilor din şcolile româneşti au obişnuinţa de a citi de la stânga la dreapta şi de sus în jos. 

În ceea ce priveşte organizarea conţinutului posterului studenţii au fost instruiţi în mod preferenţial 
asupra următoarelor aspecte:  

- fiecare poster trebuie să aibă un titlu, care să nu depăşească 10 cuvinte şi pentru care se recomandă 
în general un font de 120 pt. De asemenea, la finalul posterului trebuie să existe menţionată şi o 
concluzie generală; 

- conţinutul posterului trebuie să evidenţiază aspectele importante ale lucrării pe care o prezintă: 
motivaţia temei lucrării prezentate prin poster, probleme formulate, obiectivele lucrării, metode şi 
rezultate, studii/cercetări/rezultate anterioare (de la care s-a pornit în realizarea lucrării) sau 
corelate. În poster pot fi sugerate aplicaţii sau perspective de continuare a lucrării.  

- raportul dintre textul scris şi ilustraţie trebuie să fie, de asemenea, cât mai echilibrat. Acest 
echilibru este asigurat prin prelucrarea informaţiilor (şi nu prin prezentarea de date izolate), prin 
centralizarea informaţiilor în tabele şi grafice care permit evidenţierea tendinţelor şi a relaţiilor 
importante. De asemenea, studenţilor li s-a recomandat chiar să simplifice sau să omită datele sau 
informaţiile prea complicate, evidenţiind însă aspectele pe care le consideră importante. 

(c) realizarea unui postere sub coordonarea profesorului şi evaluarea în echipă a “produselor”. 
Demersul recomandat studenţilor pentru realizarea unui poster a fost următorul:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Etapele realizării unui poster 

Studenţii au fost sfătuiţi ca înainte de realizarea posterului să încerce să anticipeze, cu referire la cei 
care vizionează posterul: „Ce ştiu aceştia în legătura cu tema posterului?”/„Ce pot înţelege aceştia 
studiind conţinutul posterului?”/„Ce-ar dori ca aceştia să afle sau să înveţe studiind posterul propus?”. 
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Studenţii au fost consiliaţi să se consulte pentru testarea crochiului posterului. 

(d) proiectarea activităţilor didactice de instruire a elevilor în confecţionarea de postere. Aceste 
proiecte de activitate, în număr de cinci, au vizat instruirea implicită/explicită a elevilor cu privire la 
cerinţele metodologice ale confecţionării şi prezentării posterelor: 

- Criterii de evaluare a conţinutului unui poster. Pentru instruirea în această temă au fost realizate 
două activităţi de instruire. Prima activitate a vizat instruirea cu privire la selecţia informaţiilor de 
tip text care urmează să fie introduse în poster. Cea de a doua activitate a vizat selecţia ilustraţiilor 
necesar a fi incluse în poster. 

- Criterii de evaluare a structurii conţinutului unui poster. Formarea competenţelor studenţilor cu 
privire la structurarea conţinutului posterului a făcut obiectul unei activităţi de învăţare; 

- Criterii de evaluare a designului unui poster. Precizarea criteriilor de evaluare a unui poster s-a 
realizat printr-o activitate de învăţare. 

Accentul în aceste activităţi a fost pus pe adaptarea conţinutului temelor menţionate la nivelul 
înţelegerii elevilor. 

Toate activităţile de instruire au fost bogate în ilustraţii şi exemple. La distanţă de o lună de activităţile 
de învăţare realizate, în scop de evaluare studenţii au fost solicitaţi să realizeze un poster cu o temă 
dată. 

Rezultatele demersului de evaluare a posterelor realizate de studenţi 
Chestionarea iniţială cu privire la calităţile unui poster, realizată la începutul experimentului nostru, a 
arătat că studenţii cred că posterul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 

- să fie atractiv (22 studenţi); 

- să fie colorat (14 studenţi); 

- să aibă imagini (22 studenţi); 

- să aibă o structură clară (4 studenţi). 

La distanţă de o lună de la instruirea centrată pe confecţionarea/evaluarea unui poster “produsele” 
studenţilor au arătat că majoritatea acestora ştiu că posterul trebuie: 

- să aibă un titlu (25 studenţi); 

- să fie structurat (22 studenţi); 

- să utilizeze doar ilustraţia absolut necesară (23 studenţi). O parte a acestor studenţi a insistat asupra 
faptului că ilustraţia trebuie “corelată conţinutul”, “selectată doar cea care poate fi justificată”, 
“ilustraţia să fie originală”; 

- să numeroteze şi expliciteze (printr-o legendă) elementele grafice (figuri, tabele), să adnoteze 
elementele unei figuri complicate, să numească axele şi respectiv unităţile de măsură într-un grafic 
respectiv tabel (21 studenţi); 

- să utilizeze caractere cu dimensiuni şi culori de fond adecvate/potrivite (24 studenţi); 

- să indice clar numele autorului precum şi toate informaţiile de contact (adresă, e-mail) necesare 
celor care ar dori să le adreseze întrebări suplimentare, după încheierea sesiunii poster (24 
studenţi). 

Chestionarea teoretică a studenţilor cu privire la poster a fost urmată de solicitarea de a realiza un 
poster pentru o temă dată. Analiza posterelor realizate în scop de evaluare a arătat că studenţii au 
respectat foarte puţin următoarele cerinţe referitoare la realizarea posterelor: 

- selectarea corectă a textului posterului, care trebuie să fie doar cel absolut necesar. Au întâmpinat 
dificultăţi majore în acest sens 12 studenţi; 
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- exprimarea corectă, respectând şi semnele de punctuaţie (13 studenţi). Studenţii a căror postere au 
prezentat deficienţe de acest tip au insistat asupra faptului că posterele cu teme ştiinţifice pot 
prezenta licenţe de exprimare, motivate de aceştia prin referire la necesitatea selectării severe a 
informaţiei; 

- fixarea de titluri pentru fiecare coloană (7 studenţi). Trei dintre cei şapte studenţi consideră să 
sublinierea unor idei dintr-o coloana «poate ţine loc de titlu»; 

- evidenţierea celei mai importante idei transmisă celor care studiază conţinutul posterului (7 
studenţi). Cei şapte studenţi care au omis să evidenţieze informaţia importantă consideră că există 
mai multe idei importante şi că e dificil de indicat una, anume; 

- selectarea atentă a numărului de informaţii-cheie posibil a fi prezentate prin poster (6 studenţi). 
Toţi cei şase studenţii au încărcat posterul cu informaţii considerate “foarte importante”, spre 
exemplu un student a subliniat 12 idei pe care le-a numit informaţii-cheie; 

- prezentarea unei concluzii a temei posterului (8 studenţi). Identificarea ideii care reprezintă 
concluzia a fost dificil pentru cei opt studenţi, ei au copiat pe poster o parte din concluzia 
articolului ştiinţific care sta la baza posterului. 

Întrebaţi dacă au apelat la un prieten sau coleg ca să discute crochiul posterului, aşa cum se specifică 
în figura 1, studenţii au arătat că: 

- au discutat cu cineva conţinutul dar fără să aibă un crochiu ca suport: 4 studenţi; 

- au discutat crochiul cu cineva fără competenţă în domeniu (mama, sora): 3 studenţi; 

- au discutat crochiul cu colegi de grupă, care elaborau şi ei un poster (grup de studiu): 2 studenţi; 

- n-au simţit nevoia să discute crochiul: 7 studenţi; 

- au discutat despre poster după ce a fost gata: 5 studenţi. 

Rezultate. Discuţie 
Aşa cum rezultă din răspunsurile studenţilor, aceştia nu simt nevoia să de consulte cu altcineva cu 
privire la crochiul posterului. De asemenea, subiecţii întâmpină mari dificultăţi la selectarea şi 
prezentarea informaţiei relevante. 

În general, aplicarea cunoştinţelor teoretice referitoare la poster lasă în practică de dorit, pe de o parte 
datorită unor convingeri de genul «merge şi aşa, se înţelege despre ce e vorba!» şi «cine vrea să ştie 
mai mult oricum citeşte mai mult!» iar pe de altă parte pentru că posterul nu este o practică de zi cu zi 
în universitate. Posterul se situează încă undeva la finele listei celor mai utilizate metode şi 
instrumente de învăţare/evaluare posibil a fi utilizate de subiecţi. Perspectiva utilizării posterului le-a 
apărut ca foarte îndepărtată tuturor studenţilor participanţi la investigaţia noastră, de unde şi lipsa de 
motivaţie a unora dintre ei. 

Concluzie 
Instruirea studenţilor în confecţionarea de materiale de tip poster îi obligă pe aceştia să sintetizeze 
informaţii/cunoştinţe. De asemenea, îi solicită să apeleze la toate registrele de lucru: figural, material 
şi simbolic şi să le îmbine eficient. Nu în ultimă instanţă trebuie menţionat faptul că instruirea 
studenţilor în confecţionarea şi utilizarea posterelor răspunde nevoii de formare/dezvoltare a 
competenţei de comunicare prin intermediul posterului, deosebit de importantă pentru anumite 
activităţi educaţionale şi ştiinţifice. 
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*** How to Make a Poster Using PowerPoint. http://faculty.washington.edu/robinet/poster.html, 
(consultat în februarie, 2008). 

 


