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Rezumat. Preocuparea autorilor pentru integrarea creativă a ideilor şi informaţiilor, stimularea 
motivaţiei şi activarea gândirii elevilor s-a concretizat prin utilizarea în lecţiile de Biologie a 
metodelor active printre care, cu rezultate foarte bune, a metodelor gândirii critice. Însă, în cazul 
subiectelor intuitive, abstracte, mai dificile, cum ar fi structura celulară, procesele microscopice, 
transmiterea caracterelor ereditare etc., metodele gândirii critice prezintă un neajuns solicitând 
puternic imaginaţia elevilor în timp ce aceasta nu oferă întotdeauna reprezentări corecte, conforme 
cu realitatea. Am dorit să suplinim acest punct slab prin folosirea metodei modelării integrată în 
strategiile de învăţare activă. Utilizând materiale didactice de tipul modelelor care furnizează 
informaţii pe mai multe căi (vizuală, tactilă, auditivă), elevii pot intui mai bine fenomene, procese 
care se petrec la scară nepalpabilă, în viaţa de zi cu zi (diviziune celulară, procese din organismele 
vii etc.). Studiul prezintă rezultatele obţinute de elevi la Biologie, după integrarea modelării în 
strategiile de învăţare activă, rezultate care s-au dovedit a fi superioare faţă de cele obţinute 
utilizând metodele tradiţionale. 

Cuvinte cheie. gândire critică; învăţare activă; modelare. 

Abstract. In order to integrate ideas and information creatively, to motivate students and activate 
their thinking, we have used in Biology classes a series of active methods, among which the 
methods of critical thinking, which had very good results. Still, in the case of some intuitive, 
abstract, more difficult topics, such as cellular structure, microscopic processes, the transmission 
of hereditary features etc., the methods of critical thinking can be insufficient, because they 
stimulate students’ imagination, whereas this does not always conform to real, correct 
representations. We wanted to compensate this weakness through the integration of the model 
method in the strategies of active learning. By using teaching materials like models that provide 
information in more ways (visual, tactile, auditory), the students can better infer phenomena, 
processes that happen at an intangible, everyday life (cellular division, processes inside the living 
organisms etc.). In this study we shall present the results obtained by students in the Biology class 
after introducing the model technique in the active learning strategies, results which have proved 
to be superior to those obtained by traditional methods. 
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Introducere 
Societatea evoluează într-un ritm alert, iar tânăra generaţie trebuie să se formeze cât mai rapid şi cât 
mai bine. Din aceste considerente este necesar ca procesul instructiv – educativ să sufere la rândul lui 
modificări pentru a se adapta cerinţelor societăţii, schimbărilor economice şi sociale rapide. 

În procesul educaţional este necesar a se utiliza metode şi tehnici care să ofere elevului informaţiile 
necesare, complete şi într-o formă pe care acesta să le poată asimila cât mai uşor, să faciliteze accesul 
direct al elevului la sursele de informare, să formeze abilitaţi holistice, care să permită elevilor să se 
conecteze rapid şi eficient informaţiilor noi, să stimuleze creativitatea şi activitatea în echipă. 

În experienţa noastră didactică am observat că metodele expozitive, tradiţionale oferă cantitatea de 
informaţii necesară, dar nu totdeauna elevii o pot şi asimila, înţelege, datorită monotoniei, scăderii 
interesului pentru subiectul dezbătut, gradului de complexitate. Aceste metode nu asigură fixarea pe 
durată îndelungată a unui volum mai mare a cunoştinţelor precum şi posibilitatea operării cu acestea, 
deoarece prevalează memorizarea automată, mecanică. Deci aceste metode nu sunt un mod eficient de 
promovare a învăţării. 

Pentru înlăturarea monotoniei, stimularea motivaţiei şi activarea gândirii elevilor am folosit metode 
active printre care cu rezultate foarte bune metodele gândirii critice promovate prin proiectul 
educaţional „Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice” (LSDGC). Prin folosirea unor 
astfel de metode active care mobilizează toţi elevii cu toate forţele lor psihice se obţine o sistematizare 
a cunoştinţelor pentru a putea fi regăsite şi utilizate ulterior în formularea de opinii, rezolvarea de 
probleme, integrarea creativă a ideilor şi informaţiilor. 

În cazul abordării unor subiecte intuitive, abstracte, mai dificile cum ar fi structura celulară, procese 
microscopice, transmiterea caracterelor ereditare etc., metodele gândirii critice prezintă un neajuns 
printr-o solicitare a imaginaţiei elevilor care nu întotdeauna oferă reprezentări corecte, conforme cu 
realitatea. De aceea am încercat să suplinesc acest punct slab prin folosirea metodei modelării integrată 
în strategiile de învăţare activă. Utilizând materiale didactice de tipul modelelor care furnizează 
informaţii pe mai multe căi (vizuală, tactilă, auditivă) elevii pot intui mai bine fenomene, procese care 
se petrec la scară nepalpabilă în viaţa de zi cu zi (diviziune celulară, procese din organismele vii etc.). 

Vom prezenta în acest studiu rezultatele obţinute prin integrarea modelării (care este intuitivă – 
reprezentativă) în strategiile de învăţare activă care s-au dovedit a fi superioare faţă de cele obţinute 
utilizând metodele tradiţionale. 

Metode 
Modelarea. 

Modelarea este o metodă activă care folosită în lecţiile de biologie îl ajută pe profesor să solicite şi să 
antreneze gândirea elevilor, deoarece modelele reprezintă obiectele şi fenomenele biologice 
simplificate, reduse la aspecte esenţiale, uşor de înţeles de către elevi. Modelarea se bazează pe relaţia 
de analogie dintre modelul construit şi sistemul original pe care el îl reprezintă. Modelarea didactică 
presupune „acţiunea cu modelul” (Barna A., Pop I., 2002, p. 230). 

Tehnicile gândirii critice. 

„Gândirea critică este rezultatul unor lecţii bine concepute al căror scop este încurajarea gândirii 
critice” (Steele, J. L., Meredith, K. S., Temple, Ch., 1998, Ghidul I, p. 7). Ea contribuie la „formarea 
unor persoane care să gândească matur, care să poată asimila cunoştinţe, care să lucreze în colaborare 
şi care să aplice cunoştinţele acumulate, ceea ce înseamnă educarea capacităţii de înţelegere, şi nu 
aceea de memorare” (Adams D., Hamm M., 1996, p. 27). 

În continuare sunt enumerate câteva strategii din proiectul LSDGC pe care le-am utilizat în lecţiile de 
biologie: ciorchinele, ghidurile de studiu, brainstormingul în grup, perechi, gândiţi/lucraţi în 
perechi/comunicaţi, stabilirea succesiunii evenimentelor, termenii cheie, diagrama Venn, turul galeriei, 
ştiu/vreau să ştiu/am învăţat, cubul ş.a. 
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Experiment didactic formativ 
S-a pornit de la ipoteza că integrarea modelării în strategiile de învăţare activă bazate pe gândirea 
critică duce la creşterea randamentului şcolar, la o creştere a motivaţiei pentru studiu, la formarea unor 
persoane care să gândească critic, care să poată asimila cunoştinţe, să lucreze în cooperare şi care să 
aplice cunoştinţele. 

Statisticile arată că reuşita procesului de învăţare pentru 90% din elevi este condiţionată de aplicarea 
metodelor pedagogice. Pentru selectarea metodei adecvate situaţiei de învăţare „trebuie mers în 
profunzime către identificarea mecanismelor mentale care se activează. Cunoştinţele devin, astfel, 
instrumente intelectuale care funcţionează în situaţii concrete şi care transformă progresiv ideile şi 
reprezentările preexistente” (Pintilie M., 2002, p. 26). 

Un model-prototip al lecţiei având la bază gândirea critică în care s-a integrat metoda modelării a fost 
conceput ţinând cont de următoarele aspecte: 

A. Demersul didactic 
A.1. Stabilirea obiectivelor operaţionale (formularea clară, evitarea unui număr exagerat de 

obiective (în medie am fixat 4-5 obiective), să existe cel puţin un obiectiv formativ, să fie 
corelate cu evaluarea şi conţinutul de învăţat). 

A.2. Stabilirea formelor de activitate şi a metodelor didactice. În lecţii am încercat să îmbinăm 
formele de activitate individuală cu cele frontale şi pe grupe de elevi în diferite metode active, 
axate pe gândirea critică (metodele au fost selectate ţinând cont de conţinutul ce trebuia 
învăţat, de particularităţile grupului de elevi). În fiecare plan de lecţie am introdus metoda 
modelării  în una din etapele învăţării (anexa 1). 

A.3. Stabilirea materialelor şi mijloacelor de învăţământ astfel încât să corespundă cât mai bine 
realizării obiectivelor propuse, dar s-a avut în vedere integrarea unde a fost posibil a modelelor. 

A.4. Evaluarea activităţii elevilor s-a făcut sub formă de probe scrise, probe orale, portofoliu, 
rezolvări de probleme etc. S-a notat activitatea elevilor la realizarea sarcinilor de lucru, 
observaţiile individuale efectuate, folosirea limbajului de specialitate. 

B. Desfăşurarea lecţiei 
Desfăşurarea lecţiei a fost gândită conform strategiei ERR în care s-au folosit în proporţie ridicată 
tehnicile interactive, cam 50-80% din timpul orei şi metoda modelării integrată în secvenţele de 
învăţare cu o pondere de circa 60% (vezi anexa 1). 

I. Etapa de evocare. 
Am propus activităţi menite să readucă în mintea elevilor cunoştinţe anterioare legate de un anumit 
subiect şi să capteze atenţia elevilor, să-i ajute pe elevi să pună întrebări şi să-şi fixeze scopuri 
pentru învăţare. 

II. Etapa de realizare a sensului. 
Subscriu afirmaţiei lui Stiggins (1997, p. 257) potrivit căruia „cea mai valoroasă lecţie pe care am 
învăţat-o în ultimii ani de la cei care studiază procesele cognitive este aceea că memorizarea 
automată nu asigură înţelegerea materialului şi în consecinţă nu este un mod eficient de promovare 
a învăţării”. Pornind de la aceasta în etapa de realizare a sensului am folosit strategii de predare 
care să solicite implicarea gândirii elevilor, menţinerea interesului şi maximizarea înţelegerii. 
În lecţia „Diviziunea celulară. Mitoza” (anexa 1) pentru această etapă am utilizat metodele: 
gândiţi/lucraţi în perechi/comunicaţi, modelare asistată de calculator, modelare prin desen, 
prelegerea. În timpul activităţii elevii investighează şi identifică în manuale sau pe mulaje diferitele 
faze ale mitozei, componentele celulare care participă la diviziune (construirea modelului ideal). 

III. Etapa de reflecţie/Extindere. 
Pentru această fază am încercat de asemenea să integrez modelarea în diferite strategii active, 
pentru fixarea şi consolidarea cunoştinţelor, formarea unor reprezentări conforme cu realitatea, 
cooperarea între elevi, dezvoltarea limbajului, formarea competenţelor, integrarea cunoştinţelor în 
scheme logice. 
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Un exemplu pentru reflecţie s-a propus în lecţia „Celula eucariotă. Învelişul celular” astfel: se cere 
elevilor să întocmească individual (în 10 min.) folosind posterul realizat în etapa de realizare a 
sensului ca model, câte un ciorchine prin care să reprezinte tot ce au reţinut în legătură cu subiectul 
„învelişul celular la eucariote”. Un astfel de ciorchine realizat se poate observa în anexa 2. 

C. Modelul experimental 
Experimentul didactic s-a desfăşurat în mai multe etape: 

1. Etapa constatativă - administrarea testului iniţial, acelaşi pentru toţi elevii. 

2. Introducerea schimbării în strategia didactică sub forma modelului-prototip de lecţie, respectiv 
modificările vizate la clasa experimentală (IX B). 

3. Evaluarea finală (administrarea, prelucrarea şi interpretarea testului). 

4. Interpretarea rezultatelor experimentului pedagogic. 

Experimentul s-a desfăşurat la Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” din Cluj-Napoca, pe parcursul  
semestrului I, an şcolar 2007-2008, la nivelul claselor a IX-a liceu (IX A şi IX B). S-a axat pe predarea 
unor conţinuturi din unităţile de învăţare: „Celula - unitatea structurală şi funcţională a vieţii” şi 
„Ereditatea şi variabilitatea lumii vii” din programa şcolară pentru clasa a IX-a liceu. 

Pentru prelucrarea rezultatelor am folosit metode statistice (realizarea tabelelor de 
frecvenţă, calcularea mediei aritmetice şi abaterea standard „σ”); reprezentări grafice: 
poligonul frecvenţelor. 

În etapa de interpretare a rezultatelor am folosit valoarea semnificativă a diferenţei dintre 
mediile aritmetice ale datelor colectivelor studiate. Pentru determinarea valorii semnificative a 
diferenţei dintre mediile aritmetice ale celor două clase, am calculat abaterea-standard „σ” cu  
 

relaţia: 

unde:    σ este abaterea standard;  i sunt valori individuale; 
f este frecvenţa notelor;  N este numărul total de elevi; 
x este nota obţinută de elevi; M este media aritmetică, calculată cu formula: 

Statistica matematică (Muster D. şi Moldoveanu M., 1998, p. 56) ne arată că diferenţa dintre mediile 
aritmetice  ale  celor  două  colective  (experimental  şi  martor)  este  semnificativă  dacă  se  verifică 

inegalitatea:                                                . 

Testul iniţial aplicat elevilor a fost acelaşi pentru ambele clase de liceu (clasa a IX-a A şi clasa a IX-a 
B) pentru cunoaşterea nivelului de plecare propriu-zis şi pentru aprecierea omogenităţii claselor. 
Testul final a urmărit realizarea progresului şcolar. Rezultatele şi indicii statistici sunt prezentaţi în 
tabel 1 şi 2. 

Tabel 1. Rezultatele obţinute de elevii celor două clase de liceu la testul iniţial şi final 
Test iniţial Test final 

Clasa a IX-a A Clasa a IX-a B Clasa a IX-a A Clasa a IX-a B Nota 
Nr. elevi % elevi Nr. elevi % elevi Nr. elevi % elevi Nr. elevi % elevi 

1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
3 1 3,57 2 7,41 1 3,57 0 0,00 
4 7 25,00 6 22,22 3 10,71 1 3,70 
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Test iniţial Test final 
Clasa a IX-a A Clasa a IX-a B Clasa a IX-a A Clasa a IX-a B Nota 

Nr. elevi % elevi Nr. elevi % elevi Nr. elevi % elevi Nr. elevi % elevi 

5 8 28,57 9 33,33 6 21,43 3 11,11 
6 7 25,00 6 22,22 7 25,00 4 14,81 
7 3 10,71 3 11,11 4 14,29 7 25,93 
8 2 7,14 1 3,70 3 10,71 7 25,93 
9 0 0,00 0 0,00 3 10,71 3 11,11 
10 0 0,00 0 0,00 1 3,57 2 7,41 

Tabel 2. Media aritmetică şi abaterea-standard a rezultatelor obţinute la testul predictiv şi final 
 Test iniţial Test final 

Indici / Clasa Clasa a IX-a A Clasa a IX-a B Clasa a IX-a A Clasa a IX-a B 
Media aritmetică MA = 5,36 MB = 5,19 MA = 6,29 MB = 7,22 

Abaterea standard σ A = 1,260 σ B = 1,218 σ A = 1,729 σ B = 1,499 

La testul iniţial se constată că diferenţa dintre mediile aritmetice |MA - MB| = 0,17 nu este mai mare 

decât 
B

B

A

A

NN

22

2 σσ
+⋅  = 0,668, deci între cele două colective diferenţa nu este semnificativă, ceea ce 

a permis desfăşurarea experimentului pedagogic. 

La testul final se constată că inegalitatea 
B

B

A

A
BA NN

MM
22

2 σσ
+⋅>−  se verifică: 0,93 > 0,872, 

apare o diferenţă semnificativă statistic între grupul de control şi cel experimental, rezultate net 
superioare în favoarea grupului experimental (IX B), la care s-a aplicat modelul-prototip de lecţii. 

Se constată numărul mic de note peste 6 obţinut de elevii tuturor claselor la testul iniţial, iar amploarea 
curbei fiind mai mare în jurul notei 5. Se poate observa că nivelul iniţial al claselor este scăzut şi 
asemănător. La sfârşitul semestrului apare decalajul dintre notele obţinute de elevii celor două clase. 
Astfel că: 

- în cazul grupei de control, media aritmetică a notelor a crescut (tabel 2), iar amploarea curbei 
frecvenţelor s-a mutat de la nota 5 la testul iniţial, la nota 6, în cazul testului final (figura 1); 

- în cazul grupei experimentale media aritmetică a crescut foarte mult (tabel 2), iar amploarea curbei 
frecvenţelor s-a mutat de la nota 5 la testul iniţial, la notele 7 şi 8 în cazul testului final (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Poligoanele de frecvenţă pentru grupurile „control” A şi „experimental” B 
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O mai bună reprezentare pentru evidenţierea progresului la clasa experimentală faţă de clasa 
control se poate constata din figura 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Reprezentarea grafică a mediilor aritmetice obţinute la testul iniţial şi final 

Concluzii 
La clasa experimentală am constatat o creştere a interesului pentru studiul biologiei, o mai bună 
relaţionare între elevi, creşterea gradului de implicare şi adaptare pentru a face faţă situaţiilor inedite. 

Metoda modelării care are menirea să înlăture supraîncărcarea lecţiilor, memoriei elevilor cu date 
nesemnificative, inoperante şi să formeze reprezentări conforme cu realitatea, completează strategia 
bazată pe gândirea critică printr-o viziune sistemică în care conţinuturile sunt redate unitar şi sintetic. 

Elevii clasei la care s-a aplicat modelul-prototip al lecţiilor înregistrează progrese reale faţă de cei care 
nu au avut acest privilegiu. Astfel, la clasa IX B (experimentală) media aritmetică a testului final a 
crescut cu 2,03 puncte faţă de media obţinută la testul iniţial, în timp ce la clasa IX A (la care s-au 
aplicat metode tradiţionale) creşterile mediilor aritmetice au fost doar de 0,93 puncte  faţă de testul 
iniţial. Progresul şcolar se traduce prin: cantitatea şi calitatea informaţiilor dobândite, operaţionalitatea 
şi funcţionalitatea cunoştinţelor, dezvoltarea competenţelor intelectuale, deci învăţarea formativ-
informativă. Cu alte cuvinte, procesul instructiv-educativ bazat pe activitatea de integrare a modelării 
în strategiile de învăţare activă, conduce la creşterea eficienţei în atingerea obiectivelor propuse. 

Rezultatele cercetării obţinute în urma aplicării testului final au confirmat eficienţa integrării 
modelării în strategiile de învăţare activă la biologie, obţinându-se diferenţe semnificative statistic 
între rezultatele celor două grupuri de elevi (grupul de control şi grupul experimental) în favoarea 
grupului experimental. 
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Anexa 1 

 
PROIECT DE LECŢIE 

Obiectul: Biologie. 
Subiectul: Diviziunea celulară. Mitoza. 
Scopul lecţiei: Însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de lucru în echipă. 
Clasa: a IX-a. 
Tipul lecţiei: Transmitere şi însuşire de cunoştinţe (mixtă). 
Noţiuni ştiinţifice vizate: mitoză, interfază, profază, metafază, anafază, telofază, celule somatice. 
DEMERS DIDACTIC 
Obiective operaţionale: La sfârşitul activităţii elevii vor fi capabili: 
O1: să observe şi precizeze etapele unui ciclu celular folosind manualul. 
O2: să identifice etapele mitozei pe mulaje sau pe preparate microscopice, după explicarea de către 

profesor cu ajutorul programului AEL a mitozei. 
O3: să descopere importanţa mitozei în creşterea şi dezvoltarea organismului, regenerarea unor organe. 
O4: să realizeze scheme logice pentru fazele mitozei pe baza investigaţiilor proprii. 
Forme de activitate şi metode didactice: 

- frontal: brainstorming în grup, conversaţia, explicaţia, modelarea, prelegerea, stabilirea succesiunii 
evenimentelor. 

- pe grupe (3 elevi): gândiţi/lucraţi în perechi/comunicaţi, observare dirijată, modelarea, învăţarea 
prin descoperire. 

- individual: modelarea fazelor mitozei în caiete. 
Resurse materiale: manual, mulaje cu mitoza, microscop, preparat fix cu mitoza la ceapă, lecţia 
„Diviziunea celulară” din AEL (CD-profesorului), calculator. 
Modalităţi de evaluare: probă orală, probă scrisă (caiet). 
Bibliografie: Manual de biologie, clasa a IX-a, autor: Elena Huţanu, Ed. Didactică şi Pedagogică, 
R.A. 2005; Manual de biologie clasa a IX-a, autori: Violeta Copil, Adelhaida Kerekeş, Elena Huţanu, 
Ed. All Educaţional, 1999; AEL CD-ul profesorului (1). 

 
Desfăşurarea lecţiei 

Cadrul de 
învăţare Conţinut Timp Metode 

Evocare - profesorul prezintă titlul şi obiectivele lecţiei. 
- se distribuie microscoapele şi preparatele microscopice care se 
utilizează ulterior. 
- pentru trezirea interesului profesorul face următoarea afirmaţie: 
„Ştiaţi că greutatea corpului la om s-ar dubla în 50-100 zile dacă 
diviziunea celulară ar avea loc continuu şi celulele ar supravieţui 
în totalitate?” (Copil V., Kerekeş A., Huţanu E., 1999, p. 82). 
- elevii vor descrie alcătuirea generală a unei celule, nucleului şi 
apoi a centrului celular, cromozomului. Se implică întreaga clasă 
în activitatea de reactualizare a cunoştinţelor. În perechi sunt 
rugaţi să răspundă la următoarele întrebări: „Care sunt 
componentele unei celule? Din ce este alcătuit nucleul? Ce este 
nucleosomul şi care este alcătuirea acestuia? Ce roluri are 
diviziunea celulară?” Elevii vor descrie alcătuirea generală a unei 
celule, vor caracteriza nucleul şi cromozomul, vor emite idei 
privind rolul diviziunii celulare. 

5 min. Brainstorming în 
grup 

Realizarea 
sensului 

- se organizează clasa în grupe de câte 3 elevi şi se prezintă pe 
scurt evenimentele ce vor urma. 

5 min. 
 

Gândiţi/lucraţi în 
perechi/comunicaţi
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Cadrul de 
învăţare Conţinut Timp Metode 

- se solicită elevilor să reprezinte şi explice etapele ciclului celular 
utilizând manualul, apoi rezultatele se prezintă de către elevi şi se 
notează pe tablă. 
- utilizând soft-ul AEL se prezintă lecţia „Mitoza” de către 
profesor, elevii observând derularea etapelor diviziunii pe monitor 
şi ascultând prelegerea profesorului. 
- din nou elevii se grupează câte 3 şi vor avea ca sarcină să 
descopere importanţa mitozei, să reprezinte schematic toate fazele 
mitozei pentru o celulă cu 4 cromozomi; elevii investighează şi 
identifică pe preparatul microscopic, în manuale sau pe mulaje 
diferitele faze ale mitozei, componentele celulare care participă la 
diviziune (construirea modelului ideal). 
- elevii reprezintă schematic toate fazele mitozei pentru o celulă cu 
4 cromozomi în ordinea desfăşurării rezultând modelul material – 
desene cu diferite faze ale mitozei pe baza relaţiilor existente în 
sistemul ideal; se studiază, se notează explicaţii pe marginea 
modelului. 
- 5 elevi din grupe diferite prezintă câte o etapă a mitozei, iar un 
alt elev prezintă importanţa. 
- se solicită elevilor să încerce să reprezinte foarte schematic 
mitoza pentru o celulă cu 2n cromozomi. 
- prin raţionament analogic se transferă concluziile de la model la 
original, adică o celulă-mamă somatică dă naştere la două celule-
fiice care au acelaşi număr de cromozomi, după care se realizează 
schema generalizată a mitozei. 
- pentru a se asigura etapa de personalizare a noilor achiziţii, de 
integrare a lor în sistemul cognitiv propriu, se va discuta cu elevii 
faptul că deşi celulele somatice sunt de diferite tipuri intrând în 
alcătuirea a diferite ţesuturi, mitoza se desfăşoară după acelaşi 
plan, aceleaşi etape, doar durata lor diferă. 

 
 
 

10 min. 
 
 
 

20 min. 

 
 
 
Modelarea asistată 
de calculator 
Prelegerea 
 
Gândiţi/lucraţi în 
perechi/comunicaţi
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelarea: 
 
realizare preparat-
(model obiectual) 
 
desen- 
(model material 
analogic, figurativ)

Reflecţia - profesorul şterge tabla şi distribuie câte un plic cu 4-6 bucăţi 
separate de hârtie pe care sunt notate evenimente dintr-o fază a 
mitozei. Acestea se extrag câte una şi se asociază unor desene-
modele ale diferitelor etape din diviziunea celulară. Clasei i se 
cere să stabilească ordinea evenimentelor. Când clasa a căzut mai 
mult sau mai puţin de acord asupra ordinii profesorul cere să se 
deschidă caietul sau manualul pentru a vedea dacă evenimentele 
apar şi aici în aceeaşi succesiune. 
- se evaluează şi notează activitatea elevilor. 

10 min. Stabilirea 
succesiunii 
evenimentelor 
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Anexa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


