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ABSTRACT: Nowadays education follows new directions concerning 
the theories of learning and the instructional approaches. The curricu‑
lum itself encounters new ways of organizations and the teachers use 
such constructivist instructional approaches as Project‑based learning. 
Constructivism represents a new paradigm in education where the stu‑
dent comes first at the center of the educational approach. according to 
the constructivist views, the education has a pedagogical side based on 
the cognitive theory of learning and the inborn inclinations of the stu‑
dents, but also a sociological one based on the fact that each individual 
is a product of a specific society and he must be prepared according 
to his abilities, but also according to the social requirements. Within 
this article I exemplified the use of such constructivist approaches as 
Project‑based learning within an English learning class, taking into 
account both the content acquisition but also the integration of com‑
municative skills.
KEYWORDS: Constructivism, instructional approach, student‑centered 
classroom, XXI‑st century education, Project‑based learning.

Noi teorii ale învăţării‑ constructivismul
Zilele unei abordări rigide a învăţării şi predării unor informaţii strict 

factuale în şcoli aparţin trecutului sau aşa ar trebui. Deoarece nevoile ele‑
vilor s‑au schimbat, au evoluat in funcţie de progresul societăţii din care 
fac parte, la fel trebuie să se schimbe şi conţinutul, tehnicile si metodele 
de instruire. Epoca industrială specifică secolului XX a făcut loc unei noi 
ere tehnologice si secolul XXI a evoluat către o societate a cunoaşterii. În 
consecinţă, şcolile din toată lumea trebuie să pregăteasca elevii potrivit 
noilor cerinţe ale unei societăţi a cunoaşterii, complexă, dinamică şi intens 
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mediatizată, iar acest lucru poate fi înfăptuit de noi, cadrele didactice în 
şcoală prin a înlesni la elevii noştri dezvoltarea abilităţilor pentru viaţă. 

Pentru a răspunde acestor noi nevoi si cerinţe, un răspuns a fost cău‑
tat şi găsit prin adoptarea unor noi direcţii în educaţie. a apărut astfel 
teoria constructivismului, chiar înainte de dezvoltarea tehnicii moderne. 
Constructivismul este o nouă paradigmă în educaţie dezvoltată la incepu‑
tul secolului XX mai intâi in domeniul ştiinţelor exacte si matematicii. Ea 
îsi are originea în teoria dezvoltării cognitive a lui jean Piaget si in teoria 
socio‑culturală a cercetătorului rus Lev Vygotski, dar şi in teoria invăţarii 
prin acţiune a pedagogului american john Dewey. Ele au influenţat dezvol‑
tarea şi aplicarea unor comunităţi ale învăţarii bazate pe tehnologie şi au 
facilitat comunicarea la nivel global. Odată ce constructivismul a deschis 
calea către noi abordări ale educaţiei interdisciplinare bazată pe colaborare 
prin introducerea unei paradigme pedagogice cu conţinut integrat, aceasta 
a antrenat şi deyvoltarea comunicării în limbile străine de circulaţie, deve‑
nind o piatră de temelie pentru învăţarea lor, ceea ce a dus la o colaborare 
mai strânsa in multe domenii de cercetare între oameni din diferite culturi. 
Noul accent pus pe standarde la nivel global i‑a determinat pe profesori 
să‑şi regândeasca programele educaţionale şi să lărgeasca orizontul peda‑
gogic al învăţării limbilor străine. 

Constructivismul ar putea fi privit ca o teorie cognitivă a invăţării 
deoarece această teorie este foarte mult bazată pe procesele mentale care 
au loc în creierul uman. Potrivit ideilor constructiviste, noile cunostinţe se 
formează pe baza celor existente anterior, pe experienţele de invatare deja 
traite de fiecare individ, pe ceea ce deja se ştie. Mintea umană are tendinţa 
să ancoreze cunoaşterea în realitate, deşi poate uneori, noua informaţie 
schimbă ceea ce deja ştiam sau poate consideram irelevant. În consecinţă, 
oamenii sunt văzuţi ca şi creatori activi ai propriei lor cunoaşteri. Pentru a 
se putea realiza acest lucru, e nevoie să punem intrebări, să facem cercetări 
şi apoi să evaluăm ceea ce am aflat, să trecem prin filtrul propriu. această 
nouă teorie a învăţării s‑a dezvoltat cel mai mult in ultimii ani şi a dus la 
noile direcţii pe care politicile educaţionale le urmează în zilele noastre. 

Dacă luăm in considerare teoria invăţării prin acţiune a lui john Dewey, 
vedem că ea se bazează pe dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor şi pe 
modul natural de a culege si înmagazina informaţii si prin urmare de a 
inţelege lumea din jur. Elevul nu mai este un simplu receptor de informaţii 
si profesorul un simplu transmiţător. Profesorul susţine invăţarea activă 
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menită a pregăti elevii pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii. „Educaţia 
nu înseamnă pregătirea pentru viaţă, este viaţa insăşi”, spunea john Dewey în 
articolul Crezul meu pedagogic publicat in 1929. De aceea educaţia trebuie 
să‑şi aiba rădăcinile în experienţa reală. Potrivit lui john Dewey educaţia 
îşi are originea în participarea individului la conştiinţa societăţii din care 
face parte. aşadar educaţia trebuie privită din doua puncte de vedere‑ unul 
pedagogic si unul sociologic. Elevul este atât un individ cât si un membru 
al unei societăţi. Din punct de vedere pedagogic se porneşte de la ceea ce 
poate să facă elevul, cu ce este el înzestrat, de la propriile instincte. De 
aceea un bun profesor trebuie să cunoască aceste capacităţi ale elevilor săi 
pentru ca educaţia să nu devină o presiune externă ce va duce la rezultate 
şcolare slabe. Procesul educativ trebuie să coincida cu activitatea elevu‑
lui, cu ceea ce este el capabil să facă, şi dacă acest lucru nu se întâmplă, 
rezultatul va duce doar la fricţiune, dezintegrare si înăbuşirea capacităţilor 
native ale acestuia. 

Din punct de vedere sociologic capacităţile naturale ale elevului tre‑
buie raportate la condiţiile sociale prezente. Fiecare instinct sau înclinaţie 
a elevului are echivalent la nivel social. aceste două aspecte, psihologic 
şi social, sunt in strânsă legătură şi interdependente. Orice individ are 
talente şi înclinaţii naturale care trebuie descoperite şi activate prin edu‑
caţie. acestea sunt nelimitate. având in vedere că nu putem prezice exact 
care va fi progresul societăţii in douazeci de ani, nu ştim precis pentru ce 
condiţii ar trebui să‑i pregătim pe elevi. Tot ceea ce putem face ca educatori 
este să‑i dam elevului puterea de a‑şi controla cu succes toate înclinaţiile 
si talentele innăscute. Un elev care să acţioneze atât eficient cât şi efectiv 
trebuie educat în aşa fel încât să‑şi folosească în întregime toate capacită‑
ţile. Deci preocuparea principală şi constantă a educaţiei a devenit elevul 
cu nevoile, interesele si înclinaţiile lui, acesta a devenit centrul procesului 
de instruire. 

Noi metode de instruire – Învăţarea bazată pe proiecte
aceste teorii ale învăţării au dus la folosirea la scară din ce in ce mai 

largă a noi metode de instruire. O astfel de abordare supra careia ne vom 
concentra in prezentul articol este Învăţarea bazata pe proiecte. Proiectul ca 
principal vehicul al Învăţării bazate pe proiecte ofera elevilor o viziune de 
ansamblu atât asupra informaţiilor şi conţinuturilor pe care le vor invăţa, 
cât şi asupra abilităţilor pe care urmează să şi le dezvolte. În viaţa de zi cu 
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zi, în prezent, majoritatea activităţilor umane sunt bazate pe proiecte. De la 
design‑ul unei maşini, lansarea unei navete spaţiale, organizarea unei cam‑
panii sau punerea in scenă a unui film, scrierea unei cărţi sau organizarea 
unei expoziţii de artă, toate se realizează prin derularea unui proiect inter‑
disciplinar in care o echipă de oameni lucrează împreună pentru a obţine 
un rezultat finit si optim. De aceea elevii trebuie să fie educaţi să lucreze 
in echipa înca din şcoală. Când punctul de pornire pentru o asemenea 
abordare işi are originea in clasă, elevii sunt gata să se implice in rezolvarea 
de probleme reale din lumea înconjuratoare. De exemplu, nu e de nici un 
folos să‑l inveţi pe elev despre a face cumparături fără a‑i arata cum se fac 
sau ce presupun ele. În schimb elevii pot crea materiale proprii cum ar fi 
broşuri, reclame, pliante ale produselor bazându‑se pe cercetări direct de 
la sursă, experimente controlate şi pe organizarea informaţiilor colectate.

aşadar, învăţarea bazată pe proiecte este considerată o alternativă la 
învăţarea tradiţională centrată pe profesor. Există numeroase beneficii ale 
implementării strategiilor didactice ale Învăţării bazate pe proiecte la clasă 
incluzând o mai bună înţelegere a conceptelor cu care operăm, o mai buna 
achiziţie a informaţiilor prin folosirea lor in situatii reale, o comunicare 
mai eficientă şi imbunatatirea abilităţilor interpersonale sau sociale ale 
elevilor, creşterea capacităţilor de control şi coordonare şi imbunătăţirea 
abilităţilor lingvistice si tehnice. Spre deosebire de lecţia tradiţională, elevii 
trebuie adesea să‑şi organizeze singuri munca si timpul de lucru in cadrul 
proiectului. 

analizând mai in detaliu beneficiile folosirii acestei metode construc‑
tiviste de instruire în şcoala gimnazială observăm că:

1. Elevii îşi dezvolta abilităţile de gândire, ceea ce implică luarea în 
considerare a unor perspective multiple asupra unui fenomen sau al unei 
situaţii date, flexibilitate în gândire. deoarece elevii trebuie să compare 
variate posibilităţi si să tragă concluzii. Pe de altă parte elevii îşi bazează cer‑
cetarea pe experienţa anterioară în incercarea lor de a rezolva o problemă. 
În acest fel ei işi stochează în minte şi‑şi alcătuiesc o baza informaţionala 
pe care o vor folosi şi la alte probleme viitoare. Ei invaţă să faca asociaţii şi 
conexiuni ale obiectului studiat cu propria lor experienţa de viaţă. În final 
elevii trebuie să‑şi susţină concluziile cu dovezi si argumente logice.

2. Învăţarea bazata pe proiecte dezvoltă comunicarea şi abilităţile sociale 
ale elevilor. Ei invaţă să‑şi articuleze clar ideile şi în acelaşi timp să colaboreze 
rezolvând diferite sarcini de lucru efectiv prin impărţirea de roluri precise în 
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cadrul echipei, iar munca nu mai e văzută ca o corvoadă impusă şi imposibil 
de dus la îndeplinit. acest lucru e esenţial pentru a obţine succesul în viaţa 
de zi cu zi, deoarece de‑a lungul existenţei lor elevii vor fi expuşi la o varie‑
tate de experienţe unde vor trebui să accepte şi să lucreze cu ideile celorlalţi. 
Elevii vor învaţa astfel sa comunice ideile lor celorlalţi şi în acelaşi timp îşi 
vor auto‑evalua capacitatea de a inţelege conceptele cu care operează. 

3. Invăţarea bazata pe proiecte presupune tehnici alternative de eva‑
luare. Evaluarea tradiţională era bazată pe teste pe hârtie, standardizate, 
unde elevii trebuiau să reproduca cunostinţe sub forma unor răspunsuri 
scurte sau cu alegere multiplă, ceea ce presupune un grad mic de angajare 
a elevului in procesul de invăţare. Evaluarea de tip constructivist angajează 
elevul in preluarea iniţiativei şi implicării personale prin realizarea de jur‑
nale ale invăţării, rapoarte de cercetare, modele si reprezentaţii. Folosirea 
înclinaţiilor artistice dezvoltă abilitatea elevilor de a‑şi exprima cunostin‑
ţele si nivelul de înţelegere printr‑o multitudine de căi, ceea ce duce la 
reţinerea si transferul lor in viaţa de zi cu zi cu mai multa usurinţă. Elevii 
îşi adaptează învăţarea la problematica realităţii înconjuratoare îmbunătă‑
ţindu‑şi abilităţile de a rezolva probleme, de a analiza critic o serie de date, 
de a se plia pe un mediu mereu in schimbare.

4. Este promovată motivaţia intrinsecă de a invăţa deoarece punctul de 
vedere al elevului este luat in considerare si încurajat. Nu există idei bune 
sau idei proaste, elevul îşi reevaluază şi ajustează nivelul de cunoaştere 
şi inţelegere. Datorită acestei perspective se generează incredere in sine, 
stima de sine care la rândul lor motivează elevul să abordeze noi teme si 
probleme mai complexe. Ceea ce cercetarea şi experienţa ne spun des‑
pre cât este de eficientă metoda poate fi privită din mai multe puncte de 
vedere: al profesorului, al cercetătorului in educaţie si al şcolii ca instituţie. 

Pentru profesori un proiect bine realizat si implementat poate merge 
bine la orice fel de elev cu susţinerea potrivită. El creşte motivaţia elevi‑
lor de a invăţa deoarece şcoala crează legături cu lumea exterioară şi cu 
experienţele elevilor, ceea ce face învăţarea relevantă si capătă un sens. 
În acelaşi timp cadrul didactic are posibilitatea de a preda un conţinut 
academic potrivit standardelor şi de asemenea poate integra tehnologia 
digitală la clasă. În ceea ce priveşte îmbunătaţirea abilităţilor de comuni‑
care în limbi străine, aceasta ramâne pe prim plan deoarece elevii trebuie 
să împărtăşeasca cu colegii lor ceea ce au invăţat si realizat, mai ales dacă 
proiectele trec de graniţelei unei clase sau au loc la nivel internaţional. 
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Pentru cercetătorii în educaţie, Învăţarea bazata pe proiecte de tip con‑
structivist înseamnă o abordare mai eficientă decât instruirea tradiţională 
prin creşterea realizărilor la nivel academic. Ei consideră că învatarea prin 
proiecte creşte angajarea elevilor în invăţare prin imbunătăţirea procesului 
de retenţie a conţinuturilor invăţării pe o perioadă mai lungă de timp si 
de asemeni controlul abilităţilor necesare educaţiei in sec XXI, respectiv 
comunicare, gândire critică, creativitate si colaborare. Nu numai că elevii 
reţin mai usor informaţiile, dar ei învaţă să facă ceva cu acestea, le folosesc 
efectiv pentru a crea produse proprii, ceea ce le crează un anumit senti‑
ment de proprietate asupra acestora Metoda este eficientă şi prin faptul că 
elevii cu rezultate slabe la învăţătură devin mai implicaţi şi au rezultate mai 
bune la testele standardizate de la sfârşitul anului şcolar.

Pentru şcoli, folosirea Învăţării bazate pe proiecte se face cu un scop 
precis al instituţiei cum ar fi implementarea de programe educaţionale 
speciale: şcoli de vară, dezvoltarea carierei, etc. Ele pot integra două sau 
mai multe obiecte si de asemeni predarea in echipe de profesori. Învăţarea 
bazata pe proiecte e de asemeni o modalitate de a crea legături între şcoli, 
comunităţi din anumite regiuni sau ţări si chiar implicarea altor instituţii 
în susţinerea activitatilor scolii cum ar fi ONG‑urile sau institutiile locale. 

Aplicaţie‑ Implementarea unui proiect în limba engleză cu conţinut inte‑
grat la clasa a VI‑a

Raportând toate aceste consideratii de ordin teoretic la experienţa 
personală de cadru didactic si profesor de limba engleză pot afirma că am 
implementat cu succes câteva proiecte la clasele de elevi de şcoala gimnazi‑
ală la care predau. Învăţarea bazată pe proiecte poate fi integrată curricular 
la orele de limba engleză fie la o unitate bazată pe conţinuturi, fie doar la un 
grup de activităţi de învăţare. În ambele situaţii, proiectele trebuie să urmă‑
rească anumiţi paşi pentru a‑şi atinge scopurile si obiectivele. aceştia sunt:

– pasul 1: alegerea unui subiect sau unităţi pentru proiect de către 
profesor şi elevi împreună.

– pasul 2: acordul asupra produsului final al proiectului. 
– pasul 3: Discuţie asupra structurii principalelor activităţi de proiect.
– pasul 4: Pregătire lingvistică si gramaticală.
– pasul 5: Culegerea de informaţii de către elevi din diferite resurse 

precum: cărţi, reviste, broşuri si pliante, hărţi, surse media si internet.
– pasul 6: Pregătire lingvistică si gramaticală
– pasul 7: analiza informaţiilor culese de elevi asupra subiectului. 
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– pasul 8: Pregătire lingvistică.
– pasul 9: Prezentarea finală in public a produselor proiectului.
– pasul 10: Evaluarea finala a proiectului. 
Voi exemplifica în continuare fiecare dintre aceşti paşi prin prezenta‑

rea unei astfel de experienţe pe care am avut‑o cu o clasă de elevi de a VI‑a 
de la şcoala noastră.

La inceput elevii pe care i+am coordonat s‑au concentrat pe o unitate 
tematică dată din programa de clasa a VI‑a – Hrană pentru toţi. Unitatea 
tematică era structurată astfel încat permitea elevilor mei să exploreze 
probleme din viaţa reală legate de: obiceiuri culinare în lume, piramida 
alimentelor, supravieţuirea în zone sălbatice, achiziţionarea hranei, gătitul. 
Informaţiile pe această temă au fost introduse prin lecturi din surse media 
precum cărti, reviste, grafice, rapoarte, internet, cursuri, luare de notiţe, 
discuţii in clasă, lucru pe grupe si interviuri cu localnicii. In timp ce elevii 
au explorat şi au adunat informaţii din aceste resurse, ei şi‑au exersat si 
îmbunătăţit abilităţile de ascultare, luare de notiţe, lecturare şi au devenit 
mai flexibili în exprimarea în limba engleza dezvoltându‑şi şi abilităţile de 
scriere, gândire critică şi o mai eficientă folosire a instrumentelor media 
în învăţare. 

ţinta mea a fost să organizez această unitate tematică într‑un curs cu 
abilitaţi integrate bazat pe conţinuturi având ca obiective principale:

– să încurajez elevii în a invăţa noi informaţii despre subiect şi în ace‑
laşi timp în a folos limba engleză la clasă mai eficient şi în mod efectiv.

– să pregătesc elevii pentru învăţarea conţinutului interdisciplinar 
prin folosirea limbii engleze.

– să expun elevii la diferite surse de informaţie şi dezvoltarea abilită‑
ţilor lor academice.

– să îi determin pe elevi să folosească informaţia contextualizat.
– să cresc gradul de implicare al elevilor şi al increderii in forţele 

proprii.
– să familiarizez elevii cu cerinţele invăţării de tip academic într‑un 

mediu de invăţare controlat şi sigur.
– să cresc gradul de conştientizare al elevilor privind un stil de viaţă 

sănătos.
În general am incercat să implementez un proiect semi‑structurat si 

să‑l adaptez atât la lecţiile cerute de programa şcolară cât şi la standar‑
dele cerute. Înainte de implementarea proiectului am luat câteva decizii . 
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am impărtit elevii pe grupe, iar fiecare grupă a primit un nume specific: 
Bucătarii, Negustorii, Oamenii de ştiinţă, Exploratorii si Nutriţioniştii. Fiecare 
grup a avut de explorat un aspect diferit ale subiectului principal, iar pro‑
dusele finale au fost diferite de la un grup la altul: prezentare PowerPoint, 
prezentarea unor postere cu informaţii, demonstraţie cu obiecte reale, 
teatru de păpuşi. Pentru a le oferi elevilor sentimentul de proprietate a 
muncii lor la proiect le‑am lasat libertatea de a decide ce fel de material 
sau informaţii folosesc si modul de prezentare.

Pasul 1. Alegerea subiectului. Rolul meu ca profesor a fost să le ofer elevilor 
libertatea de a da o formă proiectului prin impartăşirea de idei si perspective 
asupra proiectului pentru a mări gradul lor de implicare. Chiar daca în linii 
mari proiectul a fost structurat de mine ca instructor, elevii au fost încurajaţi 
să‑şi împărtaşească propriul punct de vedere . În timp ce dădeau un contur 
proiectului, elevii şi‑au amintit şi folosit informaţii şi experienţe de viaţă 
precedente cum ar fi lecturi, filme, discuţii activităţi la clasă.

S‑a pornit de la o înrebare cheie alcătuită conform cerinţelor curri‑
culare: Poate alimentaţia să fie un mod de a întări comunicarea între oameni 
aparţinând unor culturi diferite?

Elevii au făcut o sesiune de brainstroming asupra ideilor care urmau 
să fie dezvoltate pe parcursul proiectului cum ar fi:

– Diferentele asupra ceea ce inseamna mâncatul sănătos pe Glob
– Maniere la masă in lume
– Cât de comestibile sunt unele alimente
– Piramida alimentelor
– Reţete culinare in diferite părţi ale lumii.
Pasul 2 –,Elevii şi profesorul stabilesc produsele finale. După ce s‑a sta‑

bilit punctul de plecare al proiectului, am încercat impreună cu elevii să 
stabilim care vor fi produsele si reprezentaţiile finale . Ne‑am concentrat 
asupra naturii proiectului, a obiectivelor şi a produselor. Ca instructor, 
le‑am dat elevilor câteva sugestii despre ce opţiuni au incluzând rapoarte 
scrise, prezentări PowerPoint, prezentări de postere, prezentări orale, bro‑
şuri, dezbateri, piese de teatru, teatru de păpuşi şi demonstraţii. Din aceste 
sugestii elevii au ales produse diferite pentru a se evita uniformitatea şi a 
incuraja diversitatea . La finalul discuţiilor, activitatea finală a fost structu‑
rată după cum urmează:

1. Întâmpinarea oaspetilor prin rostirea de către câţiva elevi a unui 
discurs oral care vor primi acesta sarcină;
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2. Grupul Nutriţionistilor vor prezenta diferitele grupe alimentare şi 
importanţa lor pentru o dietă sănătoasă. Ei vor prezenta de asemeni dieta 
de o zi pentru un sportiv; 

3. Grupul Oamenilor de ştiinţă urmau să prezinte substanţele din fiecare 
grup alimentar precum şi Piramida alimentelor; 

4. Exploratorii vor sugera auditoriului modalităţi de supravieţuire in 
deşert;

5. Bucătarii vor prezenta o activitate practică si o demonstraţie cu 
obiecte si prezentare orala a unei reţete culinare;

6. Negustorii urmau să prezinte o piesă de teatru de păpuşi numit Păcala 
şi negustorul din literatura româna, cu versuri traduse de elevi in limba 
engleză;

La prezentarea finală audienţa urma să fie asigurată de către profesorii 
de limba engleză din şcolile învecinate.

Pasul 3. Elevii şi profesorul structurează proiectul impreună. 
Pentru a organiza structura proiectului se porneste de la următoarele 

intrebări deschise:
Ce informatii sunt necesare pentru realizarea proiectului?
Cum le putem obţine/ din ce resurse? 
Odată colectate informaţiile, cum le vom folosi?
Care este rolul fiecarui elev în cadrul proiectului/grupului?
Care este graficul de timp al activitatilor din proiect?
Principala problemă a fost structurarea grupelor de lucru deoarece toţi 

membrii grupei trebuiau să aiba acces la acelaşi tip de informaţie, să impar‑
tăşeasca idei, să analizeze datele colectate si să lucreze in colaborare şi în 
afara clasei. Informaţiile adunate au fost sintetizate sub forma de fapte, opi‑
nii, liste si statistici pentru a le face relevante pentru proiect. astfel fiecare 
elev a primit un rol în cadrul grupului în funcţie de aptitudini: Purtătorul 
de cuvânt, artistul, păpuşarii, bucătarii, etc.

Pasul 4: Pregătirea lingvistică.
La acest punct al proiectului s‑au desfăţurat activităţi legate de pregă‑

tirea lingvistică la clasă cu exerciţii si activităţi precum:
– citirea si extragerea informaţiilor din texte scrise.
– exerciţii de ascultare.
– luare de notiţe pe baza textelor, completare de tabele.
– discuţii asupra folosirii eficiente a resurselor internet. 
– chestionare.
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Pasul 5: Elevii incep colectarea informaţiilor. După practica lingvistică si 
discutarea strategiilor necesare pentru culegerea de informaţii, elevii au 
fost mai pregătiţi să strânga şi să organizeze datele dându‑le sens conform 
necesităţilor proiectului. În acelaşi timp ei şi‑au îmbunătaţit abilităţile de 
citire in limba engleză în căutarea materialeler relevante şi a informaţiilor 
pe care le vor folosi în prezentarea orală. Ei au făcut de asemeni traduceri 
ale textului literar din limba româna pentru teatrul de păpuşi. 

La aceasta etapă rolul meu ca instructor a fost să coordonez activitatea 
elevilor aducând informatii adiţionale, materiale pentru lectură, corectarea 
lingvistică a informaţiilor pregătite de elevi.

Pasul 6: Pregătirea lingvistică. Odata culese informaţiile, elevii le‑au 
analizat si le‑au organizat pentru a le structura în cadrul produselor finale. 
În acest scop, le‑am prezentat elevilor organizatori grafici în limba engleză. 
Elevii au evidenţiat relaţia între idei care erau folositoare la acest punct al 
cercetării.

Pasul 7‑ Elevii compilează şi analizează informaţiile.
Folosirea organizatorilor grafici ca tehnică de organizare a informaţi‑

ilor a dus la evaluarea de către elevi a relevanţei acestora pentru ceea ce 
aveau de făcut in cadrul proiectului. Ei au decis care aveau cea mai mare 
importanţă şi cum ar putea să le organizeze în produsul final. 

Pasul 8‑ Pregătire lingvistică: Ca instructor am lucrat cu elevii diverse 
activităţi de îmbunătăţire a diferitelor aspecte lingvistice necesare pen‑
tru o prezentare cu public: pronunţia, structurile gramaticale ale frazelor. 
În consecinţa, elevii au practicat prezentări orale în clasă şi au primit 
feed‑back de la colegi sau de la mine ca instructor privind pronunţia, 
modul de organizare al ideilor si contactul vizual cu publicul. Ei s‑au 
cronometrat unul pe celălalt şi şi‑au oferit feed‑back privind conţinu‑
tul, alegerea vocabularului sau intonaţia. Elevii au lucrat de asemeni cu 
responsabilii cu partea artistică a proiectelor pentru a termina afişajul, 
posterele, decorurile, prezentările PowerPoint, să se asigure că nu există 
greşeli de gramatică şi că frazele sunt bine si corect formulate în limba 
engleză. Ei au creat de asemeni un pliant pentru a anunţa evenimentul, 
conţinutul şi data lui.

Pasul 9. Prezentarea produselor finale:
Potrivit date si orei stabilite in graficul de timp al proiectului, elevii 

s‑au pregatit pentru a prezenta rezultatele finale ale acestuia. Invitati au fost 
cicisprezece profesori de limba engleză din zonă. La sfârşitul prezentărilor, 
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publicul a votat pentru cea mai bună prezentare care s‑a dovedit a fi repre‑
zentaţia de teatru de păpuşi urmată de demonstraţia Bucătarilor. 

Pasul 10‑ Elevii evaluează proiectul.
Desi elevii coordonaţi de mine au urmat împreună fiecare pas al pro‑

iectului având posibilitatea de a vedea prezentarea produselor finale, era 
necesar să le cer să reflecteze asupra întregii experienţe a proiectului, ca 
ultim pas. În acest scop am folosit fişe de reflecţie pe care le‑am folosit şi 
ca evaluare finală. Pe parcursul proiectului am folosit liste de reflecţie şi 
grile criteriale bazate pe criterii curriculare. acestea au fost folosite de 
elevi pentru a se auto‑evalua, a evalua munca colegilor şi au luat şi aceste 
materiale în considerare la completarea fişelor finale de reflecţie. Elevii au 
avut posiblitatea să reflecte asupra achiziţiilor lingvistice necesare pentru 
ducerea la bun sfârşit a proiectului, asupra conţinuturile invăţate, subiec‑
tului ţintă al proiectului, paşii urmaţi si efectivitatea produselor finale. 
I‑am intrebat de asemeni pe elevi ce alte sugestii ar avea pentru un viitor 
proiect pentru a avea o viziune mai clară asupra beneficiilor sau punctelor 
slabe ale proiectului şi pentru a folosi aceste fişe pentru derularea unor 
proiecte viitoare.

Deoarece clasa de elevi cu care am aplicat cercetarea, folosind ca 
metodă de cercetare principală observaţia, au experimentat Învăţarea 
bazata pe proiecte şi aveau deja experienţa unui proiect derulat la nivel 
local, am folosit aceasta experienţă în implementarea unui proiect inter‑
naţional de mai mare amploare care s‑a desfăşurat pe o durata de 6 luni 
în colaborare cu alte trei şcoli europene. am observat prin evaluarea pro‑
iectelor că elevii şi‑au dezvoltat foarte mult abilităţile de comunicare şi de 
lucru în echipă, ceea ce le va asigura cu certitudine succesul în şcoală şi in 
viaţa de zi cu zi. 
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