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ABSTRACT. – Avantajele lucrului individual al studenţilor în studiul Geomorfologiei.
În lucrare sînt abordate unele aspecte metodologice din fapte observate în activitatea didactică asupra
organizării, desfăşurării şi avantajului lucrului individual al studenţilor, realizat prin activităţi individuale
cu sarcini/teme comune şi activităţi individuale cu sarcini/teme personalizate în procesul de studiu al
Geomorfologiei. Organizarea calitativă şi eficientă a lucrului individual presupune realizarea de către
studenţi a unor sarcini variate şi defirenţiate orientate spre: a cunoaşte/a şti, a face, a fi.
Keywords: lucrul individual, sarcini/teme comune, sarcini/teme personalizate.

Introducere.
Societatea contemporană, bazată pe flexibilitate şi deschidere spre nou, solicită
specialişti capabili să rezolve creativ problemele personale şi cele sociale, să ia decizii
adecvate şi corecte în orice situaţii ale realităţii. În acest context, învăţămîntul superior de
calitate este un imperativ al societăţii, căruia universităţile trebuie să-i facă faţă. Astfel,
derularea reformelor în procesul didactic universitar se află într-o corelaţie directă cu
modernizarea metodologiei procesului de învăţămînt, fapt care va susţine formarea şi
dezvoltarea inteligenţei studenţilor, a personalităţii deschise spre diferite alternative.
Fiecare cadru didactic universitar, fiind solicitat să lucreze în cheia învăţămîntului
formativ, doreşte/caută să obţină de la studenţi rezultate de cea mai bună calitate. Acestea
pot fi dobîndite prin învăţare activă şi, nu în ultimul rînd, prin organizarea şi verificarea
eficientă a lucrului individual al studenţilor. Lucrul individual reprezintă o formă de
organizare a relaţiei profesor-student, precum şi o parte complementară a procesului de
formare a viitorului specialist.
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În cele ce urmează, să observăm avantajele lucrului individual al studenţilor la
cursul de Geomorfologie, care vor fi reflectate selectiv prin:
 conţinutul temelor de prelegeri, de lucrări de laborator, lucrări practice pe teren;
 activităţi în afara orelor de curs (în procesul de elaborare a rezumatelor,
referatelor, proiectelor, precum şi în munca de cercetare şi investigare ştiinţifică a
studenţilor).
Lucrul individual al studentului contribuie la consolidarea, recuperarea, aprofundarea
cunoştinţelor; formarea capacităţilor intelectuale şi practice; amplificarea spiritului
analitic şi critic; formarea competenţei de cercetare ştiinţifică.
Argumentarea activităţilor practice.
La cursul de Geomorfologie, predat în baza Sistemului European de Credite
Transferabile, lucrul individual a fost realizat prin:
I. Activităţi individuale cu sarcini/teme comune;
II. Activităţi individuale cu sarcini/teme personalizate (Cristea,1998), elaborate
diferenţiat pentru fiecare student.
Consideraţii privind proiectarea activităţilor studenţilor în cadrul lucrului
individual:
I. Activităţile individuale cu sarcini/teme comune sînt realizate după predarea unui
capitol, subcapitol, temă de ordin teoretice, după efectuarea unei lucrări de
laborator (vezi în continuare: A), sau la finalizarea unei aplicaţii practice pe
teren (vezi în continuare: B).
A. Spre exemplu, la studierea capitolului „Agenţi, factori, procese exogene de
modelare a scoarţei terestre” studenţii realizează sarcini comune de lucru individual ce
ţin de:
- cunoaşterea sinonimelor unor noţiuni, agenţi, factori sau procese geomorfologice;
- explicarea termenilor (prin documentarea dicţionarelor geografice, geomorfologice,
geologice);
- sarcini cu privire la repartiţia spaţială a proceselor geomorfologice şi tipurilor genetice
ale formelor de relief create etc.
Exemple cu sarcini de lucru:
Sarcină de lucru: Documentaţi dicţionare geografice, geomorfologice/alte surse de
informaţie şi selectaţi sinonimele următoarelor procese geomorfologice: acumulare,
acumulare fluvială,
eroziune eoliană, eroziune glaciară, eroziune chimică,
abraziune, deflaţie, etc.
Sarcină de lucru: Faceţi observări asupra Hărţii Geomorfologice a Lumii şi
identificaţi regiunile de răspîndire a carstului pe glob. Utilizaţi semnele convenţionale din
legenda hărţii. Argumentaţi formarea carstului în regiunile respective.
La toate capitolele cursului de Geomorfologie sarcinile comune de lucru individual
sînt realizate de către studenţi prin:
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 Activităţi de lectură şi documentare ştiinţifică a unor surse bibliografice care pot
încadra: relevarea aspectelor esenţiale; sistematizarea, structurarea, ordonarea şi
gruparea logică; compararea; clasificarea; ierarhizarea etc. a informaţiei.
Exemple cu sarcini de lucru:
Sarcină de lucru: Lecturaţi articolul ..............., utilizînd metoda SINELG (Sistem
Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii şi a Gîndirii ). Completaţi tabelul
SINELG.

V
(informaţie
cunoscută)

Tabelul SINELG
+
(informaţie
(informaţie
nouă)
contradictorie)

?
(informaţie
confuză)

1. Pentru monitorizarea înţelegerii şi sistematizării informaţiei din articolele/ textele
consultate
profesorul pregăteşte studenţii pentru lectura SINELG, explicînd instrucţiunile
pentru
utilizarea semnelor în completarea Tabelul SINELG.
2. După lectură, studenţii analizează textul şi înscriu într-o formă concisă informaţiile
în coloanele respective ale Tabelului SINELG.
3. Studenţii revin la temă pentru clarificare, documentare suplimentară.
În baza informaţiei acumulate (îndeosebi, la semnul „-” şi „?” ), sstudenţii îşi pot
completa
scopul şi obiectivele propuse.

Sarcină de lucru: Lecturaţi articolul „SUTA DE MOVILE” de GH. Năstase, utilizînd
tehnica Fişa de prelucrare a sursei (Cartaleanu, Cosovan, Goraş-Postică, Lîsenco,
Sclifos, 2008).
Fişa de prelucrare a sursei.
1.Titlul
articolului/sursei/lucrării
consultate
........................................................
2. Autorul lucrării ..............................................................................................
Ideile de bază identificate

Fraze din text
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în sursă/lucrare

care confirmă acest lucru

1. Notaţi tezele de bază identificate în sursa lecturată:
Teze:

2. Identificaţi opinia autorului:
Opinia autorului Fraze din text care confirmă opinia

Studenţii pot folosi fişele respective şi în lucrul asupra elaborării unui referat, a
unui aviz,
unui articol etc.
3. Deduceţi concluzii referitor la:
- Cadrul înconjurător şi limitele „SUTEI DE MOVILE”;
- Structura geologică din cadrul „SUTEI DE MOVILE”;
- Relieful „SUTEI DE MOVILE”;
- Apele din „SUTA DE MOVILE”;
- Originea şi vîrsta „SUTEI DE MOVILE”;
- Prezenţa culturilor arheologice în „SUTA DE MOVILE”.
Lectura şi documentarea ştiinţifică cuprinde un ansamblu de tehnici de autoinstruire
prin care se obţine şi se dezvoltă competenţa de cercetare. În realizarea acestor activităţi
studenţii au nevoie de următoarele deprinderi:
 de înţelegere a textului în procesul de lectură;
 de elaborare şi susţinere a argumentelor şi contraargumentelor;
 de sistematizare, structurare logică a ideilor/informaţiei;
 de formulare a întrebărilor şi răspunsului la ele;
 de interpretare a informaţiei, materialelor;
 de autoevaluare.
 Documentarea materialelor cartografice (atlase, hărţi generale, hărţi tematice,
hărţi topografice) şi reprezentărilor grafice ale proceselor, fenomenelor şi
obiectelor geomorfologice (blocdiagrame, profile, scheme, desene, fotografii etc.).
Exemple cu sarcini de lucru:
Sarcină de lucru: Studiaţi Harta Geomorfologică a Lumii. Utilizînd semnele
convenţionale din legenda hărţii, identificaţi pe hartă regiunile de răspîndire ale formelor
criogene/glaciare de relief pe glob. Deduceţi relaţiile dintre relieful glaciar şi alte
componente ale mediului. Explicaţi modul de formare a reliefului glaciar. Argumentaţi
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formarea reliefului glaciar în regiunile respective.
Sarcină de lucru: Analizaţi bloc-diagramele, utilizînd algoritmul:
* Determinaţi care unităţi geostructurale reprezintă bloc-diagramele;
* Identificaţi unităţile de relief reflectate în fiecare bloc-diagramă;
* Identificaţi tipurile genetice ale unităţilor de relief reprezentate în bloc-diagrame;
* Constataţi corelaţia dintre unităţile de relief şi elementele structurale ale regiunilor de
orogen;
* Caracterizaţi unităţile respective de relief, aduceţi exemple concrete;
* Observaţi pe Harta Fizică a Lumii localizarea unităţilor respective de relief.
(Bloc-diagramele se oferă studenţilor pentru analiză).
B. Spre exemplu: La realizarea sarcinilor legate de efectuarea aplicaţiilor practice
pe teren studenţii îndeplinesc exerciţii de observare independentă, dirijată, vizuală sau
instrumentală asupra: proceselor geomorfologice, recunoaşterii şi descrierii formelor de
relief din zona de studiu, aprecierii calitative a stării peisajului geomorfologic, luării de
atitudini faţă de rezolvarea problemelor de mediu
provocate de fenomenele
geomorfologice de risc din ţinutul cercetat, utilizînd fişe de observare şi completare a
rezultatelor observării (Volontir, 2010).
Exemple cu sarcini de lucru:
Sarcină de lucru: Realizaţi un studiu asupra unui sector de vale al rîului sau
pîrîului din
zona de studiu, utilizînd algoritmul:
* Identificarea tipului de vale fluvială din limitele sectorului de studiu.
* Evidenţierea elementelor morfologice ale văii rîului în sectorul de studiu .
* Descrierea morfologică şi morfometrică a acestora.
* Evidenţierea gradului de utilizare a sectorului de vale fluvială.
* Observări asupra eroziunii fluviale (eroziunea de adîncime, eroziunea laterală,
eroziunea regresivă),
* Explicarea formării pragurilor, cascadelor, ostroavelor, belciugurilor în luncă.
* Întocmirea planului sectorului de vale fluvială (cu reprezentarea albiei minore, luncii,
teraselor, versanţilor de bază, interfluviului).
Sarcină de lucru: Realizaţi un studiu asupra proceselor de eroziune torenţială şi a
formelor
de relief create din zona de studiu, conform algoritmului:
* Identificarea formaţiunilor torenţiale, a elementelor morfologice ale acestora.
* Explicarea genezei organismelor torenţiale.
* Efectuarea măsurătorilor care cuprind următorii parametri: lungimea (m); lăţimea pe
talveg
(m); lăţimea la suprafaţă (m); adîncimea (cm, m); panta talvegului (grade);
înclinarea
malurilor (grade); rupturile de pantă ale talvegului (cm, m); suprafaţa bazinului de
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recepţie
(metri pătraţi); conul de dijecţie (formă, dimensiuni, materiale aluvionare).
* Aprecierea ponderii eroziunii torenţiale în degradarea terenurilor.
* Propuneri cu privire la acţiunile şi măsurile care trebuie întreprinse pentru
ameliorarea
terenurilor degradate prin eroziunea torenţială.
Sarcină de lucru: Realizaţi un studiu asupra proceselor de deplasare în masă a
stratelor de
roci din orizontul local, utilizînd algoritmul:
* Identificarea tipului de deplasare în masă (curgere, surpare, prăbuşire, alunecare,
deplasare
complexă, etc.)
* Evidenţierea condiţiilor de mediu şi cauzelor declanşării deplasărilor în masă din
orizontul local.
* Înregistrarea deplasărilor în masă, utilizînd fişe corespunzătoare.
* Impactul proceselor de deplasare în masă asupra mediului din orizontul local.
Exemplu de Fişa pentru înregistrarea alunecărilor de teren:
1. Localizarea: indicarea locului şi a poziţiei în raport cu un obiect/punct de reper.
2. Cadrul geomorfoligic, geologic, hidrologic, antropic: panta versantului (grade),
energia reliefului (90-150 metri), modelarea versantului prin organisme torenţiale,
caracterizarea litologică şi structurală a substratului, prezenţa/lipsa apelor subterane,
izvoarelor, sectoarelor mlăştinoase, utilizarea versantului.
3. Descrierea alunecării: tipul alunecării, cauzele şi factorii declanşării, dimensiunile
alunecării (lungimea, lăţimea, suprafaţa afectată, înalţimea, lungimea
rîpei de
desprindere), cornişa de desprindere (formă, înălţimea), corpul de alunecare (în trepte, în
valuri, în brazde, monticuli, etc.), zona frontală (forma), stadiul de evoluţie (accelerat, de
echilibru, etc.), dinamica alunecării (aprecieri asupra vitezei, direcţiei de deplasare),
gradul de acoperire cu vegetaţie a versantului, apariţia sectoarelor mlăştinoase,
izvoarelor, utilizarea terenului, pronosticul dezvoltării alunecării, acţiuni şi măsuri de
prevenire şi combatere a proceselor de alunecare din zona de studiu.
Sarcină de lucru: Realizaţi un studiu asupra proceselor carstice şi formelor
carstice de
relief prezente în zona de studiu, conform algoritmului:
* Evidenţierea condiţiilor şi factorilor de carstificare în zona de studiu;
* Identificarea şi descrierea morfologică a formelor exocarstice (lapiezuri, doline),
* Efectuarea măsurătorilor privind indicii dimensionali ai acestora (lungime, lăţime,
adîncime);
* Identificarea formelor endocarstice (avenuri, grote, peşteri);
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* Descrierea morfologică şi morfometrică a acestora;
* Explicarea rolului proceselor carstice în formarea şi evoluţia reliefului din zona de
studiu;
* Rolul carstului în activităţile practice ale populaţiei din zonă.

Sarcină de lucru: Realizaţi un studiu asupra reliefului antropic din orizontul local,
utilizînd
algoritmul:
* Recunoaşterea formelor de relief antropic (halde, ramblee, diguri, terase antropice);
* Descrierea morfologică şi morfometrică a acestora;
* Explicarea originii şi evoluţiei formelor antropice de relief.
* Impactul reliefului antropic asupra mediului din orizontul local.

După realizarea studiului, urmează etapa procesării individuale a informaţiilor
acumulate prin analiză, interpretare, explicare şi prezentare profesorului sub formă orală,
scrisă, grafică (rapoarte, scheme, schiţe panoramice, profile geomorfologice, fotografii,
etc.).
II. Activităţile individuale cu sarcini/teme personalizate sînt atestate în:
 Selectarea bibliografiei adecvate pentru o lucrare ştiinţifică; ordonarea listei de
lucrări utilizate conform cerinţelor de rigoare, în procesul de elaborare a
conspectelor, rezumatelor, recenziilor asupra unor lucrări/articole de profil;
realizarea proiectelor;
 Realizarea unor sarcini diferenţiate, de exemplu: elaborarea unor rezumate,
referate, lucrări ştiinţifice efectuate în procesul de cercetare şi investigare.
Exemple cu sarcini de lucru:
Sarcină de lucru: Selectaţi cel puţin 6 (şase) surse bibliografice la tema „Alunecări
de teren din Podişul Codrilor”. Ordonaţi lista lucrărilor selectate în ordine alfabetică,
în conformitate cu standardele naţionale. Elaboraţi un Rezumat informativ (propriuzis) asupra uneia din lucrările documentate, respectînd următoarea structură:
* Ideile esenţializate şi structurate în ordine proprie adoptată;
* Citate din lucrarea documentată;
* Exemple din conţinutul lucrării;
* Expresii si argumente ale autorului;
* Concluzii.
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Rezumatul este o versiune foarte concentrată, condensată ca esenţă, cursivă, sub
formă de expunere sau schematizată, a conţinutului ideatic de bază al textului original
(Mureşan, 1990).
Rezumatul nu conţine referiri faptice, aprecieri critice sau de valoare şi variază în
funcţie de dimensiunile sursei (Dulamă, 2008).
Prin elaborarea Rezumatelor, studenţii învaţă să prezinte succint conţinutul unei
lucrări, fără a încărca expunerile lor cu detalii irelevante, surprinzînd ideile principale şi
urmărind logica autorului lucrării.
Sarcină de lucru: Elaboraţi un Referat despre procesele geomorfologice de
modelare a scoarţei terestre şi formele de relief create. Referatul va avea 4 pagini
format A4. Documentaţi cel puţin 5 (cinci) lucrări pe care le veţi indica la bibliografie.
Pentru referat alegeţi un titlu scut, dar sugestiv. În elaborarea referatului respectaţi
următorul algoritm logic: (Dulamă, 2008).
* Introducere (indicaţi motivaţia alegerii temei, importanţa temei, cîteva aspecte
esenţiale ce
vor fi prezentate în referat).
* Conţinutul de bază al referatului (sintetizaţi ideile abordate în lucrările
documentate,
expuneţi idei personale, respectaţi regulile referitoare la citate).
* Încheire (formulaţi concluzii referitoare la temă, subliniaţi unele idei esenţiale,
elaboraţi
prognoze referitor la evoluţia proceselor descrise).
* Bibliografie.
Referatul, constă în elaborarea unei lucrări bazate pe investigarea individuală, în care
se sintetizează în scris esenţa unei probleme sau a unei idei din lucrări apropiate ca temă,
incluzînd opinii personale despre subiectul abordat. Conţinutul lucrării Referat trebuie să
fie structurat logic, cu prezentare de argumente în susţinerea ideilor abordate.
Profesorul explică studenţilor algoritmul elaborării unui referat:
* Alegerea temei.
* Documentarea (selectarea, consultarea surselor de informare; relevarea ideilor
esenţiale;
alcătuirea unor fişe: bibliografice, experimentale etc.; conceperea unui plan de structurare
a ideilor selectate: introducere, cuprins, concluzii, bibliografie).
* Redactarea referatului (scrierea lucrării conform planului trasat; respectarea
corectitudinii:
ortografice, punctuaţionale etc.).
Scrierea Referatelor necesită resurse mai îndelungate de timp: cîteva săptămâni sau
cîteva luni în funcţie de obiectivele urmărite.
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După prezentarea Referatului, profesorul face o analiză conform unui barem de
apreciere, incluzînd atît conţinutul propriu-zis al referatului, cît şi modul de prezentare.
Prin elaborarea Referatelor se dezvoltă competenţa de muncă intelectuală şi un stil
individual de învăţare al studenţilor.
Lucrul individual al studenţilor este coordonat, monitorizat, moderat de către profesor
şi, în cazuri speciale, de către laboranţi.
CONCLUZII:
Organizarea şi realizarea calitativă şi eficientă a lucrului individual asigură
instruirea de calitate, promovează caracterul formativ al instruirii, presupune distribuirea
unor sarcini variate şi diferenţiate ale studenţilor, orientate spre:
 Asimilarea de cunoştinţe, când studenţii simt nevoia de a se informa mai mult şi de
a-şi clarifica mai deplin sarcinile de lucru (a cunoaşte/ a şti);
 Punerea în practică a cunoştinţelor asimilate prin elaborare de referate, rezumate,
rapoarte; întocmirea unor reprezentări grafice etc. (a face);
 Manifestarea unor comportamente şi atitudini respectuoase faţă de conservarea şi
protecţia componentelor mediului ambiant din orizontul local (a fi).
Lucrul individual al studenţilor prevede o serie de avantaje:
 Facilitează dezvoltarea unei munci de sine stătătoare a studentului, îl ajută să
organizeze, să monitorizeze propria învăţare şi activitate;
 Stimulează încrederea în puterile şi capacităţile proprii;
 Formează abilităţi de a utiliza şi lucra cu diferite instrumente şi aparataje,
materiale cartografice şi grafice;
 Stimulează munca de cercetare şi investigaţie ştiinţifică;
 Stimulează activitatea profesorului şi capacitatea acestuia de a aplica în
predare/evaluare strategii şi tehnici bazate pe lucrul individual al studenţilor;
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