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Este cunoscut că reflectarea psihică a fenomenelor şi obiectelor realităţii 

(inclusiv obiectelor tehnice) în conştiinţa omului se descrie în noţiunile „senzaţie, 

percepţie‖. 

         Senzaţia este modul în care organele noastre de simţ reacţionează la stimuli 

externi [3]; Senzaţia prezintă: „reflectarea activ-selectivă şi ideal-subiectivă a 

însuşirilor particulare şi singulare ale stimulilor modali specifici în forma unui cod-

imagine‖ [1] Organele senzoriale ale copiilor, pe măsură ce acesta participă activ în 

viaţa socială, în comunicare, etc., ajung la starea de a-şi îndeplini „funcţiile socio-

culturale, implicându-se în construirea şi dezvoltarea proceselor şi structurilor

psihice superioare ale personalităţii‖ [6]. 

Paralel cu dezvoltarea intelectuală are loc şi perfecţionarea activităţii aparatului

analizator al copiilor: copilul poate sesiza mai multe laturi ale aceluiaşi fenomen,

aceluiaşi obiect tehnic. În aşa mod are loc dezvoltarea culturii generale a copiilor. 

Unul din multiplele obiective educaţionale ale învăţământului primar este de a

avea o atitudine grijulie faţă de particularităţile senzoriale ale elevilor. Procedeele de

dezvoltare a senzaţiilor în clasele primare sunt diverse, doar câteva din ele: 

-exersări sistemice spre a sesiza laturile principiale ale fenomenelor, 
ale obiectelor tehnice întâlnite frecvent în viaţa cotidiană;  

-exersări sistemice spre a sesiza particularităţile comune ale diferitelor 

fenomene, obiecte tehnice întâlnite în viaţa cotidiană; astfel, elevul este

obişnuit să separe generalul de particular, obişnuindu-se să generalizeze cele

sesizate. 

Percepţia. Prin percepţie se subînţelege „oglindirea în conştiinţa omului a

obiectelor şi fenomenelor care acţionează direct asupra receptorilor‖ [6]. Percepţia,

ca şi senzaţia ţine de aparatul analizator al elevului. Percepţia prezintă totalitatea

senzaţiilor legate între ele într-un anumit mod. Mecanismul percepţiei e cu mult mai

complicat decât cel al senzaţiei. Dacă senzaţiile oglindesc aspectele fenomenului,

obiectului tehnic aşa cum ele sunt de fapt, percepţiile reflectă fenomenul, obiectul

tehnic în întregime (unele laturi ce se referă la senzaţii fiind plasate în mod conştient

în umbră). 
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Percepţia este „procesul intelectual prin care se extrage informaţia utilă şi cu 

sens din mozaicul larg al stimulaţiei fizice‖ [7]. Între informaţia utilă şi stimulaţia 

fizică există o relaţie asemănătoare cu relaţia dintre o fotografie color cu mai multe 

componente şi descrierea în linii generale. Făcând descrierea fotografiei, în mod 

conştient nu se indică unele componente ale ei, care nu schimbă deloc esenţa 

fotografiei. Percepţia la elevii claselor I-II este, în fond, involuntară, adică „este fără 

un scop bine determinat‖ [4]; la elevii claselor III-IV - este voluntară. Elevii din 

clasele I-II se confruntă cu mari dificultăţi la evidenţierea particularităţilor obiectelor. 

Pentru a caracteriza obiectele ei evidenţiază uneori forma obiectelor, alteori –

culoarea. Elevii claselor I-II, întâlnesc dificultăţi şi la recunoaşterea figurii, în 

cazurile când ea e situată în poziţie ce diferă de cea iniţială. În cazurile perceperii 

tablourilor cu obiecte tehnice, elevii claselor I-II sunt în stare doar să descrie 

obiectele percepute (jucăria automobil are patru roţi, un volan etc.), pe când elevii 

claselor III-IV sunt capabili să interpreteze cele percepute (jucăria automobil se 

deplasează în cazul când se depune efort asupra ei). 

În rezultatul antrenării permanente, la elevii claselor primare capacităţile 

senzoriale-perceptive devin mai eficiente. Se cere ca învăţătorul să dezvolte 

permanent atât senzaţiile cât şi percepţiile. În practică se întâlnesc diverse procedee 

de dezvoltare a percepţiilor, unele dintre ele fiind: 

-formularea sarcinilor de a găsi în obiecte tehnice aflate în afara şcolii 
piese ce îndeplinesc funcţii identice cu piesele obiectelor tehnice 

studiate în şcoală, acasă; 

-desenarea pe tablă, în caiete a schemelor principiale ale obiectelor 
tehnice, explicarea în baza lor a principiului de funcţionare, fără a 

atrage atenţie asupra pieselor secundare; 

-formularea sarcinilor de a găsi componentele tipice ce îndeplinesc

aceleaşi funcţii în diferite obiecte tehnice cu diferite destinaţii; 

-formularea sarcinilor de a găsi deosebirile dintre componentele unor

obiecte tehnice cu aceiaşi destinaţie. 

Menţionăm, în mod special, că utilizarea sistematică a procedeelor de

dezvoltare a percepţiilor contribuie esenţial la dezvoltarea spiritului de observare a

elevilor claselor primare, ceea ce, de asemenea, e foarte important pentru formarea

unei personalităţi creatoare – obiectiv important al învăţământului contemporan. În

legătură cu aceasta este binevenită ideea lui V. A. Suhomlinski: „Cu cât mai fine sunt

senzaţiile şi percepţiile, cu atât mai larg este diapazonul emoţional ce caracterizează

cultura spirituală a omului‖ [9]. 
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Rezultatele educaţionale depind în mare măsură de mobilizarea concomitentă a 

tuturor analizatorilor elevilor în procesul de predare-învăţare. Această viziune a fost 

evidenţiată de mulţi pedagogi renumiţi. De exemplu, K. D. Uşinskii a precizat: 

„Pedagogul care doreşte ca să se întipărească ceva profund în memoria copilului, 

trebuie să aibă grijă ca un număr cât mai mare de organe de simţ (ochiul, urechea, 

glasul, simţul mişcării musculare şi, dacă e posibil, mirosul şi gustul) să participe la 

actul memorizării‖ [10]. 

În procesul de predare-învăţare un rol deosebit revine analizatorului vizual. 

Cercetările consacrate raportului informaţiilor obţinute de om prin diferiţi analizatori 

au arătat că cel mai mult omul comunică cu mediul exterior prin canalul vizual. Unii 

cercetători în domeniul teoriei informaţiei au determinat raportul informaţiilor 

obţinute de om prin canalele vizual şi auditiv bazându-se pe raportul suprafeţelor 

excitate al scoarţei cerebrale ale creierului legate de canalele vizual şi auditiv. S-a 

constatat că omul obţine informaţie prin canalul vizual aproximativ de 100 ori mai 

mult decât prin canalul auditiv [8]. Prin canalul vizual omul obţine un spectru larg de 

informaţii specifice, diferenţiate ceea ce e foarte important pentru activitatea proprie. 

La cele menţionate mai adăugăm că la elevii claselor primare predomină 

gândirea concretă [5]. Pe parcursul studierii construcţiei şi funcţionării obiectelor 

tehnice operaţia de gândire se realizează în baza pieselor concrete ce se percep 

vizual, dar nu pe material pur verbal. După cum se vede studierea construcţiei şi 

funcţionării obiectelor tehnice este posibilă la această vârstă. 

Informaţia prezentată anterior indică asupra importanţei mijloacelor materiale 

de învăţământ ce trebuie utilizate în procesul de familiarizare a elevilor claselor 

primare cu noţiuni tehnice elementare.  

La momentul actual şcoala nu dispune, în fond, de mijloace materiale de

învăţământ destinate excluziv desfăşurării activităţilor de familiarizare a elevilor

claselor primare cu noţiuni tehnice. Învăţătorii care manifestă interes faţă de

problema promovării culturii tehnice elementare în clase primare pot confecţiona cu

forţe proprii unele mijloace materiale de învăţământ la temele de studiu respective. 
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În continuare prezentăm construcţia şi principiul de funcţionare a două 

mijloace materiale de învăţământ ce ţin de domeniile tehnice hidraulică şi 

electrotehnică convenţional numite standuri care au fost confecţionate şi utilizate în 

condiţiile şcolii primare la lecţii în cadrul cursului opţional experimental „Cultura 

tehnică‖, cl. II-IV [2]. 

Construcţia standului „Circuite hidraulice” (fig.1). În anexă este prezentată 

fotografia standului componentele căruia sunt numerotate cu cifre arabe; pentru 

compararea dimensiunilor la fotografiere a fost situat un chibrit lângă rezervorul de 

sus. Componentele standului sunt fixate pe o foaie de textolit 1 cu lungime de 50 cm, 

lăţimea – 30 cm, grosimea – 0,4 cm; pe foaia de textolit sunt fixate (încleiate) două 

Fig.1. Stand „Circuite hidraulice‖. 

1-foaie de textolit; 2- rezervor de jos; 3,9,12,15- furtunuri; 4,7,14- rezervoare  

de mijloc; 5,8,13- morişti; 6,11,16- robinete; 10- rezervorul de sus; 10’- dop. 

rezervoare: rezervorul de jos 2 confecţionat din penoplast dens cu volumul de un 

litru; rezervorul de sus 10 confecţionat dintr-o sticlă obişnuită din masă plastică 

pentru păstrarea lichidelor cu volumul de 0,25l (rezervorul de sus are dopul 10׳); 
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rezervoarele din mijloc 4, 7, 14 încleiate pe foaia de textolit, fiecare având volumul 

de 0,5l confecţionate din sticle obişnuite din masă plastică pentru păstrarea 

lichidelor; în partea de sus a rezervoarelor 4, 7, 14 sunt situate câte o morişcă 5, 8, 13 

fiecare din ele se sprijină pe axele respective; axele (confecţionate din ace obişnuite 

se sprijină pe pereţii rezervoarelor şi pe foaia de textolit; paletele moriştilor de 

asemenea sunt confecţionate din masă plastică; toate rezervoarele sunt unite cu 

furtunuri 9, 12, 15, etc.; pe furtunuri sunt situate robinete 11, 16, etc.; în calitate de 

furtunuri şi robinete au fost utilizate furtunuri şi robinete de la picurători obişnuite 

utilizate în medicină. 

Principiul de funcţionare al standului „Circuite hidraulice”. În cazul când 

rezervorul de sus este umplut cu apă la deschiderea dopului 10׳ şi robinetelor 

respective lichidul din rezervorul de sus curge prin furtunuri în rezervoarele din 

mijloc apoi în rezervorul de jos; apa curgătoare, lovind paletele, impune moriştile să 

se rotească. 

Construcţia standului „Circuit electric cu becuri unite în serie” (fig.2). 

Standul este constituit din: o foaie de placaj 1 cu lungimea de 14 cm, lăţimea – 12 

cm, grosimea – 0,5 cm; placajul este fixat pe o ramă de lemn (pe fotografie rama nu 

se vede); pe placaj sunt fixate dulii în care sunt înşurubate becurile 2, 10, 11 ce se 

utilizează la lanterna de buzunar; de asemenea pe placaj sunt fixate borne de 

legătură, 3, 5, 6, 8 etc. precum şi întrerupătorul (tumblorul) 7; bornele 5, 6 (numite 

borne de alimentare) servesc pentru unirea la stand a sursei de energie electrică 

(baterie ce se utilizează la lanterna de buzunar); componentele standului se unesc 

între ele cu conductoare electrice (fire metalice izolate) 4,9.  

 

Fig. 2. Stand „Circuit electric cu becuri unite în serie‖ 

1- foaie de placaj; 2,10,11- becuri cu incandescenţă; 3,5,6,8- borne  

de legătură; 4,9,- conductoare electrice; 7- întrerupător. 
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Principiul de funcţionare a standului „Circuit electric cu becuri unite în serie” 

(când sursa de energie electrică este conectată la bornele 5, 6). Când întrerupătorul 7 

este în poziţie închisă (conectat) toate becurile luminează. În cazul când 

întrerupătorul 7 este în poziţie deschisă (deconectat) becurile nu luminează. În cazul 

când întrerupătorul 7 este în poziţie închisă (conectat) iar unul din becuri este 

deşurubat toate becurile nu luminează. În cazul când întrerupătorul 7 este în poziţie 

închisă (conectat) iar un bec nu este înşurubat deplin toate becurile nu luminează. În 

cazul când întrerupătorul 7 este în poziţie închisă (conectat) iar filamentul unui bec 

este rupt toate becurile nu luminează (chiar şi în cazul când toate becurile sunt 

înşurubate deplin). 

După cum se vede din informaţia prezentată anterior unele mijloace materiale 

de învăţământ destinate familiarizării elevilor claselor primare cu noţiuni tehnice 

elementare pot fi confecţionate de către învăţători în condiţiile şcolii fără mari 

cheltuieli financiare.  
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