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ARGUMENT 

 
 

Necesitatea unei pedagogii / didacticii prospective este tot mai evidentă în condiţiile 
actuale, când se înregistrează achiziţii tot mai împortante în sistemul ştiinţelor educaţiei iar 
reforma învăţământului şi a educaţiei este la ordinea zilei. 

Depăşind stadiul pur constatativ – cel mult corectiv – caracteristic pentru didactică, 
până nu demult, pedagogia aplicată a devenit o ştiinţă cu tentă prospectivă, sugerând tot mai 
mult căi, modalităţi şi strategii de ameliorare a practicii instructiv – educative. 

Valorificând experienţa didactică proprie, precum şi informaţiile din surse bibliografice 
reprezentative, autohtone şi străine – autorii propun întroducerea în problematica specifică 
procesului de învăţământ; o modalitate nouă de abordare a sistemului principiilor didacticii din 
perspectiva cercetărilor de psihologie cognitivă, de pedagogie prospectivă, de didactică 
experimentală; studierea metodologiei didactice prin valoarea unor cercetări ale semioticii din 
perspectiva predării şi învăţării; analiza formelor de organizare a activităţii educaţionale iar în 
final  prezentarea câtorva alternative educaţionale instituţionalizate în sistemul de învăţământ 
din ţara noastră. 

Cartea se adresează studenţilor – viitoare cadre didactice, cadrelor didactice din 
învăţământul de toate gradele cu mesajul : de a depune eforturi pentru ameliorarea practicii 
educative, pentru fundamentarea ştiinţifică a demersurilor educaţionale, evitând receptarea 
mecanică, necritică, a achiziţiilor stocate în unele studii cu caracter didactic. 
 
 
          Autorii  
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CAPITOLUL : I 

 
DE  LA  TEORIA  COMENIANĂ  LA  DIDACTICA  MODERNĂ 

 
Conceptul * DIDACTICA * a fost întrodus în circulaţie de către pedagogul ceh JAN  

CIMOS  COMENIUS ( 1592 – 1670 ), prin lucrarea sa * Didactica Magna * . Prin principiile 
inovatoare pe care le promova, opera pedagogică a lui Comenius a determinat o autentică 
revoluţie în teoria şi practica învăţământului. 
  Din punct de vedere etimologic cuvântul * didactica * provine din termenii greceşti * 
didaskein * = a învăţa , * didaktikos * = instrucţie, instruire, * didasko * = învăţare, învăţământ, 
* didactike * = arta învăţării. Cu alte cuvinte, sfera de cuprindere a conceptului în discuţie este 
legată de problematica procesului de predare – învăţare. 

Semnificaţia iniţială pe care Comenius o atribuia termenului de * didactică * era cea de 
artă a predării. Definind didactica drept arta de a învăţa pe alţii bine, Comenius arată că a 
învăţa pe altul înseamnă a şti ceva şi a face pe altul să înveţe, să ştie şi acesta repede, plăcut 
şi temeinic. Mijloacele prin care se poate realiza acest deziderat sunt exemplele, regulile, 
aplicaţiile generale sau speciale (care ţin cont de natura obiectelor şi a temelor de învăţat şi 
de scopurile propuse ). 

Obiectivul principal al didacticii este sintetizat astfel: Didactica noastră are drept proră 
şi pupă: să cerceteze şi să găsească un mod prin care învăţătorii, cu mai puţină osteneală, să 
înveţe mai mult pe elevi, în şcoli să existe mai puţină dezordine, dezgust şi muncă irosită, dar 
mai multă libertate, plăcere şi progres temeinic, în comunitatea creştină să fie mai puţină 
beznă, confuzie şi dezbinare – dar mai multă lumină, ordine, pace şi linişte. *  

Comenius – a preluat multe idei întroduse în cultura timpului, fie de mari profesori de la 
sfârşitul Renaşterii (de exemplu – IOACHIMUS  FORTIUS ) fie de celebrii gânditori umanişti 
ai vremii (de ex: ERASMUS Şi VIVES ) care susţineau că * nimic nu este mai ucigător în viaţa 
omenească decât acea depravare a judecăţii care nu acordă lucrurilor preţul lor. * Altfel spus, 
se sublinia nevoia organizării instruirii în şcoală şi nevoia de disciplinare a minţii prin instruire. 

Prin valoarea sa pentru teoria şi practica instructivă, prin stabilitatea sa şi prin mişcarea 
pe care a propus-o opera pedagogică a lui Comenius, nu a fost egalată de alţi pedagogi. A 
fost preocupat nu doar de problemele de ordin administrativ, ci mai ales de cele legate de 
obiectivele, principiile, conţinutul, metodele şi formele de organizare a muncii instructiv – 
educative, oferind profesorului atât orientarea necesară, cât şi instrumentele de lucru. 

• În concepţia sa cu privire la conţinutul didacticii, îşi are originea modalitatea de 
organizare a procesului de învăţământ desfăşurat în limba maternă, pe clase şi lecţii, 
cu programe şi manuale, cu elevi de aceeaşi vârstă, cu oameni specializaţi, într-un an 
şcolar, cu perioade de muncă şi de odihnă (vacanţe) cu o organizare anume a zilei de 
lucru (orar). 

• Consideră că profesorul trebuie să-l ajute pe şcolar să-şi însuşească ştiinţa şi a şti 
înseamnă * a putea reda ceva fie cu mintea, fie cu mâna, fie cu limba *.  

• Susţinea că o metodă de lucru adecvată asigură rezultate bune chiar şi în cazul unor 
dascăli şi elevi mai puţin buni. 

• ………. Iscusinţa metodică ……. cere ca întotdeauna şi pretutindeni profesorul să ştie 
în primul rând să pregătească sufletele elevilor pentru învăţare, apoi să transmită 
însăşi învăţătura şi în sfârşit să întărească ceea ce s-a transmis şi perceput. 

• Condiţia de bază în transmiterea cunoştinţelor este ca * toate să fie predate prin 
exemple, prin precepte, prin aplicaţie sau imitaţie. *  
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• A promovat şi a susţinut o serie de principii didactice care să asigure o cunoaştere 
raţională: 

o educarea cunoaşterii urmând drumul * de la concret la abstract * , * de la 
particular la general * , * de la uşor la greu * , * de la cunoscut la mai puţin 
cunoscut * , * de la apropiat la îndepărtat * , totul făcându-se prin * observaţie 
practică * sau * intuiţie *. Aceasta din urmă fiind * regula de aur * a instrucţiei; 

o rolul intuiţiei în investigarea naturii; 
o respectarea progresivităţii în pătrunderea necunoscutului; 
o realizarea unui învăţământ treptat, gradat şi concentric, reglementări care 

impuneau elaborarea riguroasă a unor planuri şi programe de învăţământ; 
o rolul activizării prin exerciţiul virtuţilor morale; 
o promovarea spiritului metodic în activitatea de şcolarizare 
o caracterul sistematic al instrucţiei 
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Continuatorii operei lui COMENIUS  
 

 
TEORIA  

PEDAGOGICĂ 

 
ELEMENTE  
DEFINITORII 

 
PRINCIPII  DIDACTICE 

PROMOVATE 

 
ORIENTĂRI  PENTRU 

INSTRUIRE 

METODE  DE  
INSTRUIRE 
recomandate  

 
LUCRĂRI  CU 
CARACTER 
DIDACTIC 

 
Teoria lui Jan 
Amos Comenius 
(1592-1670) 
pedagog care a 
elaborat primul 
mare sistem de 
educaţie. 

 
- Încrederea în 
formarea 
omului, opti-
mismul peda- 
gogic 
 

• principiul intuiţiei 

• principiul confor-
mităţii educaţiei 
cu natura; 

• asigurarea unui 
învăţământ 
accesibil; 

• însuşirea conş-
tientă şi temeinică 
a cunoştinţelor, 
priceperilor şi 
deprinderilor; 

• caracterul 
sistematic al 
instrucţiei 

• cunoştinţele să se 
însuşească printr-o 
continuă extindere a 
conţinutului lor, să se 
realizeze un 
învăţământ treptat, 
gradat, concentric; 

• să se respecte  
*ordinea naturii *, întâi 
lucrurile, apoi 
cuvintele; 

• să se înveţe numai 
*bazele * a ceea ce 
este * principal * în 
mod temeinic, scurt şi 
repede  

 
-  intuiţia 
 
-  exerciţiul 
 
-  aplicaţia 
 
-  exemplul 
 

 
*Didactica 
Magna * 
 
*Informatorul 
şcolii materne * 
 
*Lumea 
sensibilă în 
imagini * 
  
 
 

Teoria lui John 
Locke (1632 –
1704) pedagog 
care a întrodus 
munca în 
procesul educării 
tinerilor 
 

-  concepţia 
optimistă 
asupra puterii 
educaţiei 

 

• depistarea şi 
dezvoltarea 
particularităţilor de 
vârstă şi 
individuale ale 
elevilor, a 
însuşirilor 
acestora: aspiraţia 
spre libertate şi 
plăcerea pentru 
activitate, 
laşitatea, 
temeritatea etc 

• principiul intuiţiei   

• la baza cunoaşterii se 
află experienţa; 

• învăţarea să se baze-
ze pe tendinţa de acti-
vitate a copilului, pe 
curiozitatea sa 
înnăscută 

• instrucţia sub formă de 
joc să pregătească 
activitatea de învăţare 
ca muncă 

• recomanda călătoriile 
ca modalitate de 
instruire 

 
- Recompensa 
 
- Pedeapsa 
 
- Exemplul 
 
- Exerciţiul 
 
- Conversaţia 
raţională 
 

 
Câteva cugetări 
asupra educaţiei 
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TEORIA  

PEDAGOGICĂ 

 
ELEMENTE  
DEFINITORII 

 
PRINCIPII  DIDACTICE 

PROMOVATE 

 
ORIENTĂRI  PENTRU 

INSTRUIRE 

 
METODE  DE  
INSTRUIRE 
recomandate  

 
LUCRĂRI  CU 
CARACTER 
DIDACTIC 

   • recomanda studiul 
următoarelor 
discipline: scris, citit, 
studiul limbii latine, 
desen, stenografie, 
contabilitate, franceză, 
geografie, cronologie, 
anatomie, geometrie, 
etică, drept civil, 
logică, retorică 

• recomanda ca tinerii 
să înveţe 2-3 meserii 
(grădinăria, tâmplăria, 
dulgheria, parfumeria, 
croitoria 

  

Teoria lui Jean 
Jacques 
Rousseau (1712 
– 1778), 
pedagog despre 
care se spune că 
a descoperit 
copilul 
 

-  susţinerea 
tezei naturii 
bune a fiinţei 
umane şi a 
relaţiei dintre 
natură şi 
cultură 
 

• educaţia să se 
conformeze 
naturii copilului, 
particularităţilor 
sale de vârstă 

• principiul periodi-
zării educaţiei în 
conformitate cu 
trepte de vârstă 
ale copilului 

• principiul intuiţiei 

• principiul caracte - 
rului conştient şi 
activ al instrucţiei 
în conformitate cu 
treptele de vârstă 
ale copilului. 

• instrucţia să se bazeze 
pe activitatea elevului 

• recunoaşterea unor 
particularităţi proprii 
copilăriei 

• promovarea nevoii de 
manifestare şi dezvol-
tare liberă a copilului 

• criteriile de selectare a 
cunoştinţelor să fie uti-
litatea şi accesibilitatea 

• copilul * să nu ştie 
nimic ptr că i-ai spus, 
ci ptr.că a înţeles el 
însuşi; să nu înveţe 
ştiinţa, ci s-o 
descopere * 

 
-  Intuiţia 
 
-  Metoda 
 
-  Pedeapsa 
 

 
*Discurs asupra 
ştiinţelor şi 
artelor * 
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TEORIA  

PEDAGOGICĂ 

 
ELEMENTE  
DEFINITORII 

 
PRINCIPII  DIDACTICE 

PROMOVATE 

 
ORIENTĂRI  PENTRU 

INSTRUIRE 

 
METODE  DE  
INSTRUIRE 
recomandate  

 
LUCRĂRI  CU 
CARACTER 
DIDACTIC 

  • principiul 
caracterului 
conştient şi activ 
al instrucţiei 

 

• recomandă ca tinerii 
să înveţe mai multe 
meserii îndeosebi 
acelea care presupun 
activităţi fizice în aer 
liber.  

 

  

   Teoria lui Jo-
hann Heinrich 
Pestalozzi (1746-
1827) pedagog 
care a încercat 
să ela-boreze o 
teorie ştiinţifică 
asupra educaţiei.  
A elaborat 
bazele 
învăţământului 
elementar şi a 
realizat pentru 
prima dată în 
istoria omenirii, 
îmbinarea orga-
nizată a muncii 
productive cu in-
strucţia, în locali-
tatea NEUHOF 

-  convingerea 
că toţi oame-
nii pot fi in -
struiţi 
 
-  ideea că 
omul trebuie 
dezvoltat ca 
întreg * trupul, 
spiritul şi inima 
sa. * 
 

• necesitatea res-
pectării legilor na-
turii în procesul 
educaţiei, realiza-
rea unei educaţii 
în conformitate cu 
natura, care să se 
desăvârşească în 
şcoală prin: 
educaţia fizică, 
pregătirea pentru 
muncă, educaţia 
intelectuală şi 
morală; 

• respectarea 
particularităţilor 
individuale şi de 
vârstă ale copiilor; 

• principiul intuiţiei 

• principiul activităţii 
libere; 

• gradarea treptată 
şi succesivă 
riguroasă în 
instrucţie. 

• Învăţământul 
elementar să clădeas-
că în mod sigur şi te-
meinic cunoştinţele şi 
deprinderile necesare 
vieţii şi să contribuie la 
dezvoltarea forţelor in-
terne şi a dispoziţiilor 
copilului; 

• Scopul instrucţiei ele-
mentare este acumula-
rea de către copil a cu-
noştinţelor întemeiate 
pe experienţa senzo-
rială şi formarea unui 
complex de priceperi şi 
deprinderi; 

• Recomandă ca în 
conţinutul instrucţiei 
elementare să intre 
disciplinele: citit, scris, 
socotit, desen, cânt, 
activităţi practice, 
gimnastică, elemente 
de geometrie 

 

  



 9 

 
TEORIA  

PEDAGOGICĂ 

 
ELEMENTE  
DEFINITORII 

 
PRINCIPII  DIDACTICE 

PROMOVATE 

 
ORIENTĂRI  PENTRU 

INSTRUIRE 

 
METODE  DE  
INSTRUIRE 
recomandate  

 
LUCRĂRI  CU 
CARACTER 
DIDACTIC 

    Teoria lui 
Stephan Ludwig 
Roth ( 1796 -
1849) pedagog 
care a fost un 
fidel discipol al 
lui Pestalozzi şi 
care a promovat 
în ţa-ra noastră 
siste-mul 
educativ al 
acestuia adop-
tându-l la realită-
ţile transilvănene  
  

 
-conformitatea 
învăţământului 
cu natura 
copilului şi cu 
condiţiile sale 
de viaţă 
 

• necesitatea 
respectării legilor 
naturii în procesul 
instrucţiei, reali-
zarea unei educa-
ţii în conformitate 
cu natura; 

• respectarea parti-
cularităţilor 
individuale şi de 
vârstă ale copiilor; 

• principiul intuiţiei. 

• învăţământul intuitiv să 
fie strâns legat de 
dezvoltarea vorbirii 

 
 

 
-  Intuiţia  
 

 

 
Teoria lui 
Friedrich Adolph 
Wilhelm Dies-
terweg (1790 – 
1866) adept al lui 
Pestalozzi * în- 
văţător al 
învăţătorilor 
Germaniei. * 

 
-  pedagogia 
poate aspira 
să devină 
ştiinţă numai în 
măsura în care 
se găseşte un 
principiu 
suprem, cu 
valoare 
universală 

• principiul confor-
mităţii educaţiei 
cu natura; 

• principiul confor-
mităţii educaţiei 
cu cultura; 

• principiul activiză-
rii. 

• Promovează o 
instruire activă, care 
să ţină cont de 
particularităţile 
individuale ale elevilor 
şi o cunoaştere prin 
intuiţie care dezvoltă 
raţiunea; 

• Să se asigure 
înfăptuirea celor 2 
funcţii, adică să se 
asigure caracterul 
educativ al 
învăţământului. 

 
- Intuiţia  
 
- Conversaţia  
euristică 
 

 *Îndrumător ptr. 
formarea învăţă-
torilor germani. *  
 
 *Despre educa-
ţie în general şi 
despre educaţia 
şcolară în spe-
cial * 
 
 *Principiul sup- 
rem în educaţie  
 
*Învăţământ 
conform naturii 
şi conform 
culturii *  
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TEORIA  

PEDAGOGICĂ 

 
ELEMENTE  
DEFINITORII 

 
PRINCIPII  DIDACTICE 

PROMOVATE 

 
ORIENTĂRI  PENTRU 

INSTRUIRE 

 
METODE  DE  
INSTRUIRE 
recomandate  

 
LUCRĂRI  CU 
CARACTER 
DIDACTIC 

 
 Teoria lui Kons-
tantin Dimitrievici 
Uşinski (1823-
1870) pedagog 
care, ca şi Pesta-
lozzi şi Diester-
weg, s-a ocupat 
de problematica 
învăţământului 
elementar   

 
-  Pedagogia 
trebuie să se 
constituie ca o 
unitate între 
teorie şi prac-
tică 
 

• Principiul intuiţiei 

• Principiul confor-
mităţii educaţiei 
cu natura; 

• Principiul însuşirii 
conştiente şi acti-
ve a cunoştinţelor; 

• A elaborat teza 
caracterului naţional al 
educaţiei, promovând 
învăţământul în limba 
maternă, studierea 
istoriei naţionale, a 
geografiei şi a naturii 
patriei 

• Promovarea tendinţei 
spre activitate a 
copilului 

• Asigurarea unei 
strânse legături între 
observare, gândire şi 
limbaj.  

 
-  Intuiţia – pe 
care a propus-
o drept obiect 
de învăţământ 
de sine 
stătător 
 

 
*Omul ca obiect 
al educaţiei * 
 
*Călătorie 
pedagogică prin 
Elveţia * 
 
*Despre 
caracterul 
naţional al 
educaţiei 
publice. * 

 Teoria lui Iohann 
Friedrich Herbart 
(1776-1841) care 
a fost de formaţie 
filozof şi mate-
matician, iar du-
pă ce a cunoscut 
activitatea lui 
Pestalozzi, şi-a 
îndreptat preo-
cupările spre 
educaţie. Este 
primul pedagog 
care elaborează 
o teorie a intere-
sului. 

- Concepţia sa 
este interesan-
tă şi valoroasă 
prin substanţa 
sa psihologică, 
morală şi teh-
nologico – di-
dactică; 
- Preocuparea 
de a aşeza la 
baza procesu-
lui de învăţă-
mânt concep-
ţia multilatera-
lităţii interese-
lor, dezvolta-
rea ideaţiei   

• Principiul organi-
zării sistematice a 
activităţii elevilor; 

• Principiul respec-
tării particularită-
ţilor de vârstă ale 
elevilor ; 

• Principiul respec-
tării specificului 
obiectelor de în-
văţământ. 

• Consideră că învăţăm. 
Este mijlocul principal 
de educaţie generală; 
şcoala nu este un 
aşezământ în care se 
transmite un anumit 
capital de informaţii ci 
un mediu eficient de 
educaţie, învăţământul 
facilitează şi scurtează 
drumul experienţei 
personale, îndrumând-
o completând-o şi 
concentrând-o. 

• Recomandă studierea 
următoarelor discipline 
elena, latina, matema-
tica, ştiinţele naturii;   

 
-  Metoda 
observaţiei şi 
analizei 
 
-  Conversaţia 
 
-  Convorbirea 
liberă 
  

 
*Pedagogia 
generală * 
 
*Prelegeri 
pedagogice * 
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TEORIA  

PEDAGOGICĂ 

 
ELEMENTE  
DEFINITORII 

 
PRINCIPII  DIDACTICE 

PROMOVATE 

 
ORIENTĂRI  PENTRU 

INSTRUIRE 

 
METODE  DE  
INSTRUIRE 
recomandate  

 
LUCRĂRI  CU 
CARACTER 
DIDACTIC 

 Copilului pe 
baza dinamicii 
reprezentărilor, 
caracterul 
educativ al 
instrucţiei, rolul 
moral al 
învăţământului 

 • realizarea celor 2 sco-
puri ale instrucţiei: 
dobândirea virtuţii 
(scop îndepărtat) şi 
dezvoltarea interesului 
multilateral (scop apro-
piat); 

• respectarea celor 4 
momente ale lecţiei: 
claritatea, asocierea, 
sistema, metoda, care 
au fost fundamentate 
în teoria treptelor 
psihologice ale lecţiei, 
elaborată pe baza teo-
riei percepţiei, a inte-
resului şi a atenţiei; 

• necesitatea formulării 
idealului educativ 
(concretizat în omul cu 
caracter energic şi 
moral); 

• necesitatea asigurării 
unui învăţ. educativ; 

• realizarea educaţiei 
morale care îşi 
propune ca obiect 
trecerea de la interes / 
dorinţă la voinţă / ac-
ţiune, iar ca mijloc, 
deprind activ  
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ANALIZA  OPERAŢIONALĂ  A  CONCEPTULUI  * DIDACTICĂ *  

OBIECT  DE  STUDIU, SUBRAMURI, FUNCŢII 
 

O definiţie primară a didacticii este oferită de WINCENTY  OKON, care consideră că 
obiectul didacticii este: 

• să analizeze scopurile şi conţinutul instrucţiei, procesul şi principiile acestuia ; 

• să facă cunoscute: metodele şi mijloacele de învăţământ, organizarea 
învăţământului, organizarea în clase mixte şi planificarea muncii didactice, 
personalitatea profesorului; 

 
Învăţământul – ca principală formă de organizare a educaţiei, poate fi definit astfel: 

• proces de instruire şi educare în şcoală, organizat şi desfăşurat pentru a realiza 
obiectivele pedagogice ale educaţiei şcolare, stabilite la nivel de sistem şi de 
proces; 

• domeniu în care este valorificată structura acţiunii educaţionale la nivelul 
corelaţiei funcţionale dintre cadrele didactice şi elevi, exersată în numeroase şi 
variate situaţii educative; 

• ansamblul instituţiilor şcolare dintr-o ţară, care participă la organizarea 
arhitecturii şcolare prin proiectarea unor cicluri, orientări, filiere, realizabile la 
nivelul unor structuri specifice educaţiei / instruirii formale dar şi neformale; 

 
Procesele de instruire şi educare a omului sunt deosebit de complexe, variabile şi 

diverse şi au caracter probabilistic. Caracterul şi desfăşurarea lor sunt determinate de cele 
mai complexe corelaţii dintre factori obiectivi şi subiectivi. 
  Toate acestea fac ca procesul didactic să aibă o împortantă trăsătură – se 
desfăşoară de obicei neunivoc, ceea ce înseamnă că acţiunea conjugată a unor factori de 
instruire şi educare obiectivi şi identici (ca de exemplu: curriculum, metode, tehnici şi 
tehnologii, mijloace, moduri de organizare etc..) poate avea, în fiecare caz particular, 
rezultate mai mult sau mai puţin diferenţiate în funcţie de particularităţile factorilor subiectivi 
şi ale circumstanţelor necontrolabile care influenţează desfăşurarea procesului instructiv – 
educativ, generată de elementul aleatoriu, prezent în mod obligatoriu. 
 Datorită caracterului variabil şi neunivoc, procesele şi fenomenele pedagogice pot fi 
trecute aproape în exclusivitate în categoria evenimentelor sau funcţiilor aleatorii. 
  

Exemple de evenimente, mărimi şi procese aleatorii : 
 

 
Factorii 

binomului 
educaţional 

 

Ipostazele aleatoriului 
 

EVENIMENTE 
ALEATORII 

MĂRIMI  
ALEATORII 

PROCESE 
ALEATORII 

 
CADRELE 

DIDACTICE 

• rezolvarea 
corectă a unui 
exerciţiu 

• capacitatea de 
cercetare 
ştiinţifică a unui 
elev oarecare 

• nr. de rezolvări 
corecte într-o clasă 
de elevi 

• nr. situaţiilor 
educative în care 
elevii unei clase 
demonstrează că 

• dinamica rezolvărilor 
corecte la elevii unei 
clase 

• dezvoltarea 
capacităţii de 
cercetare ştiinţifică 
la nivelul unei clase 
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• dovadă de 
creativitate din 
partea unui elev 
oarecare  

deţin capacitatea de 
cercetare ştiinţifică 

• nr. elevilor dintr-o 
clasă care au 
capacităţi creative 

• dezvoltarea 
capacităţilor creative 
la elevii unei clase 

 
ELEVI 

• varianta de 
comunicare 
educaţională 
folosită de 
profesor 

• folosirea 
resurselor 
grupului de elevi 

• controlul şi 
evaluarea 
rezultatelor 
instruirii 

• frecvenţa şi durate 
folosirii unei anumite 
variante de comuni-
care educaţională 

• frecvenţa şi durata 
utilizării muncii în 
grup 

• nr. situaţiilor 
educative în care 
profesorul a realizat 
controlul şi evaluarea 
rezultatelor instruirii 

• modul de îmbinare a 
variantelor 
comunicării 
educaţionale 

• integrarea muncii în 
grup în strategiile 
educaţionale 

• modul de adaptare a 
controlului şi 
evaluării achiziţiilor 
elevilor la 
obiectivele propuse 
şi la metodele 
utilizate 

 

 
EVENIMENTUL  ALEATORIU – este acel eveniment care în condiţii date, uneori are 

loc, alteori nu. 
 MĂRIMEA  ALEATORIE – este aceea mărime care în condiţii date, poate lua uneori 
anumite valori, iar alteori valori diferite. 
 PROCESUL  ALEATORIU – este acel proces care în condiţii date, poate lua o 
anumită formă concretă ce nu poate fi cunoscută dinainte. 
 

Conceptul de instruire este corelat în principal cu învăţământul, însă nu se pot nega 
autoinstruirea şi o seamă de forme adiacente ca: învăţarea, activităţile extraşcolare, mass-
media ş.a. de altfel, termenul * instrucţie *  este utilizat frecvent cu cel puţin 3 nuanţări: 

- instruire generală – activitate de înzestrare cu cunoştinţe din domeniul culturii, 
ştiinţei, tehnicii şi de aplicare a lor în practică ; 

- instruire profesională – activitate al cărui scop este însuşirea unei specialităţi, a 
unei profesii concrete, ea se bazează pe însuşirea cunoştinţelor profesionale, pe 
formarea abilităţilor profesionale şi pe dezvoltarea interesului şi preocupărilor 
legate de profesia respectivă; 

- autoinstruirea – instruire realizată prin efort propriu, în afara unei instituţii şi în 
absenţa îndrumării unei persoane din afară. 

 
A  INSTRUI  PE  CINEVA – înseamnă a-l înzestra cu ceea ce el nu cunoaşte, a-l 

ajuta să se transforme, să se modeleze din punct de vedere al calităţilor psihice şi de 
personalitate. 
   

A  TE  INSTRUI – presupune cunoaşterea independentă, transformare, modelare a 
poporului prin eforturi personale, fără intervenţia cuiva din afară, nemaifiind necesară 
prezenţa unui martor extern al faptelor sale. 

Noţiunea de instruire – cuprinde în conţinutul său numai acţiunile conştiente care 
urmăresc însuşirea unui sistem de abilităţi, dezvoltarea capacităţilor şi intereselor de 
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cunoaştere, formarea concepţiei, spre deosebire de educaţie, care cuprinde toate acţiunile 
conştiente ale omului având ca scop transformarea întregii personalităţi a celui supus 
acţiunii educative. 
 Rezultă că obiectul didacticii nu se reduce la instrucţia şcolară şi nici la învăţământul 
înţeles ca proces. În plus, didactica are ca obiect de studiu dezvăluirea legăturilor 
proceselor didactice nu numai pentru toate obiectele de studiu, ci şi pentru toate treptele 
sistemului şcolar şi pentru toate tipurile de şcoli. 
  

În concluzie – OBIECTUL  DE  STUDIU  AL  DIDACTICII  ESTE  INSTRUIREA  ŞI  
AUTOINSTRUIREA, URMĂRIREA  CU  PRECĂDERE  A  PROBLEMELOR  
PEDAGOGICE  PE  CARE  LE  RIDICĂ  ŞI  LE  IMPLICĂ  ORGANIZAREA  
PROGRAMATICĂ  A  FORMĂRII  TUTUROR  LATURILOR  PERSONALITĂŢII  UMANE. 
  

Aceste probleme vizează procesul de învăţământ, esenţa sa, taxonomia, 
modalităţilor de realizare, conţinutul, tehnologia didactică, modalităţile de instruire şi 
educare, sistemul educaţional etc.. 
  DIDACTICA  CLASICĂ – a avut ca obiect de studiu esenţa procesului de 
învăţământ, cu scopul şi sarcinile sale; procesul de învăţământ şi factorii acestuia; 
conţinutul învăţământului, principiile, metodele şi formele organizatorice ale activităţii 
instructiv – educative; organizarea învăţământului: clasa, şcoala şi sistemul educaţional; 
profesorul. 

DIDACTICA  MODERNĂ – încorporează întreaga sferă de cuprindere a didacticii 
clasice, extinzându-şi conţinutul prin includerea a noi teme, cum ar fi: didactica adulţilor, 
învăţarea cu ajutorul maşinilor, instruirea şi autoinstruirea asistate de calculator, utilizarea 
mijloacelor tehnice de instruire, programarea pedagogică, alte modalităţi de organizare a 
activităţilor instructiv – educative ş.a. 
 
 FUNCŢIILE  DIDACTICII 
 

În calitatea sa de teorie şi metodologie a instruirii, didactica îndeplineşte 2 funcţii, 
care nu pot fi separate între ele stabilindu-se relaţii de interdependenţă: funcţia de 
cunoaştere şi funcţia utilitară / practică.  
 

 
FUNCŢIA 

 

 
EXPLICITAREA  FUNCŢIEI 

 
EXEMPLE  DE  SITUAŢII  ÎN  CARE  

SE  EXERCITĂ  FUNCŢIA 
 

 
DE 

CUNOAŞTERE 

      Didactica studiază un anumit 
sector de activitate socială şi 
anume instruirea/autoinstruirea 
şi învăţământul, dezvăluie 
legitatea actului didactic, explică 
motivele care determină anumite 
rezultate, dezvăluie şi explică 
relaţiile dintre influenţele 
instructive şi dezvoltarea 
personalităţii elevilor, stabileşte 
raporturi cantitative şi calitative 
între ele. 

• Asigurarea corelaţiei dintre 
finalităţile educaţiei, conţinutul şi 
strategiile educaţionale; 

• Stabilirea principiilor didactice 
generale şi a principiilor specifice 
diferitelor discipline de studiu; 

• Stabilirea structurii acţiunii 
educaţionale eficiente la nivel 
macro şi micro. 
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UTILITARĂ / 
PRACTICĂ 

    
Didactica ghidează activitatea 
educaţională, oferind jaloane, 
orientări generale, norme de 
activitate. 

• Stabilirea cerinţelor pentru 
alegerea şi utilizarea metodelor 
şi procedeelor didactice; 

• Identificarea criteriilor de stabilire 
a eficienţei mijloacelor tehnice de 
instruire în studiul diferitelor 
discipline şcolare; 

• Identificarea criteriilor de 
evaluare şi notare a 
randamentului şcolar.  

 
 

ORIENTĂRI  ACTUALE  ÎN  DIDACTICĂ 
 

Sec. XX şi mai ales a 2-a jumătate a acestuia, a însemnat pentru didactică 
preocupări mai intense cu privire la problematica şi sistemul său conceptual. 
 Aplicarea didacticii moderne, care este o didactică psihologică şi activă, a realizat 
trecerea de la didactica preponderent normativă la didactica explicativă şi normativă, 
generând un salt necesar în dezvoltarea sa. 
 În evoluţia actuală a didacticii sunt evidente 3 tendinţe majore între care se constată 
o convergenţă, un consens (şi nu în divergenţă) în sensul că fiecare îşi aduce contribuţia la 
modernizarea continuă a didacticii : 

• Tendinţa de a păstra unele achiziţii din didactica tradiţională cu reconsiderarea 
întregului sistem de idei cu privire la natura, conţinutul, procesul, formele, metodele 
de învăţământ, din perspectiva cuceririlor ştiinţei şi tehnicii contemporane; este 
tendinţa de valorificare continuă a ceea ce a achiziţionat didactica în ultimul timp; 

• Tendinţa de a adăuga, prin prelucrare, la didactica clasică rezultatele ştiinţifice care 
permit modernizarea învăţământului şi pregătirea calitativ superioară a cadrelor 
didactice; este tendinţa de îmbogăţire continuă a arsenalului didactic; 

•  Tendinţa de a acorda atenţie egală celor 2 aspecte ale procesului didactic: 
informativ şi formativ; este tendinţa de a transfera greutatea specifică de la 
educator la educat. 

 
În prezent, problematica didacticii se constituie, graţie cercetării ştiinţifice proprii, 

într-un corp unitar de cunoştinţe, în stare să dirijeze şi să uşureze realizarea obiectivelor 
formării omului prin mijlocirea instruirii, autoinstruirii şi a pregătirii continue a adulţilor. 
Aceste cunoştinţe se referă la noţiuni, concepte, principii, norme didactice valabile pentru 
toate obiectele de studiu şi pentru toate tipurile şi gradele şi şcoli. 
 Multitudinea, varietatea şi intensitatea cercetărilor de didactică sunt generate de 
cercetarea de instruire şi educaţie şcolară şi extraşcolară, exprimate în zilele noastre în 
forme şi grade nemaiântâlnite, de programul ştiinţelor, mai ales al celor relevante pentru 
didactici şi de cuceririle tehnicii.  
  

Câteva orientări, respectiv direcţii de studiu şi acţiune în didactica modernă sunt: 
 

• ACŢIUNEA  DE  PROSPECTARE – în cazul didacticii, ea constă în studierea 
anticipativă a instrucţiei şi educaţiei societăţii viitoare pe un interval mai mare de timp, 
de obicei, de până la 50 de ani. Specialiştii domeniului ştiinţelor educaţiei susţin că 
principala funcţie a cercetării pedagogice este cea de elaborare, experimentare şi 
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validare a şcolii de mâine şi că exercitarea acestei funcţii înseamnă înainte de toate 
îndeplinirea unei datorii faţă de prezent, cu atât mai mult cu cât progresul didacticii este 
condiţionat de o viziune prospectivă, globală. 

Evocând conflictul între 2 mari curent * pedagogia existenţei * şi * pedagogia 
esenţei * prof. polonez BOGDAN  SUCHODOLSKI, vede în educaţia îndreptată spre 
viitor * o cale permiţând să se evite orizontul de alegeri rele şi de compromis al 
pedagogiei burgheze *.  

Referitor la instrucţia şi educaţia care se vor realiza în viitor şi, implicit, la 
acţiunea de prospectare se pun diverse probleme, dintre care amintim: 

- adaptarea instrucţiei şi educaţiei la ritmul rapid de dezvoltare a societăţii. * 
Viitorul nu trebuie aşteptat, ci construit şi, în consecinţă şi în primul rând, 
inventat. * - G. BERGER;  

- posibilităţile de care poate dispune omul pentru această adaptare; 
Una dintre cele mai mari achiziţii ale cercetărilor didactice actuale este 

înţelegerea adevărului că simpla instruire nu mai poate fi formulată ca ideal sau obiectiv 
exhaustiv de instruire şi educaţie. Implantarea rigidă şi fixă a unor cunoştinţe în spaţiul 
mintal al unor indivizi poate fi dăunătoare, aşa cum debarasarea de aceste date poate 
constitui o premisă a creării elasticităţii necesare adaptării la noi condiţii. 

• REEVALUAREA  ŞI  SELECTAREA  CONŢINUTULUI  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI – 
întroducerea în programele şcolare numai a cunoştinţelor esenţiale pentru a putea face 
faţă ritmului accelerat de achiziţie al ştiinţei şi tehnicii şi a-l pregăti pentru viitor. 

Pedagogia învăţării are obligaţia de a selecta mereu esenţialul şi de a evita ceea 
ce este trecător şi perisabil în cunoaştere umană de a nu îngloda memoria fizică a 
elevului cu ceea ce este disponibil în memoria publică a centrelor de documentare şi a 
bibliotecilor, a publicaţiilor tipărite sau a filmelor care pot fi vizionate. 

În ceea ce priveşte relativa stabilitate a conţinutului învăţământului în condiţiile 
unei permanente reînnoiri, este împortant ca sistemul de cunoştinţe asimilate în şcoală 
să cuprindă ultimele cuceriri din ştiinţă şi tehnică. Alegerea cunoştinţelor după criteriul 
împortanţei lor, al esenţialităţii sau al programării judicioase, sunt probleme de viitor ale 
didacticii. 

• IDENTIFICAREA  UNOR  MODALITĂŢI, A  UNOR  STRATEGII  DE  LUCRU  ŞI  
FORME  DE  ORGANIZARE  A  ACTIVITĂŢII  ŞI  DE  ANGAJARE  A  ELEVULUI  
OPERANTE  ŞI  PRODUCTIVE – până acum 100 ani, un bun sistem şcolar se 
mulţumea să aibă manuale şi rechizite suficiente. Astăzi, însă nu mai este suficient atât, 
este necesar să proiectăm şi să folosim sisteme, mecanisme, care să imită fenomenele 
ce se produc în natură şi în gândire. Folosirea maşinilor şi a instrumentelor în şcoală 
este absolut obligatorie deoarece îl pregăteşte pe om în vederea unei vieţi care, volens 
nolens, se va desfăşura în compania maşinilor. 

• ASIGURAREA  UNUI  MAI  MARE  GRAD  DE  CERTITUDINE  A  REUŞITEI  ÎN  
ORGANIZAREA  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI – atât în ceea ce priveşte rezultatele obţinute de 
elevi, cât şi independenţa lor faţă de cel care predă . 

• INTENSIFICAREA  PROCESULUI  DE  ÎNVĂŢARE – în aşa manieră încât într-un timp 
relativ scurt, elevul să asimileze cuantumul necesar de cunoştinţe şi mai ales să-şi 
formeze instrumentele mentale de lucru. Învăţarea este rod al intercondiţionării dintre 
munca de însuşire, dezvoltare şi dirijare. Procesul intern al acestei corelări, declanşat 
prin rezolvarea contradicţiilor dintre influenţele externe şi condiţiile interne, trebuie 
cunoscut şi stăpânit; 

• CĂUTAREA  UNOR  METRII PROPRII – a unor tehnici de evaluare obiectivă atât a 
drumului parcurs, cât şi a randamentului obţinut de binomul educaţional. Este o direcţie 
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impusă, între altele, de necesitatea de a mării procentajul de certitudine, rigurozitate, 
matematizare, în măsurarea şi aprecierea muncii didactice. O asemenea necesitate şi 
preocupările determinate de ea, au contribuit la apariţia şi constituirea docimologiei şi 
metrologiei didactice, disciplină menită să mărească procentajul de obiectivitate în 
urmărirea şi evaluarea randamentului şcolar ; 

• CREŞTEREA  ŞI  VALORIFICAREA  POTENŢELOR  EDUCATIVE  AL  
INSTRUCŢIEI – este vorba atât de mărirea randamentului învăţării, prin dezvoltarea 
capacităţilor intelectuale, cât şi de îndreptarea acestor capacităţi spre calităţi creatoare, 
care să ofere absolventului posibilitatea de a contribui la dezvoltarea forţelor de 
producţie, acestora li se adaugă grija pentru acele trăsături de caracter care îl fac pe 
om să muncească cu pasiune; 

• ASIGURAREA   UNUI   RAPORT   PROFESOR – ELEV  BAZAT PE  RELAŢII  DE  
COLABORARE  ŞI  ÎNDRUMARE  NEMIJLOCITĂ, CARE  SĂ  FACILITEZE  
INDIVIDUALIZAREA  MUNCII – dezvoltarea optimă a capacităţilor individuale, ceea ce 
va constitui o premisă împortantă pentru o activitate postşcolară productivă; 

• ORIENTAREA  SPRE  EDUCAŢIA  PERMANENTĂ – necesară întrucât pragurile 
învăţământului au dispărut – educaţia începe din primul moment al vieţii şi nu se 
încheie la 16 – 25 de ani, iar pe parcursul vieţii, omul poate exercita profesii diferite; 

• ASIGURAREA  UNUI  FEED – BACK  PERMANENT, A  CIRCUITULUI  CONTINUU  
AL INFORMAŢIEI – între ambii termeni ai binomului educaţional (profesorul şi elevul 
devin, pe rând, emiţător şi receptor de informaţii); 

• TRANSFORMAREA  SISTEMULUI  DE  ACTIVITATE  PE  CLASE  ŞI  LECŢII  ÎNTR-
O  ACTIVITATE  PE  GRUPURI  ŞI  MICROGRUPURI – pentru a deplasa accentul pe 
dezvoltarea resurselor interne ale elevului, angajându-l în propria sa formare; 

• PROMOVAREA  ÎNTR-O  MĂSURĂ  CÂT  MAI  MARE  A  INDIVIDUALIZĂRII  
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI – pregătirea multilaterală a elevilor, precum şi dezvoltarea 
particularităţilor individuale ale acestora în scopul formării lor pentru domeniul în care 
vor putea da maximum de randament – este o problemă dificilă. În acest sens, soluţiile 
ar putea fi constituirea unor clase mobile sau omogene, prin reorganizarea clasei în 
grupe etc.. 

• VALORIFICAREA  MIJLOACELOR  TEHNICE  MODERNE – rezolvă multe din 
problemele cu care se confruntă învăţământul contemporan. Ceea ce trebuie 
fundamentat este metodologia utilizării lor în scop didactic; 

• ELABORAREA  UNEI  METODOLOGII  A  CERCETĂRII  ŞTIINŢIFICE – care să 
dispună de instrumente de lucru mai multe şi mai riguroase, precum şi de aportul 
matematicii şi al statisticii. În procesul didactic un rol împortant îl are binomul 
educaţional, ale cărui rezultate se materializează în asimilarea de cunoştinţe, priceperi 
şi deprinderi, convingeri şi concepţii, în însuşirea unor criterii de evaluare a valorilor, ca 
urmare a acestui proces, se produc la elevi schimbări care trebuie luate în atenţie, în 
caz contrar, cercetarea activităţii binomului profesor – elev va avea caracter superficial. 
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CAPITOLUL : II 
 

CURRICULUM  ŞCOLAR  ŞI  ASPECTELE  SALE  ESENŢIALE 
 

II.1. ETIMOLOGIA  ŞI  EVOLUŢIA  CONCEPTULUI  DE  * CURRICULUM *  
 

Conceptul de * CURRICULUM * reprezintă un concept – cheie pentru didactică şi 
pentru teoria şi practica educaţiei, în general. Etimologic, el provine din limba latină, din 
termenii * curriculum * (singular) şi * curricula * (plural) care înseamnă * alergare *, * cursă 
*, *drum * . 

Primele conotaţii educaţionale ale conceptului * curriculum * au apărut în a 2-a 
jumătate a sec. XXVI – lea, în documentele universităţilor medievale din Leiden (Olanda) – 
în 1582 şi Glasgow (Scoţia) în 1633. de atunci şi până în prezent, extensiunea acestui 
concept complex a evoluat, o dată cu progresele înregistrate de ştiinţele educaţiei şi cu 
identificarea unor necesităţi evidente în practica şi teoria instruirii. 

Până la jumătatea sec. al XIX – lea, conceptul de * curriculum * a fost vehiculat în 
întreaga lume, aproape exclusiv, în accepţiunea sa restrânsă, tradiţională, cea de conţinut 
al învăţământului, el semnifica un set de documente şcolare sau universitare care 
planificau conţinuturile instruirii, un instrument de eficientizare socială a activităţii şcolare şi 
universitare, un program de învăţare oficial, organizat instituţional. 

În accepţiunea modernă, în sens larg, curriculum nu vizează numai conţinuturile 
instructiv – educative incluse în programele şcolare şi universitare (planurile de învăţământ 
şcolare şi universitare, programe şcolare şi universitare, manuale şcolare şi universitare, 
arii de studiu, arii tematice, subiecte punctuale etc..) ci şi sistemul experienţelor de învăţare 
şi formare, directe şi indirecte, ale elevilor şi studenţilor, experienţe corespunzătoare celor 
3 categorii de educaţie, care se îmbină şi se completează reciproc: educaţia formală, 
neformală şi cea nonformală. 

Cu alte cuvinte, în sens larg, curriculum – ul are sensul de proiect pedagogic care 
evidenţiază multiplele şi complexele interdependenţe ce se stabilesc între obiectivele 
educaţionale, conţinuturile instructiv – educative, strategiile de predare şi învăţare în şcoală 
şi în afara şcolii (în contexte formale, neformale şi informale) şi strategiile de evaluare a 
activităţii educaţionale, aşa cum se poate observa în reprezentarea de mai jos: 

 
C  U  R  R  I  C  U  L  U  M 

 
 

             OBIECTIVE 
         EDUCAŢIONALE 

 
     STRATEGII  DE  EVALUARE           CONŢINUTURI  

 A  ACTIVITĂŢII  EDUCAŢIONALE    INSTRUCTIV - EDUCATIVE
   

 

     STRATEGIILE  DE  PREDARE 
      ŞI  ÎNVĂŢARE  ÎN  CONTEXTE  FORMALE,  

NEFORMALE  ŞI  INFORMALE 
          

 
      Ş  C  O  L  A  R 
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De asemenea, în calitate de proiect pedagogic, curriculum-ul îşi propune să 
sublinieze împortanţa excepţională a obiectivelor educaţionale generale formulate, se 
selectează conţinuturile învăţământului şi se proiectează strategiile de predare şi învăţare, 
precum şi strategiile de evaluare a eficienţei activităţii educaţionale. Aceeaşi relaţie de 
subordonare o întâlnim şi la nivelul micro, la care, pornind de la conţinuturile stabilite în 
manualele şcolare (şi în funcţie de obiectivele cadru şi de referinţă) se formulează 
obiectivele instructiv – educative şi ele operaţionale, pornind de la care, se stabilesc 
experienţele de învăţare cele mai adecvate pentru elevi, strategiile de învăţare şi de 
predare, strategiile de evaluare a randamentului şcolar şi, după derularea activităţii 
didactice şi realizarea feed – backului, strategiile de reglare a activităţii didactice. 

 

• Contribuţia lui FRANKLIN  BOBRITT 
Graţie lucrării sale * THE  CURRICULUM – 1918 a fost primul pedagog care 

a propus o metodă formalizată pentru formularea obiectivelor, considerate puncte 
de plecare în analizele pedagogice.  

Admiţând că scopul general al educaţiei îl constituie pregătirea elevilor 
pentru viaţa adultă, BOBRITT include în sfera conceptului * curriculum * întreaga 
experienţă de învăţare a elevilor, respectiv, atât activităţile formale, desfăşurate în 
mediul şcolar, cât şi cele desfăşurate în mediul extraşcolar, planificate şi proiectate 
în şcoală în vederea realizării unei educaţii globale, integrative. 

 

• Contribuţia lui JOHN  DEWEY  
În anul 1902 – în lucrarea sa * COPILUL  ŞI  CURRICULUMUL * -J. DEWEY 

avansa ideea curriculumului centrat pe copil, care să-i permită acestuia să utilizeze 
în activitatea cotidiană ceea ce a învăţat la şcoală şi în activităţile din şcoală, 
experienţa de zi cu zi. Dewey propunea ca sfera conceptului de * curriculum * să 
cuprindă nu numai informaţiile, ci şi demersurile didactice de asimilare a acestora; el 
considera că sursa a tot ceea ce este inert, mecanic şi formal în şcoală se află în 
subordonarea vieţii şi experienţei copilului faţă de curriculum.  

În viziunea sa, copilul şi curriculumul constituiau 2 limite care defineau un 
singur proces; pe de o parte copilul, pe de altă parte faptele şi adevărurile studiilor, 
defineau, în concepţia sa – instrucţia. Dintre contribuţiile lui DEWEY în domeniul 
curriculumului amintim: 
- extensia conţinutului social al programelor 
- întroducerea în planurile educaţionale a unor noi obiecte de învăţământ şi 

activităţi didactice în vederea apropierii şcolii de viaţa socială şi de nevoile 
copilului 

- excluderea din planurile educaţionale a obiectelor de învăţământ care nu 
asigurau apropierea şcolii de viaţa socială şi de novoile copilului 

- creşterea numărului disciplinelor de studiu la alegere. 
 

• Contribuţia lui RALPH  W  TYLER  
Este considerat primul pedagog care a elaborat o formulare modernă a teoriei 

curriculumului, în lucrarea * BASIC  PRINCIPLER  OF. CURRICULUM  AND  
INSTRUCTION * (1950). În concepţia sa, elaborarea curriculumului implică 4 acţiuni, 
cu valoare de norme pedagogice aplicabile în următoarea ordine: 

 
- formularea obiectivelor învăţării, respectiv, a obiectivelor educaţionale ale 

procesului de învăţământ; 
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- selectarea experienţelor de învăţare şi a conţinuturilor cu valenţe formative, în 
concordanţă cu obiectivele educaţionale formulate; 

- stabilirea metodologiilor de organizare a experienţelor de învăţare, funcţie de 
metodologii şi de conţinuturile selectate 

- evaluarea rezultatelor activităţii de instruire. 
Acumulările progresive din teoria curriculumului au permis conturarea 

sistemului principiilor generale de elaborare a curriculumului şcolar, care cuprinde 3 
mari categorii de principii: 
 
a) PRINCIPII  REFERITOARE  LA   CIRRICULUM  CA  ÎNTREG: 

1. subordonarea faţă de idealul educaţional al şcolii româneşti, formulat în 
legea învăţământului; 

2. luarea în considerare a particularităţilor de vârstă şi individuale ale 
elevilor; 

3. respectarea principiilor de psihologie a învăţării; 
4. adecvarea la dinamica socială şi culturală a societăţii; 
5. dezvoltarea gândirii divergente, critice şi creative a elevilor 
6. descoperirea, stimularea şi valorificarea disponibilităţilor elevilor. 

 
b) PRINCIPII  REFERITOARE  LA  ACTIVITATEA  DE  ÎNVĂŢARE 

1. în învăţare se adoptă stiluri diferite, tehnici diferite şi se ating ritmuri 
diferite; 

2. activitatea de învăţare se bazează pe investigaţii continue, pe eforturi 
intelectuale şi motrice şi autodisciplină 

3. învăţarea se poate produce prin studiu individual, şi prin activităţi de grup; 
4. prin învăţare se formează şi dezvoltă atitudini, capacităţi şi se contribuie la 

însuşirea de noi cunoştinţe 
5. este recomandabil ca în învăţare să se pornească de la aspecte relevante 

pentru interesele elevilor, pentru dezvoltarea lor personală şi pentru 
integrarea lor activă în viaţa socială. 

 
c)  PRINCIPII  REFERITOARE  LA  ACTIVITATEA  DE  PREDARE 

  
1. activitatea de predare să stimuleze şi să susţină în permanenţă motivaţia 

elevilor pentru învăţarea continuă, permanentă 
2. prin activitatea de predare, cadrele didactice să descopere să stimuleze şi 

să dezvolte aptitudinile şi interesele elevilor 
3. prin activitatea de predare, cadrele didactice să ofere oportunităţi de 

învăţare diverse şi eficiente, care să faciliteze atingerea obiectivelor  
instructiv – educative propuse 

4. în cadrul activităţii de predare se realizează nu numai transmiterea de 
cunoştinţe, ci şi de comportamente şi atitudini 

5. actul predării să permită elevilor să realizeze transferuri de informaţii şi de 
competenţe de la o disciplină de studiu la alte discipline 

6. predarea să realizeze legătura dintre activitatea didactică şi viaţa 
cotidiană. 
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II.2. REFORMA  CURRICULARĂ – ESENŢĂ, CONŢINUT, IMPLICAŢŢI  ŞI  TENDINŢE 
  
II.2.1. ESENŢE  REFORMEI  CURRICULARE  
 

Evoluţia permanentă a societăţilor, dinamica lor continuă, generează dinamica 
permanentă a sistemelor educaţionale şi face necesară reforma anumitor componente ale 
activităţii instructiv educative. Desigur o componentă esenţială o constituie curriculumul, 
ceea ce a făcut ca reforma curriculară să stea în atenţia specialiştilor. 

Analiza reformelor sistemelor de învăţământ contemporan prin studii de pedagogie 
comparată şi de prospectivă educaţională a scos în evidenţă diferenţe, uneori substanţiale, 
datorate specificului sistemului de învăţământ, diferenţe în proiectarea politicii educaţiei, 
perspectivelor dezvoltării sociale, exigenţelor diferite ale societăţilor şi implicit cerinţelor 
diferite care stau în faţa învăţământului.  

Pe de altă parte, s-a constatat că există şi o serie de note comune ale reformelor de 
învăţământ. Una din aceste note comune este tocmai punerea accentului pe reforma 
curriculumului şi în special pe reforma conţinuturilor învăţământului. 
 
II.2.2. CONŢINUTUL  REFORMEI  CURRICULARE  
 

În literatura de specialitate conceptul de CURRICULUM este definit: 
o * un set de cursuri constituind o arie de specializare sau cursuri oferite de o 

instituţie de învăţământ * ; 
o * un plan – cadru care pe lângă tematica obiectului de învăţământ, prescrie 

finalităţile educative, activităţile de predare – învăţare pe care le implică 
conţinutul respectiv şi modalităţile de evaluare * ; 

o * o adaptare a cunoştinţelor şi metodelor de învăţământ la evoluţia 
psihologică a şcolarului şi stabilirea unui raport (echilibru) între perioada 
consacrată educaţiei instituţionalizate (obligatorie) a educaţiei permanente şi 
explozia informaţională în domeniul ştiinţei şi tehnicii * ; 

o * întreaga experienţă de învăţare a copilului dobândită atât în şcoală, în 
contexte, cât şi în afara şcolii prin activităţi de tip nonformal sau extraşcolar, 
planificate şi aplicate în şcoală * ; 

o * ansamblul coerent de conţinuturi, metode de învăţare şi de evaluare a 
performanţelor şcolare, organizat în vederea atingerii unor obiective 
determinate * . 

  Pentru a se putea armoniza diferenţele curente româneşti şi străine din sfera 
ştiinţelor educaţiei, cu privire la conceptul de curriculum, Ministerul Educaţiei a luat decizia 
ca pentru reforma curriculară din ţara noastră să se utilizeze definiţiile : 
 
 CURRICULUM – în sens larg – defineşte sistemul de procese decizionale, 
manageriale şi de monitorizare care preced, însoţesc şi urmează proiectarea, 
implementarea, evaluarea şi revizuirea permanentă şi dinamică a setului de experienţe de 
învăţare oferite de şcoală ( Crişan Al ). 
   CURRICULUM – în sens restrâns – desemnează sistemul documentar de tip 
reglator sau de altă natură, în cadrul căreia se consemnează experimentele de învăţare 
recomandate prin şcoală elevilor (Crişan Al). 
 CURRICULUM – în sens tehnic – este un sistem coerent de probleme şcolare 
elaborate pentru un anumit stadiu al şcolarităţii şi în măsură să descrie ansamblul ofertelor 
şi al experienţelor de învăţare pe care şcoala le propune elevilor (Crişan Al). 
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CURRICULUM  NAŢIONAL  

 
Începând cu anul şcolar 1998 – 1999, în ţara noastră se operează cu un nou Plan – 

cadru de învăţământ la clasele I – V, iar din anul şcolar 1999 – 2000 şi la clasele V – IX, 
urmând ca aplicarea acestuia să se generalizeze şi la liceu. Acest Plan – cadru stă la baza 
unui nou Curriculum Naţional, care propune o anumită articulare a obiectivelor 
educaţionale, a conţinuturilor învăţării, a metodelor de predare şi învăţare şi a evaluării, 
într-o manieră semidescentralizată.  
 Curriculumul Naţional a cuprins: 

▪ Curriculum Naţional – cadru de referinţă 
▪ Planurile – cadru de învăţământ 
▪ Programele şcolare – elaborate pe cicluri de învăţământ 
▪ Diverse tipuri de reglementări, ghiduri de implementare 
▪ Manuale alternative 
▪ Materiale suport – folosite la clasă (caietul elevului, culegeri de 

probleme, texte suplimentare, software etc) 
▪ Ghiduri pentru profesori. 

 
Cea mai împortantă noutate în Curriculum-ul Naţional este faptul că el cuprinde 2 

componente clare: 
1. CURRICULUM  NUCLEU 
2. CURRICULUM  LA  DECIZIA  ŞCOLII 

 
1. CURRICULUM  NUCLEU – trunchiul comun, recomandată de autoritatea centrală în 

proporţie de 70% la învăţământul obligatoriu şi până la 56% la liceu – care conţine 
numărul minim de ore de la fiecare disciplină obligatorie prevăzută în planurile – 
cadru de învăţământ. 

 
2. CURRICULUM  LA  DECIZIA  ŞCOLII – acoperă diferenţa, în proporţie de 30 – 40% 

din numărul minim / maxim de ore pe săptămână, pe disciplină şi pe an de studiu, 
prevăzute în Planurile – cadru de învăţământ. 

 
CURRICULUM – pentru învăţământul general obligatoriu are următoarele variante: 
 

• Curriculum – nucleu aprofundat – care presupune parcurgerea segmentului 
obligatoriu din programa şcolară prin diversificarea activităţilor până la acoperirea 
numărului maxim de ore din plaja orară a disciplinei respective; 

• Curriculum extins – care presupune parcurgerea întregii programe şcolare (inclusiv 
a segmentelor cu Asteries) şi astfel lărgirea ofertei de învăţare în ceea ce priveşte 
cunoştinţele, dezvoltarea capacităţilor şi formarea atitudinilor; 

• Curriculum elaborat în şcoală – care implică diverse tipuri de activităţi opţionale, iar 
proiectarea lui va avea în vedere resursele umane şi materiale ale şcolii, interesele 
elevilor, situaţiile specifice şcolii, necesităţile comunităţii locale. Tipurile de *opţional 
sunt: 

o Opţionalul la nivelul disciplinelor – constă în activităţi, proiecte, module, 
care reprezintă o ofertă diferită a curriculumului propus în programă şi 
presupune formularea unor obiective de referinţă care nu apar în programă; 
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o Opţionalul la nivelul ariei curriculare – presupune alegerea unei tematici 
care implică cel puţin 2 discipline dintr-o arie curriculară. În acest caz, 
pornind de la obiectivele – cadru ale disciplinelor, vor fi formulate obiective 
de referinţă din perspectiva tematicii pentru care s-a optat 

o Opţionalul la nivelul mai multor arii curriculare – poate fi proiectat de la 
un obiectiv complex de tip transcurricular prin intersectarea unor segmente 
de discipline aparţinând mai multor arii. În acest caz obiectivele de referinţă 
apar ca specificaţii ale obiectivelor cadru, iar tabloul complet se prezintă 
astfel: obiectiv transcurricular, obiective cadru ale disciplinelor implicate, 
obiective de referinţă, activităţi de învăţare, lista de conţinuturi, sugestii de 
evaluare, listă bibliografică 

 
Pentru liceu CURRICULUM  LA  DECIZIA  ŞCOLII – nu se regăseşte în programa 

şcolară sub formă de extinderi. Disciplinele opţionale se pot propune pentru un semestru, 
pentru un an şcolar, pentru un ciclu curricular sau pentru un ciclu şcolar. 
 

Opţionalele pentru liceu pot fi: 

• Opţional derivat dintr-o disciplină studiată (aprofundări) 

• Opţional cu teme sau capitole ale unei discipline care nu sunt incluse în 
programa şcolară de trunchi comun (extinderi) 

• Opţional ca disciplină care apare în trunchiul comun la alte specializări 

• Opţional ca altă disciplină decât cele menţionate în cadrul ariei 

• Opţional ca temă integratoare pentru o anumită arie curriculară 

• Opţional ca temă integratoare pentru mai multe arii curriculare axat pe obiective 
dominante în profil şi vehiculând conţinuturi care aparţin şi altor arii curriculare. 

 
În ţara noastră, Curriculum Naţional – este structurat în următoarele 7 arii 

curriculare, stabilite pe baza unor criterii epistemologice şi psihopedagogice : 
▪ * Limbă şi comunicare * 
▪ * Matematică şi ştiinţe ale naturii * 
▪ * Om şi societate * 
▪ * Arte *  
▪ * Educaţie fizică şi sport * 
▪ * Tehnologii * 
▪ * Consiliere şi orientare * 

Ariile curriculare reprezintă domenii ale cunoaşterii care oferă o viziune multi – 
şi/sau interdisciplinară asupra disciplinelor de studiu (în concepţie tradiţională, ariile 
curriculare cuprindeau un ansamblu de obiecte de învăţământ dezvoltate monodisciplinar 
în conformitate cu domeniul de cercetare al fiecărei ştiinţe particulare ). Pe întreaga durată 
a şcolarităţii obligatorii şi a liceului, ariile curriculare rămân aceleaşi, însă ponderea lor pe 
cicluri şi pe clase este variabilă. 

S-a consacrat conceptul de * CICLU  CURRICULAR * ; Ciclurile curriculare – 
reprezintă periodizări ale şcolarităţii pe mai mulţi ani de studiu, care au în comun anumite 
finalităţi educaţionale şi sisteme metodologice. Prin obiectivele urmărite şi prin strategiile 
didactice adoptate, ciclurile curriculare trebuie să asigure continuitatea demersului 
instructiv – educativ de la o treaptă de şcolarizare la alta. 

Curriculum Naţional – din ţara noastră cuprinde următoarele cicluri curriculare : 
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• ciclul achiziţiilor fundamentale- cuprinde grupa mare de grădiniţă, clasele I şi 
a II-a. Are ca obiectiv major acomodarea la cerinţele sistemului şcolar şi 
alfabetizarea iniţială 

• ciclul de dezvoltare – cuprinde clasele II – VI. Are ca obiectiv major formarea 
capacităţilor de bază necesare pentru continuarea studiilor 

• ciclul de observare şi orientare – cuprinde clasele VII – IX. Are ca obiectiv 
major orientarea în vederea optimizării opţiunii şcolare şi profesionale ulterioare 

• ciclul de aprofundare – cuprinde clasele X – XI. Are ca obiectiv major 
aprofundarea studiului în profilul şi specializarea aleasă, asigurând în acelaşi 
timp o pregătire generală, pa baza trunchiului comun şi a opţiunilor din celelalte 
arii curriculare 

• ciclul de specializare – cuprinde clasele XII – XIII. Are ca obiectiv major 
prespecializarea în vederea integrării eficiente în învăţmântul universitar. 

 
PLANUL  CADRU  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
Este documentul oficial care stă la baza activităţii instituţiilor de învăţământ, fiind 

comun pentru acelaşi ciclu – în învăţământul obligatoriu şi aceeaşi specializare – pentru 
învăţământul liceal.  

El specifică pentru o clasă: 
- ariile curriculare 
- disciplinele de învăţământ din trunchiul comun 
- numărul minim de ore pe disciplină şi arie curriculară pe săptămână 
 
La baza elaborării noului Plan – cadru de învăţământ stă un sistem de principii 

generale - care îşi propun să faciliteze formarea unei noi culturi curriculare : 
 

a) Principiul egalităţii şanselor  - care se referă la dreptul fiecărui individ la 
educaţia comună, realizată în cadrul învăţământului obligatoriu, prin 
parcurgerea trunchiului comun; 

b) Principiul descongestionării – care recomandă selectarea şi esenţializarea 
conţinuturilor programelor şcolare şi diminuarea supraâncărcării 
informaţionale; 

c) Principiul descentralizării şi flexibilizării curriculumului – care se referă 
la îmbinarea trunchiului comun cu curriculum la decizia şcolii; 

d) Principiul selecţiei şi ierarhizării culturale – care a condus la integrarea 
disciplinelor de studiu într-un sistem şi interrelaţionarea lor, precum şi la 
consacrarea conceptului de * arie curriculară *  

e) Principiul funcţionalităţii – care recomandă adaptarea disciplinelor de 
studiu şi, implicit, a ariilor curriculare la particularităţile de vârstă ale elevilor; 

f) Principiul coerenţei – care se referă la asigurarea echilibrului optim între 
ariile curriculare şi disciplinele de studiu în plan orizontal şi vertical; 

g) Principiul racordării la social – care subliniază necesitatea asigurăriiunei 
legături optime între instituţia de învăţământ şi cerinţele sociale, între 
învăţământ şi comunitate. 
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La liceu Planurile – cadru sunt diferenţiate pe filiere, profiluri şi specializări.  
 

• FILIERELE – sunt:  

• Teoretică  

•  Tehnologică  

• Vocaţională  
 

• PROFILURILE – sunt prezente la filiera tehnologică şi vocaţională.  
o La filiera tehnologică profilurile sunt:  

• tehnic  

• servicii  

• resurse şi protecţia mediului.  
o La filiera vocaţională profilurile sunt:  

• sportiv 

• militar  

• teologic  

• artistic 

• pedagogic; 

• SPECIALIZĂRILE – sunt prezente atât în cadrul filierelor  cât şi a profilurilor.  
o La filiera teoretică - specializările sunt:  

• filologie  

• ştiinţe sociale  

• matematică – informatică  

• ştiinţe ale naturii.  
o La filiera tehnologică : 

▪ Profil tehnic – specializările sunt:  

• electronică şi automatizări,  

• electrotehnic,  

• telecomunicaţii,  

• mecanic,  

• lucrări publice – construcţii,  

• textile – pielărie,  

• industrie alimentară,  

• chimie şi protecţia factorilor de mediu; 
▪ Profil economic – specializările sunt:  

• economic,  

• turism şi alimentaţie publică,  

• administrativ,  

• poştă; 
▪ Profil resurse naturale şi protecţia mediului – specializările sunt:  

• chimie industrială,  

• protecţia mediului,  

• silvic,  

• prelucrarea lemnului,  

• veterinar,  

• agromontan, agricol,  

• industrie alimentară. 
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o La filiera vocaţională :  
▪ Profil artistic – specializările sunt:  

• arte plastice,  

• arhitectură,  

• muzică,  

• teatru,  

• coregrafie; 
▪ Profil pedagogic – specializările sunt:  

• bibliotecar – documentarist,  

• instructor – animator,  

• instructor pentru activităţi extraşcolare,  

• pedagog şcolar. 
 
 

II.2.3. REFORMA  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  PROFESIONAL  ŞI  TEHNIC  PRIN  
PROGRAMUL  PHARE – VET 

 
Obiectivul principal al reformei învăţământului profesional şi tehnic în România este 

realizarea unei formări profesionale la nivelul celei din ţările Uniunii Europene, adaptată la 
cerinţele unei societăţi democratice; ale unei economii de piaţă, în concordanţă cu evoluţia 
pieţei muncii din românia şi în vederea facilitării restructurării economice. 

Programul de reformă se desfăşoară la nivel naţional, pe familii ocupaţionale, ţinând 
seama de specificul şi strategiile de dezvoltare economică şi socială ale acestora, de 
orientările date prin programul de restructurare. 

Cele 15 familii ocupaţionale cuprinse în programul de reformă sunt: mecanică şi 
tehnologia materialelor, electrotehnica şi energetica, electronica, automatica, informatica 
tehnologică industrială, extracţia şi prelucrarea minereurilor, extracţia şi tratarea petrolului 
şi gazelor, chimie industrială, construcţii şi lucrări publice, agricultură, industrie alimentară, 
fabricarea produselor din lemn, industria uşoară, silvicultura şi protecţia mediului, comerţ şi 
servicii, alimentaţie publică, servicii şi producţie artizanală.  

Învăţământul profesional şi tehnic prin programul PHARE – VET realizează 
specializarea în meserie printr-un PROIECT  CURRICULAR  MODULAR. Conceptul de 
curriculum, adoptat de programul Phare – VET poate fi definit în sens larg şi în sens 
restrâns. 

În sens larg – curriculum – poate fi definit ca: ansamblul proceselor educative şi al 
experienţelor de învăţare prin care trece elevul pe durata parcursului şcolar. 

În sens restrâns – curriculum formal – se defineşte ca: ansamblul documentelor 
şcolare de tip reglator, în care se consemnează datele esenţiale privind procesele 
educative şi experienţele de învăţare pe care şcoala le oferă elevului.  

În Curriculum formal – sunt incluse:  
▪ documente de politică educaţională consemnând idealul educaţional şi 

finalităţile sistemului de învăţământ;  
▪ obiectivele generale ale sistemului de învăţământ; 
▪ planul de învăţământ; 
▪ obiectivele de formare; 
▪ programe, manuale şi materiale auxiliare pentru elevi; 
▪ ghiduri sau alte tipuri de materiale pentru profesori; 
▪ instrumente de evaluare. 
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STANDARDDUL  DE  PREGĂTIRE  PROFESIONALĂ 
 
Elaborarea programelor de formare profesională adaptate dinamicii tehnologice şi 

sociale este esenţială pentru realizarea unei pregătiri profesionale eficiente, care să 
conducă la creşterea mobilităţii şi flexibilităţii forţei de muncă, precum şi la facilitarea 
integrării profesionale a absolvenţilor.  

În România astfel de instrumente care descriu într-o formă standardizată conţinutul 
unei ocupaţii se numesc STANDARDE  OCUPAŢIONALE. 

STANDARDELE  OCUPAŢIONALE – pun în evidenţă şi promovează relevanţa şi 
transferabilitatea competenţelor de la o ocupaţie la alta şi asigură eficienţa practicilor de 
recrutare de personal, constituind o punte de legătură între domeniul formării profesionale 
şi cerinţelor angajaţilor. Standardelor ocupaţionale le sunt asociate instrumente de 
evaluare a competenţei profesionale în raport cu specificaţiile standardului. 

STANDARDELE  OCUPAŢIONALE – definesc competenţele necesare pentru 
realizarea eficientă a activităţilor dintr-o ocupaţie.  

COMPETENŢELE – reprezintă capacitatea de a aplica, transfera şi combina 
cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi medii de muncă diverse, pentru a realiza activităţile 
cerute la locul de muncă, la nivelul calitativ specificat în standardul ocupaţional. 

COMPETENŢA  PROFESIONALĂ – este îmbinarea şi utilizarea armonioasă a 
cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor în vederea obţinerii rezultatelor aşteptate la locul 
de muncă. 

Standardele ocupaţionale – sunt structurate în unităţi de competenţă, care, în 
totalitatea lor, acoperă cerinţele unei ocupaţii. 

Standardele ocupaţionale au fost puse la dispoziţia programului Phare – VET şi au 
fost utilizate pentru elaborarea programelor de pregătire profesională. 

Structura programelor de pregătire bazată pe competenţă este modulară.  
MODULELE – pot fi proiectate astfel încât să acopere una sau mai multe unităţi de 

competenţă sau o combinaţie de elemente de competenţă din standardul ocupaţional în 
funcţie de scopul programului, de necesităţile de pregătire ale cursanţilor, de criterii 
pedagogice şi de resursele necesare / disponibile. 

În cadrul Curriculumului formal – la învăţământul profesional şi tehnic, elementele 
care stau la baza Curriculumului scris sunt STANDARDELE  DE  PREGĂTIRE  
PROFESIONALĂ Acestea definesc în termeni de standardizare obiectivele sau finalităţile 
pregătirii, cunoştinţele şi deprinderile absolvenţilor pentru diferite meserii şi specializări. 

Curriculum scris – reprezintă în documente de instruire / plan de învăţământ. 
Programe şcolare – a standardelor de pregătire profesională. Spre deosebire de vechile 
planuri de învăţământ şi programe şcolare, noile curricula au fost elaborate pe baza unor 
principii noi : 

- asigurarea unei pregătiri de bază cât mai largi, la şcoala 
profesională; 

- modularizarea; 
- adaptarea continuă la nevoile de educaţie; 
- organizarea procesului de învăţământ pe bază de obiective; 
- centrarea pe elev a procesului de învăţământ; 
- eliminarea suprapunerilor între discipline; 
- modernizarea sistemului de evaluare; 
- asigurarea unor capacităţi extra funcţionale, necesare adaptării 

tinerilor la cerinţele de schimbare ale societăţii 
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Conţinutul standardelor de pregătire profesională a fost structurată pe 3 categorii 
de pregătire profesională:  

A. Competenţa * CUNOAŞTERE *  
B. Competenţa * EXECUŢIE *  
C. Competenţa * DEZVOLTARE  SOCIALĂ *  

Standardele de pregătire profesională la şcoala profesională au fost gândite pentru 
a asigura o pregătire largă în anul I, mai restrânsă şi aprofundată în anul II şi cu 
specializare strictă în majoritatea cazurilor în anul III (IV). 
  La şcoala postliceală – modul de structurare a standardului de pregătire 
profesională este un * bloc compact * pe cei 2 ani de studiu. 
 

PLANUL  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT  
 

La şcoala profesională pentru anul I a fost propus şi ulterior aprobat un număr de 32 
ore / săptămână , în anul II - 32 ore / săptămână, iar pentru anul III (IV) – normele au fost 
menţionate în anexe. 

La şcoala postliceală – urmare a faptului că dezvoltarea curriculumului se apropie 
de modelul bazat pe şcoală, numărul total de ore / săptămână variază între 30 – 40 ore 
funcţie de cerinţele formulate de agenţii economici şi de partenerii sociali. 
 

TRASEELE  DE  PREGĂTIRE  PRIN  ŞCOLI  PROFESIONALE  
 

Structura pregătirii profesionale, proiectată şi descrisă în * Cartea albastră a formării 
profesionale prin Phare – VET * are formă arborescentă şi presupune, de regulă 
următoarele etape de pregătire : 

• ANUL  I – pregătire de bază în 15 domenii 

• ANUL  II – pregătire generală 

• ANUL  III – pregătire de specialitate 
 
Prin structura formării profesionale adoptate, pregătirea de bază şi în majoritatea 

cazurilor, pregătirea generală, asigură elevilor posibilitatea ca, după primii 2 ani de studii, 
să poată alege meseria în care doresc să se califice, dintr-o diversitate de căi de 
aprofundare a pregătirii profesionale în funcţie de aptitudinile fiecăruia şi de solicitările 
pieţei muncii. 

De asemenea, pregătirea de specialitate se poate realiza, la cererea agenţilor 
economici beneficiari ai forţei de muncă prin parcurgerea numai a anumitor module, cu 
durată variabilă, în urma cărora se poate asigura pregătirea într-o ocupaţie sau meserie.  

La şcoala profesională posibilele ieşiri din sistem şi certificare sunt: 

• După 2 ani (11/2 ) şi finalizarea pregătirii de bază şi/sau generale, absolvenţii 
primind atestat de pregătire generală într-un grup de meserii înrudite, aceasta 
dând posibilitatea absolventului de a se angaja ca muncitor necalificat cu 
posibilitatea calificării la locul de muncă într-o ocupaţie legată de pregătirea 
generală urmată; 

• După 2 ani (11/2) şi parcurgerea unor module la cererea agenţilor economici, 
absolvenţii primind certificat de calificare care atestă calificarea în una sau mai 
multe ocupaţii; 

• După 3 ani – absolvenţii primind diplomă şi un certificat de competenţe, care 
atestă calificarea într-o meserie. 
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II.2.4. IMPLICAŢII  ALE  REFORMEI  CURRICULARE 
 

Având în vedere complexitatea conceptului * curriculum * şi extinderea sferei sale 
de cuprindere, este firesc ca o reformă curriculară să aibă implicaţii multiple şi complexe în 
câmpul educaţiei. 

Ca exemplificări pentru planul teoretic amintim redefinirea din perspectivă 
curriculară şi realizarea de analize operaţionale mai profunde pentru o serie de concepte 
pedagogice de maximă împortanţă: 
 

CONCEPTUL  
PEDAGOGIC 

 

 
SEMNIFICAŢIA  DIN  PERSPECTIVA  CURRICULARĂ 

 
 

Didactica generală 

Teorie a procesului de învăţământ, care pune accent pe 
activitatea de predare – învăţare – evaluare şi consideră că 
sursa principală a cunoaşterii este acţiunea efectivă a 
subiectului cunoscător, interiorizată graţie utilizării anumitor 
strategii. 
 

 
 

Procesul de învăţământ 

Activitate de predare – învăţare – evaluare, proiectată în 
sens curricular prin centrarea sa pe obiectivele educaţionale 
şi prin asigurarea interdependenţelor dintre obiectivele 
educaţionale, conţinuturile instructiv – educative, 
metodologia didactică şi evaluare. 
 

 
 

Proiectarea pedagogică 

- Demersul de anticipare şi structurare a activităţilor care 
asigură funcţionalitatea sistemului de învăţământ la nivel 
macro şi micro, în conformitate cu finalităţile educaţionale 
formulate la nivelul politicii educaţiei, cu accent pe găsirea 
răspunsului la întrebarea *Cum învăţăm ? *  
- Proiectarea curriculară concepe criteriul de optimalitate în 
legătură cu interdependenţele dintre obiectivele 
educaţionale, conţinuturile instructiv – educative, 
metodologia didactică şi evaluarea. 
 

 
 

Metoda didactică 

- Cale de cunoaştere propusă de educator, cale de învăţare 
urmată de educat în cadrul instruirii formale şi neformale şi 
cale de evaluare a rezultatelor instruirii 
- Fiecare metodă este concepută ca posibilitate de predare 
– învăţare – evaluare. 
 

 
În planul practicii instruirii, reforma curriculară sprijină acţiuni efective de proiectare, 

organizare, desfăşurare şi conducere a activităţilor didactice, dezvăluind multiplele 
corespondenţe ce se stabilesc între componentele procesului de învăţământ. O serie de 
documente componente ale curriculumului formal cum ar fi: planurile de învăţământ, 
programele şcolare şi universitare, ghidurile şi îndrumătoarele – oferă practicienilor repere 
şi sugestii metodice generale, valabile pentru întreaga disciplină de studiu, dar şi 
punctuale, referitoare la anumite capitole, teme, subiecte etc… 
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II.2.5. TENDINŢE  ÎN  REFORMA  CURRICULARĂ 
 

Prin coroborarea rezultatelor cercetărilor realizate de specialişti în curriculum cu 
datele şi informaţiile obţinute în practica instruirii, s-au conturat câteva tendinţe în reforma 
curriculară dintre care amintim : 

- deschiderea spre educaţia permanentă 
- realizarea unui impact sistemic 
- elaborarea curriculumului diferenţiat, individualizat, personalizat 
- elaborarea curriculumului de profil şi specializat 

Deschiderea spre educaţia permanentă.  
  Principiul educaţiei permanente poate fi respectat numai cu aportul tuturor 
categoriilor educaţiei şi al componentelor educaţiei formale şi neformale: obiective 
educaţionale, conţinuturi instructiv – educative, metode didactice, forme de organizare a 
activităţii educaţionale, tehnici şi strategii de instruire şi autoinstruire etc.  

Astfel, legătura dintre respectarea principiului educaţiei permanente şi elaborarea 
curriculumului ne apare ca fiind foarte strânsă.  

Esenţa acestui principiu ne conduce la ideea că în conceperea unui curriculum este 
necesar să se ia în considerare nu numai valenţele instructiv – educative ale contextelor 
educaţionale formale, ci şi ale celor neformale şi informale. De asemenea, funcţie de o 
serie de factori dintre care amintim: trăsăturile de personalitate ale fiecărui individ; 
intervalul de vârstă în care se situează; exigenţele actuale şi de perspectivă ale societăţii, 
schimbările sociale, economice, culturale care au loc la nivelul societăţii ş.a. – se vor 
identifica cele mai adecvate şi mai operante modalităţi, tehnici şi strategii de activitate, 
componente ale curriculumurilor educaţiei permanente (M. Stanciu – 1999) . 

Din perspectiva educaţiei permanente, reforma curriculară îşi propune în principal, 
următoarele: 

• să urmărească idealul educaţional precizat în Legea învăţământului, precum şi 
finalităţile educaţionale stabilite la nivelul politicii educaţiei; 

• să respecte particularităţile de vârstă şi individuale ale celor care se instruiesc şi 
să le coreleze cu principiile de psihologie a învăţării; 

• să realizeze descentralizarea curriculară, care presupune asigurarea echilibrului 
optim între segmentele obligatorii (curriculum nucleu) şi opţionale (curriculum la 
decizia şcolii) ale curriculumului, prin creşterea proporţiei celor opţionale o dată 
cu creşterea vârstei de şcolaritate; 

• să vehiculeze unele conţinuturi instructiv – educative adaptate în permanenţă 
intereselor şi necesităţilor individului, dar care să reflecte cât mai pronunţat 
problematica lumii contemporane, dinamica socio – culturală a societăţii precum 
şi exigenţele acesteia; 

• să realizeze descongestionarea conţinuturilor instructiv – educative, inclusiv prin 
transferarea unor arii de conţinuturi dinspre şcolaritate spre post şcolaritate; 

• să structureze conţinuturile instructiv – educative în viziune interdisciplinară, 
astfel încât să se realizeze integrarea verticală a acestora; 

• să realizeze legarea cunoştinţelor de viaţă, să sprijine integrarea socială activă şi 
creativă a indivizilor şi participarea activă a acestora la viaţa societăţii; 

• să asigure operaţionalitatea şi funcţionalitatea cunoştinţelor şi abilităţilor 
intelectuale şi practice ale elevilor, să le descopere şi valorifice disponibilităţile, 
aptitudinile, interesele etc… 
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• să urmărească utilizarea cunoştinţelor, competenţelor şi a abilităţilor pe care 
elevii le deţin, în aşa fel încât aceştia să îşi dezvolte gândirea divergentă, critică 
şi creativă, imaginaţia; 

• să creeze şi să stimuleze motivaţia pentru studiu a celor care se instruiesc, 
disponibilitatea de a reacţiona pozitiv la schimbare şi să stimuleze receptivitatea 
lor faţă de nou. 

 
Realizarea unui impact sistemic  
În ultimele decenii, metoda abordării sistemice a devenit tot mai des utilizată în toate 

domeniile ştiinţifice. Ea s-a impus atât în definirea curriculumului, conturând o perspectivă 
sistemico – holistică asupra acestui concept, cât şi în teoria curriculumului. 

De asemenea, orice reformă curriculară, pornind de la multiplele corespondenţe 
care se stabilesc între componentele procesului de învăţământ, trebuie să aibă o viziune 
sistemică integratoare, care să permită obţinerea de informaţii în legătură cu modificările 
care au loc la nivelul procesului de învăţământ (privit ca sistem) în momentul întroducerii 
unei variabile. În acelaşi timp, o reformă curriculară este o reformă sistemică de 
compatibilizare a performanţelor învăţământului din ţara respectivă cu cele ale sistemelor 
de învăţământ ale societăţii contemporane, performante din punct de vedere educaţional, 
social şi economic. 

 
Elaborarea curriculumului diferenţiat, individualizat, personalizat – are drept obiectiv 

adaptarea activităţilor de predare – învăţare – evaluare la nivelul de dezvoltare intelectuală 
ale elevilor, la ritmurile şi stilurile lor de învăţare, la aptitudinile, interesele, aspiraţiile şi 
talentul lor etc.. 

 
Elaborarea curriculumului de profil şi specializat – îşi propune să realizeze 

diferenţierea personalităţilor şi pregătirea indivizilor pentru inserţia profesională într-o 
societate cu o anumită diviziune a muncii. 

La nivel liceal, diferenţierea conţinuturilor învăţământului se realizează o dată cu 
elaborarea planurilor de învăţământ cu deschidere spre domeniu de specialitate diferite, în 
funcţie de profilul liceului, stabilindu-se proporţia grupelor de discipline, natura disciplinelor 
opţionale etc.. 
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CAPITOLUL  III 
 

PRINCIPIILE  DIDACTICII 
 

III.1. CARACTERISTICILE  GENERALE  ALE  PRINCIPIILOR  DIDACTICII 
 

Principiile procesului de învăţământ sau principiile didacticii sunt teze fundamentale, 
norme generale, care stau la baza proiectării, organizării şi desfăşurării activităţilor de 
predare – învăţare, în vederea realizării optime a obiectivelor educaţionale. 

Rezultat al experienţei educaţionale şcolare, în special a celei didactice, precum şi 
al concepţiilor marilor pedagogi şi psihologi, principiile didacticii au la bază raportul de 
condiţionare dintre natura copilului, scopul educaţiei şi ştiinţei, de pe o parte, şi efectele 
instructiv – formative, pe de altă parte. Ştiinţific fundamentate pe datele psihopedagogice şi 
gnoseologice, principiile didacticii servesc drept îndrumar în proiectarea şi realizarea 
procesului de învăţământ. 

În totalitatea lor, principiile procesului de învăţământ exprimă concepţia de bază şi 
proiectarea generală a întregului proces educaţional. 

Principiile didacticii au un caracter general – formativ, sistemic şi dinamic, deschis. 

• CARATERUL GENERAL – NORMATIV al principiilor procesului de 
învăţământ rezultă din bazele lor logice, explicative, fundamentale, 
epistemologic, psihologic şi psihosocial şi desigur, din esenţialitatea lor. Prin 
aceasta ele vizează toate componentele funcţionale ale procesului de 
învăţământ şi sunt aplicabile în procesul de predare – învăţare la toate 
disciplinele şi în toate activităţile didactice, pe toate nivelurile de şcolarizare. 
Datorită caracterului general – normativ precum şi a celorlalte caracteristici, 
principiile didacticii aplicate adecvat, duc la * un comportament didactic 
modelat teoretic de norme ştiinţifice care explică procesele psihopedagogice 
* implicate în activitatea de predare – învăţare, în activităţile educaţionale, în 
general; 

• CARACTERUL  SISTEMIC – interacţionist al principiilor didacticii rezultă din 
faptul că ele exprimă cerinţele fundamentale – de nuanţă normativă – ale 
procesului educaţional care au un caracter unitar, dar cu obiective şi o 
structură funcţională complexă, între laturile sale fiind strânse 
interdependenţe. 

• CARACTERUL  DINAMIC, DESCHIS – al principiilor didactice este 
determinat de cerinţele noi ale dezvoltării sociale, de progresele realizate în 
ştiinţele socio – umane, îndeosebi în psihologie şi în * ştiinţele, învăţării * - 
toate acestea raportate la scopul general al educaţiei şi la idealul educaţional 
al societăţii civile, democrate, în tentaţia ei de cultivare a valorilor. 

 
III.2. CARACTERIZAREA  PRINCIPIILOR  DIDACTICII 
 

III.2.1. Principiul psihogenetic al stimulării şi accelerării dezvoltării stadiale a 
inteligenţei. 

 
Conform constructivismului genetic piagetian, inteligenţa se formează şi se dezvoltă 

stadial, graţie schimburilor sistematice cu mediul socio – cultural, educaţional, prin procesul 
de asimilare – acomodare, echilibrare de nuanţă progresivă. În concepţia lui J. PIAGET * 
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inteligenţa * este un concept operaţional utilizat pentru desemnarea formelor superioare de 
organizare şi echilibrare a structurilor cognitive.  
 Structurile cognitive se succed după o lege de dezvoltare, în aşa fel încât, fiecare 
dintre ele să asigure  un echilibru – din ce în ce mai larg şi mai stabil – proceselor, 
operaţiilor mintale care au apărut în cadrul stadiului precedent, cu structura sa particulară. 
 Pentru optimizarea procesului de predare – învăţare, învăţătorii şi profesorii trebuie 
să cunoască trăsăturile esenţiale ale structurii şi funcţionalităţii inteligenţei în cadrul 
diferitelor stadii psihogenetice, precum şi faptul că este posibilă grăbirea trecerii dintr-un 
stadiu psihogenetic în cel următor, dacă se apelează la metode şi procedee didactice 
activizante, formative. 
 În acelaşi timp este bine să se cunoască faptul că modificarea structurilor mintale 
ale copilului necesită un timp optim, antrenament cognitiv fundamentat ştiinţific, 
psihopedagogic şi metodic, apelându-se le metode activizante, formative, prin punerea în 
lucru a tipurilor de învăţare care domină la o anumită perioadă de vârstă. 
 Învăţarea prin acţiuni concrete, prin manipularea obiectelor, prin sprijinirea 
operaţiilor mintale pe operarea reprezentări este caracteristică elevilor din stadiul 
operaţiilor concrete (6 – 11/12 ani). În schimb, învăţarea prin problematizare, îndeosebi pe 
căi predominant euristice, învăţarea prin implicarea reflecţiei personale, pe baza analizei şi 
sintezei îngemănate cu abstractizarea şi generalizarea, caracterizează pe elevii aflaţi în 
stadiul operaţiilor formale, logico – matematice (după vârsta de cca 12 ani). 
 .J. BRUNER – care a elaborat şi el o teorie psihogenetică a inteligenţei, considerând 
dezvoltarea intelectuală ca un proces de interiorizare a procedeelor de acţiune, a celor 
imaginare şi de simbolizare – arată că * nu trebuie să aşteptăm pasivi momentul apariţiei 
capacităţilor de asimilare a unor cunoştinţe, ci acest moment trebuie provocat, creat. * 
pentru a-şi impune această opinie J. BRUNER  emite o ipoteză care are acoperire în 
realităţile didactice bazate pe metode activizante, formative.  

Psihologul spune: * orice temă poate fi predată efectiv într-o formă intelectuală 
corectă, oricărui copil, la orice vârstă. * Desigur, că luarea în considerare a particularităţilor 
de vârstă, respectiv a caracteristicilor psihogenetice ale funcţionalităţii intelectuale, nu 
înseamnă nicidecum o subordonare a educaţiei faţă de aceste particularităţi, ci, dimpotrivă, 
bazându-ne pe potenţialităţile psihogenetice, detectate adecvat, educaţia este chemată să 
activeze aceste potenţialităţi, accelerând dezvoltarea intelectuală a copiilor, 
preadoleşcenţilor, adoleşcenţilor. 
 Pe fondul luării în considerare a particularităţilor de vârstă şi a celor individuale, se 
vor îngreuna activităţile şi strategiile didactice realizate cu întreaga clasă de elevi, cu 
activităţi şi strategii diferenţiate – pe grupe de nivel – şi cu cele individualizate, toate vizând 
mai ales aspectul formativ al învăţământului. 
 Condiţiile optime de mediu socio – cultural, de instrucţie şi educaţie familială şi 
şcolară, unitatea unor metode activizante precum şi a instruirii diferenţiate etc.. , pot 
accelera mersul dezvoltării intelectuale, pot grăbi trecerea în următorul stadiu psihogenetic, 
după cum condiţiile nefavorabile socio – culturale, socio – afective şi de instruire 
defectuoasă pot încetini dezvoltarea intelectuală. 

Pe parcursul şcolarităţii, graţie cerinţelor didactice noi şi gradat mai complexe puse 
în faţa elevului, precum şi a ofertei de informaţii structurate adecvat, esenţializate şi 
devenite accesibile, pe baza unor strategii didactice diferenţiate, activizante, procesul de 
instruire * împinge * înainte dezvoltarea intelectuală. 
 În privinţa efectelor învăţării asupra cronologiei stadiilor psihogenetice B. 
INHELDER, H. SINCLAIR şi M. BOVET (1977) arată că * învăţarea cognitivă constă în a 
favoriza contactele între organizarea schemelor, ale subiectului şi datele observabile*.  
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 Datorită faptului că în numeroase clase şcolare avem de a face cu o dezvoltare 
intelectuală inegală a elevilor, nu există o versiune unică de prezentare şi succesiune a 
materialului de predat şi nici procese individuale identice, sub unghiul funcţionalităţii / 
eficienţei, de receptare, asimilare, înţelegere şi prelucrare a informaţiilor, ceea ce 
presupune apelarea la învăţământul diferenţiat, aşa cum se procedează şi în cazul * 
strategiei învăţării depline. *  
 Teoria învăţării mediate, elaborată de R. FEUERSTEIN, şi-a pus amprenta asupra 
modului de transpunere în activităţile de predare – învăţare a principiului psihogenetic al 
stimulării şi accelerării dezvoltării stadiale a inteligenţei. Experimentarea programului de 
îmbogăţire instrumentală în numeroase ţări ale lumii constituie o mărturie a faptului că 
inteligenţa nu este imuabilă. Astfel, aplicarea acestei metode la copiii cu eşec şcolar, la 
copiii sau adoleşcenţii cu întârziere sau deficienţe mintale, precum şi la adulţii implicaţi într-
o mai bună calificare profesională, a demonstrat că a învăţa să înveţi este posibil în mult 
mai mare măsură decât se credea înainte. 
 Deci, a învăţa sau a reânvăţa să gândeşti inteligent este posibil. Originalitatea teoriei 
şi metodologiei elaborate de FEUERSTEIN rezidă în demonstrarea posibilităţii de 
modificare a structurilor cognitive. Acesta a definit relaţiile pedagogice în activităţile 
instructiv – educative ca fiind bazate pe mediere, ceea ce permite formatorilor să evalueze 
şi să-şi modeleze atitudinile şi stilurile de predare în raport cu particularităţile arhitecturii şi 
stilurilor cognitive ale elevilor. 
 Principiul psihogenetic al stimulării şi accelerării dezvoltării stadiale a inteligenţei 
trebuie, însă, privit diferenţiat, dacă avem în vedere teoria inteligenţelor multiple elaborată 
de H. GARDNER (1996). Acest psiholog consideră că, în realitate, există 7 forme ale 
inteligenţei, care acoperă, prin specificul şi nuanţele lor, ansamblul capacităţilor umane. 
 Cele 7 forme ale inteligenţei sunt: inteligenţa verbală, logico – matematică, spaţială, 
corporală şi kinestezică, muzicală, interpersonală şi intrapersonală. În prezent doar 
inteligenţa verbală şi logico – matematică sunt, în mod predominant, stimulate în activităţile 
şcolare. 
 
III.2.2. PRINCIPIUL  ÎNVĂŢĂRII  PRIN ACŢIUNE  
 

Didactica fundamentată psihologic, are drept cadru de referinţă esenţial principiul 
învăţării prin acţiune. Conform şcolii psihologice a acţiunii (P. JANET, J. PIAGET, P.I. 
GALPERIN ş.a.) personalitatea se formează şi se exprimă în şi prin activitate, iar structura 
funcţională a conştiinţei individului îngemănează elemente de natură acţională şi reflexivă, 
care intră în lucru cu o pondere diferită în dezvoltarea ontogenetică mergând de la 
acţionalul *extern * la cel interiorizat, deci reflexiv. De asemenea, ponderea acţionalului 
extern sau interiorizat, structurat în operaţii mintale, respectiv a reflexului, diferă şi în raport 
cu natura sarcinilor de rezolvat. Rezultă deci – după cum spune M.GOLU (1975) - * 
Acţiunea devine principalul laborator în care se plămădesc, capătă formă şi se 
consolidează atât diferitele structuri şi procese psihice particulare, începând cu percepţia şi 
terminând cu gândirea, cât şi integritatea emergentă a sistemului psihic în ansamblu. *  

Principiul învăţării prin acţiune asigură şi totodată presupune participarea conştientă 
a elevilor în procesul de predare – învăţare, de instruire şi autoinstruire, de educaţie şi 
autoeducaţie.  

Cu alte cuvinte principiul învăţării prin acţiune se îngemănează cu vechiul principiu 
al participării conştiente şi active a elevilor în cadrul procesului de învăţământ. 

În opinia lui I.NEACŞU - * principiul conexiunii inverse * contribuie la * formarea, 
consolidarea, perfecţionarea şi transferul structurilor acţionale. *  
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Principiul învăţării prin acţiune şi a modelării personalităţii prin acţiune, este deci, 
cheia eficienţei procesului instructiv – educativ şi a procesului de autoeducaţie în care 
trebuie să se implice fiecare tânăr, sub îndrumarea competentă a profesorilor, în cadrul 
unor situaţii de învăţare / educare activizante, formative. 

Cercetările relevă faptul că învăţarea prin acţiune – prin acţiuni obiectuale, concrete 
şi prin acţiuni mintale, reflexive, precum şi prin interacţiunile dintre acestea – este calea 
care duce la dezvoltarea psihică a copiilor şi tinerilor, fiind o învăţare constructivă, 
eficientă. Studiile experimentale arată că spre deosebire de elevii * buni * la învăţătură, cei 
* slabi * au nevoie de o cantitate de timp de câteva ori mai mare pentru a stăpâni aceleaşi 
cunoştinţe sau deprinderi. Aceasta se poate explica prin specificitatea interacţiunii dintre 
diferiţi factori ai * aptitudinii şcolare * a elevilor şi caracteristicile activităţilor didactice 
proiectate şi realizate de profesor şi elevi în clasă, la o anumită disciplină şcolară. 

Instruirea eficientă a elevilor se bazează pe implicarea acestora în învăţare prin 
acţiuni efective de explorare, de redescoperire, de rezolvare a problemelor, de cercetare 
etc.. Rampa de lansare în formarea operaţiilor mintale la copil o constituie acţiunea externă 
cu obiecte concrete. Dacă la început planul acţiunii materiale se obiectivează în mişcări, 
operaţii şi acte externe, ulterior procesul se transferă din domeniul acţiunii externe pe 
planul limbajului extern (sprijinit pe imaginea, pe reprezentarea operaţiilor respective), al * 
gândirii cu voce tare *. În final, procesul acţional se transpune pe planul mintal propriu-zis, 
operaţiile realizându-se cu acte ale gândirii. 
 

• Analiză – sinteză 

• Comparaţie  

• Generalizare     STRUCTURA 

• Abstractizare     OPERATORIE 

• Clasificare      A  GÂNDIRII 

• Scriere  

• Raţionamente inductive, 
ipotetico – deductive 

 
      În didactica modernă s-a depăşit confuzia între învăţarea figurativă (prin 
reprezentări, imagini) şi învăţarea operaţională, iar învăţarea * verbală * a fost reabilitată, 
subliniindu-se faptul că ea trebuie să fie o învăţare conceptuală bazată pe reflexie.    

  Caracterul operaţional al învăţării – fie operaţional – imaginistic, fie operaţional – 
abstract – se realizează atât prin evitarea ancorării prea rigide în concret, cât şi prin 
evitarea verbalismului. Aceasta permite dezvoltarea gândirii logico – matematică şi a 
strategiilor de raţionament formal. 

 
III.2.3. PRINCIPIUL  CONSTRUCŢIEI  COMPONENŢIALE  ŞI  IERARHICE  A  

STRUCTURILOR  INTELECTUALE 
 
Principiul se bazează pe legităţile şi ideile relevante de * teoria triarhică a inteligenţei 

* în special de * subteoria componenţială *, de psihologia cognitivă şi de psihologia 
genetică. 

Pentru înţelegerea naturii şi funcţionalităţii inteligenţei J.R.STERNBERG (1985) 
subliniază necesitatea sesizării proceselor care formează componentele din care se 
structurează comportamentul inteligent, care la rândul său trebuie evaluat în raport cu 
contextul socio – cultural, cu valorile sociale dintr-o cultură.  

Acţiunea mintală 
reversibilă = 

operaţie mintală 
(limbaj interior) 
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O componentă a inteligenţei este un proces informaţional care operează cu 
reprezentări sau simboluri ale obiectelor respective, este un * segment informaţional * 
cuprins între un * input * senzorial şi traducerea acestuia printr-un * output * de răspuns. 

STENBERG arată că în comportamentul inteligent intervin 3 tipuri de componente, 
care interacţionează. Trecerea lor în revistă atenţionează profesorul asupra necesităţii 
proiectării activităţilor didactice de nuanţă formativă, pentru dezvoltarea tuturor acestor 
componente ale inteligenţei, având în vedere principiul construcţiei componenţiale şi 
ierarhice.     

• COMPONENTELE  DE  ACHIZIŢIE 

• COMPONENTELE   PERFORMANŢEI 

• METACOMPONENTELE 
COMPONENTELE  DE  ACHIZIŢIE – a cunoştinţelor sunt cele care au funcţia de a 

interveni în colectarea, în achiziţia noilor informaţii, transformându-le în cunoştinţe 
funcţionale. Este vorba de 3 componente: încadrarea selectivă, combinarea şi compararea 
selectivă, cu rol în structurarea cunoştinţelor şi utilizarea lor eficientă; 
 COMPONENTELE  PERFORMANŢEI – intervin în cadrul diferitelor strategii 
rezolutive pentru obţinerea performanţei. Ele tind să se organizeze în studii succesive, 
formând * proceduri* corespunzătoare soluţionării sarcinii / problemei; 
 METACOMPONENTELE – intervin în planificarea, conducerea şi luarea deciziilor 
privind realizarea unei performanţe, fiind procese de mare complexitate. 
 Principiul construcţiei componenţiale şi ierarhice ne ajută să înţelegem şi să 
proiectăm adecvat dezvoltarea în ontogeneză în cadrul diverselor stadii ale evoluţiei 
inteligenţei copiilor, sub influenţa instrucţiei şi educaţiei, a tuturor capacităţilor 
(componentelor) cognitive care se structurează în tipuri / forme ale capacităţilor de 
învăţare, tot mai complexe. Formele învăţării pot fi redate în cadrul unei piramide cu 6 
niveluri structurate ierarhic. 

 
Învăţare  

creativă (prin 
descoperire,  
cercetată) 

 
Învăţarea strategiilor  

de rezolvare a problemelor: 
strategii algoritmice şi euristice 

 
Învăţarea de reguli şi principii 

 
Învăţarea de concepte  

(noţiuni empirice şi noţiuni ştiinţifice) 
 

Dezvoltarea capacităţii de generalizare şi de descriminare  
prin noţiuni empirice şi noţiuni ştiinţifice  prin  

 * Învăţarea observaţională *  
 

Învăţarea senzorio – motorie prin: 
 

   Condiţionare    Continuitate    Condiţionare     Modelarea 
        clasică   S – R     instrumentală         imitaţiei 
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Capacităţile umane de învăţare se găsesc sub incidenţa principiului construcţiei 
componenţiale şi ierarhice întrucât, pe măsură ce copilul avansează în dezvoltarea 
intelectuală, formele din partea de mai sus a piramidei tipurilor de învăţare devin din ce în 
ce mai operante, mai eficiente. De asemenea formele învăţării de pe palierele inferioare se 
înglobează şi se subordonează formelor superioare ale învăţării. 

  Şi procesul de structurare a gândirii ştiinţifice are la bază principiul construcţiei 
componenţiale şi ierarhice. 

J.BRUNER consideră că principala cale de educare a gândirii ştiinţifice a elevilor 
este instruirea bazată pe descoperire, care trebuie să ducă la învăţarea structurală. 

 
III.2.4. PRINCIPIUL  DEZVOLTĂRII  MOTIVAŢIEI  PENTRU  ÎNVĂŢARE 
 
Acest principiu se impune ca o necesitate pentru a găsi căile trecerii de la motivaţia 

extrinsecă la cea intrinsecă, pentru evitarea nemotivării şcolare, pentru trecerea de la 
motivaţia nemijlocită a sarcinii la motivaţia socială a învăţării, pentru cristalizarea 
intereselor profesionale în interrelaţie cu motivaţia cognitivă, intrinsecă şi cu aptitudinile şi 
deprinderile cu gradul cel mai mare de funcţionalitate. 

Pentru creşterea eficienţei procesului de predare – învăţare în acord cu 
D.AUSUBEL şi F.ROBINSON (1981), I.RADU, M.IONESCU (1987) sunt utile următoarele 
aspecte psihopedagogice care contribuie la dezvoltarea motivaţiei şcolare: 

• acceptarea unui punct de vedere realist privind aspectele reale ale 
funcţionalităţii motivaţiei elevilor; 

• evaluarea motivelor învăţării; 

• dezvoltarea impulsului cognitiv; 

• punerea în funcţiune a unui nivel adecvat al motivaţiei; 

• dezvoltarea motivaţiei cognitive; 

• utilizarea competiţiei, a întrecerilor ca situaţii didactice motivogene; 

• dezvoltarea motivaţiei cognitive şi interrelaţia cu capacitatea de trăire şi 
înţelegere a semnificaţiilor valorice (ştiinţifice, filosofice, morale, religioase, 
economice, estetice etc..) ale cunoştinţelor. 
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CAPITOLUL  IV 
 

PROCESUL  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

IV.1. COMPONENTELE  PRINCIPALE  ALE  PROCESULUI  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

Privit ca sistem, învăţământul comportă în prima aproximare (1) un flux de intrare, 
reprezentat de resursele umane şi materiale (personal didactic, contingentele de elevi, 
spaţii şcolare, dotări tehnice etc) (2) un proces – în speţă procesul de învăţământ – care 
angajează resursele în vederea atingerii obiectivelor şi (3) un flux de ieşire, reprezentat de 
rezultatele sistemului, în cazul nostru de seriile de absolvenţi, înzestraţi cu competenţe şi 
atitudini prevăzute de cererea socială de educaţie.  
 
    FLUX  DE  INTRARE               FLUX  DE  IEŞIRE 
 
 
 
 
 

Evident sistemul şcolar nu funcţionează în vid, el se înscrie ca subsistem în 
ansamblul social şi se pătrunde de mutaţiile acestuia.  

Astfel, în * datele de intrare * se ţine seama de evoluţia demografică, de structura pe 
vârste a populaţiei în vederea cuprinderii tinerei generaţii în filiera şcolară. Intervine, de 
asemenea, politica şcolară, care exprimă în mod condensat cerinţele majore ale dezvoltării 
economice şi culturale a societăţii.  
 În * datele de ieşire * ale sistemului ar trebui prevăzute nevoile de forţă de muncă în 
diferite sectoare ale vieţii economice şi sociale, precum şi nivelul de cultură al populaţiei. 
 Dinamica profesiunilor şi cerinţele reprofilării la scară naţională se impun 
necesitatea unei pregătiri de bază foarte temeinice pentru a favoriza specializări rapide 
ulterioare. Se estimează că absolventul de liceu de astăzi va schimba, în medie între 7 şi 
10 locuri de muncă şi 2 – 3 profesii pe parcursul unei vieţi active. De asemenea, se 
apreciază că numai 8% din locurile de muncă de mâine vor cere mai puţin decât liceul, 
35% din posturi vor cere cel puţin liceu, iar 60% din posturile de muncă vor necesita 
învăţământ postsecundar de 3 sau mai mulţi ani. Orientarea prospectivă a şcolii este o 
necesitate. 

Componentele principale ale procesului de învăţământ, desprinse prin analize socio 
– pedagogice sunt cuprinse schematic în figura de mai jos: 

 
 
 
 
 
  1.OBIECTIVE         REZULTATE 
         
 
 
 

RESURSE ŞI 
MIJLOACE 

PROCESUL  DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

TINERI 
INSTRUIŢI 

2. Agenţi 
economici: 
- profesori 
- elevi, părinţi 
3. Conţinuturi 
4. Mijloace, 
tehnici 

5. Forme de 
organizare: 
- lecţii 
- excursii 
- vizite 
- cerc etc 

 

6.Câmpul 
relaţional: 
- prof–elevi 
- elevi-elevi 
- grupul –      
clasă 
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1. După cum se vede din schemă pe primul loc se situează finalităţile, obiectivele 
procesului de învăţământ, care condensează cerinţele de instruire şi educaţie puse în 
societate, tipul de rezultate scontate.  

Aceste obiective corespund unor opţiuni şi priorităţi sociale majore cu privire la 
informaţia şi deprinderile pe care trebuie să le dobândească elevii, cu privire la 
judecăţile de valoare şi comportarea acestora.  

Obiectivele stabilesc ce urmează să cunoască elevii ca informaţie, ce anume să 
ştie să facă ei ca acţiune / deprindere apoi ce atitudini şi judecăţi să-şi apropie.  

2. A 2-a componentă principală o reprezintă resursele umane, agenţii acţiunii – 
profesorii şi elevii – la care se adaugă aportul părinţilor. Orice disciplină ar preda, 
profesorul trebuie să posede o competenţă comună; aceea de a forma, cu mijloacele 
specialităţii sale, inteligenţa şi modul de comportare a elevilor. Însuşirile care dau 
distincţie unui profesor – arată I.CERGHIT (1986) – sunt: stăpânirea disciplinei de 
predat şi avans în informaţie, competenţă pedagogică, muncă de pregătire, măiestria 
şi tactul pedagogic, stilul de predare, devotamentul şi exigenţa, personalitatea etc.. La 
rândul lor, elevii se disting prin caracteristici de vârstă şi individuale, sex, nivel de 
dezvoltare fizică şi intelectuală, capacităţi şi aptitudini, inteligenţă, stare de pregătire 
generală şi specială, motivaţie pentru studiu etc..  

Didactica modernă pune în centrul atenţiei elevul, ţintind să-l facă părtaş la 
propria sa formare. Profesorului îi revine răspunderea organizării * câmpului 
educaţional * el are rolul de a proiecta, de a conduce şi îndruma activităţile multiple din 
şcoală şi, în parte, din afara ei, în vederea formării inteligenţei şi conduitei elevilor; 

3. Suportul de bază al instruirii şi educaţiei îl constituie conţinutul, format din bazele 
ştiinţei şi ale culturii (religia constituie una din formele culturii). Procesul de învăţământ 
vehiculează conţinuturi ştiinţifice, tehnice, literar – artistice, filozofice, religioase, etice 
etc, programate după o anumită logică şi în funcţie de nivele de dificultăţi. Elevul 
urmează să-şi însuşească noţiuni de legităţi, modalităţi de aplicare ale acestora, 
tehnici de muncă, precum şi anumite reprezentări asupra lumii. 

4. O altă componentă o constituie mijloacele de învăţământ şi materialul didactic. 
Inventarul tehnicilor tradiţionale de instruire se reducea, în esenţă, la mijloace verbale, 
cretă şi tablă. Gama acestor mijloace s-a lărgit simţitor înglobând astăzi, pe lângă 
aparatura audio - vizuală (diapozitivul, filmul, banda magnetică etc ), calculatorul 
electronic cu prelungirile sale (Internet-ul) etc ceea ce amplifică neaşteptat de mult 
posibilităţile clasice. Procesul de instruire este susţinut * asistat * tot mai mult de 
mijloace tehnice menite să înlesnească predarea şi însuşirea cunoştinţelor şi 
deprinderilor, în care sunt încorporate cuceririle pe plan teoretic şi practic ale 
generaţiilor anterioare. 

5. Forme de organizare – având precizate obiectivele, având suportul şi conţinuturi şi 
aplicând diferite tehnici, se pune întrebarea: cum sunt acestea antrenate, articulate în 
forme de muncă adecvate ? Istoria educaţiei a acreditat organizarea învăţământului 
pe clase şi lecţii ca formă statornică de desfăşurare, care a cunoscut o diversificare şi 
îmbunătăţire continuă. Aşadar, procesul de învăţământ îmbracă diferite forme care 
asigură cadrul de organizare a acestuia: lecţiile, activităţile practice, activitatea în 
cercuri de elevi, excursii didactice şi vizite, cu formaţiile de lucru specifice. Ele sunt 
menite să multiplice experienţele de cunoaştere şi acţiune ale elevilor, să lărgească 
aria de contacte cu realitatea concretă. 

6. Înscris într-un cadru organizaţional (unitatea şcolară) şi desfăşurându-se în formaţii 
colective de lucru – clasă, grupă mai restrânsă, cercurile opţionale – procesul de 
învăţământ dă naştere unui evantai larg de relaţii psihosociale: relaţii profesor – 
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elevi, elev – elev. Acestea alcătuiesc o componentă împortantă a câmpului 
educaţional cu  valenţe formative certe. Şcoala, grupul – clasă, formaţia culturală sau 
sportivă, cercul de elevi etc. devin, practic un * laborator * de învăţare socială. Elevii îşi 
desfăşoară prestaţia curentă în faţa clasei, se expun judecăţii colective, resimt opinia 
colectivului, îndeplinesc roluri în grup, împrumută aprecieri şi clişee din grupul de 
vârstă, dobândesc anumite poziţii (status – uri) faţă de ceilalţi etc..  

De relaţiile profesor – elevi depinde climatul activităţilor, atmosfera tonică de 
muncă şi cultivarea simţului de răspundere. Aceste relaţii trebuie să se caracterizeze 
prin apropiere şi înţelegere faţă de elevi, fără a cădea în familiarism, prin exigenţă 
dozată din partea profesorului fără a ajunge la severitate excesivă, prin autoritate 
lipsită de enervare, prin echitate în apreciere, evitarea * moralizării * exagerate etc. 
raporturile profesor – elevi sunt, pe de o parte, raporturi interpersonale, pe de altă 
parte, ele sunt mediate de colectivul clasei.  

Întrucât grupul – clasă constituie formaţia stabilă de muncă, el acţionează în 
mod latent sau deschis: 

- este martorul colectiv al prestaţiei elevului, deci un public aprobativ ori critic; 
- este cadrul unui fenomen continuu de co – acţiune, fiind vorba, în esenţă, de 

o activitate comună – învăţătura – în care performanţele rămân predominant 
individuale.  
Deci învăţarea este, în esnţă, o activitate individuală, procesul de predare – 

învăţare dă loc unor raporturi variate de interacţiune: raporturi de comunicare şi 
influenţă, de atracţie, de indiferenţă sau respingere, relaţii de cooperare, emulaţie şi 
competiţie, de dominare – supunere etc. 

7. În sfârşit, procesul de învăţământ se desfăşoară în timp: an şcolar, semestru, 
săptămână de şcoală, zile de şcoală, ore de clasă etc. Conţinutul învăţământului 
apare segmentat în unităţi de timp, profesorul îşi planifică, eşalonează şi fracţionează 
activitatea sa în timp. * Elevul lucrează în mod necesar în dimensiunea unică a 
timpului, dar ceea ce învaţă este multidimensional *. Utilizarea optimă a timpului, 
constituie o problemă împortantă în şcoală; însăşi aptitudinea de învăţare este 
măsurată prin timpul necesar elevului pentru însuşirea unor cunoştinţe şi deprinderi. 

 
IV.2. PROCESUL  DE  PREDARE – ÎNVĂŢARE 

 
IV.2.1. CARACTERIZARE  GENERALĂ  
 

Învăţământul reprezintă o alternanţă continuă de activităţi de predare şi învăţare, 
care alcătuiesc o unitate organică. 

Didactica tradiţională – conturată ca prelungire a simţului comun, abordează 
procesul de predare – învăţare pornind de la psihologia asociaţionistă clasică. Potrivit 
acestei concepţii, puntea de contact între subiectul cunoscător şi lumea externă o 
realizează percepţia. Actul cunoaşterii este reductibil la simpla înregistrare prin simţuri, la * 
lectura perceptivă * a lucrurilor, individual fiind mult mai pasiv, doar receptiv. 

Mecanismul de însuşire a cunoştinţelor ar consta, în esenţă, în formarea de imagini 
despre lucruri şi asociaţii între aceste imagini. Dar copilul nu învaţă graţie unei simple 
expuneri la faptele sau stimulii din mediu. 

Sistemul de cunoştinţe şi tehnici de lucru se însuşesc numai prin organizarea 
propriei activităţi a elevului. Procesul de învăţare devine astfel un proces de cunoaştere 
realizat într-un cadru organizat şi pe calea cea mai directă. 
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Orientările moderne în psihologie pun la baza însuşirii cunoştinţelor şi noţiunilor 
acţiunea în dubla ei ipostază de acţiune externă, obiectuală, şi acţiune mintală (operaţie). 
Nota definitorie a acţiunii este manipularea sau transformarea aplicată obiectelor şi/sau 
informaţiilor. 

Pornind de la aceste orientări, o nouă didactică – este o didactică a metodelor 
active, participative, în care elevul nu mai este un simplu receptor de informaţie, ci un 
subiect al cunoaşterii şi acţiunii.  

Rezumând cele spuse şi punctând mai ales diferenţele se poate schiţa într-un tabel 
de sinteză paralela între câteva idei directoare în didactica tradiţională şi cea modernă. 
 

 
DIDACTICA  TRADIŢIONALĂ 

 
DIDACTICA  MODERNĂ 

 

- Consideră percepţia drept sursă a 
cunoştinţelor 

- Consideră acţiunea externă şi 
mintală drept sursă a cunoştinţelor, 
percepţia fiind un moment al acţiunii 

- * CELULA * gândirii este imaginea, 
cunoaşterea este un act de * 
reconstrucţie * mintală a realului 

- * CELULA * - gândirii este acţiunea 
mintală, operaţia, cunoaşterea este 
reflectarea activă şi nu doar copierea 
realităţii 

- Pune accent pe transmiterea de 
cunoştinţe gata făcute 

- Pune accent pe latura formativă şi 
educativă a învăţării, pe cultivarea 
creativităţii 

- Elevul este privit ca obiect al 
educaţiei 

- Elevul devine şi subiect al educaţiei, 
ca receptor de informaţii pe primul 
plan stă cunoaşterea cucerită prin 
efort propriu 

- Predomină formaţia livrească, 
orientare predominant 
intelectualistă. 
 

- Pune în centrul atenţiei îmbinarea 
învăţăturii cu activităţi aplicative şi de 
investigaţie 

 
Procesul de predare – învăţare îmbină, aşadar, un act de comunicare, de 

transmisiune socială cu un efort de însuşire, de apropiere din partea elevului. Profesorul 
este cel care iniţiază dialogul, selectează şi structurează materialul, propune şi 
organizează activitatea elevului cu acest material, inclusiv fixarea sa în memorie.  
 Implicându-se activ, elevul îşi formează noi mecanisme de achiziţie, adică noţiuni, 
operaţii, structuri cognitive în măsură să-i înlesnească pe un plan mereu nou preluarea 
informaţiei relevante din datele concrete şi verbale ce i se oferă progresiv. 
 
IV.2.2. ORGANIZAREA  OFERTEI  DE  INFORMAŢIE 
 

A) Activitatea de predare  
 

  A preda nu este sinonim cu a spune, eventual a dicta şi a cere lecţia viitoare 
restituirea verbală a celor spuse. A preda înseamnă: 

• a prezenta fapte, exemple, exponate, decupaje din realitate; 

• a propune elevilor o activitate asupra acestora, adică a-i conduce să le 
analizeze, să le compare etc.. 
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• a extrage apoi esenţialul care să se condenseze în definiţii, legi, principii, 
reguli; 

• a organiza şi îndruma actul de învăţare; 

• a face operante cunoştinţele în exerciţii, activităţi aplicative. 
 
B) Organizarea conţinutului secvenţei de predare  
 

Prin predare înţelegem în mod curent transmiterea de cunoştinţe şi tehnici de 
muncă. 
 CUNOŞTINŢELE – sunt moduri de reprezentare, informaţii condensate sub formă 
de imagini, noţiuni, principii etc – cu privire la obiectele lumii externe şi la relaţiile dintre ele. 
Informaţia esenţială despre o clasă de obiecte / fenomene este rezumată în noţiuni, care 
sunt cuceriri de activităţi cognitive şi practice ale omului în decursul procesului istoric. 
Cunoştinţele sunt informaţii care întrunesc atributul de adevărate. 
 În predarea cunoştinţelor se porneşte fie de la exemple / fapte concrete pentru a 
ajunge prin analiză, sinteză şi generalizare – la definiţia noţiunii, la enunţul unei reguli etc. , 
fie că se întroduc iniţial definiţii ori descrieri concise, care se ilustrează apoi cu ajutorul 
datelor concrete (calea deductivă). 
 Însuşirea noţiunilor noi presupune stăpânirea unor reprezentări sau noţiuni 
anterioare (noţiuni ancoră) care să ofere premise pentru însuşirea noilor cunoştinţe. Un 
conţinut anumit, un set de noţiuni se consideră accesibil când beneficiul, sporul de 
cunoştinţe datorat învăţării, este proporţional cu investiţia de efort (exerciţiu depus). 
Desigur, anumite noţiuni pot fi asimilate mai de timpuriu, dar cer un efort şi un timp mult 
prea mare. Învăţarea prematură este însoţită adesea de şanse mari de eşec, de unde apoi 
atitudinea negativă în replică faţă de acele domenii. O noţiune se consideră accesibilă 
când întruneşte cel puţin 66% reuşită în testul de verificare. 
 În sfârşit, procesul de comunicare, de transmitere a informaţiei nu se încheie cu 
dezvăluirea conţinutului noţiunilor – prin definiţii, descrieri concise etc – ci înseamnă 
totodată şi încadrarea, situarea lor în sistemul de noţiuni conexe şi desigur în conceptul 
care le înglobează, formând ceea ce se numeşte * baza de cunoştinţe. * secvenţele de 
predare se articulează astfel, formând sisteme. 
   
 

IV.3. VALENŢE  FORMATIVE  ALE  PROCESULUI  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

Pe băncile şcolii, elevii îşi însuşesc un fond de cunoştinţe de bază din toate 
domeniile ştiinţei şi culturii, un sistem unitar şi cuprinzător de informaţii despre natură, 
societate şi gândire. 
        Se ştie că o parte uneori însemnată din cunoştinţele predate se pierde după un timp, 
anumite cunoştinţe rămân neutilzate se suprapun apoi altele, apar adesea interferenţe, 
intervine uitarea. Cota de pierdere este maximă în condiţiile învăţării mecanice. Practic, nu 
se poate repeta în permanenţă totul şi nici nu se prescrie o asemenea exigenţă şcolii 
pentru că ar însemna o risipă inutilă de energie. 
 Cultura generală a unei persoane – spune o maximă cunoscută – se compune din 
ceea ce se reţine în minte după ce uitarea şi-a făcut jocul. Este împortant să cunoaştem ce 
anume se păstrează după ce a intervenit uitarea. Anumite cunoştinţe fiind învăţate, ele se 
pot reaminti ulterior cu mai mare uşurinţă. 
 Cercetările arată însă că odată cu creşterea volumului materialului procentul 
păstrării scade. Desigur, în condiţiile memorării logice, cunoştinţele învăţate se pot 
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reconstitui ulterior mai uşor. A fixa în memorie înseamnă a putea deduce rapid la 
reluare. 
 Pornind de aici, autorul manualului, ca şi profesorul la lecţie, trebuie să discearnă 
între ceea ce constituie conţinutul esenţial al disciplinei şi ceea ce poate fi acceptat să fie 
uitat sau lăsat la o parte. În manualele şcolare, definiţiile şi clasificările ţin un loc mult mai 
însemnat decât în munca omului de ştiinţă. În optica omului de ştiinţă, capătă prioritate 
metodele de lucru, de analiză şi interpretare a faptelor, articulaţiile demersului cognitiv, 
strategiile de gândire, pe scurt, ceea ce ţine de paradigma cercetării, de componenta 
metacognitivă a arhitecturii intelectuale. 
 Procesul de însuşire a cunoştinţelor duce la cristalizarea continuă a unor 
instrumente mintale: noţiuni, operaţii, scheme de gândire şi deprinderi de lucru, care 
constituie mecanisme de achiziţie pentru noile date şi informaţii. Prin acumulări progresive 
aceste instrumente mintale dau formă concretă inteligenţei însăşi. Orice act de însuşire a 
cunoştinţelor presupune ca premisă – pe lângă prezenţa unor noţiuni – ancoră – un nivel 
corespunzător al gândirii şi duce la rându-i la crearea unor noi premise – condiţii interne 
pentru însuşirea altor cunoştinţe. 
 O eficienţă particulară prezintă forma euristică de instruire care nu se mărgineşte să 
transmită, pur şi simplu, cunoştinţe, să le ofere * de a gata * ca un repertoriu de concluzii.  

Experienţa şcolară atestă ideea că a dezvolta gândirea independentă a elevilor 
înseamnă a pune în faţa lor sarcini cognitive, probleme care pot fi rezolvate prin metode 
obişnuite, luate de – a gata, furnizându-le în acelaşi timp materialul minim necesar şi 
îndrumându-i cu anumite procedee de gândire logică.  
 Îmbogăţirea şi sistematizarea cunoştinţelor – paralel cu dezvoltarea operaţiilor logice 
– imprimă o mobilitate tot mai accentuată gândirii elevilor. 
 Pe măsură ce se constituie aparatul gândirii logice, în cursul adolescenţei, sunt date 
premisele pentru formarea aptitudinii de investigare ştiinţifică. Aceste premise sunt: 
posibilitatea de a efectua raţionamente ipotetico – deductive, capacitatea de a disocia 
factorii prezenţi într-o situaţie, de a-i combina pe plan mintal, de a prevedea consecinţe 
fără apelul la experienţă directă ş.a.  

Experimentele de formare a gândirii ştiinţifice la şcolari pornesc de la ideea că: 

• activitatea complexă a omului de ştiinţă este analizabilă în activităţi mai 
simple, elementare; 

• aceste activităţi simple sunt comune mai multor domenii, fiind deci 
generalizabile în raport cu disciplinele ştiinţifice; 

• ele pot fi învăţate treptat, începând cu cele mai simple cum sunt observaţia 
şi măsurarea; 

• după însuşirea acestor cunoştinţe şi deprinderi se poate accelera învăţarea 
unei ştiinţe în termenii structurii ei teoretice. 

În felul acesta se cultivă gândirea ştiinţifică, spiritul de observaţie, priceperea de a 
sesiza nu numai date care se dezvăluie pregnant percepţiei, dar şi aspecte ce nu se impun 
uşor atenţiei şi care datorită unei prezenţe mai discrete – presupun o activitate de 
investigare mai nuanţată. Încadrarea observaţiei într-o secvenţă cognitiv şi practică, având 
o finalitate precisă, este întotdeauna indicată. 

În sfârşit, nivelul paradigmatic se referă la formarea aptitudinilor de investigare, la 
cultivarea spiritului ştiinţific, la însuşirea demersului cognitiv şi experimental propriu unui 
domeniu sau altul al ştiinţei. 

Strategiile metacognitive cuprinse în stilul de muncă independentă – reprezintă o 
latură formativă de mare împortanţă a procesului de învăţământ. 
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A studia – arată SKINNER – înseamnă a citi într-un mod special. este vorba de un 
mod de lectură care să ducă la memorare: se subliniază, de pildă, cuvintele tematice, 
termenii de sugestie, se reţin anumite pasaje care cuprind formulări considerate ale unor 
noţiuni, idei, principii, se extrag citate, figuri de stil deosebite etc. Această prelucrare a 
materialului este astăzi mult înlesnită de calculatorul electronic, de copiatoare (xerox) etc 

Un material se consideră însuşit când şcolarul încercând *parafraza * acestuia 
se poate lipsi de textul suport . 

Regula de aur a pedagogiei este aceea ca elevul să memoreze pe baza înţelegerii, 
a pătrunderii prin gândire a materialului prezentat. În acest scop, el trebuie instruit cum să 
recurgă la dicţionare, enciclopedii, mijloace de comunicare, pentru a-şi lămurii termeni 
necunoscuţi sau noţiuni dificili, evitând memorarea mecanică. 

În ceea ce priveşte metoda de studiu, elevii trebuie iniţiaţi în tehnicile de prelucrare a 
materialului. În funcţie de volumul materialului este indicată o metodă combinată: o primă 
lectură integrală, apoi învăţarea pe părţi sau fragmente logice îmbinată cu însemnări, 
scheme, extrageri de citate etc., pentru a se încheia cu o nouă parcurgere integrală. 

Se pune tot mai mult accentul pe însuşirea tehnicilor electronice de informare şi de 
studiu, urmărind să cultive la elevi un stil de muncă intelectuală independentă.  
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CAPITOLUL  V 
 

METODOLOGIA  ACTIVITĂŢII  DIDACTICE 
 

V.1. CONCEPTUL  DE  * TEHNOLOGIE  DIDACTICĂ * 

 
Conceptul de * tehnologie a instruirii * a fost  vehiculat în mai multe accepţiuni: 

a) Într-o primă accepţie, tehnologia instruirii reprezintă ansamblul mijloacelor tehnice 
de instruire – caracteristică a anilor 60, când se susţinea existenţa legături strânse 
între tehnologia maşinilor şi strategiile de predare – învăţare, supraevaluându-se 
funcţiile şi posibilităţile mijloacelor audio – vizuale. Astfel, se consideră că eficienţa 
predării este asigurată de utilizarea celui mai modern aparat de proiecţie sau de 
valorificarea unui laborator audio – vizual. În reprezentarea schematică de mai jos – 
prezentăm ştiinţele care au contribuit la dezvoltarea mijloacelor tehnice de instruire, 
şi implicit, a tehnologiei instruirii. 

 
 

 
 
 
ŞTIINŢE  EXACTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŞTIINŢELE  EDUCAŢIEI  
 
 
 

b) Într-o altă accepţie, tehnologia instruirii se referea la programele instrucţionale 
propriu – zise, în special la acele programe denumite în termeni tehnici software şi 
care sunt destinate maşinilor. La baza elaborării acestor programe, stă corelarea 
achiziţiilor ştiinţelor despre comportament cu procesul învăţării şi cu motivaţia, 
aparatura fiind considerată un element cu împortanţă secundară, cu rol doar în 
prezentare. 

Această accepţie echivalează tehnologia instruirii cu producerea şi utilizarea 
de software didactice, valorificabil sub asistenţa unor mijloace tehnice. Ea a apărut 
şi s-a dezvoltat la interferenţa a 3 mari domenii ştiinţifice: ştiinţele despre 
comportamentul uman, matematica şi fizica, împreună cu aplicaţiile sale 
tehnologice. 
  Controversele în interpretarea tehnologiei instruirii au condus, uneori, la 
opunerea forţată a unor termeni şi sintagme pedagogice. 

FIZICĂ – inginerie mecanică, optică, inginerie  
electrică,    electronică 

 
CHIMIE – hârtie, cerneală, fotografia 
 
MATEMATICĂ – teoria probabilităţilor, statistica 
 
INFORMATICĂ – teoria informaţiei, programarea,  

sistemele expert 
   
CIBERNETICA – inteligenţa artificială 

PEDAGOGIA 
PSIHOLOGIA 
SOCIOLOGIA  EDUCAŢIEI 
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Exemple: Mijloace şi metode de învăţământ tradiţionale – mijloace şi metode 
de învăţământ moderne, activitate didactică centrată pe profesor – activitate 
didactică centrată pe elevi, mijloace tehnice de instruire – programare, activitate 
centrată pe predare – activitate centrată pe învăţare etc.. 

În realitate, cele 2 accepţiuni asupra tehnologiei instruirii trebuie corelate. 
Conceptul îşi relevă deplin semnificaţia numai prin abordarea tuturor componentelor 
implicate în procesul de instruire, prin cunoaşterea şi respectarea 
interdependenţelor dintre componentele curriculumului şcolar: obiective – 
conţinuturi, forme de organizare – strategii de predare şi învăţare – strategii de 
evaluare. În această abordare modernă, tehnologia instruirii semnifică un mod 
sistematic de proiectare, realizare şi evaluare a întregului proces de învăţare şi 
predare, în concordanţă cu obiectivele pedagogice asumate. Cu alte cuvinte, 
tehnologia instruirii îşi propune în principal:  

• să deplaseze accentul mai mult spre învăţare şi spre rezultatele învăţării decât 
spre predare; 

• să asigure un mediu propice pentru învăţare; 

• să stimuleze, să segmenteze şi să organizeze conţinuturile instruirii, în aşa fel 
încât acestea să poată fi integrate în structurile cognitive ale elevilor; 

• să proiecteze strategii optime, adecvate de predare, învăţare, şi evaluare; 

• să integreze mijloacele de instruire în procesul predării şi învăţării. 
 
 
V.2.  METODA  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT – ESENŢA  ŞI  VALOAREA  EI 

INSTRUCTIV – EDUCATIVĂ 
 
 

Una din componentele esenţiale ale curriculumului şcolar o constituie metodologia 
didactică, respectiv, sistemul de metode şi procedee didactice, care asigură atingerea 
obiectivelor informative şi formative ale învăţământului. 

Principalele caracteristici ale activităţilor instructiv educative sunt: 

• angajează ca participanţi, următorii agenţi ai instruirii – profesori şi elevi; 

• au ca puncte de start o motivaţie a elevilor, datorată conştientizării obiectivelor 
urmărite; 

• vehiculează anumite conţinuturi instructiv – educative; 

• recurg la sisteme şi metode de predare şi învăţare; 

• recurg la mijloace de instruire; 

• implică o anumită formă de organizare a muncii; 

• urmăresc rezultatele care sunt supuse acţiunii de evaluare; 

• se desfăşoară în conformitate cu anumite norme, reguli şi principii etc.. 
 

Între elementele componente ale procesului instructiv – educativ există o 
interdependenţă funcţională, metoda didactică, înţeleasă atât ca metodă de predare, cât şi 
ca metodă de învăţare, jucând un rol împortant. 

De altfel, procesul instructiv – educativ reprezintă o activitate complexă, constituită 
dintr-o continuă împletire de acţiuni de predare şi acţiuni de învăţare, în cadrul cărora, 
metodologia didactică ocupă poziţia centrală, aşa cum se poate observa din reprezentarea 
de mai jos: 
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          ELEVI          PROFESOR 
 
 OBIECTIVE  OPERAŢIONALE   OBIECTIVE  OPERAŢIONALE 
 
 
 DEMERSURI  DE  ÎNVĂŢARE   DEMERSURI  DE  PREDARE 
 
 
 

METODOLOGIA 
DIDACTICĂ 

 
 

MODIFICĂRI  ÎN  PERSONALITATEA  ELEVILOR 
( cunoştinţe, abilităţi, comportamente etc.) 

 
 

REALIZAREA  FEED – BACKULUI 
( percepţia profesorului, acţiuni efective ) 

 
 

REGLAREA  DEMERSURILOR  DIDACTICE 
 

Pentru atingerea obiectivelor propuse, este necesar ca profesorul să transpună 
intenţiile în acţiuni didactice concrete, respectiv, să detalieze sarcinile pe care elevii le au 
de efectuat. Pentru aceasta, el dispune de proceduri acţionale şi cognitive specifice fixate 
în memorie prin experienţă şi prin studiu individual: strategii, tehnici, metode, procedee de 
predare – componente care alcătuiesc repertoriul abilităţilor de predare. 

Acest repertoriu ia o formă concretă în fiecare activitate didactică şi se obiectivează 
în demersuri didactice efective, care au drept rezultat modificări în structurile cognitive, 
afective ale elevilor. 
 Anumite reacţii ale elevilor, graţie transparenţei lor, sunt uşor percepute de profesor 
şi deci uşor monitorizate. Există însă, cu certitudine, modificări în personalitatea elevilor, 
care sunt foarte greu sau imposibil de observat în mod direct, evidenţierea lor constituie 
obiectul unor studii sistematice de evaluare. 
 Acţiunea de instruire şi educare tinde să ia în practică o formă de organizare 
optimală; modalitate optimală de organizare a acţiunii instructiv – educative, care îmbină 
eforturile cadrului didactic şi ale elevilor, se asigură graţie şi ceea ce reprezintă metoda de 
învăţământ. 
 Conceptul * metodă de învăţământ * îşi păstrează şi în prezent semnificaţia 
originară, împrumutată din grecescul * methodos * ceea ce înseamnă drum spre, cale de 
urmat – în vederea atingerii unor scopuri determinate în prealabil. Această semnificaţie s-a 
păstrat în zilele noastre, însă sfera şi conţinutul noţiunii s-au extins. 
 În accepţie modernă, metodele de învăţământ reprezintă modalităţi de acţiune, 
instrumente cu ajutorul cărora elevii sub îndrumarea profesorului sau în mod independent, 
îşi însuşesc cunoştinţe, îşi formează şi dezvoltă priceperi şi deprinderi intelectuale şi 
practice, aptitudini, atitudini. 
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Utilizarea unei metode de învăţământ implică existenţa unui ansamblu de operaţii 
mintale şi practice ale binomului educaţional, graţie cărora, subiectul cunoscător, respectiv 
elevul, dezvăluie esenţa evenimentelor, proceselor, fenomenelor în mod independent sau 
aceasta i se dezvăluie de către cadrul didactic. 
  

Metodologia didactică, sistemul metodelor de instruire şi educare se referă la 
următoarele aspecte:  

o la modul cum se transmit şi se asimilează cunoştinţele; 
o la dezvoltarea unor calităţi intelectuale şi morale;  
o la controlul dobândirii cunoştinţelor şi al formării abilităţilor intelectuale şi 

practice.  
Rezultă că metodele servesc la atingerea a 3 scopuri fundamentale: 

• scopuri de cunoaştere, care se referă la stăpânirea metodelor şi normelor de 
gândire; 

• scopuri de instruire, care se referă la asimilarea de cunoştinţe, priceperi, 
deprinderi, tehnici şi operaţii de lucru; 

• scopuri formative, care se referă la formarea şi perfecţionarea trăsăturilor de 
personalitate. 

 
În didactica modernă, metoda de învăţământ este înţeleasă ca un anumit mod de a 

proceda, care tinde să plaseze elevul într-o situaţie de învăţare, mai mult sau mai puţin 
dirijată, care să se apropie până la identificare cu una de cercetare ştiinţifică, de urmărire şi 
descoperire a adevărului şi de legare a lui de aspectele practice ale vieţii.  

În sens restrâns, metoda didactică reprezintă o tehnică de care profesorul şi elevii 
se folosesc în acţiunile de predare şi învăţare, ea asigurând realizarea în practică a 
activităţilor anticipate şi proiectate mintal, conform unei strategii didactice. 

 
Interrelaţiile metodei cu componentele procesului de învăţământ: 

 
 

CONŢINUTUL 
INSTRUIRII 

 
 

  RESURSE        RESURSE 
    UMANE       MATERIALE 
 
 
 
  OBIECTIVE       PRINCIPII 
          ŞI  NORME 
 

VERIFICARE 
EVALUARE 
ŞI  NOTARE 
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V.3. STADIILE  DE  DEZVOLTARE  ALE  METODOLOGIEI  DIDACTICE 
DIRECŢII  DE  CERCETARE  ŞI  PERFECŢIONARE 

 
Dezvoltarea şi modernizarea metodologiei didactice reprezintă un proces continuu, 

determinat de următorii factori: 

• ritmul rapid al schimbărilor care au loc în societate 

• cererea crescândă de educaţie 

• exigenţele care stau în faţa procesului de învăţământ 

• problematica tot mai complexă a procesului de predare şi învăţare 

• acumulările din ştiinţele educaţiei 

• creşterea rolului ştiinţelor şi acumulările înregistrate în domeniile ştiinţifice 

• necesitatea de a apropia activitatea instructiv – educativă de cea de cercetare 
ştiinţifică 

• necesitatea apropierii practicii şcolare, a predării, de procesul învăţării ş.a. 
Alte direcţii de modernizare şi perfecţionare a metodologiei didactice ar putea fi: 
 

• Asigurarea caracterului dinamic şi deschis al metodologiei didactice – 
reprezintă o direcţie de perfecţionare care subliniază necesitatea despărţirii 
empirismului clasic, bazat pe psihologia asociaţionistă, care susţinea că actul 
cunoaşterii, independent de metoda de predare este reductibil la o simplă 
înregistrare prin simţuri la * lectura perceptivă a lucrurilor * la o colectare de 
imagini despre obiective, la asocierea imaginilor cu substitutele lor verbale şi la 
evocarea, la reproducerea lor la cererea profesorului.  

Didactica tradiţională consideră că procesul de predare – învăţare se 
desfăşura în conformitate cu următoarea ierarhie a obiectivelor educaţionale: 
cunoştinţe – priceperi şi obişnuinţe – cunoştinţe. Astăzi această ierarhie este din 
ce în ce mai contestată. Pe baza rezultatelor cercetărilor din domeniul 
psihogenezei cunoştinţelor şi al ştiinţelor educaţiei s-a conturat o nouă didactică 
a metodelor active, pentru care elevul nu mai este un simplu receptor de 
informaţii, ci un subiect al cunoaşterii şi acţiunii, al propriei formări; 
 

• Diversificarea metodologiei didactice – se referă la îmbogăţirea ansamblului 
de modalităţi prin care relaţionăm diferitele teorii ale învăţării cu posibilităţile 
reale ale elevilor. S-a constatat că fiecare metodă tinde să pună în corelaţie 
numai anumite variabile ale procesului didactic, celelalte rămânând în umbră, în 
afara controlului imediat. În acest sens Mircea Maliţa (1987) arată că sub fiecare 
metodă de predare stă ascunsă o ipoteză asupra mecanismului de învăţare a 
elevului.  

Conform construcţiei psihogenetice, în însuşirea cunoştinţelor şi în 
formarea abilităţilor, se parcurge drumul din exterior spre interior, de la acţiuni 
materiale la noţiuni, concepte şi operaţii asupra acestora, ceea ce implică 
modalităţi diverse de predare şi învăţare. 

Metodele de învăţământ sunt cu adevărat utile dacă se ţine cont de 
registrul în care va lucra elevul. 

Experienţa a demonstrat că oricând, la orice vârstă, o noţiune mai dificilă 
se asimilează mai uşor dacă cu ajutorul unor suporturi concrete, modele 
obiectuale, exemple şi contraexemple etc. această observaţie ne conduce la 
necesitatea diversificării metodologiei de predare dintr-un unghi de vedere. 
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Astfel, unele metode didactice, cum ar fi explicaţia, conversaţia şaş se 
folosesc preponderent în etapa predării şi asimilării parţiale a cunoştinţelor, 
altele, ca de exemplu: exerciţiul, sunt mai utile în etapa de fixare şi consolidare. 

Rezultă că profesorul nu poate să se rezume la o metodă sau la un grup 
restrâns de metode de predare. 

 

• Amplificarea caracterului formativ al metodelor – Educaţia formală deţine un 
rol deosebit de împortant în formarea şi modelarea personalităţii umane, în 
pregătirea individului pentru activitatea postşcolară, în care autoinstruirea şi 
autoperfecţionarea trebuie să devină atribute definitorii ale sale. În cadrul acestui 
proces de modelare, de culturalizare de integrare socială şi profesională 
acţionează şi metodele de lucru ale profesorilor şi ale elevilor. Cultivarea dorinţei 
şi a gustului pentru nou, stimularea căutărilor intelectuale, a descoperirilor, a 
aspiraţiilor creatoare, a încercărilor literare, artistice, ştiinţifice, obţinerea 
performanţelor intelectuale superioare sunt rodul acţiunii metodelor didactice, 
acţiune care poate constitui un autentic exerciţiu de formare cognitivă, moral – 
afectivă şi estetică a elevilor. 

 

• Accentuarea caracterului practic aplicativ al metodelor didactice – 
constituie o direcţie de perfecţionare care derivă din necesitatea tot mai evidentă 
ca sistemul de cunoştinţe şi abilităţi intelectuale şi practice pe care elevii le 
achiziţionează în şcoală să fie rezultatul participării lor efective la activitatea din 
sala de clasă, din laboratoare, cabinete, ateliere, la investigaţia ştiinţifică etc.. 
Numai în acest fel se asigură pregătirea necesară pentru trecerea fără mari 
dificultăţi de la o treaptă de şcolarizare la alta, de la un grad de învăţământ la 
altul şi se uşurează integrarea socială şi profesională a absolvenţilor de liceu. 

 

• Reevaluarea metodelor * tradiţionale * - se referă la transformarea unui grup 
de metode, asimilate mult timp ca mijloace de transmitere a cunoştinţelor ex 
catedra, în modalităţi eficiente de organizare, conducere şi îndrumare a activităţii 
cognitive a elevilor, de activizare şi mobilizare a acestora. Experienţa practică a 
demonstrat că nici o metodă didactică nu poate fi utilizată ca o reţetă rigidă şi în 
mod izolat ci ca un sistem de procedee, acţiuni şi operaţii, care se corelează şi 
se structurează într-un grup izolat, ci ca un sistem de procedee, acţiuni şi 
operaţii. 

 

• Asigurarea relaţiei metode mijloace de învăţământ – este o direcţie care 
pretinde ca activităţile de predare şi învăţare să nu se desfăşoare numai în sala 
de clasă, ci şi în laboratoare, cabinete, ateliere, pe terenuri experimentale etc.., 
iar mijloacele de învăţământ să se utilizeze ori de câte ori ele ar putea fi 
eficiente, atât în activităţile frontale cât şi în cele de grup şi individuale. 
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V.4. STRATEGII  DIDACTICE  UTILIZATE  ÎN  PROCESUL   
DE  PREDARE – ÎNVĂŢARE  

 
 

V.4.1. CONCEPTUL  DE  * STRATEGIE *  
 

În sens larg – putem defini * STRATEGIA * ca modalitate de desfăşurare şi 
ameliorare a acţiunilor întreprinse în vederea atingerii unui anumit scop. 

În sens pedagogic – conceptul * STRATEGIE * se referă la ansamblul de decizii, 
tehnici de lucru, procedee şi operaţii care vizează modernizarea şi perfecţionarea 
componentelor procesului de învăţământ, în acord cu obiectivele generale ale 
învăţământului şi al educaţiei. 

În literatura pedagogică se pot întâlni mai multe modalităţi de definire şi analiză a 
strategiilor de instruire : 

• Ansamblul de metode şi procedee prin care se realizează conlucrarea dintre 
profesori şi elevi; 

• Ansamblul de decizii adecvate situaţiei de instruire; 

• Mod de alegere, contribuţie şi organizare într-o ordine cronologică a 
ansamblului de metode, materiale, mijloace, forme de grupare a elevilor, în 
vederea atingerii unor obiective; 

• O ipoteză de lucru, o linie directoare de acţiuni, un mod global de organizare 
a învăţării; 

• Un mod de a pune elevii în contact cu materia de învăţământ, de abordare şi 
rezolvare a sarcinilor de învăţare; 

• Un mod de abordare a instruirii şi de organizare şi combinare optimă a 
resurselor şi metodologiilor implicate în actul predării şi învăţării; 

• Un ansamblu de forme, metode şi mijloace tehnice şi principiile de utilizare a 
lor, cu ajutorul cărora se vehiculează conţinuturile în vederea atingerii 
obiectivelor, mod de combinare a metodologiei didactice şi mijloacelor de 
învăţământ, prin care se asigură selecţia, organizarea şi desfăşurarea unei 
secvenţe de instruire; 

• Operaţie de proiectare, organizare şi realizare a unei înlănţuiri de situaţii de 
predare – învăţare prin parcurgerea cărora elevul asimilează conţinutul 
ideatic sistematizat, în diferite obiecte de studiu, îşi formează sistemul de 
abilităţi prevăzute în programa şcolară. 

 
Luând în considerare noile achiziţii din didactica generală, STRATEGIILE  DE  

INSTRIRE / AUTOINSTRUIRE se pot defini ca SISTEME  DE  METODE, PROCEDEE, 
MIJLOACE  ŞI  FORME  DE  ORGANIZARE  A  ACTIVITÎŢII  DE  INSTRUIRE / 
AUTOINSTRUIRE, INTEGRATE  ÎN  STRUCTURI  OPERAŢIONALE, CARE  AU  LA  
BAZĂ  O  VIZIUNE  SISTEMICĂ  ŞI  CARE  SUNT  MENITE  SĂ  ASIGURE  O  
ÎNVĂŢARE  ACTIVĂ  ŞI  CREATOARE  A  CUNOŞTINŢELOR  ŞI  SĂ  RAŢIONALIZEZE  
PROCESUL  INSTRUIRII. 
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V.4.2. CARACTERISTICI  ALE  STRATEGIILOR  DE  INSTRUIRE  
 

Analizând sintetic mai multe definiţii ale strategiei, în sens pedagogic, se ajunge la 
următoarele concluzii: 

• Strategia presupune un mod de abordare a unei situaţii de instruire specifice, 
atât din punct de vedere psihosocial (relaţii şi interacţiuni) cât şi din punct de 
vedre psihopedagogic (motivaţie, personalitate, stil de învăţare etc..) 
reprezentările şi convingerile psihopedagogice ale cadrului didactic fiind 
elemente determinante în construcţia strategiei; 

• Prin intermediul strategiei se raţionalizează conţinuturile instruirii, 
determinându-se totodată structurile acţionale pertinente pentru atingerea 
obiectivelor prestabilite; programarea ca activitate distinctă este 
subânţeleasă; 

• Strategia presupune o combinatorică structurală în care elementele de tip 
probabilist şi de tip voluntar se intersectează în dinamica procesului la nivelul 
deciziei; 

• Strategia are o structură multinivelară: metode de instruire, mijloace de 
instruire, forme de organizare a instruirii, interacţiuni şi relaţii instrucţionale, 
decizia instrucţională; 

• Strategia se înscrie în demersul de optimizare a instruirii fiind un mod 
funcţional de gestionare a resurselor instrucţionale în vederea atingerii 
criteriilor de eficienţă. 

 
V.4.3. STRUCTURA  STRATEGIILOR  DIDACTICE  

 
Definiţia strategiilor de instruire şi autoinstruire încearcă să surprindă 2 dimensiuni 

ale conceptului de strategie didactică. 
 Prima dimensiune se referă la modalitatea de combinare şi corelare a metodelor, 
procedeelor, mijloacelor şi formelor de organizare a activităţii didactice în aşa fel ca 
activităţile de predare – învăţare şi evaluare să devină cât mai eficiente. 
 A 2-a dimensiune accelerează împortanţa modului de abordare a învăţării pentru 
reuşita secvenţei didactice respective. 
 Din prezentarea celor 2 dimensiuni ale conceptului de strategie didactică, rezultă că 
principalele sale constitutive sunt: 

• Sistemul formelor de organizare şi desfăşurare a activităţii de instruire şi 
autoinstruire; 

• Sistemul metodologic, respectiv, sistemul metodelor şi al procedeelor didactice; 

• Sistemul mijloacelor de învăţământ. 
 
A.  SISTEMUL  FORMELOR  DE  ORGANIZARE  ŞI  DESFĂŞURARE  
 

Din perspectiva pedagogică şi metodică structurarea şi organizarea activităţilor 
educaţionale, sunt definite ca un mod specific de interconectare a resurselor materiale, 
umane, precum şi a resurselor educaţionale: obiective, conţinuturi, metode, structuri 
psihologice implicate, spaţiul, timpul etc.. implicate în realizarea cu succes a activităţilor de 
acest tip. 

Modurile de instruire se prezintă sub 3 forme de organizare: frontală, grupală, 
individuală.  
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a) Organizarea frontală – presupune utilizarea strategiilor axate pe metoda expunerii şi 
a conversaţiei; sarcinile de lucru, timpul şi suportul de iniţiere sunt de obicei 
comune. 

b) Organizarea grupală – presupune organizarea elevilor pe echipe, în funcţie de 
anumite criterii: 

- grup omogen: elevii sunt grupaţi în funcţie de interese, capacităţi, rezultate 
şcolare diferenţiate şi dispun de: 

▪ sarcini de instruire distribuite diferenţiat 
▪ îndrumarea permanentă a cadrelor didactice 
▪ timp de instruire distribuit neuniform 

- grup eterogen: elevii prezintă interese, capacităţi, rezultate şcolare 
diferenţiate şi dispun de: 

▪ sarcini de instruire diferenţiate sau comune 
c) Organizarea individuală – presupune respectarea individualităţii elevilor, adaptându-

se sarcini de instruire în concordanţă cu nevoile şi posibilităţile fiecărui elev în parte. 
 
B . SISTEMUL  MIJLOACELOR  DE  INSTRUIRE  
 

Conceptul de * mijloc de învăţământ * este supraordonată celui de * mijloc tehnic de 
instruire * a cărui sferă de cuprindere este mai mică.  

 
MIJLOACELE  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT – se referă la ansamblul resurselor materiale sau 

realizate intenţionat (mijloace tehnice de instruire, instalaţii, utilaje, maşini, aparate, 
instrumente, materiale audiovizuale, modele, mulaje, benzi de magnetofon, materiale 
grafice, mostre, substanţe chimice, vase, ustensile de laborator) care sprijină realizarea 
obiectivelor activităţii de predare – învăţare.  

Mijloacele de învăţământ uşurează nu numai achiziţionarea cunoştinţelor (funcţia 
informativă) ci şi formarea de abilităţi şi capacităţi intelectuale (funcţia formativă). 

 
FUNCŢIILE  MIJLOACELOR  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT  
 
Mijloacele de învăţământ – în strânsă legătură cu contribuţia lor la realizarea 

direcţiilor didactice menţionate, îndeplinesc şi o serie de funcţii psihopedagogice printre 
care menţionăm: 

 
a) Funcţia COGNITIV – FORMATIVĂ.  

 
Mijloacele de învăţământ oferă date, informaţii asupra realităţii studiate, şi ajută în 

acelaşi timp în uşurarea actului de cunoaştere, ca urmare a îmbinării cunoaşterii senzoriale 
cu cunoaşterea raţională şi cu practica, ajutând să se evidenţieze şi să se înţeleagă 
aspectele fizice şi cele ideatice, să se aplice mai rapid, mai uşor şi mai temeinic. 
 

b) Funcţia de legare a procesului de învăţământ cu realitatea socio profesională.  
 
Prin intermediul mijloacelor de învăţământ se leagă predarea – învăţarea cu viaţa, 

cu realitatea fenomenelor de profesie şi, în anumite situaţii, cu realitatea economico 
socială, fapte ce contribuie la formarea tineretului studios a unei concepţii realiste despre 
activitatea socio – profesională, în ultima instanţă despre lume în general. 
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c) Funcţia de educaţie estetică şi moral civică.  
 
Mijloacele de învăţământ, îndeosebi cele audio – vizuale (filmele didactice şi 

transmisiunile didactice directe) dar şi mijloacele participativ – aplicative creează trăiri 
complexe, dezvoltându-se interesul, dragostea şi ataşamentul pentru profesie, pentru 
activitatea social – utilă, de înaltă productivitate, competenţă, creativitate, denumite şi 
responsabilitate socio – profesională şi morală. 
 

d) Funcţia de dezvoltare multidimensională şi integrală a personalităţii  
 
Mas – media, în general, şi cea dedicată culturii, ştiinţei, învăţământului, educaţiei 

moral – civice trebuie să reprezinte un mijloc cu caracter de alternativă şi 
complementaritate în influenţarea tineretului în direcţia dezvoltării multidimensionale şi 
integrale a personalităţii de înaltă calificare, creativitate şi eficienţă profesională. 

 
V.4.4. CLASIFICAREA  MIJLOACELOR  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT  DESTINATE  

DISCIPLINELOR  TEHNOLOGICE: 
 
Datorită marii diversităţi a mijloacelor de învăţământ există mai multe criterii de 

clasificare. CERGHIT (1988) a prezentat următoarea tipologie a mijloacelor de învăţământ: 
 

a) Mijloace informativ – demonstrative: acelea care posedă un mesaj informaţional şi 
care se clasifică în: 

- mijloace obiectiv – intelectual şi imagistice 
- mijloace care cuprind serii de materiale naturale şi forme de reprezentare în 

relief a acestora (insectare, ierbare, animale împăiate..) sau în imagini 
(albume, fotografii, planşe) reprezentări figurative şi reprezentări vizuale sau 
auditive; 

- mijloace logico – raţionale care cuprind simboluri şi complexe de simboluri 
cum ar fi: reprezentările grafice de pe tablă, formulele matamatice, fizice, 
chimice, notele muzicale etc.. 

 
b) Mijloace de exersare şi formare:  aplicate în activităţile practice ale şcolii, în 

efectuarea experienţelor de laborator, accesorii de laborator (microscop) 
echipament de atelier, aparate sportive, instrumente muzicale, aparate de simulare 
didactică. 

 
c) Mijloace audio vizuale: reprezintă o categorie de mijloace multimedia (de informare 

şi comunicare de masă) la construcţia cărora sistemele electrotehnice au o 
contribuţie împortantă. Ele pot fi: 

- mijloace purtătoare de mesaj informaţional (bandă magnetică, discul, CD-ul, 
diapozitivul, diafilmul, emisiunile radio – TV; 

- auxiliari tehnici care oficiază difuzarea (lectorul de Cd, televizorul, aparatul 
radio, magnetoscopul) 

 
d) Mijloace de raţionalizare a timpului didactic: cuprind instrumente ca: şabloane, 

ştampile, hărţi, contur xerox.. 
e) Tehnică informatică şi de calcul: componenta HARD şi componenta SOFT – 

instruire asistată de calculator 
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V.4.5. MIJLOACE  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT  DESTINATE  PREDĂRII  INSTRUIRII  
PRACTICE 

 
Mijloacele de învăţământ constituie o componentă împortantă a procesului de 

învăţământ. Concret, mijloacele de învăţământ reprezintă totalitatea aparatelor şi utilajelor 
cu funcţii didactice, precum şi a mijloacelor purtătoare de mesaje folosite de maistrul 
instructor şi elevi în procesul de învăţământ în vederea realizării obiectivelor cognitive, 
afective şi psihomotorii. 

În conformitate cu normativele de dotare pentru cabinete, laboratoare şi ateliere 
şcolare, mijloacele de învăţământ cuprinse în documentele respective se grupează după 
criterii pedagogice în:  

• mijloace care contribuie la dobândirea informaţiei şi la formarea deprinderilor 
(utilaje, scule, dispozitive, instrumente de măsură şi control, modele, simulatoare 
etc..) 

• mijloace care constituie surse de informaţii (material grafic, mijloace audio – vizuale 
etc..) 

• mijloace care ajută la transmiterea şi recepţionarea informaţiei (echipamente tehnice 
audiovizuale). 
 
Utilizarea acestora facilitează individualizarea învăţării şi duce la formarea unor 

comportamente de investigator. 
Funcţionalitatea mijloacelor de învăţământ nu cunoaşte delimitări rigide, unele 

mijloace fiind multifuncţionale. 
Asocierea mijloacelor de învăţământ conduce la constituirea unor unităţi funcţionale, 

denumite complexe sau sisteme multimedia. 
De asemenea, normativele de dotare prevăd mijloace de învăţământ care să 

permită desfăşurarea unor activităţi pe grupe de elevi (truse complexe, aparate de măsură 
electrice, modele structurale etc) activităţi colective (mijloace audio vizuale, planşe etc) şi 
activităţi independente. 

Mijloacele audiovizuale reprezintă un ansamblu de materiale pe care s-a stocat 
informaţia şi de echipamente tehnice care redau imaginile şi sunetele pentru a percepere 
colectivă sau individuală, pe cale vizuală, auditivă sau pe ambele căi concomitent. 

 
Aceste mijloace pot fi (software + hardware ): 

a) pentru proiecţia statică: 
- folie + retroproiector 
- fotografie + epiproiector 
- diafilm + diascol 
- diapozitiv + diaproiector 

b) pentru proiecţia dinamică: 
- film mut / sonor + cineproiector 
- emisiune TV + telereceptor (receptor TV) 
- banda video + magnetoscop (videoscop, player) 

c) pentru înregistrarea şi redarea sunetului: 
- emisiune radio + radioreceptor 
- disc + picup 
- casetă + casetofon 
- bandă magnetică + magnetofon 
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CLASIFICAREA  mijloacelor de învăţământ se prezintă în tabelul de mai jos: 
  

 
CATEGORII  DE  MIJLOACE  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
TIPURI  DE  MIJLOACE 

 
1. NATURALE – reale şi originale 

-  colecţii de materiale 
-  mostre diferite 
-  piese, scule, dispozitive 
-  aparate, utilaje, instalaţii 
-  standuri de probă 

2. DE  SUBSTITUŢIE 
- obiectuale (fizice) 
 

- modele, machete fixe sau 
funcţionale, simulatoare 

 

- iconice (figurative, imagistice) 

• reprezentări grafice 

• audiovizuale 
 

-  planşe, panouri, tabele, scheme, 
schiţe, diagrame 
- discuri, benzi magnetice, 
diapozitive, diafilme, folii, filme 
didactice, casete video 
 

 
3. LOGICO - MATEMATICE 

- concepte, raţionamente, formule, 
simboluri, algoritmi 
 

 
4. ACŢIONALE 

-  lucrări practice 
-  modele experimentale 
 

 
5. INFORMATICE 

 
-  calculatoare  
 

 
6. DE  EVALUARE  A  CUNOŞTINŢELOR 

-  modele de evaluare orală 
-  modele de evaluare scrisă (teste) 
-  instalaţii de verificare 
 

 
 

V.4.6.  SISTEMUL  METODOLOGIC  (SISTEMUL  METODELOR  ŞI  AL  
PROCEDEELOR  DIDACTICE ) 

 
În didactice modernă, calitatea pedagogică a unei metode didactice de învăţământ 

presupune transformarea acesteia dintr-o cale de cunoaştere propusă de cadrul didactic, 
într-o cale de învăţare.  

În această perspectivă acţională, METODELE sunt instrumente cu ajutorul 
cărora elevii, sub îndrumarea profesorului sau independent, progresează în acţiunea 
de cunoaştere şi de formare a priceperilor şi deprinderilor intelectuale şi practice.  

 
Metoda de învăţământ – este înţeleasă în didactica modernă ca fiind: un mod de a 

proceda pentru a pune elevul într-o situaţie de învăţare – mai mult sau mai puţin 
dirijată – care să se apropie cu una de cercetare ştiinţifică, de urmărire şi 
descoperire a adevărului şi de legare a lui de aspectele practice, aplicative ale 
realităţii.  
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Procedeele – sunt subordonate finalităţilor de urmărit prin intermediul metodei, iar 
în cadrul ei, fiecare procedeu îşi păstrează semnificaţia atât timp cât situaţia o cere. 
Fiecare procedeu eficient sporeşte valoarea metodei, în care se integrează, dar la fel poate 
să-i aducă prejudicii dacă este lipsit de eficienţă. Relaţia metodă – procedeu este foarte 
dinamică ceea ce determină trecerea cu uşurinţă a unui termen în celălalt. De exemplu, 
dacă explicaţia unui profesor asupra unui fenomen a dominat tot cursul lecţiei; iar 
realizarea experimentală a fenomenului respectiv de către elevi a intervenit doar ca o 
secvenţă, într-o altă lecţie lucrurile se pot inversa: experimentul efectuat de elevi să ocupe 
locul preponderent iar explicaţia profesorului să intervină doar în anumite momente. 

Cu alte cuvinte – diferenţa – care trebuie făcută între metoda didactică pe de o 
parte, constă în faptul că metoda de învăţământ reprezintă o entitate mai 
cuprinzătoare, pe când procedeul este fie doar o parte integrantă a metodei, fie un 
element de sprijin, fie un mod concret de valorificare a metodei.   

   
FUNCŢIILE  METODEI 
  

a) COGNITIVĂ – deoarece procesul de învăţământ este orientat preponderent spre 
obiective cognitive şi operaţionale, esenţa metodei de învăţământ constituind o cale 
de acces spre cunoaştere şi transformare a realităţii, spre însuşirea culturii, ştiinţei, 
tehnicii şi a comportamentelor umane, în general; 

b) FORMATIV – EDUCATIVĂ – la realizarea obiectivelor cunoaşterii, metodele 
contribuie esenţial, dar le este proprie o anume capacitate de influenţare şi a altor 
laturi ale naturii umane. Metodele devin transformatoare în măsura în care supun 
exerciţiului diversele funcţii psihice şi fizice ale elevilor, în măsura în care survin 
schimbări în conştiinţa şi în conduita acestora, prin formarea unor noi deprinderi 
intelectuale, unor noi convingeri şi sentimente, aptitudini şi atitudini, capacităţi şi 
comportamente, calităţi personale şi trăsături caracteriale; 

c) INSTRUMENTALĂ - reflectând caracterul procesual, dinamic, transformator al 
acţiunii instructiv – educative. Metodele pot fi asemuite unor instrumente de lucru la 
îndemâna profesorului sau elevului pentru atingerea şi realizarea obiectivelor 
propuse; 

d) NORMATIVĂ, DE OPTIMIZARE  A  ACŢIUNII – metoda fiind o cale indispensabilă 
de realizare a unei acţiuni instructive, rămâne subordonată acesteia. Cum această 
acţiune tinde să capete o formă optimală, metoda evidenţiază tocmai efortul de 
soluţionare în cele mai bune condiţii a unei probleme instructive, de raţionalizare a 
acţiunii în vederea atingerii unui grad sporit de eficienţă. 
 
TAXONOMIILE  METODELOR  DIDACTICE  
 
Metodele didactice sunt foarte diverse astfel încât sunt mai multe puncte de vedere 

asupra clasificării lor. Câteva taxonomii ale metodelor de învăţământ vehiculate de sursele 
bibliografice mai împortante în ţara noastră sunt: 

 
I. CLASIFICAREA METODELOR  DIDACTICE după STANCIU  STOIAN  

 

• metode bazate pe acţiune: exerciţiul, demonstraţia, lucrările de laborator, lucrările 
de atelier, munca cu manualul 

• metode iconice: observarea, excursia, vizita 

• metode simbolice: expunerea, conversaţia 
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II. CLASIFICAREA  METODELOR  DIDACTICE  în funcţie de SCOPUL  
DIDACTIC  PRINCIPAL  URMĂRIT 

 

• Metode de predare a materialului nou, de fixare a cunoştinţelor, de formare a 
priceperilor şi deprinderilor: expunerea, conversaţia, demonstraţia, observarea, 
munca cu manualul, exerciţiul; 

• Metode de verificare şi apreciere a cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor: 
verificarea orală, lucrări scrise, verificarea cu ajutorul maşinilor 
 

III. CLASIFICAREA  METODELOR  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT  după IOAN  
CERGHIT:  

 

• Metode de comunicare:  
a) expozitive: naraţiunea, descrierea, explicaţia, enunţul, prelegerea, 

conferinţa, discuţia, informarea, instructajul, microsimpozionul; 
b) interogative: conversaţia euristică, discuţia – dialog, consultaţia în 

grup, seminarul, dezbaterea în masă, asaltul de idei, discuţia dirijată, 
discuţia liberă, colocviul; 

c) bazate pe problematizare: problematizarea, rezolvarea de probleme; 
d) tipărită: lectura, munca cu manualul, informarea, analiza de text, 

documentarea; 
e) oral vizuale: instruire prin imagine (film, video, TV, computer); 
f) interioară: reflecţia personală, experimentul imaginar, sinectica. 

• Metode de explorare a realităţii (obiective, intuitive):  
a) directă: observaţia sistematică, experimentarea, investigarea, studiul 

de modele, studiul comparativ, elaborarea de monografii, explorarea 
directă; 

b) demonstrativă: demonstraţia de laborator, argumentarea de fapte; 
c) prin modele: modelarea, proiectarea ; 

• Metode de acţiune (operaţionale, instrumentale):  
a) efectivă (reală) : exerciţiul, rezolvarea de probleme, algoritmizarea, 

învăţarea prin acţiune, lucrări practice, grup – trening; 
b) fictivă (simulată) : jocul didactic, jocul de rol, studiul de caz, 

învăţarea pe simulatoare, inventica. 

• Instruirea programată 
 

IV. După IOAN  NICOLA în pedagogie METODELE se clasifică :  
 

• Strategii didactice (metode şi procedee) de tip expozitiv – euristice:  
- povestirea, explicaţia, prelegerea, conversaţia, problematizarea, 

descoperirea, demonstraţia, modelarea, observaţia independentă, munca cu 
manualul şi alte cărţi, lucrările experimentale, lucrările practice şi aplicative, 
lucrul în grup. 

• Strategii didactice (metode şi procedee) de tip algoritmizat:  
- algoritmizarea, instruirea programată, exerciţiul 

• Strategii didactice (metode şi procedee) de tip evaluativ - stimulative:  
- observarea şi aprecierea verbală, chestionarea orală, lucrările scrise, testele 

docimologice, verificările prin lucrări practice, examenele, scările de 
apreciere, verificarea cu ajutorul maşinilor. 
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V. După GEORGETA  CORNIŢĂ  METODELE se grupează în: 
 

• Metode informativ – participative:  
- prelegerea, dezbaterea, observaţia, conversaţia, demonstraţia, dialogul, 

excursia, vizita; 

• Metode informativ – neparticipative: 
- prelegerea, explicaţia, povestirea 

• Metode formativ – participative: 
- învăţarea prin descoperire, învăţarea prin acţiune, învăţare prin cercetare, 

experimentul, studiul de caz, simularea, problematizarea, brainstrorming 

• Metode formativ – neparticipative:  
- exerciţiul, algoritmizarea, instruirea programată 

 
     VI.       După MIRON  IONESCU   METODELE  se clasifică în:  

 

• Metode de transmitere şi însuşire a cunoştinţelor: 
a) Metode de comunicare orală: 

- metode de comunicare orală expozitive: expunerea, expunerea cu oponent, 
povestirea, descrierea, explicaţia, informarea, prelegerea şcolară, prelegerea 
– dezbatere, conferinţa – dezbatere, cursul magistral 

- metode de comunicare orală conversativă: conversaţia, discuţia, dezbaterea, 
asaltul de idei, colocviul 

- metoda problematizării 
b) Metode de comunicare scrisă:  

- lectura (explicaţia dirijată), activitatea cu manualul 
c) Metode de comunicare la nivelul limbajului intern: 

- reflecţia personală, introspecţia 
 

• Metode de cercetare a realităţii: 
a) Metode de cercetare directă a realităţii: 

- observaţia sistematică şi independentă, experimentul, abordarea euristică, 
învăţarea prin descoperire 

b) Metode de cercetare indirectă a realităţii: 
- abordarea euristică / în plan mintal, învăţarea prin descoperire / în plan 

mintal, demonstraţia, modelarea 

• Metode bazate pe acţiune practică: 
a) Metode de acţiune reală: 

- exerciţiul, rezolvări de probleme, algoritmizarea, lucrările practice, studiul de 
caz, proiectul 

b) Metode de acţiune simulată:  
- jocul didactic, jocul de simulare 

• Instruirea şi autoinstruirea asistate de calculator 
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A.   PREZENTAREA  PRINCIPALELOR  METODE  DE  INSTRUIRE  SPECIFICE  
DISCIPLINELOR  TEHNOLOGICE 

 
A.1. METODE  DE  COMUNICARE  
 

EXPUNEREA – constă în prezentarea orală a unei teme, într-o organizare logică a 
ideilor, densă şi fluentă. În general, cu ajutorul acestei metode se poate transmite o mare 
cantitate de cunoştinţe în timp scurt. Expunerea permite atingerea atât a unor obiective 
cognitive cât şu a unor obiective afective. 
 Tendinţele moderne evidenţiază în evoluţia expunerii promovarea unor noi variante 
ale acesteia care să-i amelioreze limitele de pasivitate şi de flux unidirecţional de 
comunicare, precum şi slabele posibilităţi de interacţiune profesor – elev. Astfel pot fi 
identificate: 

• Expunerea cu oponent – vizează o formă orizontală a expunerii, presupunând 
participarea unui a 2-lea cadru sau a unui student în calitate de oponent, care prin 
intermediul unui simţ critic bine dezvoltat, poate interveni în desfăşurarea expunerii 
cu întrebări, observaţii etc.. 

• Expunerea dezbatere – poate fi rezultanta unei combinaţii lesnicioase în plan 
academic a dezbaterii cu prelegerea, expunerea – dezbaterea debutează cu o 
scurtă prelegere făcută de către profesor şi creează un fundament pentru situaţiile 
de instruire. 

• Expunerea dialogată – este o formă de exercitare într-o manieră modernă a 
prelegerii în învăţământul superior. Ea constă într-o îngemănare a prelegerii cu 
intervenţiile conservative din partea auditorului. 
 
EXPLICAŢIA – se aseamănă cu metodele explicative pentru faptul că favorizează 

transmiterea / prezentarea unui ansamblu de cunoştinţe într-un timp relativ scurt. Ceea ce 
o deosebeşte în mod fundamental de această categorie este faptul că ea se concretizează 
nu atât pe aspecte descriptive, cât mai ales, pe prezentarea unor conţinuturi logice. 
Metoda este folosită în predarea disciplinelor ştiinţifice. 

 
DEMONSTRAŢIA – constă în prezentarea unor obiecte, procese sau reproduceri, 

mai mult sau mai puţin schematice ale acestora, precum şi executarea sau producerea în 
faţa elevilor a unor acţiuni, fenomene, experienţe etc.. în vederea acumulării de informaţii 
despre ele şi a familiarizării cu executarea corectă a acţiunilor respective. 

Scopul fundamental urmărit este formarea unui bagaj cât mai bogat în imagini şi 
reprezentări în vederea prelucrării şi elaborării generalizărilor, precum şi familiarizarea 
elevilor cu efectuarea corectă a acţiunilor motorii. La baza demonstraţiei se află 
întotdeauna o sursă sau un model intuitiv (obiecte sau procese naturale, material figurativ, 
simbolic, grafic, experienţe, mijloace tehnice). 

Pentru realizarea unei bune demonstraţii este necesar să se elaboreze un plan în 
cadrul căruia să fie bine precizate obiectivele ce se cer atinse ca urmare a aplicării acestei 
metode. 

 
DEZBATEREA – se deosebeşte de expunere prin faptul că este centrată pe elev şi 

nu pe profesor. Ea se deosebeşte, de asemenea, de conversaţie în cadrul căreia există o 
preocupare sporită pentru calitatea relaţionării profesor – elev.  

Prin comparaţie cu acestea, dezbaterea stimulează participarea elevilor la 
interacţiune, profesorul şi elevii regăsindu-se ca parteneri într-o activitate colectivă. 
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REZOLVAREA  DE  PROBLEME  ÎN  GRUP – când elevii sunt antrenaţi într-un 
efort colectiv de găsire a soluţiilor, şansele rezolvării unor probleme cresc, deoarece într-un 
context grupal apar o serie de FERMENŢI cu rol pozitiv în finalizarea sarcinilor dificile de 
instruire. 

Prin aplicarea acestei metode se poate urmări, în acelaşi timp, atingerea unor 
scopuri de instruire cu caracter cognitiv şi achiziţionarea unor competenţe de relaţionare, 
de colaborare şi cooperare. 

 
CONVERSAŢIA – o modalitate de angajare a unui întreg sistem de interacţiuni 

verbale profesor – elev – profesor, interacţiuni care pot contribui la clarificarea şi 
precizarea noilor cunoştinţe, la aprofundarea înţelegerii şi integrării acestora, la 
sistematizarea şi verificarea lor. 

Conversaţia îmbracă 2 forme principale: euristica, catehistica.  

• Conversaţia euristică (socratică) – constă în a-l conduce pe interlocutor prin 
întrebări meşteşugit formulate la descoperirea adevărului pe care-l urmăreşte cel 
care conduce conversaţia; 

• Conversaţia catehistică – vizează simpla reproducere a cunoştinţelor asimilate în 
etapele anterioare în vederea fixării şi consolidării lor. 

După specificul întrebărilor putem distinge: 
a) Conversaţie ce se bazează pe întrebări închise (răspunsul de la fiecare întrebare 

presupune un singur răspuns) 
b) Conversaţie ce se bazează pe un lanţ de întrebări închise (răspunsul de la fiecare 

întrebare, declanşează alte întrebări până se ajunge la rezultatul final); 
c) Conversaţie ce se bazează pe întrebări deschise  (aici elevii au posibilitatea să 

aleagă răspunsurile corecte din mai multe posibilităţi sau să-şi formuleze ei înşişi 
răspunsurile apelând la cunoştinţele pe care le posedă); 

d) Conversaţie e se bazează pe întrebări simulatorii şi exploratorii (se 
caracterizează prin faptul că răspunsurile sunt rodul frământărilor individuale fără a 
fi impuse de profesor) 
Având în vedere funcţia didactică pe care o poate îndeplini putem delimita 

următoarele variante: 
a) Conversaţie de comunicare – se foloseşte în scopul transmiterii unor cunoştinţe noi; 
b) Conversaţia de repetare – se aplică în scopul reluării şi repetării cunoştinţelor, 

deprinderilor, a unor concluzii parţiale, finale; 
c) Conversaţia de fixare, consolidare – se utilizează în mod curent în lecţie pentru a 

sublinia idei mai împortante; 
d) Conversaţia de evaluare şi verificare – urmăreşte surprinderea gradului de 

înţelegere şi a temeiniciei celor predate, a capacităţii de reproducere; 
e) Conversaţia introductivă – se foloseşte pentru pregătirea psihologică în vederea 

predării noilor cunoştinţe; 
f) Conversaţia finală – se utilizează pentru desprinderea concluziilor după efectuarea 

unor excursii, vizite, observaţii independente. 
 
PROBLEMATIZAREA – constă dintr-o suită de procedee prin care se urmăreşte 

crearea unor situaţii problemă care antrenează şi oferă posibilitatea să surprindă diferite 
realităţi între cunoştinţele anterioare şi noile cunoştinţe, prin soluţiile pe care ei înşişi sub 
îndrumarea profesorului le elaborează.  

Orice situaţie problemă nu este altceva decât  * plan de acţiuni * care presupune 
anumite repere mai mult sau mai puţin detaliate privitoare la activitatea şi operaţiile ce 
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urmează a fi efectuate de către elevi. Aceste repere au caracter euristic – orientativ. 
Situaţia problemă se caracterizează prin aceea că oferă elevului posibilitatea şi îl 
stimulează să caute singur soluţia, orientându-se după aceste repere. 

Principalele momente ale procesului de rezolvare a problemelor sunt: 

• Ordonarea datelor esenţiale 

• Analiza elementelor cauză în definirea problemei după priorităţi 

• Aprecierea impactului potenţial pe care l-ar putea avea adoptarea unei anumite 
soluţii 

• Trebuinţa de coerenţă şi corectitudine ca sursă şi stimulent al flexibilităţii gândirii. 
 
DESCOPERIREA – se află în strânsă corelaţie cu problematizarea. Dacă în cazul 

problematizării accentul se pune pe declanşarea şi crearea unor situaţii de învăţare şi 
cunoaştere, în cazul descoperirii accentul cade pe căutarea şi găsirea soluţiei. 

Metoda descoperirii – constă în reactualizarea experienţei şi a capacităţilor 
individuale în vederea aplicării asupra unor situaţii problemă prin explorarea diverselor sale 
alternative şi găsirea soluţiei. În acest context soluţia se traduce în cunoştinţe noi, 
procedee de acţiune şi rezolvare etc.. până să ajungă aici elevul desfăşoară o intensă 
activitate independentă de observare, prelucrare prin încercări şi eforturi, achiziţiile la care 
va ajunge fiind mai trainice şi la un nivel de operaţionalitate mai ridicat. 

Orientându-ne după relaţia ce se stabileşte între profesor şi elevi putem delimita 2 
forme de descoperire: 

a) Descoperirea independentă – predominantă fiind aici activitatea individuală a 
elevilor, profesorul supraveghind şi controlând acest proces. În prealabil el a 
declanşat situaţia problemă; 

b) Descoperirea dirijată – unde profesorul conduce descoperirea prin sugestii, puncte 
de sprijin, informaţii suplimentare, întrebări ajutătoare, toate urmărind canalizarea 
preocupărilor spre soluţia scontată. 

În funcţie de relaţia care se stabileşte între achiziţiile anterioare şi cele la care urmează să 
se ajungă putem delimita: 

a) Descoperirea inductivă – pe baza unor date şi cunoştinţe particulare se ajunge la 
alte cunoştinţe şi operaţii cu grad mai înalt de generalitate; 

b) Descoperire deductivă – se realizează prin construirea unor silogisme şi 
concretizări; 

c) Descoperirea traductivă – gândirea traductivă implică stabilirea de relaţii neologice 
între diverse serii de date . 

 
A.2. METODE  DE  EXPLORARE  A  REALITĂŢII  
 
 OBSERVAŢIA – presupune stabilirea unei relaţii directe între elev şi realitate, care 
face, la un moment dat, obiectul proceselor de cunoaştere. 
 La utilizarea metodei, elevii îşi vor putea dezvolta o serie de capacităţi: 

- de a investiga un obiect, un fenomen 
- de a urmări un plan de observare până la înţelegerea corectă şi completă a 

fenomenologiei supuse observării 
- de a-şi dezvolta spiritul de observaţie – ca indicator esenţial al inteligenţei 

perceptive 
- de dezvoltare a unei atitudini active în raporturile tânărului cu mediul 

înconjurător. 
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MODELAREA – în procesul predării – învăţării există o serie de situaţii în care, 
obiectele, procesele, fenomenele care fac obiectul activităţii de instruire nu sunt accesibile 
în mod direct. În acest caz este necesar să se recurgă la modele.  

MODELUL  - este un sistem material sau teoretic care reproduce la altă scară, 
structura unui sistem pe care ne propunem să-l cunoaştem. Sistemul original, obiect, 
fenomen sau proces real este reprodus cu ajutorul modelului. Nota definitorie a modelului 
este aceea că oferă posibilitatea stabilirii de relaţii analogice cu obiectul sau procesul pe 
care-l modelează. 

După specificul lor putem distinge: 
a) Modele didactice individuale – toate acele modele care reproduc în micro, sub formă 

materială, diferite obiecte, fenomene şi procese din realitate (mulaje, corpuri 
geometrice, machete); 

b) Modele didactice figurative – sunt acelea care reproduc obiectul, fenomenul sau 
procesul original cu ajutorul imaginii; 

c) Modele didactice simbolice – reproduc originalul cu ajutorul semnelor convenţionale 
 
Unii autori (I. CERGHIT) identifică următoarele TIPURI  DE  MODELARE: 

 
a) Modelare prin analogie – pe baza căreia sunt realizate modele abstracte care tind 

să simplifice obiecte, procese, fenomene cu o configuraţie şi/sau funcţionalitate 
complexă în scopul facilitării proceselor de înţelegere; 

b) Modelare prin similitudine – care presupune reproducerea la altă scară a 
obiectelor, proceselor şi fenomenelor vizate; 

c) Modelare simulatorie – care constă în realizarea unor produse artificiale 
(simulatoare) ce redau principiile de funcţionare şi dinamica unor procese şi 
fenomene greu de accesat în mod direct. 
 
STUDIUL  DE  CAZ – în esenţă, metoda presupune adâncirea studiului unor 

aspecte, procese,  fenomene prin prezentarea unui caz tipic, în jurul căruia sunt extrase 
caracteristici, particularităţi, reguli de funcţionare… considerate relevante pentru întreaga 
categorie de fapte şi evenimente vizate. Elevii sunt antrenaţi astfel în operaţiuni diverse: să 
observe, să analizeze, să sintetizeze, să concluzioneze pe baza examinării unor probleme 
reale sau simulate, desprinzând caracteristici generale, determinaţii şi relaţii funcţionale în 
interesul acestora. 

Rolul profesorului nu se rezumă la simpla prezentare a cazului, ci presupune 
recursul la o serie întreagă de abilităţi metodologice pentru exploatarea la maximum a 
situaţiei ce reproduce un proces, un fenomen, un eveniment cu mare valoare explicativă. În 
acest sens, prima sarcină a profesorului este să selecteze un caz bun. 

După ce prezintă cazul, profesorul urmează să conducă gândirea elevilor în sensul 
culegerii informaţiilor necesare şi suficiente, de aceea : 

• va încerca să înţeleagă – adoptând o atitudine empatică de ce elevii sunt şi se 
manifestă aşa cum o fac şi nu altfel; 

• izolează problema majoră de studiat şi examinează CAZUL sun aspectul relevării 
obiectivelor urmărite; 

• orientează elevii pentru evidenţierea alternativelor de acţiune care ar putea fi 
adoptate; 

• identifică riscurile ce ar decurge din adoptarea unora dintre alternativele de 
acţiune; 
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• selectează alternativa care, în orice circumstanţă se dovedeşte a fi cea mai 
satisfăcătoare; 

• decide cum poate fi implementată alternativa care poate conduce întreaga 
activitate către rezultatul scontat. 

 
A.3. METODE  BAZATE  PE  ACŢIUNE  REALĂ 
 

EXERCIŢIUL – este o metodă maximal activă pentru faptul că întroduce elevul în 
situaţii în care el acţionează în mod efectiv. 
 Exerciţiul constă în reluarea repetată a unor sarcini sau acţiuni până la stabilizarea 
unor comportamente învăţate şi formarea de deprinderi. 
 Această metodă face parte din categoria metodelor algoritmice deoarece presupune 
respectarea riguroasă a unor prescripţii şi conduce spre o finalitate prestabilită. Repetarea 
angajează în mod implicit şi alte componente ale procesului învăţării şi astfel exerciţiul 
contribuie şi la realizarea altor sarcini cum ar fi adâncirea şi consolidarea achiziţiilor 
anterioare, amplificarea capacităţii operatorii a acestei achiziţii prin aplicarea lor în situaţii 
noi, realizarea unor obiective formative colaterale. 
 LUCRĂRI  EXPERIMENTALE – în cadrul acestei metode elevii sunt puşi în situaţia 
de a provoca şi experimenta fenomene pentru a cunoaşte în mod nemijlocit diferite 
manifestări ale lor. Aici totul se desfăşoară în condiţii speciale, folosindu-se instalaţii, 
echipamente, materiale corespunzătoare. Această metodă constă în efectuarea de către 
elevi sub supravegherea profesorului a unor experienţe în scopul acumulării de informaţii 
ştiinţifice sau al concretizării adevărurilor transmise. 
 Experienţele sunt efectuate individual sau în grup în laborator sau atelier. 
 Îndrumarea de către profesor se realizează prin instructajul prealabil pe care îl 
efectuează, prin indicarea principalelor etape ce urmează a fi parcurse, prin întrebările ce 
le adresează pe parcurs. Lucrările experimentale pot fi împărţite în: 

a) Lucrări frontale – toţi elevii lucrează concomitent aceeaşi experienţă. Ele sunt 
posibile când fiecare elev posedă câte o trusă de instrumente. Profesorul urmăreşte 
activitatea elevilor, putând interveni cu recomandări şi precizări individuale; 

b) Lucrări pe grupe – se pot desfăşura în două feluri: 
- toate grupele efectuează aceeaşi temă 
- fiecărei grupe fiindu-i repartizate sarcini diferite. 

c) Lucrări individuale – sunt lucrări unde fiecare elev îndeplineşte o sarcină concretă 
diferită de a celorlalţi. După finalitatea lor pedagogică se pot determina următoarele 
variante:  

• Lucrări demonstrative – se efectuează de profesor, în faţa clasei cu scopul de 
a demonstra adevărurile transmise; 

• Lucrări experimentale aplicative – se efectuează de elevi pe baza unui 
protocol întocmit de profesor, în vederea urmăririi posibilităţilor de aplicare a 
cunoştinţelor teoretice; 

• Lucrări experimentale – destinate formării abilităţilor şi deprinderilor motrice 
de mânuire a instrumentelor şi aparatelor de laborator şi ateliere şcolare; 

• Lucrări de laborator cu caracter de cercetare.  
LUCRĂRI  PRACTICE – învăţarea prin lucrări practice se bazează pe observaţia că 

elevii învaţă cu mai multă uşurinţă atunci când li se demonstrează, în mod practic, în 
condiţii reale de viaţă sau bine simulate, utilitatea imediată a cunoştinţelor teoretice 
acumulate.  
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Prin această metodă elevii sunt puşi în situaţia de a executa ei înşişi sub 
îndrumarea profesorului diferite sarcini cu caracter aplicativ, a consolidării cunoştinţelor, 
formării de priceperi şi deprinderi. 

PROIECTELE – în sprijinul aceluiaşi principiu – learming by doing ( a învăţa făcând) 
Y. DEWEY – lansează metoda proiectelor – care se sprijină pe argumentul că, chiar prin 
natura sa, elevul este activ. Dacă dezvoltarea lui este marcată de constrângeri, el devine 
egoist, individualist, lipsit de iniţiativă. 

Metoda proiectelor aduce profesorul în ipostaza de facilitator al proceselor de 
învăţare în care urmează să fie întrodus elevul. Pentru rezolvarea sarcinii elevii trebuie să 
deţină nu numai un ansamblu de cunoştinţe, dar trebuie să stăpânească, de asemenea, 
abilităţi de selectare, prelucrare şi utilizare a informaţiilor acumulate. 

Proiectul poate fi realizat în mod individual sau/şi în grup. Prin realizarea de 
proiecte: 

• Elevii dobândesc încredere în forţele proprii şi în capacitatea de rezolvare a 
problemelor prin efort individual; 

• Asigură un gen de comportament necesar descoperirii propriului potenţial; 

• Asigură elevilor ocazii de a-şi asuma responsabilităţi; 

• Dezvoltă capacităţile creative. 
 
A.4. ALTE  METODE 
 

SIMULAREA – este folosită atunci când fenomenele prezentate elevilor sunt 
deosebit de complexe, au caracter procesual şi sunt greu de accesat în mod direct. Uneori 
în acest scop se recurge la utilizarea unor simulatoare. Învăţarea cu ajutorul simulatoarelor 
este de un real folos disciplinelor ştiinţifice unde este vizată în mod special înţelegerea 
procesualităţii unor fenomene. 

SIMULĂRILE  POT  FI  REALIZATE  ŞI  CU  AJUTORUL  CALCULATORULUI. 
 Programele realizate pe calculator sunt mai uşor de urmărit şi mai puţin costisitoare 
decât anumite tipuri de experimente. 
 SINECTICA  (METODA  GORDON ) – mai este denumită şi metoda asociaţiilor de 
idei, cu toate că este mai preţioasă decât alte metode de stimulare a creativităţii aplicată în 
grupele secundare eterogene dă rezultate bune. 
 Grupul de sinectică este mai restrâns decât cel de brainstroming având o 
componentă de 5 până la 7 membrii conduşi de un lider. Liderul conduce şedinţa şi emite 
propriile idei în momentul în care ceilalţi membrii nu o fac. Unele grupuri recomandă 
aducerea la şedinţă a unui expert care să reprezinte o * enciclopedie * - sursă de 
informaţii, cenzorul – această persoană fiind numită şi * avocatul diavolului * . 
 ETAPE:  

• Transformarea straniului în familiar, se precizează dificultăţile problemei puse în 
discuţie; 

• Transformarea familiarului în ceva straniu, care constă în căutarea unor metafore, 
comparaţii, personificări sau analogii sugerate de problema respectivă; 

• Examinarea acestor metafore sau analogii. Se caută soluţia optimă pe care o 
sugerează una din ele. 
METODA  PHILLIPS  6-6 – această metodă se aplică atunci când o situaţie trebuie 

analizată din mai multe puncte de vedere, când o problemă are mai multe soluţii posibile. 
Metoda oferă posibilitatea participării la dezbateri, la găsirea soluţiilor, la alegerea celei mai 
potrivite strategii a unui număr cât mai mare de persoane, cu concepţii diferite asupra 
modului de soluţionare a unei probleme. 
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Metoda propusă de D.J.PHILLIS prevede divizarea grupului mare în mai multe 
grupuri mici de câte 6 persoane care să discute timp de 6 minute (de aici denumirea Phillis 
6-6) în vederea rezolvării problemei puse în discuţie. 

Fiecare grup îşi alege un coordonator şi se discută timp de 6 minute problema 
prezentată în prealabil de cadrul didactic, după care fiecare îşi prezintă timp de 2 minute 
concluziile. 

Urmează o discuţie generală de cca 30 minute şi apoi se trag concluziile. 
ETAPE :  

• Reuniunea participanţilor în care fiecare lider de grup îşi prezintă opiniile, soluţiile, 
punctele de vedere ale grupului pe care îl reprezintă; 

• Dezbaterea opiniilor între lideri pentru identificarea soluţiilor; 

• Acceptarea în plen a celor mai bune soluţii. 
JOCUL  DE  ROL – unele discipline de învăţământ – în general, disciplinele socio – 

umaniste urmăresc obiective educaţionale greu de atins. Dificultăţile sunt generate de 
complexitatea sarcinilor care stau în faţa educatorului: formarea / dezvoltarea personalităţii 
tânărului, dirijarea procesului de asimilare a unor componente valoroase din punct de 
vedere individual şi/sau colectiv. 

Paşii esenţiali care urmează să fie parcurşi în aplicarea metodei jocului de rol sunt: 
- definirea problemei care face obiectul de rol; 
- stabilirea / imaginarea situaţiei; 
- determinarea rolurilor ce vor fi jucate; 
- distribuirea rolurilor; 
- instruirea participanţilor şi a observatorilor (dacă este cazul); 
- jucarea rolurilor; 
- analiza situaţiilor, discutarea situaţiilor. 

Metoda se foloseşte adesea, pentru a-i învăţa pe elevi unele componente de tip 
grupal sau pentru a-i ajuta să înţeleagă mai bine sentimentele pe care le trăiesc ceilalţi. 

TUTORATUL – constituie o strategie de relaţionare profesor – elev relativ nouă în 
paleta metodologiilor aplicate în învăţământul românesc. Specificitatea metodei constă în 
faptul că profesorul nu predă cu facilitează desfăşurarea proceselor de învăţare ceea ce 
presupune că el ajută, prin toate mijloacele, ca învăţarea să devină mai uşoară, mai 
eficientă, mai comprehensivă. În acest sens, tutorele îndeplineşte câteva roluri specifice: 

• identifică trebuinţele de învăţare ale educatorilor în funcţie de nivelul atins de 
fiecare individ la un moment dat; 

• stabileşte variaţiile individuale la nivelul grupului de învăţare care permit fiecărui 
subiect să avanseze în învăţare; 

• încurajează manifestarea diferenţelor; 

• sprijină fiecare individ să se implice activ în învăţare. 
Tutorele ascultă cu atenţie opiniile elevilor încercând să le înţeleagă şi sunt gata, în 

orice moment, să răspundă solicitărilor şi să completeze punctele de vedere ale acestora. 
În esenţă tutoratul presupune stabilirea unei relaţii de tip faţă în faţă între profesor şi 

un elev sau între profesor şi un grup de elevi în scopul rezolvării unor sarcini de învăţare 
pentru care cei ce învaţă au nevoie de sprijin suplimentar. 

PREDARE  ON – LINE – strategiile de predare – învăţare sunt asaltate de o nouă 
provocare: intermedierea relaţiei profesor – elev de calculator, ceea ce face posibilă 
organizarea şi realizarea unor activităţi de instruire la distanţă. 

Rolurile pe care le deţine profesorul, în aceste condiţii: 

• rolul de organizator al procesului de instruire – el precizează care sunt exigenţele 
cursului şi care sunt aşteptările sale vis-a-vis de performanţele pe care le pot 
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obţine elevii învăţând în sistemul on – line, el stabileşte ce activităţi urmează să 
se desfăşoare, modul de abordare al acestora şi termenele calendaristice; 

• rolul de mediator social – având în vedere că relaţia profesor – elev este 
intermediată de calculator şi că elevii resimt nevoia de a păstra – chiar şi în 
aceste condiţii – sentimentul colaborării cu un partener sensibil, profesorul 
trebuie să găsească noi modalităţi de încurajare a iniţiativelor personale, de 
afirmare a performanţelor spirituale şi a manifestărilor creative; 

• rolul de formator al unor profiluri intelectuale – sarcină mult îngreunată de faptul 
că interacţiunile on-line au drept scop fundamental realizarea unor programe de 
instruire centrate pe sarcini preponderent cognitive. 

ÎNVĂŢARE  PRIN  COOPERARE – se referă la acele metode prin intermediul 
cărora elevilor li se propun sarcini ce urmează să fie desfăşurate în grupuri. Ei vor explora 
împreună anumite idei, vor rezolva sau vor realiza anumite produse. 

Activităţile sunt centrate pe procese de investigare, descoperire, aplicare a unor 
cunoştinţe, având ca principal scop familiarizarea elevilor cu relaţiile de muncă, ce 
presupun împărţirea şi distribuirea sarcinilor, solidarizarea membrilor grupului în jurul 
atingerii obiectelor de interes comun, renunţarea la interesele personale în favoarea 
intereselor de grup, dezvoltarea unor trăsături de personalitate cu caracter prosocial. 

LEARMING  BY  DAING (a învăţa făcând) – secolul XX a adus o serie de inovaţii 
în domeniul tehnicilor didactice ca urmare a necesităţii luării în considerare a trebuinţelor 
de învăţare ale acestuia, a antrenării directe a celui ce învaţă în procesul educaţional. 

Unul dintre programatorii acestor concepţii a fost J.DEWEY filozof şi psiholog 
american preocupat de ideea legării activităţii de învăţare realizată în şcoală de viaţa reală. 
El a lansat în limbajul educaţional conceptul de gândire reflexivă . în consecinţă, DEWEY 
propune un nou principiu metodologic care să accentueze rolul gândirii reflexive în 
procesul formării personalităţii elevilor şi anume: learming by daing (a învăţa făcând).  

Prin procesul învăţării, elevii trebuie să poată să-şi exerseze inteligenţa şi 
capacităţile de preluare a informaţiei astfel încât să poată fi utilizată în situaţii noi. 

Dobândirea abilităţilor acţionale nu se produce în mod mecanicist, prin imitaţie sau 
prin respectarea pas cu pas a unor prescripţii comportamentale, deşi pe aceste căi pot fi 
asimilate scheme simple de lucru. 

Sintetizând, atunci când se învaţă aplicând / făcând se reţin: detalii cu privire la 
modul de îndeplinire al unor sarcini de învăţare, strategii de abordare a unui anumit 
domeniu al cunoaşterii, excepţiile care aşteaptă să fie integrate în structurile memoriei 

     
A.5. METODE   PENTRU  DEZVOLTAREA  GÂNDIRII  CRITICE 
 
Pentru ca elevii să fie pregătiţi pentru o societate în continuă schimbare este 

împortant ca ei să aibă capacitatea de a selecta şi prelucra informaţiile în mod eficient, de 
a integra cunoştinţele noi în sistemul celor deja existente, pentru a putea conferi un sens 
întregului sistem, scop în care este împortant ca ei să poată conferi un sens întregului 
sistem, scop în care este împortant ca ei să poată gândi critic, să poată determina valoarea 
unor idei în raport cu propriile lor repere. Aceasta dezvoltă capacitatea de a respecta 
diversitatea de opinii, receptivitatea la argumentele formulate de adulţi. Desigur acest lucru 
presupune o organizare participativă a instruirii, în care climatul să fie destins. 

În general toate strategiile care situează elevul în centrul relaţiei pedagogice pot 
avea ca efect stimularea gândirii critice a educatorilor. Dintr-un anumit punct de vedere, 
dobândirea capacităţii de a gândi critic devine chiar expresia realizării în şcoală a unei 
învăţări eficiente. 
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Gândind critic, elevul demonstrează abilitate de a analiza o situaţie din diverse 
puncte de vedere, de a opta pentru situaţii adecvate tipului de solicitare formulat la un 
moment dat alegând dintre mai multe variante, de a interpreta în mod personal o situaţie 
de învăţare şi de a emite judecăţi de valoare. 

Gândirea critică – este o gândire de tip euristic (gr. Euriskein – a afla, a descoperi) 
care îndrăzneşte să încerce căi nebătătorite, fiind opusă celei de tip algoritmic. 

Gândirea algoritmică – presupune, prin comparaţie, operaţii şi procese 
standartizate, demersuri mintale care constau în ordonarea strictă şi riguroasă a paşilor 
străbătuţi, până la obţinerea rezultatului prefigurat cu anticipaţie. 

S-a elaborat un cadru metodologic menit să stimuleze gândirea critică, aplicabil mai 
ales la lecţiile care prezintă conţinuturi familiale într-o oarecare măsură.  

ETAPELE acestui cadru sunt : 
 
5.1. EVOCAREA  
 

Evocarea – este etapa în care li se cere elevilor să enunţe ceea ce cred ei că ştiu în 
legătură cu tema pusă în discuţie, stabilindu-şi ei un punct de plecare, un sistem de idei în 
care vor fi integrate informaţiile noi, puse astfel în relaţie cu unele cunoştinţe şi convingeri 
anterioare. De asemenea profesorul îşi poate da seama de confuziile şi erorile tipice. În 
această etapă se pot utiliza metode ca: 

BRAINSTORMING – este una din cele mai răspândite metode în formarea adulţilor, 
în educaţie, în stimularea creativităţii în domeniul afacerilor, al publicităţii, etc.. Prin 
folosirea acestei metode se provoacă şi se solicită participarea activă a elevilor, se 
dezvoltă capacitatea de a trăi anumite situaţii, de a le analiza, de a lua decizii în ceea ce 
priveşte alegerea soluţiilor optime şi se exersează atitudinea creativă şi exprimarea 
personalităţii.  

ETAPELE metodei: 
- se alege tema şi se anunţă sarcina de lucru (grupuri de 10 persoane) 
- se solicită exprimarea într-un mod cât mai rapid, în fraze scurte şi concrete, a 

tuturor ideilor – chiar şi a celor trăznite, neobişnuite, absurde, fanteziste 
- totul se înregistrează în scris, pe tablă, flipchart, video 
- se lasă o pauză de 5-10 minute pentru * aşezarea * ideilor emise şi 

recepţionate 
- se reiau pe rând ideile emise, iar grupul găseşte criterii de grupare a lor pe 

categorii – simboluri, cuvinte cheie, imagini care reprezintă posibile criterii 
- grupul se împarte în subgrupe în funcţie de categoriile de idei listate, pentru 

dezbatere. În această etapă are loc analiza critică, evaluarea, argumentarea 
şi contra argumentarea ideilor emise anterior. Se selectează ideile originale 
sau cele mai apropiate de soluţiile fezabile pentru problema pusă în discuţie. 
Se discută liber, spontan 

- se afişează ideile rezultate de fiecare grup în forme cât mai variate şi 
originale: cuvinte, propoziţii, colaje, imagini, desene, cântece, joc de rol, 
pentru a fi cunoscute de ceilalţi 

Profesorul trebuie să fie un autentic catalizator al activităţii 
CIORCHINELE – această metodă ca şi brainstormingul stimulează realizarea unor 

asociaţii noi de idei şi permite cunoaşterea propriului mod de a înţelege o anumită temă. 
Pentru realizarea ei sunt necesare următoarele ETAPE :  

- se scrie un cuvânt sau o propoziţie – nucleu în centrul tablei / foii de hârtie 
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- se scriu cât mai multe cuvinte sau sintagme care par să aibă legătură cu 
tema desemnată prin cuvântul sau propoziţia nucleu, fără ca aceste idei să 
fie evaluate în vreun fel 

- se evidenţiază conexiunile care par să existe între propoziţia nucleu şi ideile 
generate de ea sau între aceste idei, această evidenţiere se face cu ajutorul 
unor linii, împortant fiind, ca aceste conexiuni să fie cât mai numeroase şi mai 
variate 

CATEGORIZAREA – care constă în organizarea de către elevi a ideilor apărute în 
timpul brainstormingului, având la bază unele categorii stabilite de ei înşişi susceptibile la 
modificări. 

METODA  * GÂNDIŢI ( lucraţi în perechi) COMUNICAŢI * - care se poate folosi 
chiar de mai multe ori în timpul unei lecţii şi are ca ETAPE:  

- timp de 1 – 4 minute, fiecare răspunde individual la una sau mai multe 
întrebări formulate în prealabil de cadrul didactic 

- se formează perechile, partenerii îşi citesc răspunsurile şi convin asupra 
unuia comun, care cuprinde ideile ambilor 

- cadrul didactic va cere ca 2…3 perechi să rezume, în cca 30 secunde 
fiecare, discuţiile purtate şi concluzia formulată. 

SCRIEREA  LIBERĂ – când elevilor li se cere ca timp de 5 minute să scrie orice în 
legătură cu o anumită temă, apoi să sublinieze afirmaţiile de care sunt mai puţin siguri 

ANALIZA  TRĂSĂTURILOR  SEMANTICE – care rezidă din compararea unui 
subiect cu altele două, familiare elevilor, pe baza unui set de trăsături caracteristice 
indicate de la început de cadrul didactic. Apoi li se vor face predicţii, pe baza aceloraşi 
trăsături, în legătură cu al 3-lea subiect (cel necunoscut) indiferent dacă ele se vor dovedi a 
fi corecte sau greşite. 
 
5.2. REALIZAREA  SENSULUI 
 

Aceasta este faza în care elevul vine în contact cu informaţiile sau ideile noi prin 
lectură, audierea unei prelegeri, efectuarea unui experiment sau vizionarea unor imagini. 
Aici este împortant să fie menţinut interesul elevilor care îşi pot monitoriza propria 
înţelegere, corelând informaţiile noi cu cele cunoscute. În acest fel se menţine implicarea 
elevilor în învăţare. Metodele specifice acestei faze sunt: 

PREDAREA  RECIPROCĂ – realizată pe grupe de 4 – 7 elevi fiecare dintre ei 
parcurgând mai multe ETAPE:  

- lectura individuală a unui paragraf dintr-un text 
- rezumarea, cu voce tare, a paragrafului de către moderator 
- formularea sau adresarea unei întrebări celorlalţi colegi de grupă, în legătură 

cu paragraful respectiv 
- clarificarea eventualelor nelămuriri 
- efectuarea împreună cu colegii de grupă, a unor predicţii cu paragraful 

următor 
- citirea individuală a paragrafului următor, de către fiecare membru al grupei şi 

nominalizarea unui alt moderator. 
PROCEDEUL  RECĂUTĂRII – se poate realiza prin: 

- Pe perechi şi grupe. Membrii grupei citesc individual un paragraf, după care 
îşi pun întrebări unul altuia, apoi se citeşte următorul paragraf, după care se 
pun din nou întrebări etc.., până la epuizarea textului. 
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- Frontal. Elevii citesc singuri, 2 paragrafe, după care îi adresează cadrului 
didactic întrebări, după care, lectura continuă, urmând ca acum cadrul 
didactic să fie cel care pune întrebări, cerându-le să facă predicţii în legătură 
cu felul în care va continua textul şi să-şi justifice predicţiile făcute. 

METODA  SINELG (Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii şi 
Gândirii ) – care constă în lectura unui text, însoţită de unele adnotări marginale cu 
anumite semnificaţii:  

- o cifră acolo unde conţinutul confirmă cunoştinţele sau opiniile elevului 
- semnul ( * …. * ) acolo unde conţinutul textului infirmă opiniile lor 
- semnul ( * + * ) când informaţia citită este nouă 
- semnul ( * ? * ) acolo unde se consideră că un anumit aspect este tratat 

confuz sau unde există un anumit aspect despre care elevii ar dori să ştie 
mai multe. 

 
5.3. REFLECŢIA 
 

Este  faza în care elevii îşi consolidează cunoştinţele noi, pe care încep să le 
exprime în propriile lor cuvinte, şi sub influenţa acestor idei şi cunoştinţe, ei îşi pot modifica 
felul de a gândi şi chiar de a se comporta. 

În această etapă pot fi folosite unele metode precum: 

• CIORCHINELE 

• METODA  * GÂNDIŢI / LUCRAŢI  ÎN  PERECHI / COMUNICAŢI *  

• CVINTETUL – pentru a cărui timp se acordă 5 … 7 minute şi care conţine 5 
rânduri: 
- pe primul rând se scrie de obicei un substantiv care desemnează subiectul 

despre care este vorba 
- pe al 2-lea rând se scriu 2 adjective care descriu subiectul 
- pe al 3-lea rând se pot scrie 3 verbe la modul gerunziu care exprimă diferite 

acţiuni 
- pe al 4-lea rând se scriu 4 cuvinte prin care se exprimă sentimente şi atitudini 

faţă de subiectul respectiv 
- pe ultimul rând se scrie un singur cuvânt care să exprime din nou esenţa 

subiectului în cauză. 
Acest mod de alcătuire a cvintetului trebuie prezentat elevilor, după care li se vor 

oferi exemple şi abia apoi li se va cere să scrie propriile cvintete. Varianta iniţială să fie 
elaborată individual de fiecare elev, apoi se va lucra în perechi astfel încât se va reţine câte 
ceva din fiecare din cele 2 cvintete, elaborându-se unul final care poate fi comunicat 
întregii clase. 

MINIESEUL – îi ajută pe elevi la ordonarea ideilor. Se poate practica la sfârşitul 
lecţiilor sub 2 forme: 

- cadrul didactic le cere elevilor să scrie liber şi fără întrerupere timp de 10 
minute, despre un anumit aspect relevant al lecţiei 

- cadrul didactic scrie un anumit lucru pe care ei consideră că l-au învăţat din 
lecţia respectivă şi să formuleze o întrebare pe care o au în legătură cu 
subiectul discutat. 

ALTE  METODE – pentru dezvoltarea gândirii critice care includ etapele: evocare, 
realizarea sensului, reflectarea : 

CUBUL – permite studierea unei teme din perspective diferite şi presupune 
utilizarea unui cub pe al cărui feţe se notează următoarele instrucţiuni: 
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- DESCRIE  (li se cere elevilor ca, timp de 2…4 minute să scrie liber ceea ce ei 
îşi imaginează în legătură cu o anumită temă, descriind culori, forme, semne, 
mărimi etc..): 

- COMPARĂ ( stabilirea de asemănări şi deosebiri dintre subiectul în discuţie 
şi altele familiare) 

- ASOCIAZĂ ( elevii vor scrie ce fel de amintiri le provoacă subiectul pus în 
discuţie şi altele familiare) 

- ANALIZEAZĂ ( să scrie care sunt părţile componente) 
- APLICĂ ( precizarea utilităţii ideii puse în discuţie sau a fenomenului descris ) 
- ARGUMENTEZĂ ( PRO SAU CONTRA ) 

Cadrul didactic le spune elevilor despre ce va fi vorba, cerându-le să parcurgă cele 
6 etape desemnate prin instrucţiunile menţionate, urmează o activitate în perechi, în care 
fiecare elev îşi citeşte partenerului răspunsurile sale la 3 din cele 6 cerinţe, iar acesta îi 
pune diverse întrebări apoi elevii care doresc vor citi răspunsurile întregii clase. 

PRELEGEREA  INTENSIFICATĂ – este o metodă care readuce în atenţie cu unele 
modificări, prelegerea clasică. Aceasta are mai multe ETAPE :  

• Lecţia debutează printr-o fază de evocare, care poate consta în răspunsuri la 
mai multe întrebări legate de subiectul prelegerii sau în elaborarea unei liste 
referitoare la el, urmărindu-se reactualizarea cunoştinţelor şi opiniilor anterioare. 

• Prelegerea parţială care durează maxim 20 minute, fază asimilată etapei de 
realizare a sensului 

• Verificarea însemnărilor. Se compară însemnările iniţiale cu informaţiile conţinute 
de prelegere. Poate fi formulată şi o întrebare. Astfel se realizează reflecţia 

• O nouă încercare de reactivare a cunoştinţelor anterioare (o nouă fază de 
evocare) 

• Continuarea prelegerii ( o nouă realizare a sensului) urmată de o nouă verificare 
a însemnărilor 

• Exerciţiul destinat reflecţiei asupra materialului prezentat. 

• METODA  ŞTIU / VREAU  SĂ  ŞTIU / AM  ÎNVĂŢAT – este un tabel cu 3 rubrici: 
 

ŞTIU VREAU  SĂ  ŞTIU AM  ÎNVĂŢAT 

• Unde elevii notează 
ce consideră 
cunoscut deja în 
legătură cu tema 

• Vor nota ideile despre 
care au dubii şi ceea 
ce ar dori să ştie în 
plus în legătură cu 
tema respectivă 

• Dobândirea noilor 
cunoştinţe şi notarea 
noilor idei asimilate 

 
TERMENII  CHEIE – este o metodă menită să focalizeze atenţia elevilor. Aceasta 

constă în: 

• Selectarea şi scrierea pe tablă a 4 … 5 termeni relevanţi din conţinutul care 
urmează a fi prezentat 

• O activitate în perechi (dezbatere sau brainstorming ) care durează 3 … 5 minute. 
Elevii vor anticipa ce relaţie ar putea exista între aceşti termeni. Se realizează astfel 
etapa de evocare 

• Parcurgerea conţinutului ( realizarea sensului ) 

• Compararea relaţiilor dintre termenii cheie care există în cadrul materialului 
prezentat cu cele anticipate înainte de parcurgerea lui şi găsirea unor conexiuni noi 
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PREZENTAREA  UNOR  METODE  DIDACTICE  ADECVATE  INSTRUIRII / 
PREGĂTIRII  PRACTICE  

 
Din metodele generale preconizate de didactica specialităţii, în instruirea practică se 

aplică de preferinţă, cu unele completări sau adaptări la specificul lucrărilor practice, 
următoarele metode de învăţământ: 

• Expunerea ( descriere, explicaţie ) 

• Conversaţia 

• Demonstrarea  

• Exerciţiile  

• Observaţia  

• Modelarea  

• Studiul de caz 

• Lucrări practice 

• Proiectul  

• Problematizarea  

• Lucrul cu manualul sau alte cărţi 

• Vizite, excursii 
 
Alegerea metodelor de învăţământ, îmbinarea lor în instruirea practică depinde de 

scopul şi tipul lecţiei, de conţinutul ei, de perioada în care se găseşte procesul de instruire 
practică, de vârsta şi de nivelul de pregătire al elevilor, de particularităţile utilajului şi de 
procesul tehnologic, precum şi de locul unde se organizează lecţia. 

EXPUNEREA – constă în prezentarea orală a unei teme, într-o organizare logică a 
ideilor, densă şi fluentă. Expunerea poate fi folosită în general, în cursul instructajului 
întroductiv, la o temă nouă. Este indicată la pregătirea elevilor pentru executarea unei 
piese. 

EXPLICAŢIA – se aseamănă cu metodele expozitive pentru faptul că favorizează 
transmiterea / prezentarea unui ansamblu de cunoştinţe într-un timp relativ scurt. Ea se 
concentrează nu atât pe aspecte descriptive, cât mai ales, pe prezentarea unor conţinuturi 
logice. Este indicată în pregătirea elevilor pentru executarea unei operaţii tehnologice, 
pentru montarea şi demontarea unor maşini sau dispozitive. 

Pentru ca expunerea / explicaţia maistrului instructor să-şi atingă scopul este 
necesar să se ţină seama de următoarele cerinţe : 

- calitatea şi durata expunerii / explicaţiei 
- succesiunea logică a cunoştinţelor 
- autenticitatea conţinutului 
- corectitudinea expunerii / explicaţiei 

CONVERSAŢIA – o modalitate de angajare a unui întreg sistem de interacţiuni 
verbale profesor (maistru instructor) – elev interacţiuni care pot contribui la clarificarea şi 
precizarea noilor cunoştinţe, la aprofundarea înţelegerii şi integrării acestora, la 
sistematizarea şi verificarea lor. 

În raport cu funcţiile pe care şi le poate asuma, utilizarea conversaţiei poate îmbrăca 
mai multe forma ca: 

• CONVERSAŢIA  EURISTICĂ – ce conduce la descoperirea de noi adevăruri, la 
elaborarea de noi cunoştinţe. Întrebările enunţate au menirea să incite curiozitatea, 
setea de cunoştinţe, căutarea, sesizarea unor relaţii cauzate. Întrebările puse de 
maistrul instructor trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 



 

 

73 

73 

- să fie clare şi precise 
- să fie accesibile elevilor 
- să nu folosească o terminologie necunoscută de elevei 
- să stimuleze gândirea elevilor 
- să nu cuprindă răspunsurile 
- să fie adresate întregii grupe 

• CONVERSAŢIA  CATEHISTICĂ – vizează simpla reproducere a cunoştinţelor 
asimilate în etapele anterioare în vederea fixării şi consolidării lor. 
DEMONSTRAŢIA – poate facilita procesul înţelegerii unor aspecte teoretice atunci 

când sunt explicate procese sau fenomene diverse. Constă în prezentarea unor obiecte, 
procese sau reproduceri, precum şi executarea sau producerea în faţa elevilor a unor 
acţiuni, fenomene, experienţe, operaţii etc.. în vederea acumulării de informaţii despre ele 
şi a familiarizării cu executarea corectă a acţiunilor respective. 

OBSERVAŢIA – presupune stabilirea unei relaţii directe între elev şi realitate care 
face, la un moment dat, obiectul proceselor de cunoaştere. Observaţia include un 
ansamblu de procedee prin care se urmăreşte antrenarea elevilor în cunoaşterea 
nemijlocită a unor fenomene. La sugestia profesorului, elevii urmăresc diferite aspecte ale 
realităţii pentru a-şi întregii astfel informaţiile despre ele. Rezultatele acestor observaţii vor 
fi prelucrate în cadrul lecţiilor prin întocmirea de referate, lucrări scrise şi apoi utilizate în 
predarea noilor cunoştinţe. 

MODELAREA – pentru înţelegerea anumitor aspecte de ordin structural şi/sau 
funcţional este necesar să se recurgă la modele. 

MODELUL  DIDACTIC – reprezintă un sistem material sau teoretic care reproduce 
la altă scară, structura unui alt sistem pe care ne propunem să-l cunoaştem. Sistemul 
original, obiect, fenomen sau proces real este reprodus cu ajutorul modelului, acesta fiind 
mai accesibil, reproducând acele determinări pe care  dorim să le facem cunoscute şi 
înţelese de elevi. Nota definitorie a modelului este aceea că oferă posibilitatea stabilirii de 
relaţii analogice cu obiectul sau procesul pe care modulează. 

STUDIUL  DE  CAZ – în esenţă, metoda presupune adâncirea studiului unor 
aspecte, procese, fenomene prin prezentarea unui scenariu sau prin selectarea unui caz 
tipic, în jurul căruia sunt extrase caracteristici, particularităţi, reguli de funcţionare… 
considerate relevante pentru întreaga categorie de fapte şi evenimente vizate. Elevii sunt 
antrenaţi astfel, în operaţiuni diverse : să observe, să analizeze, să sintetizeze, să 
concluzioneze, pe baza examinării unor probleme reale sau simulate, desprinzând 
caracteristici generale, relaţii funcţionale în interiorul acestora. 

PROBLEMATIZAREA – constă într-o suită de procedee prin care se urmăreşte 
crearea unor situaţii problemă care antrenează şi oferă posibilitatea să surprindă diferite 
realităţi între cunoştinţele anterioare şi noile cunoştinţe, prin soluţiile pe care ei înşişi, sub 
îndrumarea profesorului le elaborează. 

LUCRUL  CU  MANUALULL  SAU  ALTE  CĂRŢI – reprezintă un ansamblu de 
acţiuni prin care se urmăreşte formarea priceperilor şi deprinderilor necesare în vederea 
utilizării corecte şi eficiente a manualelor şi altor cărţi ca surse de informare. 

EXERCIŢIILE – constau în executarea conştientă şi repetată a unei operaţii, în 
scopul formării, consolidării şi dezvoltării unor priceperi şi deprinderi practice de muncă. 

Pentru ca exerciţiile să-şi atingă scopul sunt necesare următoarele: 
- înţelegerea principiului teoretic 
- succesiunea sistematică a exerciţiilor 
- varietatea exerciţiilor 
- continuitatea şi durata  exerciţiilor. 
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Deprinderile se formează în timp, dar odată elaborate, conduc la realizarea unor 
activităţi cu mai puţin efort şi cu un consum de energie scăzut. 

LUCRĂRILE  PRACTICE – învăţarea prin lucrări practice este un principiu 
metodologic care se bazează pe observaţia că elevii învaţă cu mai multă uşurinţă atunci 
când li se demonstrează, în mod practic, în condiţii reale, sau bine simulate utilitatea 
imediată a cunoştinţelor teoretice acumulate. 

De altfel, atunci când acţionează direct asupra obiectelor, gradul de implicare al 
elevilor şi capacitatea lor de a înţelege fenomenele este mult mai mare. 

Pentru ca lucrările practice să devină ocazii de învăţare este recomandabil ca 
mediul de instruire să fie special amenajat şi să se realizeze în conformitate cu metodologii 
adecvate. 

PROIECTELE – în spiritul aceluiaşi principiu – a învăţa făcând – J.DEWEY – 
lansează metoda proiectelor care se sprijină pe argumentul că, chiar prin natura sa, 
elevul este activ. Dacă dezvoltarea lui este marcată de constrângeri, el devine egoist, 
individualist, lipsit de iniţiativă.  

Metoda proiectelor aduce profesorul în ipostaza de facilitator al proceselor  de 
învăţare în care urmează să fie întrodus elevul. Pentru rezolvarea sarcinii elevii tebuie să 
deţină nu numai un ansamblu de cunoştinţe, dar trebuie să stăpânească, de asemenea, 
abilităţi de selectare, prelucrare şi utilizare a informaţiilor acumulate. 
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CAPITOLUL  VI 
 

E V A L U A R E A    COMPONENTĂ  FUNDAMENTALĂ 
A  PROCESULUI  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

 
VI.1. SEMNIFICAŢIA  ŞI  ROLUL  EVALUĂRII 

 
Verificarea şi aprecierea cunoştinţelor dobândite de elevi în şcoală deţin o pondere 

variabilă (până la 33%) în munca profesorului la clasă. 
Primele cercetări ştiinţifice în problema examinării şi notării au fost iniţiate de 

psihologul H. PIERON în 1922. autorul a atribuit numele de docimologie acestei 
preocupări, după cuvintele din limba greacă * dokime * (probă, încercare) * dokiman * 
(examinare) şi * logos * (ştiinţă) – deci, ştiinţa despre probe, examene. Întrucât orice probă 
sau examen se încheie cu o apreciere numerică ori verbală, în sfera de preocupări a 
docimologiei didactice intră studiul sistematic al examenelor, analiza ştiinţifică a modurilor 
de notare, a variabilităţii notării la examinatori diferiţi şi la acelaşi examinator, a factorilor 
subiectivi ai notării, precum şi a mijloacelor menite să contribuie la asigurarea obiectivităţii 
examenului (V. Pavelcu 1968). 

Problemelor evaluării cunoştinţelor li se acordă o atenţie sporită în şcoală, ţintind 
spre un mod de apreciere unitar la scară naţională.  

EVALUAREA – este o componentă necesară funcţionării oricărui sistem şi confirmă 
gradul lui de eficienţă. 

Procesul de învăţământ ca sistem cu structură specifică are un nivel al aşteptărilor, 
exprimat în scopuri şi obiective, un nivel de competenţă (ştiinţifică, metodologică) şi un 
nivel al realizărilor, exprimat în modificările comportamentului învăţat (cunoştinţe, abilităţi, 
atitudini, convingeri). 

Evaluarea în procesul de învăţământ are drept scop redarea obiectivelor în forma 
realizării lor. Procesul de învăţământ fiind un sistem de autoreglare, evaluare permite feed 
back – ul, perfecţionarea procesului de învăţământ. Rezultatele obţinute într-o anumită 
secvenţă didactică vor fi, într-o secvenţă ulterioară ameliorate, corectate, perfecţionate. 

• Evaluarea – proces complex menit să aprecieze valoarea unui act educaţional sau 
al unei părţi din acesta, eficacitatea resurselor umane şi materiale, a condiţiilor şi 
operaţiilor folosite în derularea activităţii educaţionale, prin compararea rezultatelor 
cu obiectivele propuse în vederea luării deciziilor adecvate ameliorării activităţii în 
etapele următoare (SKINNER). 

• Evaluarea – este o activitate de colectare, organizare şi interpretare a datelor 
obţinute prin intermediul instrumentelor de evaluare în scopul emiterii unor judecăţi 
de valoare asupra rezultatelor măsurării şi adaptării unei decizii educaţionale, 
fundamentate pe concluziile desprinse din interpretarea şi aprecierea rezultatelor 
(MEN). 

• Evaluarea – în sens modern se încadrează într-un demers co-educativ în care 
formatorul şi formabilul – evaluatorul şi evaluatul – învaţă unul de la celălalt şi 
evaluează împreună (I. Şt. Ed.).  
EVALUAREA - se realizează cu sau fără măsurarea rezultatelor. Unele rezultate ale 

comportamentului învăţării (volum de cunoştinţe, număr de operaţii ale abilităţilor) pot fi 
măsurate, cuantificate, clasificate şi ierarhizate; se pot atribui valori numerice (note, ordine 
de merit, scări de apreciere, ranguri). 



 

 

76 

76 

Măsurarea rezultatelor învăţării se fece prin acordarea de calificative, note, puncte – 
cu ajutorul chestionării orale, scrise, al aprecierii lucrărilor practice, prin teste sau 
examene. 

Evaluarea randamentului învăţării este utilă pentru: 

• rolul consultativ (se pun în evidenţă rezultatele comportamentului) 

• rolul apreciativ (se estimează valoarea rezultatelor comportamentului de învăţare) 

• rolul de diagnoză (se categorializează rezultatele învăţării) 

• rolul de prognoză (se elaborează predicţii în legătură cu evoluţia ulterioară) 
EVALUAREA – este împortantă prin efectele ei : 

• face posibilă controlul şi verificarea stadiului învăţării şi a progreselor ei 

• face posibilă constatarea randamentului final prin predarea unei discipline 

• facilitează învăţarea  

• face posibilă supravegherea procesului de învăţământ 

• face posibilă perfectarea sistemului de predare – învăţare 
 
VI.2.  FUNCŢIILE  EVALUĂRII 

 
Înserate în desfăşurarea lecţiei sau a altor forme de activitate, controlul şi evaluarea 

cunoştinţelor şi deprinderilor îndeplinesc o seamă de funcţii. 
 

 VI.2.1. MOMENT  AL  CONEXIUNII  INVERSE 
 

Procesul de învăţământ face solidare 2 activităţi : pe de o parte actul transmiterii sau 
comunicării de informaţie, pe de alta – actul receptării şi însuşirii acesteia. Profesorul 
urmează să-şi dea seama despre rezultatele activităţii de predare, să culeagă o informaţie 
despre modul de receptare a datelor diferite, despre dificultăţi şi lacune în asimilare. O 
asemenea informaţie – care s-a numit şi informaţie inversă trebuie să aibă un caracter 
sistematic şi continuu pentru a * rotunji * ciclul predării şi a * închide * configuraţia. 
 Pe de altă parte, elevul are nevoie de validarea paşilor în învăţare, de * 
sancţionarea * corectitudinii noţiunilor şi raţionamentelor însuşite, de corectarea greşelilor 
etc. Adesea, elevii au sentimentul validităţii cunoştinţelor proprii, chiar cu privire la 
cunoştinţele incorect fixate; ori această sancţionare asigură identificarea erorilor şi 
corectarea lor prin intervenţii specifice. 
 
VI.2.2. MĂSURAREA  PROGRESULUI  REALIZAT  DE  ELEVI 
    

O funcţie împortantă a verificării şi notării este măsurarea randamentului şcolar, a 
progresului realizat de elevi pentru a şti cât mai corect unde se situează aceştia pe firul 
obiectivelor prevăzute ale instruirii. 
 Evaluarea progresului unui elev spre atingerea obiectivelor presupune compararea 
performanţelor sale actuale cu rata aşteptată de progres. În funcţie de decalajul constatat 
se organizează apoi programe corectoare. Se iniţiază astfel o activitate de monitorizare 
continuă. Ceea ce face obiectul evaluării, sunt rezultate, prestaţii, performanţe, produse ale 
activităţii din care se * citeşte * apoi evoluţia capacităţilor, intereselor, atitudinilor. 
 
VI.2.3. VALOAREA  MOTIVAŢIONALĂ  A  EVALUĂRII 
 

Deşi există tendinţa de a responsabiliza mai mult elevii pentru propria învăţare, 
verificarea / ascultarea ritmică face pe elev să înveţe cu regularitate; între frecvenţa 
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ascultării la lecţie şi reuşita şcolară există o corelaţie directă. Controlul, evaluarea externă 
ritmică stimulează pregătirea continuă a lecţiilor de către elevi, cerinţele externe constituie 
suport pentru deprinderi personale de automonitorizare. Controlul întreţine investiţia de 
efort. Autoritatea unor profesori este întemeiată pe acelaşi suport. 
  Evaluarea are deci o valoare motivaţională: dorinţa de succes, respectiv teama de 
eşec, sunt imbolduri împortante în învăţare. Succesul sistematic înscrie motivaţia învăţării 
pe o spirală ascendenţă, în timp ce eşecul poate duce la * demotivare * . de notat că 
performanţa şcolară a unui elev poate fi slabă în comparaţie cu performanţa medie a 
clasei, dar poate fi mai bună în comparaţie cu rezultatele sale anterioare. Interpretarea 
acestei performanţe ca eşec – cum ar fi sugerat primul tip de comparaţie – poate duce la 
demotivare, în timp de interpretarea performanţei ca succes – având în vedere al 2-lea tip 
de comparaţie – poate determina o stimulare a motivaţiei pentru învăţare. 
 
VI.2.4. MOMENT  AL  AUTOEVALUĂRII, AL  FORMĂRII  CONŞTINŢEI  DE  SINE 
 

Aprecierea obţinută în şcoală este asimilată, interiorizată de elev, devenind reper în 
autoapreciere, în forma imaginii de sine. 
   Notele şcolare reprezintă, de regulă, şi note de inteligenţă; disocierea dintre acestea 
în ochii elevilor se produce abia în clasele mari. Pe de altă parte, aprecierea profesorului 
este însuşită de grupul – clasă şi se răsfrânge în sfera relaţiilor interpersonale, în statutul 
sociometric al elevului. 
 
VI.2.5. FACTOR  DE  REGLARE 
 

Datele verificării şi evaluării constituie un factor de reglare a activităţii: 

• pentru profesor – cum să-şi dozeze materialul, ce trebuie reluat în paşi mai mici, 
evidenţa surselor de eroare etc.. 

• pentru elevi – indiciu în reglarea efortului de învăţare (un reper în dozarea investiţiei 
de timp în viitor, * semnal de alarmă * pentru promovare etc.. , graţie evaluării elevul 
ia act de cerinţele faţă de pregătirea sa şi îşi conturează aspiraţiile proprii; 

• pentru părinţi – o bază de predicţie sau garanţie a reuşitei în viitor, indiciu pentru 
acordarea de sprijin. Presiunea familiei împinge uneori la supramotivare, în timp ce 
teama de eşec a copilului îl face să aspire la * mai puţin * , deci presiunea spre * 
mai mult * are drept efect aspiraţia spre * mai puţin * pentru a evita decepţia. 

 
VI.3.  NOTAREA – COMPONENTĂ  A  EVALUĂRII 

 
Aprecierea randamentului învăţării se exprimă afectiv prin laudă, evidenţiere, 

dojană, sancţionare, admonestare, iar măsurarea ca aspect al evaluării, se exprimă prin 
calificative şi prin note.  

NOTA – este măsura globală a progresului învăţării, este confirmarea printr-un rang 
numeric a aprecierii randamentului învăţării sub aspect cantitativ şi calitativ. Nota este * 
aprecierea sintetică * ce traduce evaluarea performanţelor în învăţământ. 

Prin NOTĂ - se apreciază nivelul la care se află elevul / studentul, progresul pe care 
la făcut, rangul sau locul lui în ierarhia grupului. Acordarea notei se face prin raportarea la 
un etalon de acceptabilitate stabil, de obicei, stabilit de profesor.  

Acordarea notei – se face: 

• în raport cu cerinţele programei, cu obiectivele instruirii; 

• în raport cu capacităţile elevilor; 
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• prin îmbinarea celor două. 
Notarea – se face prin compararea rezultatelor membrilor grupului sau în funcţie de 

capacitatea celui examinat. 
Indiferent de sistemul de notare, cu toate obiecţiile aduse capacităţii de măsurare 

(obiecţii îndreptăţite), notarea este necesară.  
 
Notarea este măsurarea rezultatelor învăţării şi măsurarea eficienţei activităţii didactice.  
 

NOTA – recompensează performanţele învăţării, sancţionează refuzul de a învăţa, 
lipsa de interes, pune în evidenţă incapacitatea de a învăţa. De aceea este necesar să se 
asigure maximum de obiectivitate, examinatul să fie convins că a meritat nota pe care a 
primit-o.  

Nota permite elevului, să se autoaprecieze, să se mobilizeze în a menţine şi a 
progresa. 

 
CALIFICATIVUL – la fel ca nota şcolară exprimă sub formă convenţională, nivelul de 

congruenţă dintre performanţa şcolară şi standardele docimologice, cu deosebirea că în 
acest caz modalitatea de codare nu este cifrică, ci una bazată pe formulări lingvistice de 
genul * foarte bine * , * bine * , satisfăcător * . 

Având în vedere împortanţa evaluării, a aprecierii şi notării, ca şi obiecţiile 
îndreptăţite aduse formelor şi metodelor de evaluare, se impune necesitatea cunoaşterii şi 
respectării cerinţelor de exigenţă corectă: 

• Obiectivitatea este cel mai mult invocată şi recomandată conduitei docimologice a 
examinatorului.  

• Este necesar ca etaloanele reper să fie stabilite şi respectate.  

• Criteriile notării să se stabilească în funcţie de programă şi manuale, în funcţie de 
calitatea predării, de capacitatea elevilor.  

• Criteriile să se respecte în notarea tuturor elevilor / studenţilor de valori apropiate.  

• Aprecierea prin notă să excludă favoritismele şi persecuţiile pe considerente extra 
didactice.  

• Să se comunice şi să se argumenteze nota.  
 

STANDARDELE  DE  PERFORMANŢĂ – sunt criterii de evaluare a realizării de 
către elevi a obiectivelor cadru / de referinţă (competenţe generale / specifice) din 
programele şcolare. Ele indică nivelul de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini, la care au ajuns 
elevii în procesul de învăţare şi sunt folosite ca elemente de diagnoză şi prognoză pentru 
procesul de predare – învăţare – evaluare. 

Standardele de performanţă – asigură conexiunea dintre evaluare şi curriculum. Pe 
baza lor se elaborează nivelurile de performanţă, precum şi itemuri necesare proceselor de 
evaluare. 

Standardele de performanţă sunt enunţuri în măsură să descrie aşteptările şcolii şi 
ale societăţii cu privire la ceea ce elevii urmează să ştie şi să fie capabili să facă la finele 
unui anumit parcurs şcolar. 

Standardele stabilesc atât categorii şi elemente de competenţă cât şi o listă de 
performanţe care dovedesc ceea ce ştie şi este capabil să facă elevul, oferind un sistem 
comun de referinţă pentru şcoala românească, în condiţiile descentralizării acesteia, fără a 
afecta flexibilitatea, creativitatea şi libera iniţiativă a personalului didactic. 
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Pentru o notare mai obiectivă a elevilor pe baza acestor STANDARDE se 
elaborează descriptori de NIVEL : 

• NIVEL  1 pentru NOTELE de: 4 - 5 

• NIVEL  2 pentru NOTELE de: 5 - 6 

• NIVEL  3 pentru NOTELE de: 7 - 8 

• NIVEL  4 pentru NOTELE de: 9 - 10 
 
DESCRIPTORII  DE  PERFORMANŢĂ – sunt realizaţi pe niveluri de performanţă: 

minimă, medie şi superioară. Ei sunt de tip sumativ, elaboraţi pe o perioadă extinsă de 
instruire (semestru, an de studiu, ciclu etc..) şi pentru obiective curriculare cu un grad mai 
mare de generalitate. 

 
VI.4.  NIVELURILE  EVALUĂRII 

 
Evaluarea învăţământului se realizează la 2 niveluri : 

- evaluare de sistem 
- evaluarea procesului de învăţământ ca activitate în instituţii de 

învăţământ 
 
EVALUAREA  DE  SISTEM – se realizează prin componentele lui: 

o Structura învăţământului – cicluri, profiluri, specializări, u parametri: durata, 
articularea ciclurilor, concordanţa profilurilor şi specializărilor cu cerinţele vieţii; 

o Condiţii materiale – concordanţa dotării materiale cu exigenţele instruirii şi cu 
exigenţele integrării sociale; 

o Condiţii juridice – legislaţia învăţământului, dispoziţiile şi regulamentele de 
funcţionare, statutul cadrelor didactice; 

o Finanţarea învăţământului – aprecierea valorii investiţiei financiare pentru 
formarea unui elev prin instituţiile de învăţământ; 

FACTORII procesului de învăţământ sunt: 
o Conţinutul procesului de învăţământ – calitatea planurilor, programelor, 

manualelor; 
o Concepţia psihopedagogică care fundamentează activitatea în învăţământ – 

validarea ei; 
o Personalul învăţământului – personalul didactic, administrativ, ajutător, de 

conducere – calitatea acestuia; 
o Elevii şi studenţii – selecţia, nivelul de maturizare, psihologia, nivelul de 

pregătire; 
o Rezultatele activităţii – după criterii cantitative şi calitative. 

 
EVALUAREA  PROCESULUI  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT – vizează cele 3 componente: 

predare – învăţare – evaluare, sau cele 2 etape: predare – învăţare şi evaluare. 
Componentele procesului de învăţământ supuse evaluării sunt: Obiectivele, factorii 

procesului de învăţământ şi rezultatele. 

• Obiectivele – generale, particulare, specifice ale instruirii şi educaţiei şcolare 
formulate şi realizate prin disciplinele de învăţământ. 

• Factorii procesului de învăţământ.  
o Conţinutul procesului de învăţământ reflectat în planuri şi programe, manuale 
o Metodologia didactică : metodele şi mijloacele de învăţământ – concordanţa 

lor cu specificul disciplinelor, cu capacităţile de învăţare ale elevilor 
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o Organizarea activităţii procesului de învăţământ, orarul, formele de realizare 
a instruirii 

o Personalul didactic – nivelul pregătirii de specialitate, competenţa 
psihopedagogică, deontologia profesională 

o Elevii şi studenţii – nivelul de pregătire, nivelul de maturizare psihologică, 
motivaţia învăţării 

o Relaţiile interpersonale – relaţiile dintre membrii corpului profesoral, relaţiile 
dintre conducere şi personal, relaţiile profesor – elev. 

• Rezultatele – cantitative şi calitative din interiorul şi din exteriorul sistemului. 
 

VI.5. CONŢINUTUL  ŞI  STRATEGIA  EVALUĂRII  PROCESULUI  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

În procesul de învăţământ, actul de comunicare profesor – elev are drept consecinţă 
dobândirea comportamentului învăţat exprimat printr-un ansamblu de rezultate, numit după 
unii specialişti, randamentul şcolar, randament al învăţării.  

Rezultatele sau performanţele învăţării se exprimă în volumul şi calitatea 
cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor în calităţile capacităţilor intelectuale, afectiv – 
motivaţionale 

Procesul de învăţământ ca ansamblu structurat al acţiunilor organizate şi planificate 
sistematic, se desfăşoară pe baza documentelor: planuri, programe.  

Procesul de învăţământ ca proces de cunoaştere bilateral, informativ – formativ, 
instructiv – educativ cuprinde 2 etape: 

▪ etapa de predare – învăţare 
▪ etapa de evaluare 

Calitatea procesului de învăţământ depinde de corelarea celor 2 etape: 

• ETAPA  DE  PREDARE – ÎNVĂŢARE – cuprinde proiectarea sau concentrarea 
activităţii didactice (lecţii, curs, seminar, laborator, instruire practică etc) şi realizarea în 
fapt a acesteia pe baza scopurilor şi obiectivelor. Activitatea didactică implică 
respectarea cerinţelor, principiilor, folosirea unei metodologii adecvate, alegerea tipului 
şi variantei corespunzătoare formei de organizare a instruirii, a mijloacelor de 
învăţământ, selecţia şi prezentarea conţinuturilor schematizat, procesul de învăţământ 
este comandă – transmitere – execuţie. 

• ETAPA  EVALUĂRII – ansamblul transformărilor comportamentului învăţării, constituind 
randamentul învăţării, rezultatele sau performanţele învăţării. Acestea sunt constatate, 
constatate şi apreciate în cea de a 2-a etapă aceea a evaluării. 

 
VI.6.  FORME  ŞI  METODE  DE  EVALUARE 

 
Sistemul de evaluare din învăţământ vizează: 

• evaluarea activităţii de predare – învăţare, a strategiilor didactice şi a metodelor de 
învăţământ; 

• evaluarea nivelului structurilor psihice ale elevilor (cognitive, operaţionale, 
psihomotrice, atitudinal – valorice ); 

• evaluarea performanţelor profesionale; 

• evaluarea întregului sistem de învăţământ; 

• informarea elevilor, a părinţilor şi a societăţii cu privire la rezultatele obţinute şi 
asupra cauzelor nerealizării obiectivelor curriculare propuse; 

• diversificarea metodelor şi a tehnicilor de evaluare, prin utilizarea unor procedee 
alternative. 
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VI.6.1. FORME  DE  EVALUARE  
 

Creşterea eficienţei procesului de predare – învăţare presupune o mai bună 
integrare a actului de evaluare în desfăşurarea activităţii didactice prin: 

• verificarea şi evaluarea sistematică a tuturor elevilor, pe cât posibil după fiecare 
capitol; 

• prin raportarea la obiectivele cadru / de referinţă (componente specifice / derivate) şi 
operaţionale ale acesteia; 

• verificarea eficienţei programului de instruire şi corelarea mediilor din cataloage cu 
rezultatele obţinute de elevi la probele externe (examene, concursuri, olimpiade 
etc..). 

 
După modul de integrare a verificării şi evaluării în procesul de învăţământ distingem 3 

forme de evaluare mai împortante: 

• Evaluarea iniţială: - se realizează ori de câte ori, profesorul preia pentru prima dată 
un colectiv de elevi. Evaluarea are ca obiectiv diagnosticarea nivelului de pregătire 
la începutul anului, la începutul predării unei discipline, pentru a cunoaşte de unde 
se porneşte, ce mai trebuie perfecţionat. Ceea mai simplă modalitate de a o realiza 
este testul.  

Testul de evaluare iniţială trebuie să conţină astfel de itemi încât răspunsurile 
elevilor, să-l edifice pe profesor dacă aceştia stăpânesc sau nu anumite cunoştinţe 
şi deprinderi strict necesare continuării instruirii. Sunt recomandabile răspunsurile de 
tip eseu şi rezolvările de probleme.  

După aplicare şi corectare, profesorul face inventarul lacunelor şi al greşelilor 
tipice, pe baza cărora realizează o primă grupare a elevilor din clasă în vederea 
diferenţierii şi individualizării instruirii. Pe parcurs în funcţie de evoluţia fiecărui elev, 
situaţia se poate schimba, elevii regrupându-se corespunzător. 

• Evaluarea sumativă (cumulativă): Este evaluarea tradiţională, efectuată de 
cadrele didactice, periodic, prin verificări de sondaj şi globale, la încheierea unui 
semestru sau an şcolar. Întrucât nu este o evaluare ritmică, notele nu reflectă, de 
multe ori, adevăratul nivel de performanţe al elevilor şi ca urmare nu are un caracter 
stimulativ şi nu oferă suficiente date asupra eficienţei programului de instruire.  

Evaluarea sumativă (cumulativă, finală, de încheiere, de bilanţ) are ca 
obiectiv verificarea structurii în sisteme informaţionale a capacităţii de sinteză privind 
cunoaşterea întregii materii de studiu. Ea trebuie să furnizeze informaţii relevante 
despre nivelul pregătirii elevilor (raportat la cerinţele programelor şcolare). 

La evaluarea sumativă elevul trebuie să ştie lucrurile esenţiale din materia 
parcursă, să ştie să se folosească de ele în diverse situaţii, deci să ştie să utilizeze 
cunoştinţele învăţate în practică. Cele mai răspândite forme de evaluare sumativă 
sunt. Lucrările scrise semestriale (tezele), examenele de capacitate, de bacalaureat, 
de absolvire.. 

• Evaluarea continuă (formativă): - se desfăşoară pe tot parcursul programului de 
instruire în cadrul lecţiilor şi la încheierea unui capitol, acoperind întregul conţinut, 
conform programului. Elevii fiind verificaţi din toată materia şi obţinând permanent 
informaţii cu privire la eficienţa programului său de instruire, profesorul poate să 
întreprindă la timp măsurile necesare prevenirii unor insuccese şcolare şi să 
perfecţioneze metodele de predare – învăţare.  

Acest tip de evaluare ritmică, pe baza unui feed back continuu, care 
generează relaţii de cooperare între profesor şi elevi, oferă elevilor informaţii cu 
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privire la eficienţa metodelor de învăţământ folosite şi creează posibilitatea 
ameliorării continue a procesului de învăţământ. 

Evaluarea continuă are ca obiectiv asigurarea pregătirii sistematice, continue, 
pentru realizarea feed back – ului, nu se programează, nu se anunţă dinainte, 
învăţarea zilnică este o îndatorire a elevilor. Evaluarea continuă este un fel de 
barometru pentru profesori şi elevi, deoarece indică pe tot parcursul instruirii, unde 
se situează rezultatele parţiale faţă de cele finale, proiectate. 

 
VI.6.2. METODE  DE  EVALUARE 
 

Sistemul metodologic al verificării randamentului şcolar este constituit din mai multe 
metode şi tehnici : observarea curentă a modului cum învaţă elevul (mecanic, logic, creativ, 
ritmic, în salturi), probele orale, scrise, practice, analiza unor referate sau creaţii personale, 
teste de cunoştinţe şi deprinderi, portofolii, proiecte etc.. 

Folosirea echilibrată a strategiilor de evaluare impune diversificarea tehnicilor şi a 
instrumentelor de evaluare. Astfel, metodele pot fi: 

a) METODE  TRADIŢIONALE:  
▪ probe orale 
▪ probe scrise 
▪ probe practice 

b) METODE  ALTERNATIVE:  
▪ observarea sistematică în timpul rezolvării sarcinii; 
▪ investigaţia 
▪ proiectul 
▪ portofoliul 
▪ autoevaluarea 

 
a) METODELE  TRADIŢIONALE.  

 
Nu reprezintă ceva vechi, perimat. Ele rămân metodele de evaluare cele mai des 

utilizate, cu condiţia de a asigura calitatea corespunzătoare a instrumentelor şi echilibrul 
între probele scrise, orale şi practice. 

 

• PROBELE  ORALE.  
 

Chestionarea orală este frecvent folosită de profesori şi are avantajul că favorizează 
dialogul, elevul având posibilitatea să-şi justifice răspunsul, să participe la confruntarea de 
idei şi opinii în cadrul clasei. În acelaşi timp, profesorul, prin feed – back, poate corecta sau 
completa răspunsul elevului, ajutându-l să-şi dea seama cât ştie şi cum a învăţat, 
direcţionându-i, dacă este cazul, expunerea. 

Cu toate aceste avantaje, chestionarea orală are şi numeroase limite: 
➢ întrebările nu pot avea acelaşi grad de dificultate; 
➢ unii elevi sunt mai emotivi şi * se blochează * mai ales atunci când sunt ironizaţi de 

profesor sau de colegii lor; 
➢ timpul nu permite o verificare completă privind conţinutul predat; 
➢ comportamentul profesorului manifestat prin nerăbdare, indulgenţă sau exigenţă 

exagerată, poate determina caracterul subiectiv al notării. 
 
Pentru a înlătura unele dintre aceste limite – se impun câteva cerinţe: 
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➢ întrebările să fie centrate pe obiectivele operaţionale, vizând conţinutul esenţial, 

formarea priceperilor, a deprinderilor, abilităţilor, capacităţilor intelectuale, atitudinilor 
şi a altor performanţe prevăzute în programele şcolare; 

➢ să fie precis determinate, înlăturând inexactitatea, complexitatea, ambiguitatea, 
caracterul sugestiv şi conservatorismul, obligându-l pe elev să reproducă exact 
ideile profesorului, 

➢ întrebarea să fie adresată întregii clase, apoi este numit un elev să răspundă şi nu 
va fi întrerupt decât dacă nu este în subiect, sau face greşeli grave; 

➢ întrebările să fie corect formulate şi la obiect, să aibă o înlănţuire logică, să vizeze 
cunoştinţe esenţiale, nivelul de înţelegere şi capacitatea elevului de a opera cu ele 
pe plan mintal şi practic aplicativ; 

➢ întrebările să solicite gândirea independentă, inteligenţa şi creativitatea elevului; 
➢ profesorul să creeze în clasă o atmosferă destinsă, fără critici, de acceptare 

reciprocă; 
➢ răspunsurile să fie notate cât se poate de obiectiv. 

 

• PROBELE  SCRISE 
 

Probele scrise sunt utilizate sub forma unor lucrări de scurtă durată, lucrări cu durata 
de 1 sau 2 ore.  

Probele scrise – sunt preferate de mulţi elevi şi profesori pentru că: 
➢ Asigură un grad mai mare de obiectivitate la notare; 
➢ Oferă elevilor mai emotivi, sau celor care gândesc mai lent, posibilitatea de a 

prezenta toate cunoştinţele ; 
➢ Asigură evaluarea unui număr mai mare de elevi într-un timp scurt; 
➢ Întrebările au acelaşi grad de dificultate pentru toţi elevii şi verifică acelaşi conţinut; 
➢ Favorizează realizarea comparării rezultatelor 

Folosind această metodă vom avea în vedere şi limitele ei : 
➢ Profesorul nu poate corecta pe loc erori ale elevului şi nici greşelile de exprimare; 
➢ Elevii nu mai pot fi direcţionaţi prin întrebări dacă fac unele confuzii, sau când 

conţinutul esenţial nu este complet acoperit prin răspunsuri. Atunci creşte 
posibilitatea apariţiei erorilor de notare. 

 
Ca şi în cazul evaluării orale, pentru evaluarea scrisă, este necesar să se 

stabilească unele criterii de apreciere. 
DUMITRU MUSTER – propune următoarea repartizare a punctelor din scara de 

notare: 10 – 1 
I. Pentru fondul lucrării: 

a) satisfăcător cerinţelor de conţinut:   ( 0 – 6 ) puncte 
b) prezentarea conţinutului:     ( 0 – 1 ) punct 

     II. Pentru forma lucrării: 
  c) stil şi ortografie:      ( 1 – 11/2 ) puncte 
  d) prezentarea grafică:      ( 0 – 1/2 ) puncte 
     III. Pentru factorul personal: 

e) caracter excepţional, impresie, 
    originalitate, sensibilitate     ( 0 – 1 ) punct 
         ……………………………. 

TOTAL. ( 0 – 10 ) puncte 
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Simplificând lucrurile, pentru probele scrise care au (1 – 2) subiecte de tratat, se 
poate folosi următoarea schemă de evaluare şi notare: 

 
I. Satisfacerea cerinţelor de conţinut:  ( 0 – 6 ) puncte 

 II. Organizarea conţinutului:   ( 0 – 1 ) punct 
 III. Forma lucrării:     ( 0 – 1 ) punct 
 IV. Factor personal de creativitate:  ( 0 – 1 ) punct 
        ……………….. 

TOTAL:  9 puncte  
 

• PROBELE  PRACTICE 
 

Probele practice permit profesorilor să constate la ce nivel şi-au format şi dezvoltat 
elevii anumite deprinderi practice, capacitatea de a face (nu doar de a şti ). Şi această 
metodă se realizează printr-o mare varietate de forme, în funcţie de specificul obiectului de 
studiu. 
 

b)  METODE  ALTERNATIVE  DE  EVALUARE.  
 

• OBSERVAREA  SISTEMATICĂ  A  ELEVILOR 
 

Poate fi făcută pentru a evalua performanţele elevilor dar mai ales pentru a evalua 
comportamente afectiv – atitudinale. Caracteristicile ce pot fi evaluate sunt: 

o Concepte şi capacităţi: 
▪ Organizarea şi interpretarea datelor 
▪ Selectarea şi organizarea corespunzătoare a instrumentelor de lucru 
▪ Descrierea şi generalizarea unor procedee, tehnici, relaţii 
▪ Utilizarea materialelor auxiliare pentru a demonstra ceva 
▪ Identificarea relaţiilor 
▪ Utilizarea calculatorului în situaţii corespunzătoare 

o Atitudinea elevilor faţă de sarcina dată:  
▪ Concentrarea asupra sarcinii de rezolvat 
▪ Implicarea activă în rezolvarea sarcinii 
▪ Punerea unor întrebări pertinente profesorului 
▪ Completarea / îndeplinirea sarcinii 
▪ Revizuirea metodelor utilizate şi a rezultatelor 

o Comunicarea:  
▪ Discutarea sarcinii cu profesorul în vederea înţelegerii acesteia.  

 
În timpul activităţilor de formare se poate utiliza şi o astfel de tehnică, care comportă 3 

instrumente:  
- fişa de evaluare 
- scara de clasificare 
- lista de control 

Aceste instrumente se utilizează atât pentru evaluarea procesului cât şi a produsului 
realizat de cursanţi. 
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• FIŞA  DE  EVALUARE – în această fişă se înregistrează date factuale despre 
evenimentele cele mai împortante observate de profesor. Se recomandă limitarea 
observării la doar câteva comportamente.  

 
Exemplu:  
 
➢ Disciplina …………………. 
➢ Clasa / Grupa ……………. 
➢ Elevul evaluat ……………………………………. 
➢ Data ……………………………………………… 
➢ Evenimentul ……………………………………... 
➢ Înterpretarea evenimentului ……………………. 

 

• SCARA  DE  CLASIFICARE - indică profesorului, gradul în care o anumită 
caracteristică este prezentă sau frecvenţa cu care apare un comportament. 
Exemplu:  

I. În ce măsură elevul a participat la discuţii ? 

• Niciodată 

• Rar 

• Ocazional 

• Frecvent 

• Întotdeauna 
II. În ce măsură comentariile au fost la subiect ? 

• Niciodată 

• Rar 

• Ocazional 

• Frecvent 

• Întotdeauna 
 

• LISTA  DE  CONTROL / VERIFICARE – reprezintă o metodă de evaluare prin care 
profesorul înregistrează doar prezenţa sau absenţa unei caracteristici sau acţiuni. 
Exemplu: 

  

 
Atitudinea faţă de sarcina de lucru a elevului 

 

 
DA 

 
NU 

A urmat instrucţiunile   

A cerut ajutor   

A cooperat cu ceilalţi   

A aşteptat să-i vină rândul pentru a utiliza materialele   

A împărţit materialele cu ceilalţi   

A încercat activităţi noi   

A dus activitatea până la capăt   

A pus echipamentele la locul lor după utilizare   

A făcut curat la locul de muncă 
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• INVESTIGAŢIA 
 

Elevul primeşte o sarcină de lucru şi instrucţiuni precise de realizare a ei. Sarcina de 
lucru poate fi individuală sau de grup. El / ei trebuie să o înţeleagă şi să o realizeze 
demonstrând o gamă largă de cunoştinţe şi capacităţi:   

➢ Înţelegerea şi clarificarea sarcinilor 
➢ Aflarea procedeelor pentru găsirea de informaţii 
➢ Colectarea şi organizarea datelor sau informaţiilor necesare 
➢ Formularea şi testarea ipotezelor de lucru 
➢ Schimbarea planului de lucru sau colectarea altor date dacă este necesar 
➢ Scrierea unui scurt raport privind rezultatele investigaţiei 
➢ Creativitate şi iniţiativă 
➢ Participarea în cadrul grupului 
➢ Cooperare şi prelucrarea conducerii / iniţiativei în cadrul grupului 
➢ Persistenţă 
➢ Flexibilitate şi deschidere către idei noi 
➢ Dorinţa de generalizare 
 

• PROIECTUL 
 

Este o activitate care începe în clasă/cabinet, prin definirea obiectivelor proiectului şi 
înţelegerea sarcinilor de lucru din cadrul acesteia - eventual începe şi rezolvarea lor 
parţială, - se continuă acasă - între timp fiind posibile consultări permanente între elevi şi 
profesor şi se încheie tot în clasă, prin prezentarea în faţa colegilor a unui scurt raport sau  
chiar a produsului realizat. 

Proiectul poate fi individual sau de grup. Titlul / subiectul va fi ales de profesor sau 
de elevi. 

 
Criterii de alegere a proiectului: 
Elevii trebuie: 

➢ să aibă un anumit interes pentru subiectul respectiv; 
➢ să cunoască dinainte unde îşi pot găsi resursele materiale; 
➢ să fie nerăbdători în a crea un produs de care să fie mândri; 
➢ să nu aleagă subiectul din cărţi vechi  

Pentru a stabili strategia de evaluare a proiectului – profesorul trebuie să clarifice 
împreună cu elevii următoarele aspecte: 

• se va evalua procesul, produsul sau amândouă ? 

• care va fi rolul profesorului: tutore, evaluator continuu, evaluator doar la sfârşitul 
proiectului ? 

• care este politica resurselor materiale necesare ? Le va oferi profesorul sau – ca 
parte a sarcinii – elevii trebuie să le procure / realizeze în consecinţă, acestea 
vor fi evaluate ? 

• vor fi anumite activităţi intermediare, raportate intermediar ? 

• se dă un anumit format pentru prezentare ? 

• se prescriu standarde pentru prezentarea produsului ? 
 
Capacităţile / competenţele - care se evaluează în timpul realizării proiectului: 

➢ metodele de lucru; 
➢ utilizarea corespunzătoare a bibliografiei; 
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➢ utilizarea corespunzătoare a materialelor şi a echipamentului; 
➢ corectitudinea / acurateţea tehnică; 
➢ generalizarea problemei; 
➢ organizarea ideilor şi materialelor într-un raport; 
➢ calitatea prezentării; 
➢ acurateţea cifrelor / desenelor etc… 

 

• PORTOFOLIUL 
 

Ca metodă de evaluare longitudinală a performanţelor elevilor este mai puţin 
cunoscută şi utilizată în ţara noastră. Învăţământul alternativ propune utilizarea 
portofoliului, în special cu rol de colectare a produselor activităţii elevilor, deşi nu se 
exploatează încă pe deplin valoarea evaluativă a acestei metode. 
 
 CE  ESTE  ÎN  FOND  PORTOFOLIUL ? 

Portofoliul este o colecţie formată din produse ale activităţii de învăţare a elevului. 
Produsele incluse sunt selectate de elevul însuşi şi sunt însoţite de reflecţiile sale 
personale asupra lor, astfel încât să contureze cât mai bine performanţa sa prezentă în 
domeniul care face obiectul de studiu al portofoliului. 
  Elementul esenţial al acestei metode este implicarea activă a elevului în crearea, 
colectarea şi selectarea produselor care satisfac scopul portofoliului. Acest fapt conferă 
portofoliului o împortantă valoare instructivă, pe lângă valenţa sa evaluativă; elevii învaţă 
despre ei înşişi în procesul întocmirii portofoliului şi a reflectării asupra produselor propriei 
învăţări, iar profesorii / învăţătorii pot afla o serie de aspecte relevante pentru evoluţia 
copiilor care de altfel ar fi fost trecute cu vederea. 
 
 CE  SE  EVALUEAZĂ  ŞI  CUM  SE  OBŢIN  INFORMAŢIILE  PE  BAZA  
PORTOFOLIULUI ? 
 Există mai multe modalităţi de evaluare a portofoliului. 
 Putem evalua: 

• fiecare element în parte, utilizând metodele obişnuite de evaluare 

• nivelul de competenţă al elevului, prin raportarea produselor sale la scopul propus 

• progresul realizat pe parcursul colectării produselor 
Aceste metode pot fi combinate. Putem, spre exemplu, să evaluăm atât nivelul atins, 

cât şi dezvoltarea pe parcursul perioadei respective. 
  Pentru ca un portofoliu să fie eficient, sunt esenţiale: 

• un număr mic de piese (6; 8 până la 12); dacă portofoliul conţine un număr foarte 
mare de piese este îngreunată selecţia produselor relevante de cele nerelevante 

• precizarea corectă şi asimilarea de către elev a scopului pe care îl are alcătuirea 
portofoliului 

• reflecţiile personale care însoţesc produsele incluse în portofoliu şi care pot 
organiza întreaga informaţie conţinută în portofoliu. 
Scopul pentru realizarea unor portofolii poate fi: 

• pentru a demonstra procesul de dezvoltare al unei competenţe de a lungul timpului 

• a crea o colecţie de produce personale împortante 

• a furniza informaţii pentru evaluarea întregii clase 

• a realiza o colecţie cu produse care să demonstreze pregătirea pentru trecerea la 
un nivel de învăţare superior 
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Există prin urmare mai multe tipuri de portofolii: 
➢ PORTOFOLII  DE  CELEBRARE ( sărbătorire) 
➢ PORTOFOLII  DE  DEZVOLTARE 
➢ PORTOFOLII  DE  COMPETENŢĂ 

 

• PORTOFOLIILE  DE  CELEBRARE – se întroduc pentru clasele primare. Acestea 
nu au intenţia de evaluare propriu – zisă, decât în sens foarte larg – demonstrează 
participarea elevilor la învăţare, la realizarea portofoliului, însă deschid apetitul 
pentru realizarea unor astfel de colecţii; 

• PORTOFOLIILE  DE  DEZVOLTARE – invită efectiv la evaluare, întrucât au ca scop 
studiul dezvoltării unei competenţe. Ele sunt cu atât mai eficiente cu cât specifică 
mai precis competenţa vizată (ex: competenţa de exprimare logică în scris); 

• PORTOFOLIILE  DE  COMPETENŢĂ – demonstrează nivelul de dezvoltare al unei 
abilităţi (ex: realizarea unei reviste şcolare). Portofoliul care să demonstreze 
competenţa de scris a elevului şi capacitatea sa de analiză critică a unui text poate fi 
o metodă eficientă de selecţie şi un moment foarte instructiv pentru cei care 
concurează pe aceste * posturi * . 

 

• TESTELE  DE  EVALUARE  
 

Testele de evaluare – sunt prezente ca modalităţi de verificare în toate tipurile de 
evaluare. 

 TESTELE – sunt probe obiective de apreciere, de natură analitico – sintetică, prin 
care se evaluează randamentul şcolar: raportul dintre performanţele realizate de elev şi 
nivelul performanţelor standard acceptate de profesor.  

TESTELE – pot fi: 
a) după natura trăsăturilor măsurate : 

➢ de aptitudini 
➢ de abilitate 
➢ de capacitate 
➢ de realizare 

b) după modul de măsurare a unei trăsături: 
➢ individuale 
➢ de grup  
➢ de putere 
➢ de viteză 
➢ obiective 
➢ subiective 

c) după utilizare: 
➢ de clasificare 
➢ de plasare 
➢ de selecţie 

d) după natura randamentului pus în evidenţă: 
➢ de cunoştinţe 
➢ de nivel 

e) după finalitate: 
➢ de maturitate 
➢ de randament global 

f) după etapa aplicării: 



 

 

89 

89 

➢ iniţiale (pre – test ) 
➢ formative ( de progres ) 
➢ sumative ( post – test ) 

g) după obiectivele urmărite:  
➢ de prognoză 
➢ de diagnoză 

 
TESTELE  DE  CUNOŞTINŢE – sunt cele mai răspândite. Aceste teste ar putea fi 

alcătuite prin combinarea mai multor tehnici de testare – în funcţie de nivelele domeniului 
cognitiv care se doresc a fi relevate. 

Dintre tehnicile de testare – se pot alege: 
➢ tehnica răspunsului scurt 
➢ tehnica alegerii duale 
➢ tehnica perechilor 
➢ tehnica alegerii multiple 
➢ tehnica răspunsului deschis (răspuns restricţionat, extins). 

Testele scrise – sunt alcătuite din ITEMI – care în sens restrâns reprezintă 
elemente componente ale unui instrument de evaluare şi pot fi: simple întrebări, un enunţ 
urmat de o întrebare, exerciţii, probleme, întrebări structurate, eseuri. În sens larg ITEMII 
conţin, pe lângă elementele de mai sus şi tipul de răspuns aşteptat. 

 Deci: ITEM = întrebare + răspuns aşteptat 
În construirea ITEMILOR – se parcurg următoarele etape: 

▪ precizarea disciplinei de studiu, a clasei şi a capitolului; 
▪ definirea obiectivului pe care itemul îl măsoară; 
▪ formularea enunţului itemului; 
▪ schema de notare (pentru itemii semiobiectivi şi cu răspuns deschis), 
▪ observaţii. 

 
Din punct de vedere al tipului de răspuns aşteptat şi al gradului de obiectivitate a 

notării – ITEMII se împart în:  
 
1) ITEMI  OBIECTIVI:  

➢ itemi tip pereche 
➢ itemi cu alegere duală 
➢ itemi cu alegere multiplă 

2) IEMI  SEMIOBIECTIVI: 
➢ itemi cu răspuns scurt 
➢ itemi – întrebări structurate 

3) ITEMI  CU  RĂSPUNS  DESCHIS: 
➢ itemi tip rezolvare de probleme 
➢ eseu structurat 
➢ eseu nestructurat 
 

ITEMII  OBIECTIVI 
 

• reprezintă componente ale testelor de progres, în special ale celor standardizate; 

• au obiectivitate ridicată în măsurarea / evaluarea rezultatelor învăţării; 

• nu necesită scheme de notare detaliate; punctajul se acordă sau nu în funcţie de 
marcarea răspunsului corect. 
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ITEMI CU ALEGERE DUALĂ 
 

Solicită elevului să selecteze unul din 2 (sau mai multe ) răspunsuri posibile:  
➢ Adevărat / fals 
➢ Corect / Incorect 
➢ Da / Nu 
➢ Acord / Dezacord 
➢ General / particular 
➢ Mai mare / mai mic etc… 

 
Itemii cu alegere duală – pot fi utilizate pentru: 

▪ recunoaşterea unor termeni, date fuctuale, principii; 
▪ diferenţierea între enunţuri factuale sau de opinie; 
▪ identificarea relaţiilor de tip cauză – efect 

 
ITEMI DE TIP PERECHE 

 
Solicită din partea elevilor stabilirea unor corespondenţe / asociaţii între cuvinte, 

propoziţii, fraze, litere sau alte categorii de simboluri – dispuse pe 2 coloane.  
Elementele din prima coloană – se numesc premise, iar cele din a-2-a coloană 

reprezintă răspunsurile. Criteriul sau criteriile pe baza cărora se stabileşte răspunsul 
corect – sunt enunţate / explicate în instrucţiuni care preced cele 2 coloane. 

 
ITEMI CU ALEGERE MULTIPLĂ 

 
Presupune existenţa unei premise (enunţ) şi a unei liste de alternative (soluţii 

posibile). Elevul trebuie să aleagă un singur răspuns corect sau cea mai bună alternativă, 
celelalte răspunsuri se numesc distractori. 
  Itemii cu alegere multiplă se folosesc pentru: 

• măsurarea rezultatelor învăţării de nivel taxonomic inferior, măsurarea cunoştinţelor 
acumulate de elevi: 

➢ cunoaşterea terminologiei; 
➢ cunoaşterea elementelor / faptelor ştiinţifice; 
➢ cunoaşterea principiilor; 
➢ cunoaşterea metodelor şi principiilor. 

• măsurarea rezultatelor de nivel superior (înţelegere, aplicare) : 
➢ abilitatea de a identifica aplicaţii ale faptelor, principiilor; 
➢ abilitatea de a înterpreta relaţia cauză – efect 

 
ITEMII  SEMIOBIECTIVI 
 
Principala caracteristică a itemilor semiobiectivi – constă în faptul că elevul este pus 

în situaţia de a-şi construi răspunsurile şi nu de a-l alege. 
 Avantaje: 

➢ permit evaluatorului să identifice natura / tipul greşelilor elevilor, în scop 
diagnostic; 

➢ testează o gamă largă de capacităţi intelectuale, cu un nivel de dificultate şi 
de complexitate variabil. 

 



 

 

91 

91 

ITEMI CU RĂSPUNS SCURT ( ITEMI DE COMPLETARE) 
  

Cele 2 categorii de itemi – diferă prin forma de prezentare a cerinţei / întrebării / 
problemei şi uneori prin dimensiunea răspunsului cerut.  

Pentru itemii cu răspuns scurt – elevii trebuie să formuleze răspunsul sub forma unei 
propoziţii, fraze, cuvânt, simbol – în timp ce itemii de completare  solicită de obicei drept 
răspuns 1 sau 2 cuvinte care să se încadreze în contextul suport dorit. 

Modalităţi de utilizare: 

• se dă elevului o definiţie şi i se cere să scrie numele conceptului definit; 

• se dă un concept şi se cere să-l definească; 

• se dă un concept şi se cere să enumere caracteristicile sale; 

• se cere să adauge cuvântul sau cuvintele care lipsesc ; 

• se dă un text incomplet şi se cere să scrie întroducerea sau finalul; 

• se prezintă diagrame, hărţi, grafice şi se cere să completeze diferite părţi ale 
acestora. 

 
ÎNTREBĂRI  STRUCTURATE  

 
O întrebare structurată – este formată din mai multe subântrebări de tip obiectiv, 

semiobiectiv legate între ele printr-un element comun.  
Modul de prezentare al unei întrebări structurate include: 

➢ un material / stimul 
➢ subântrebări 
➢ date suplimentare 
➢ alte subântrebări 

 
ITEMI  SUBIECTIVI 
 

REZOLVĂRI  DE  PROBLEME 
 
Rezolvarea de probleme sau rezolvarea unei situaţii – problemă are ca scop 

dezvoltarea capacităţii, a gândirii divergente, a imaginaţiei, a capacităţii de a reformula o 
problemă 

Etapele urmărite în rezolvarea de probleme: 

• înţelegerea problemei 

• obţinerea informaţiilor necesare rezolvării problemei 

• formularea şi testarea ipotezelor 

• descrierea / explorarea metodei de rezolvare 

• discutarea rezultatelor obţinute 

• posibilitatea de generalizare şi transfer a tehnicilor de rezolvare. 
 

ITEMI DE TIP ESEU 
 
Eseul – permite evaluarea globală a unei sarcini de lucru din perspectiva unui 

obiectiv care nu poate fi evaluat eficient, valid şi fidel cu ajutorul unor itemi obiectivi sau 
subiectivi. Acest tip de item pune în valoare abilitatea de a evoca, organiza şi integra, 
abilitatea de exprimare personală în scris, precum şi abilitatea de a realiza înterpretarea şi 
aplicarea datelor. 
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După tipul răspunsului aşteptat – itemii de tip eseu  pot fi: 
➢ eseu structurat sau semistructurat – în care, cu ajutorul unor indicii, sugestii, 

cerinţe, răspunsul aşteptat este ordonat şi orientat; 
➢ eseu nestructurat 8liber) – care valorifică gândirea / scrierea creativă, 

imaginaţia, originalitatea, creativitatea, inventivitatea. 
 
EXEMPLE : 

 
 

ITEMI  OBIECTIVI 
 
 

a) Itemi obiectivi de  tip pereche 
 

Uneşte printr-o linie – fiecare cuvânt din coloana A cu litera corespunzătoare din 
coloana B: 

       Coloana: A   Coloana : B 
    

- ÎNTINDERE    a     
   - COMPRESIUNE    b   

- FORFECARE    c 
- ÎNCOVOIERE    d 
- RĂSUCIRE     e 

         f 
 

b) Itemi cu alegere duală 
  

Citeşte cu atenţie şi încercuieşte litera A – dacă afirmaţia este adevărată sau litera F 
dacă afirmaţia este falsă.  

 
 
Cea mai mare suprafaţă de pământ cultivată cu grâu este Câmpia Română.  

   A    F  
 
c) Itemi cu alegere multiplă : 

 
1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect: 

Cubul are feţele în formă de: 
a. pătrat 
b. dreptunghi 
c. triunghi 
d. romb 

  
    2. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect pentru afirmaţiile de mai jos. 

Unitatea de măsură în SI pentru MOMENTUL  FORŢEI este: 
a. W.m 
b. Kg . m / s2 
c. J 
d. N . m 
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ITEMI  SEMIOBIECTIVI 
 

a) Itemi cu răspuns scurt (de completare )  
 

1.Denumiţi 3 măsuri constructive suplimentare luate împotriva deşurubării: 
2. Explicaţi noţiunea de HIGROSCOPICITATE: 
3. Semănatul este lucrarea prin care …………… plantelor se întroduc în sol pentru ca 
    acestea să …………. 
 

b) Întrebări structurate 
 
1.Descrieţi modul de servire a muşchiului de porc împănat (având în vedere preluarea 
preparatului, servirea acestuia, activităţi specifice ) 
……………………………………………………………….…………………………. 
 
 
 

ITEMI  TIP  ESEU  
 

1. Alcătuiţi un eseu cu tema * DIGESTIA  GLUCIDELOR * după următorul plan. 
 

a) Definiţia digestiei 
b) Enumerarea acelor componente ale aparatului digestiv cu sucurile digestive 

şi enzimele corespunzătoare 
c) Prezentarea mecanismului absorbţiei intestinale 

 
 
 

REZOLVARE DE PROBLEME  
 

Având la dispoziţie elementele componente ale unui circuit electric simbolizate şi 
marcate astfel:  
 
 +  -         
 
 
 
Se cere: 

 
Realizaţi schema electrică a unui circuit de măsurare a puterii electrice active, 

varianta aval, având la dispoziţie elementele de circuit – mai sus prezentate. 
  
 
 
 
 
 
 
 

A V R 
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CAPITOLUL  VII 
 

PROIECTAREA  ACTIVITĂŢII  DIDACTICE 
 
 

VII.1. SISTEMUL  FORMELOR  DE  ORGANIZARE  A  ACTIVITĂŢII  EDUCAŢIONALE 
 

VII.1.1. SCURT  ISTORIC  
 

Sistemul complex al formelor de organizare a activităţii educaţionale cuprinde 
ansamblul modalităţilor specifice de realizare a activităţii didactice a binomului profesor – 
elev în diferite contexte educaţionale: în sala de clasă sau în afara ei, în şcoală sau în 
afara şcolii, pe grupe, individual sau combinat etc. , în conformitate cu obiectivele instructiv  
educative prestabilite. 
 Acest sistem, respectiv tipurile de colaborare dintre profesor şi elevi s-au constituit şi 
validat în practica instruirii în timp, după o perioadă în care grupul de elevi cu care se lucra 
era eterogen atât din punct de vedere al nivelului de pregătire şi al posibilităţilor 
intelectuale, cât şi din punctul de vedere al vârstei biologice, iar ziua şcolară nu era 
reglementată sau structurată în vreun fel. 
 Cu timpul, cea mai frecventă modalitate de realizare a activităţii de predare şi 
învăţare a devenit organizarea pe clase şi lecţii, care, într-o anumită accepţie, a fost 
întâlnită în practica instruirii şi în antichitate. Ea a fost fundamentată teoretic de pe poziţii şi 
într-o perspectivă relativ ştiinţifică în sec al XVII – lea prin contribuţia decisivă a 
pedagogului ceh JAN  COMENIUS (1592 – 1670). Acesta a avut meritul de a fi observat că 
pentru mărirea randamentului activităţii instructiv educative, este necesar să fie distribuiţi în 
clase după vârstă şi pregătire, fiecare clasă să parcurgă, în decursul unui an, o anumită 
programă repartizată pe luni şi zile, iar fiecare lecţie să fie un tot unitar, subordonat unui 
scop bine determinat. 
 Astfel, Comenius a ajuns la ideea asocierii conceptului de * lecţie * şcolară celui de * 
clasă * de elevi şi a susţinut necesitatea legării lecţiei de activitatea comună a unei întregi 
clase / grupe de elevi. Fundamentând relaţia * lecţie – clasă * şi analizând legăturile care 
se stabilesc între conţinutul, structura, programarea activităţii didactice şi timpul destinat 
înfăptuirii ei, Comenius a fundamentat sistemul de organizare a învăţământului pe clase şi 
lecţii, care s-a răspândit pe o arie foarte largă. 
 Acest sistem de învăţământ s-a impus ca o formă de organizare a muncii didactico – 
educative desfăşurată în şcoală şi realizată în condiţii precise, elevii fiind grupaţi în clase, 
iar lecţiile succedându-se într-o ordine fixată în programul de lucru, respectiv în orarul 
şcolii. 
 În practica şcolară din ţara noastră acest sistem de lucru a fost întrodus prin Legea 
învăţământului din 1864. 
 Caracteristicile sistemului de lucru fundamentat de Comenius erau următoarele: 

• elevii erau grupaţi în clase după vârstă şi nivel de pregătire 

• trecerea dintr-o clasă în alta se făcea anual, pe baza promovării 

• exista o anumită durată de şcolarizare 

• exista un început şi un sfârşit de an şcolar; acesta era structurat în unităţi de lucru 
(trimestre sau semestre) urmate de vacanţe 

• ziua şcolară se desfăşura după un orar, în care obiectele de studiu se succedau în 
unităţi de timp egale, de 45 – 50 minte, alternând cu recreaţiile 
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Câţiva dintre pedagogi care au avut contribuţii la perfecţionarea ulterioară a 
sistemului de învăţământ pe clase şi lecţii au fost: J.H.PESTALOZZI, K.D.UŞINSKI, 
A.W.DIESTERWEG, J.F.HERBART, T.ZILLER, W.REIN ş.a. 

 
Câteva din contribuţiile teoretice şi din încercările experimentale iniţiate în a-2-a 

jumătate a sec. al XIX – lea şi menite să îmbogăţească sistemul formelor de organizare a 
activităţii didactice: 

- sistemul monitorial (iniţiat concomitent de Bell şi Lancaster); 
- planul Dalton (experimentat de Helen Parkhurst ); 
- metoda centrelor de interes (elaborată de Ovide Decroly); 
- sistemul proiectelor (elaborat de W.H.Kilpatrick); 
- metoda Winnetka (experimentată de Carlton W. Washburne ); 
- metoda muncii pe grupe (susţinută de Roger Consinet şi de Petere Petersen ); 
- metoda Freinet (susţinută de Celestin Freinet ); 
- metoda Dottrens (susţinută de Robert Dottrens ); 
- metoda Bouchet (susţinută de H. Bouchet ); 
- sistemul Maunnheim (elaborat şi aplicat de dr. Sickinger ) ş.a.  

 
VII.1.2. NECESITATEA  ORGANIZĂRII  ŞI  DESFĂŞURĂRII  PROCESULUI  

   INSTRUCTIV – EDUCATIV 
 

Din sec. XVII până în zilele noastre, evoluţia sistemului de învăţământ pe clase şi 
lecţii, din punctul de vedere al grupului / clasei de elevi şi al mediului ambiental în care s-a 
realizat instrucţia, a fost permanentă. El a fost dezvoltat şi amendat prin organizarea de 
numeroase investigaţii experimentale în cadrul unor paradigme de cercetare specifice 
pedagogiei tradiţionale şi moderne. Modul de lucru continuă să fie dominant şi în prezent, 
cu toate că s-au înregistrat modificări în măsură să asigure concordanţa necesară cu 
conţinutul ideatic stocat în manualele şcolare şi în celelalte surse pentru elevi. 

Şi în prezent, eforturile de modernizare şi îmbogăţire a sistemului formelor de 
organizare a activităţii educaţionale constituie obiectul multor cercetări din domeniul 
didacticii generale şi al celor speciale. Amintim câteva din temele de cercetare practic – 
aplicativă şi teoretică, ce stau în atenţia didacticienilor: 

o predarea pe echipe de profesori 
o instruirea pe grupe  / clase de nivel 
o metoda sistematică 
o organizarea tripartită a orarului 

 
VII.1.3. TAXONOMIA  FORMELOR  DE  ORGANIZARE  A  ACTIVITĂŢII  DIDACTICE  

 
În prezent există o diversitate de forme de instruire / autoinstruire şi educare / 

autoeducare, în şcoală şi în afara şcolii, diversitate care nu numai că este necesară, dar 
chiar se impune în vederea depăşirii disfuncţiilor lecţiei şi în vederea atingerii obiectivelor 
instructiv – educative ale obiectului de învăţământ. 
 Câteva argumente care susţin proiectarea şi desfăşurarea unor forme diverse de 
activitate didactică: 

• volumul mare de achiziţii din domeniul ştiinţei, tehnicii, culturii, artei – care urmează 
să fie transmise elevilor; 
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• varietatea surselor şi canalelor de informaţie cu valenţe instructiv – educative şi 
faptul că unele conţinuturi sau situaţii educaţionale ar putea fi greu transpuse în 
lecţii, ele necesitând alte forme de organizare şi desfăşurare; 

• necesitatea valorificării înclinaţiilor şi intereselor elevilor pentru diversele discipline 
de studiu şi pentru diversele tipuri de activităţi. 

 
 

TAXONOMIA  FORMELOR  DE  ORGANIZARE  A  ACTIVITĂŢII  EDUCAŢIONALE  
DUPĂ  PONDEREA  ACTIVITĂŢII  FRONTALE, GRUPALE, INDIVIDUALE 

 

TIPURI  DE  
ACTIVITĂŢI 
DIDACTICE 

 
EXEMPLE 

 
Activităţi frontale  
(în care predomină 
acţiunea frontală) 

- lecţii 
- seminarii 
- cursuri universitare 
- activităţi în laboratoarele şcolare 
- activităţi în cabinete şcolare 
- activităţi în ateliere şcolare 
- activităţi pe lotul şcolare 
- activităţi în sala de sport 
- vizite didactice 
- excursii didactice 
- vizionări şi analizări de spectacole 
 

 
Activităţi grupale  
( În care predomină 
acţiunea grupală ) 
 

- consultaţii şi meditaţii (cu scop de recuperare, 
stimulare, dezvoltare) 

- cercuri şcolare pe materii (realizate disciplinar sau 
interdisciplinar) 

- vizite în grupuri mici (micro – grupuri ) 
- întâlniri cu specialişti, oameni de ştiinţă, de cultură, 

scriitori 
- dezbateri 
- concursuri 
- sesiuni de comunicări ştiinţifice şi referate 
- cenacluri 
- serate literare şi muzicale 
- redactarea revistelor şcolare  
 

 
Activităţi individuale 
(în care predomină 
acţiunea individuală) 

- activităţi independente 
- studiul individual 
- studiul în bibliotecă 
- efectuarea temelor pentru acasă 
- elaborarea de compuneri, referate şi alte lucrări 

scrise 
- efectuarea de lucrări practice 
- efectuarea de lucrări experimentale 
- rezolvări de exerciţii şi probleme 
- rezolvări de situaţii – problemă 
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- lectura de completare 
- lectura suplimentară 
- elaborarea de proiecte 
- elaborarea de modele 
- elaborarea de materiale didactice 
- cercetarea independentă a izvoarelor scrise şi 

arheologice 
- elaborarea planului unei lucrări 
- pregătirea şi susţinerea unor comunicări ştiinţifice 
- pregătirea pentru examene 
 

 
 

TAXONOMIA  FORMELOR  DE  ORGANIZARE  A  ACTIVITĂŢII  EDUCAŢIONALE  
DUPĂ  PONDEREA  CATEGORIEI  DE  METODE  DIDACTICE 

 

TIPURI  DE  ACTIVITĂŢI  
DIDACTICE 

 
EXEMPLE 

 

Activităţi care au la bază 
metode de comunicare 
(în care predomină 
metode de comunicare) 
 

- lecţii 
- prelegeri 
- dezbateri 
- consultaţii 

Activităţi care au la bază 
metode de cercetare 
(în care predomină 
metodele de cercetare ) 
 

- activităţi în cabinete şcolare 
- studiul în bibliotecă 
- vizite didactice 
- excursii didactice 

Activităţi care au la bază 
metode experimentale  
(în care predomină 
metodele experimentale ) 
 

- activităţi în laboratoare şcolare 
- efectuarea de lucrări practice 
- efectuarea de lucrări experimentale 
- elaborarea de proiecte 

Activităţi care au la bază 
metode aplicative 
(în care predomină 
metodele aplicative ) 
 

- activităţi în ateliere şcolare 
- activităţi la lotul şcolar 
- activităţi în sala de sport 
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TAXONOMIA  FORMELOR  DE  ORGANIZARE  A  ACTIVITĂŢII  EDUCAŢIONALE 
DUPĂ  LOCUL  DE  DESFĂŞURARE  A  ACESTORA 

 

TIPURI  DE  
ACTIVITĂŢI  
DIDACTICE 

 
CARACTERISTICI 

 
EXEMPLE 

 
Activităţi 

organizate în 
mediul şcolar 

 
- pot fi organizate fie în 

clasă, fie în afara clasei, 
sub îndrumarea 
colectivului didactic al 
şcolii, în afara orelor 
prevăzute de orar, pentru 
a aprofunda pregătirea 
realizată în timpul lecţiilor 

 

 
- lecţii (performanţe facultative) 
- activităţi în cabinete, laboratoare 

şi ateliere şcolare 
- activităţi independente 
- studiul individual 
- cercuri şcolare pe materii 
- meditaţii şi consultaţii 
- observaţii în natură, la colţul viu 
- învăţarea independentă în 

şcoală 
- efectuarea temelor pentru acasă 
- jocuri şi concursuri pe diferite 

teme 
- serbări şcolare 
- întâlniri cu personalităţi din 

domeniul ştiinţei, tehnicii, 
culturii, artei etc.. 

- cenacluri 
 

 
Activităţi 

organizate în 
mediul 

extraşcolar / 
activităţi 
conexe 

 
- pot fi organizate de 

colectivul didactic al şcolii 
sau de instituţii din afara 
şcolii: teatre, case de 
cultură, cluburi, organizaţii 
sportive, tabere etc 

- se desfăşoară într-un 
cadru instituţionalizat 
situat în afara şcolii 
respectiv a sistemului de 
învăţământ 

 

 
- activităţi în cercuri tehnice 
- activităţi de club 
- manifestări în biblioteci 
- tabere judeţene, naţionale, 

internaţionale 
- emisiuni radio – TV 
- vizionări de expoziţii, 

spectacole, filme etc 
- vizite 
- excursii 
- drumeţii 
- turism etc.. 
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Principalele asemănări şi deosebiri între formele de activitate în mediul şcolar şi cele 
desfăşurate în mediul extraşcolar – sunt sintetizate mai jos: 
 

PARALELĂ  ÎNTRE  FORMELE  DE  ACTIVITATE  EDUCAŢIONALĂ 
DESFĂŞURATE  ÎN  MEDIUL  ŞCOLAR  ŞI  EXTRAŞCOLAR 

 

 
ASEMĂNĂRI 

 

 
DEOSEBIRI 

     
    În ambele forme de activitate obiectivele 
instructiv – educative generale se referă la: 

• stimularea creativităţii elevilor 

• îmbogăţirea sistemului de cunoştinţe 
al elevilor 

• aprofundarea cunoştinţelor elevilor 
şi crearea la aceştia a unei viziuni 
sistemice 

• formarea şi dezvoltarea la elevi a 
unor abilităţi intelectuale şi practice 

• stimularea şi cultivarea interesului 
elevilor pentru diferite domenii sau 
teme din ştiinţă, tehnică, artă etc.. 

• depistarea şi valorificarea 
înclinaţiilor, aptitudinilor şi talentelor 
elevilor 

• implicarea activă a elevilor în viaţa 
socială 

• folosirea timpului liber în mod plăcut 
şi util 

 

 
- Activităţile didactice desfăşurate în mediul 
extraşcolar sunt variate şi se proiectează şi 
realizează funcţie de: 

• posibilităţile de realizare a legăturii 
cu procesul instructiv – educativ 
realizat în clasă, respectiv cu 
obiectivele acestuia 

• obiectivul general urmărit şi 
obiectivele specifice 

• locul de desfăşurare cel mai adecvat 
 
- Activităţile didactice desfăşurate în mediul 
extraşcolar au caracter preponderent 
opţional / benevol şi se realizează prin 
conexiuni pluridisciplinare 
 
- Pentru cele 2 tipuri de activităţi se poate 
recurge la o mare diversitate de moduri de 
realizare a activităţilor, de verificare şi 
autoverificare, evaluare şi autoevaluare a 
randamentului obţinut. 
 

 
Taxonomia activităţilor cu influenţe instructiv – educative oferită de RUNA  PATEL 

(1984) corelează aceste activităţi cu cele 3 mari categorii de educaţie. 
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CATEGORII  DE  EDUCAŢIE, ACTIVITĂŢI  EDUCATIVE  CORESPUNZĂTOARE 
ŞI  CARACTERISTICILE  FLUXULUI  INFORMAŢIONAL   

CU  INFLUENŢE  EDUCATIVE 
 
 

 
CATEGORII  DE  

EDUCAŢIE 

 
ACTIVITĂŢI  EDUCATIVE  

CORESPUNZĂTOARE 

CARACTERISTICILE  
FLUXULUI  

INFORMAŢIONAL  CU  
INFLUENŢE  EDUCATIVE 

 

 
Educaţia formală 

Activităţile educative formale, 
respectiv cele desfăşurate în şcoală, 
structurate ierarhic şi cronologic, 
începând cu şcoala primară 
terminând cu universitatea. 
 

- bogat în influenţe 
educative 

- programat 
- cuantificat 
- dirijat 

 
Educaţia neformală 

Activităţile educative neformale, 
respectiv cele extraşcolare, 
organizate şi desfăşurate într-un 
cadru instituţionalizat, situat în afara 
sistemului de învăţământ; familie, 
cluburi, biblioteci, muzee, teatre, alte 
instituţii. 
 

- bogat în influenţe 
educative 

- programat 
- cuantificat 
- dirijat 
 

 
Educaţia informală / 
difuză / incidentală 

Interacţiunile individului cu alte 
persoane în mediul social, cultural, 
economic etc., acţiunile cu influenţe 
educative rezultate din contextul 
situaţiilor de activitate cotidiană, care 
nu îşi propun în mod deliberat 
atingerea unor finalităţi educative. 
 

- eterogen 
- aleatoriu 
- nedirijat 
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În vederea realizării obiectivelor generale ale instrucţiei şi educaţiei, este necesară 
îmbinarea celor 3 mari categorii de educaţie şi a tipurilor de activităţi corespunzătoare, 
valorificarea valenţelor acestora şi realizarea unei educaţii globale, integrative. Cu alte 
cuvinte, în vederea proiectării strategiilor de educaţie formală să se ţină cont de 
caracteristicile celorlalte forme ale educaţiei – neformală şi informală şi de modalităţile 
specifice de realizare a acestora. 
  

O taxonomie a activităţilor extraşcolare distinge, funcţie de mediul în care acestea 
se desfăşoară, 2 mari categorii – activităţi paraşcolare şi activităţi perişcolare, aşa cum se 
poate vedea în tabelul de mai jos (M.IONESCU – 2000, I.CERGHIT – 1983). 

 
TAXONOMIA  ACTIVITĂŢILOR  EXTRAŞCOLARE  FUNCŢIE  DE  MEDIUL 

ÎN  CARE  SE  DESFĂŞOARĂ 
 

TIPURI  DE  
ACTIVITĂŢI 

EXTRAŞCOLARE 

ELEMENTUL  
CARACTERISTIC 
(mediul în care se 

desfăşoară) 

OBIECTIVELE  
GENERALE 
URMĂRITE 

 
EXEMPLE 

 
Activităţi 
paraşcolare 

 
- Se desfăşoară în 
mediul socio – 
profesional 
 

 
-  Îmbogăţirea 
achiziţiilor elevilor 
 
-  Îmbunătăţirea 
performanţelor 
socio – profesio-
nale ale indivizilor 

-  Practica în unităţi 
economice 
-  Practica în unităţi de 
profil 
-  Stagiul de practică în 
vederea calificării 
-  Vizionări de expoziţii 
-  Vizite în unităţi 
economice şi ştiinţifice în 
scopul informării şi 
orientării 
-  Perfecţionări  
-  Reciclări  
 

 
Activităţi 
perişcolare 

 
- Se desfăşoară în 
mediul socio - 
cultural 

 
-  Îmbogăţirea 
orizontului spiritual 
 
-  Destinderea, 
relaxarea indivizilor  

-  Activităţi de autoinstruire 
şi autoeducaţie 
-  Activităţi de divertisment 
-  Utilizarea mijloacelor 
multimedia 
-  Navigare pe Internet 
 

 
Un alt criteriu de clasificare a activităţilor în afara clasei şi a celor extraşcolare este 

momentul sau etapa procesului de învăţământ în care ele se desfăşoară şi care se 
stabileşte în funcţie de obiectivele instructiv – educative generale şi de cele specifice 
urmărite: 
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TAXONOMIA  ACTIVITĂŢILOR  ÎN  AFARA  CLASEI  ŞI  EXTRAŞCOLARE 
FUNCŢIE  DE  ETAPA  PROCESULUI  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

 
Tipuri de activităţi 
în afara clasei şi 

extraşcolare 

Etapa 
procesului de 
învăţământ în 
care se desfă-

şoară  

 
OBIECTIVELE  GENERALE  

URMĂRITE 

 
EXEMPLE 

 
Activităţi 

întroductive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-  La începutul 
studierii unei 
discipline de 
învăţământ; 
-  La începutul 
studierii unui 
capitol; 
-  La începutul 
studierii unei 
teme; 

 
-  Familiarizarea elevilor cu 
problematica disciplinei; 
-  Familiarizarea elevilor cu 
subiectul capitolului sau 
temei; 
-  Familiarizarea elevilor cu 
sarcinile de instruire şi 
autoinstruire; 
-  Trezirea interesului elevilor; 
-  Culegere de material faptic. 

 
-  Vizite în instituţii 
de cultură 
-  Vizite în unităţi 
economice 
-  Vizionarea unor 
emisiuni ştiinţifice 
 
 
 
 

 
Activităţi 

desfăşurate pe 
parcursul 

studierii unui 
capitol sau a unei 

teme 
 
 
 

 
-  În paralel cu 
formele de 
organizare a 
activităţii 
stabilite în 
planul tematic 

 
-  Îmbogăţirea şi consolidarea 
sistemului de cunoştinţe şi 
abilităţi intelectuale şi practice 
ale elevilor; 
-  Verificarea în practică a 
cunoştinţelor teoretice; 
-  Fixarea şi consolidarea 
noilor cunoştinţe. 

 
-  Excursii în natură 
-  Vizite la muzee 
-  Vizite în laborat. 
specializate 
 

 
Activităţi finale / 

de încheiere 

 
-  La finele 
studierii 
capitolului sau 
temei 

 
- Ilustrarea în practică a noilor 
cunoştinţe; 
-  Fixarea, consolidarea şi 
sistematizarea achiziţiilor 
dobândite; 
-  Aprofundarea achiziţiilor 
dobândite; 
-  Exersarea capacităţilor de 
aplicare şi transfer a cunoştin-
ţelor.  
 

 
-  Activităţi practice 
în unităţi econo-
mice, ştiinţifice, în 
laboratoare specia-
lizate 
-  Activităţi în cercuri 
tehnice 
-  Utilizarea mijloa-
celor  multi media 
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VII.2. ABORDAREA  OBIECTIVELOR  PROCESULUI  DIDACTIC 
 

VII.2.1. TIPOLOGIA  OBIECTIVELOR  PEDAGOGICE 
 

În ultimele 3 decenii, pe plan mondial problematica obiectivelor pedagogice, 
relaţionate cu scopurile şi finalităţile procesului instructiv – educativ, a impus numeroase 
cercetări şi încercări de clarificare a semnificaţiilor acestora, a funcţiilor şi modalităţilor de 
rezolvare eficientă. 
 Datorită faptului că sistemul de învăţământ se integrează organic în suprasistemul 
socio – cultural şi socio – economic al unei ţări aflat pe un anumit nivel al dezvoltării sale, 
raportat la idealul spre care aspiră, se impune o derivare a scopurilor şi a obiectivelor 
educaţionale şi o încadrare tipologică complexă şi nuanţată a acestora, prin luarea în 
considerare a parametrilor intenţionalităţilor educaţionale: gradul de generalitate, durata de 
realizare, conţinutul la care este anexat scopul, obiectivul, sfera de aplicaţie, sfera evaluării 
etc.. 
 Elaborarea obiectivelor de diferite niveluri inclusiv a celor operaţionale, devine 
posibilă numai prin promovarea unei concepţii sistemice în proiectarea şi realizarea 
diferitelor elemente constitutive ale procesului – învăţare (conţinut, strategii didactice, 
forme de organizare, evaluare ). 
 Din punct de vedere teoretic, dar mai ales practic, este deosebit de utilă înţelegerea 
nu numai a diferenţierii, ci şi a derivării / integrării obiectivelor pedagogice, structurate pe 
niveluri – ca în figura de mai jos: 
 

A. FINALITĂŢILE  EDUCAŢIEI  ŞI  DELIMITĂRILE  LOR  MACROSOCIALE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IDEALUL  SOCIO – ECONOMIC 
SOCIO – CULTURAL  ŞI  UMAN 

 
IDEALUL  

EDUCAŢIONAL 

 
PROGRAMELE  PROSPECTIVE  

ALE  DEZVOLTĂRII  SOCIO – 
ECONOMICE  ŞI  CULTURALE 

 
FORMAREA  PERSONALITĂŢII  

INTEGRATE  A  
COMPONENTELOR  SOCIAL – 
PROFESIONAL - NOVATOARE 

 
POLITICA  ŞCOLARĂ  ACTUALĂ  ŞI  

DE  PERSPECTIVĂ 
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B. SCOPURILE  ŞI  OBIECTIVELE  EDUCAŢIEI  ŞCOLARE 
 

 
 
 

I. 
 
 
 
 
 
  II. 
 
 
 
 II.a.       II.b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 III 
 
 
 
 III.a.       III.b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. 
 
 
 
 
 
 

În schemă, scopurile generale ale educaţiei se transpun, prin derivare, în obiective 
educaţionale intermediare, profilate, de nivel mediu de generalitate şi nivel prospectiv 
mediu. Ele se împart în obiective pe niveluri de şcolarizare/ şi obiective pe tipuri de 
pregătire şcolară şi profesională.  

OBIECTIVE  PE  NIVELURI  DE    
ŞCOLARIZARE / CICLURI  DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

OBIECTIVE  EDUCAŢIONALE  
CARE  NU  SE  

OPERAŢIONALIZEAZĂ  

 
OBIECTIVE  EDUCAŢIONALE 

 
IERARHIZAREA  ŞI  INTERRELAREA  OBIECTIVELOR  OPERAŢIONALE  
ŞI  NEOPERAŢIONALE  ÎN  CADRUL  PROIECTULUI  SISTEMULUI  DE  
LECŢII, AL  PROIECTULUI  DE  LECŢII, RESPECTIV  ÎN  ACTIVITATEA  

INSTRUCTIV - EDUCATIVĂ 

SCOPURILE  GENERALE  ALE  EDUCAŢIEI  
REALIZATE  PRIN  SISTEMUL  DE  

ÎNVĂŢĂMÂNT 

OBIECTIVELE  EDUCAŢIONALE  
INTERMEDIARE  PROFILATE  DE  NIVEL  

PROSPECTIV  MEDIU 

OBIECTIVE  PE  TIPURI  ŞI  
PROFILE  DE  PREGĂTIRE  

ŞCOLARĂ  ŞI  PROFESIONALĂ 

OBIECTIVE  GENERALE  ŞI  SPECIFICE  DISCIPLINELOR  DE  
ÎNVĂŢĂMÂNT 
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 În stabilirea acestor obiective este bine să se pornească de la profesiograma pentru 
care se pregătesc elevii, privite prospectiv, în raport cu dezvoltarea tehnicii şi tehnologiilor, 
a cercetării ştiinţifice, cu progresele previzibile din toate domeniile de activitate. Prin 
aceasta se vizează şi pregătirea elevilor / studenţilor pentru autoinstruire / autoeducaţie şi 
educaţie permanentă. 
 Din aceste obiective din cadrul nivelului II.a. şi II.b. – sunt derivate obiectivele III, 
respectiv, obiectivele generale şi specifice diferitelor discipline şcolare. Pe lângă 
determinările venite din partea obiectivelor de la nivelul II, obiectivele nivelului III, sunt 
elaborate şi în raport cu epistemologia şi structura logică a ştiinţelor, cu epistemologia şi 
logica didactică, în interrelaţie cu principiile şi legităţile psihologiei învăţării, prin prisma 
psihologiei genetice. 
 În raport cu obiectivele generale şi specifice fiecărei discipline şcolare se stabilesc – 
prin analiză psihologică şi analiză componenţială a conţinutului, prin analiza tipului de 
sarcină şi a tipului şi nivelului învăţării implicate – pe capitole, pe sisteme de lecţii şi pe 
lecţii, obiectivele operaţionale formative şi a celor care nu pot operaţionaliza teme. 
Celelalte tipuri de obiective formative urmărite prin procesul educaţional nu se 
operaţionalizează, ele nefiind  exprimabile în termeni comportamentali direct observabili şi 
* măsurabili *, în cadrul strict al diferitelor secvenţe de predare – învăţare. 
 

VII.2.2. PRINCIPII  DE  STABILIRE  A  TAXONOMIILR 
 

• VII.2.2.1. Principiul didactic – conform căruia taxonomia (modelul morfologic, 
inventarul obiectivelor ) trebuie să se axeze pe marile grupuri de obiective urmărite 
în procesul de învăţământ respectându-se epistemologia şi logica didactică. Pentru 
profesor, logica didactică urmărită în procesul cunoaşterii / învăţării este factorul 
determinant al ierarhizării obiectivelor cognitive. Pentru a găsi soluţii constructive, 
eficiente, profesorul va raporta orice taxonomie la conţinutul disciplinei şcolare; 

• VII.2.2.2.  Principiul psihologic – referitor la legităţile şi suporturile psihologice ale 
activităţii de învăţare şi proceselor de formare a trăsăturilor personalităţii, relevate 
de psihologia educaţională, psihologia învăţării, psihologia genetică; 

• VII.2.2.3. Principiul logic – vizează caracterul înlănţuirii logice, structural – 
sistemice a categoriilor taxonomice; 

• VII.2.2.4. Principiul funcţional – integralist – care, în opoziţie cu concepţia atomist 
– sumativă, vizează organizarea, structurarea, ierarhizarea în diferite subsisteme a 
aceloraşi elemente taxonomice; 

• VII.2.2.5. Principiul intrepătrunderilor structural – sistemice dintre obiectivele 
taxonomice ale diferitelor domenii – (psihomotor cognitiv, afectiv, motivaţional, 
caracterial). Orice obiectiv – chiar dacă are efecte formative predominante într-un 
domeniu – vizează de fapt şi alte substructuri ale personalităţii elevului. Şi aceasta, 
întrucât, întotdeauna procesul de predare – învăţare antrenează întreaga 
personalitate a elevului, în cadrul căreia substructurile cognitive, psihomotorii, 
afective, caracteriale, conative se întrepătrund, unele exprimându-se mai pregnant 
decât altele în raport cu natura şi dificultatea sarcinii de învăţare; 

 
Modelele taxonomice ale obiectivelor adaptate diferitelor discipline şcolare pornesc 

îndeosebi de la taxonomia lui BLOOM pentru domeniul cognitiv. 
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TAXONOMIA  LUI  BLOOM 
 

1. ACHIZIŢIA CUNOŞTINŢELOR 
 
1.1. Cunoaşterea datelor particulare 

1.1.1. Cunoaşterea terminologiei 
1.1.2. Cunoaşterea faptelor particulare 

1.2. Cunoaşterea căilor care permit preluarea datelor particulare 
1.2.1. Cunoaşterea regulilor (convenţiilor) 
1.2.2. Cunoaşterea clasificărilor 
1.2.3. Cunoaşterea criteriilor 
1.2.4. Cunoaşterea metodelor 

1.3. Cunoaşterea elementelor generale aparţinând unui domeniu de activitate 
1.3.1. Cunoaşterea principiilor şi legilor 
1.3.2. Cunoaşterea teoriilor 

 
2. ÎNŢELEGEREA ( comprehensiunea )  
 

2.1. Transpoziţia (transformarea ) 
2.2. Interpretarea 
2.3. Extrapolarea (transferul ) 

 
3. APLICAREA 
 
4. ANALIZA 
 

4.1. Analiza elementelor 
4.2. Analiza relaţiilor 
4.3. Analiza principiilor de organizare 
  

5. SINTEZA 
 

5.1. definirea unui concept 
5.2. Elaborarea unui plan al acţiunii 
5.3. Derivarea unui ansamblu de relaţii abstracte 
 

6. EVALUAREA 
 

6.1. Evaluarea pe baza unor criterii interne 
6.2. Evaluarea pe baza unor criterii externe 

 
Rezultă, că taxonomia lui BLOOM – are meritul de a ordona ierarhic cele 2 mari 

categorii de obiective: 

• INFORMATIVE – din cadrul secţiunii I * cunoaştere * - cu o mare varietate de tipuri 
posibile, de la evocarea elementelor de terminologie, a datelor factuale, a regulilor, 
a clasificărilor etc., proprii unei discipline şcolare, la emiterea metodelor, a 
principiilor, a teoriilor specifice disciplinei respective; 
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• FORMATIVE – deprinderile intelectuale şi capacităţile specifice în clasele 2 – 6 din 
taxonomia lui Bloom, a căror funcţionalitate are în vedere nivelurile şi modurile în 
care se utilizează sau se operează cu cunoştinţele achiziţionate. 

 
Dintre criticile aduse taxonomiei lui BLOOM, mai împortante sunt: 

a. cele 6 categorii din domeniul cognitiv nu pot fi confirmate întru totul pentru 
instruirea şcolară la o serie de discipline 

b. * analiza * nu condiţionează neapărat * sinteza * şi * evaluarea *  
c. sistemul categorial din domeniul cognitiv, aşa cum este propus de Bloom, 

este eterogen, unele categorii suprapunându-se şi nu se exclud reciproc. 
 

E. DE  CORTE şi colaboratorii (1979) propun o schemă de clasificare a obiectivelor 
cognitive pornind de la modelul structurii intelectului elaborat de J. P. GUILFORG. Schema 
propusă cuprinde 7 categorii de obiective cognitive, fiecare reprezentând o formă de 
comportament cognitiv (operaţii) determinat. Aceste 7 operaţii intelectuale se pot grupa în 
2 categorii principale: 

- operaţii receptivo – reproductive 
- operaţii productive  
Relaţiile acestora cu dimensiunile structurale (operaţii) este reprezentat mai jos:  

 

CUNOAŞTERE 
 

- Recepţionare (perceperea) informaţiilor 
- Recunoaşterea informaţiilor 

MEMORIE - Reproducerea informaţiilor 
- Producţie interpretativă de informaţii 

PRODUCŢIE  CONVERGENTĂ - Producţii convergente de informaţii 

PRODUCŢIE  DIVERGENTĂ - Producţii divergente de informaţii 

EVALUARE - Producţie evaluativă de informaţii 

 
 

VII.2.3. OPERAŢIONALIZAREA  OBIECTIVELOR  PEDAGOGICE  
 

Operaţionalizarea – semnifică transpunerea, respectiv derivarea scopurilor 
procesului didactic în obiective specifice şi a acestora în obiective concrete, prin precizarea 
unor comportamente cognitive sau/şi psihomotorii direct observabili şi * măsurabili *  

Operaţionalizarea – presupune, mai întâi, transpunerea unui obiectiv în termeni de 
acţiuni, acte, operaţii, manifestări directe observabile, ceea ce presupune o delimitare şi 
secvenţiere analitică a obiectivelor, concretizarea lor. Dar în acelaşi timp, opraţionalizarea 
presupune şi un aspect * tehnic * care rezidă în enunţarea obiectivelor sub forma 
comportamentelor observabile şi * măsurabile * cu ajutorul * verbelor în acţiune * . esenţial 
pentru operaţionalizare este faptul că se precizează ceea ce face elevul, performanţa 
şi/sau competenţa de care va fi capabil după anumite secvenţe ale procesului de predare – 
învăţare. 
   Operaţionalizarea obiectivelor – este un demers pedagogic complicat, posibil de 
realizat mai ales în cadrul disciplinelor şcolare formalizate, care operează predominant cu 
structuri algoritmice evidente, certe, cum este cazul matematicii, fizicii, chimiei, gramaticii. 
La disciplinele care conţin informaţii a căror stăpânire este evaluabilă prin criterii combinate 
– cantitative şi calitative – cum sunt disciplinele umaniste şi sociale, operaţionalizarea 
obiectivelor pe baza criteriilor clasice este dificilă. 
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Criteriile de operaţionalizare a obiectivelor 
 

a. Orice obiectiv operaţional precizează mai întâi o modificare calitativă a capacităţilor 
elevilor. Fără nici o excepţie, toate tehnicile de operaţionalizare conţin acest 
element. Ca mărturie a unei activităţi instructiv – educative dirijate, elevul va 
manifesta o schimbare evidentă a capacităţilor sale, sub forma unor indicatori cum 
sunt: o acţiune mintală, o operaţie logică, un nou algoritm al învăţării, un nou 
concept etc. Aceste modificări reprezintă noi achiziţii şi noi capacităţi pe care elevul 
nu le posedă în momentul planificării obiectivelor pedagogice şi pe care profesorul 
încearcă să le formeze la elevi, prin implicarea activă a acestora, pe parcursul unei / 
unor secvenţe / etape de instrucţie; 

b. Pentru orice obiectiv operaţional se precizează situaţiile de învăţare, respectiv, 
condiţiile care determină modificările educative preconizate (solicitate). În toate 
cazurile, operaţionalizarea va urma 2 direcţii: 

▪ precizarea şi descrierea condiţiilor în care performanţa va fi formată 
▪ precizarea condiţiilor în care performanţele vor fi evaluate. 

Aceste orientări ţin de 2 aspecte: 
o proiectarea unor activităţi pedagogice, a unor situaţii de predare – învăţare, în 

vederea construirii suporturilor didactice adecvate; 
o comunicarea unei intenţii pedagogice în scopul evaluării ei * condiţiile 

evaluării * .  
c. Nivelul realizării este a – 3 – a componentă indispensabilă pentru definirea unui 

obiectiv operaţional. Modificările enunţate printr-un obiectiv nu sunt abstracte, ci 
sunt precise, concrete. Ele se precizează cu ajutorul următorilor parametri: absenţa 
sau prezenţa unei capacităţi, a unei calităţi, trăsături, timpul de realizare a unei 
sarcini, caracteristicile erorilor acceptabile, concordanţa sau non – concordanţa cu 
un standard, numărul încercărilor admise, caracteristicile unui produs material 
obţinut prin activitatea practică etc. 

 
Condiţiile, respectiv modelele şi tehnicile operaţionaizării obiectivelor mai cunoscute 

sunt cele ale lui MAGER şi MILLER, pe care le redăm mai jos: 
 

Condiţiile operaţionalizării după 
MAGER 

Condiţiile operaţionalizării după 
MILLER 

1. Denumirea comportamentului 
observabil 

2. Enunţarea condiţiilor în care 
elevii vor exersa şi vor 
demonstra că au atins 
comportamentul (schimbarea) 
preconizat (preconizată) de 
obiectiv 

3. Criteriul de reuşită, nivelul de 
performanţă acceptabilă. 

1. Cuvântul (* verbul de acţiune *) 
care desemnează 
comportamentul observabil 
urmărit prin obiectiv; 

 
2. Indicator + control 

 
 
3. Indicaţia de răspuns corect 

 
 

 
Rezultă că cercetătorii insistă asupra înţelegerii sintagmei * obiectiv comportamental  

drept * comportament observabil * şi * măsurabil * posibil de evaluat cât mai riguros, mai 
obiectiv, mai precis. 
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EXEMPLE  DE  OBIECTIVE  OPERAŢIONALE  EXPRIMATE  CORECT 
 

La lecţia * CELULA  VERTEBRALĂ * (Botanică – clasa a – V – a ) pornind de la 
obiectivul fundamental care trebuie atins (cunoaşterea de către elevi a formei şi structurii 
celulei vegetale, în vederea formării şi consolidării noţiunii de celulă ) se pot formula 
următoarele obiective operaţionale: Elevii vor fi capabili : 

• să selecteze (să aleagă) cel mai potrivit material vegetal pentru studiul microscopic 
al celulei vegetale; 

• să execute corect preparate microscopice pentru studiul microscopic al celulei 
vegetale; 

• să recunoască şi să denumească principalii constituenţi celulari (membrană, 
citoplasmă, nucleu, vacuole, cloroplaste); 

• să descrie principalii constituenţi celulari; 

• să redea grafic- într-o schiţă – desen – forma celulei vegetale şi principali 
constituenţi ai celulei vegetale. 

 

VII.3. PROIECTAREA  ŞI  ELABORAREA  STRATEGIILOR  DIDACTICE 
 

VII.3.1. DEFINIREA, CARACTERIZAREA  ŞI  TAXONOMIA  STRATEGIILOR  DIDACTICE 
 

În sens comun * strategia * se defineşte ca modalitate de desfăşurare şi ameliorare 
a acţiunilor întreprinse în vederea atingerii unui anumit scop. 
 În sens pedagogic – conceptul * strategie * se referă la ansamblul de decizii, 
tehnici de lucru, procedee şi operaţii care vizează modernizarea şi perfecţionarea diferitelor 
componente ale procesului de învăţământ, în acord cu obiectivele generale ale 
învăţământului şi ale educaţiei. 
 Având în vedere noile achiziţii din didactica generală, strategiile didactice se pot 
defini ca sisteme de metode, procedee, mijloace şi forme de organizare a activităţii de 
instruire / autoinstruire, integrate în structuri operaţionale, care au la bază o viziune 
sistemică şi care sunt menite să asigure o învăţare activă şi creatoarea cunoştinţelor şi 
abilităţilor şi să raţionalizeze procesul instruirii. 
 Principalele elemente componente ale strategiilor didactice sunt: 

• sistemul formelor de organizare şi desfăşurare a activităţii educaţionale; 

• sistemul metodologic, respectiv sistemul metodelor şi al procedeelor didactice; 

• sistemul mijloacelor de învăţământ 
Conceptul de * strategie * este operant la nivelul macro, al macropedagogiei / 

pedagogiei sistemelor, la niveluri intermediare, precum şi la nivel micro. 
 

VII.3.2. CARACTERIZAREA  STRATEGIILOR  DIDACTICE  
 
Caracteristicile strategiilor didactice sunt: 

• Într-o anumită măsură, un caracter normativ, dar nu au rigiditatea unei reguli sau a 
unui algoritm de desfăşurare. Dimpotrivă, ele constituie componenta dinamică a 
situaţiilor de instruire, caracterizată de o mare flexibilitate şi elasticitate internă. 
Astfel, demersul general conturat prin strategiile educaţionale nu este determinat 
riguros; el poate fi * ajustat * şi adaptat la evenimentele instruirii şi la condiţiile de 
instruire / autoinstruire existente. Departe de a fi o simplă tehnică de lucru, 
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strategiile didactice poartă, în bună măsură, amprenta stilului didactic, a crativităţii 
didactice şi a personalităţii cadrului didactic; 

• U funcţie de structurare şi modelare a înlănţuirii situaţiilor de învăţare în care sunt 
puşi elevii şi de a declanşa la aceştia mecanismele psihologice ale învăţării; 

• Elementele componente ale strategiilor de instruire alcătuiesc un sistem, între ele se 
stabilesc conexiuni, interrelaţii şi chiar interdependenţe. O strategie didactică se 
poate descompune într-o suită de operaţii, etape, reguli de desfăşurare, reguli de 
decizie, corespunzătoare diferitelor secvenţe didactice, dar se impune precizarea că 
fiecare decizie asigură trecerea la secvenţa următoare prin valorificarea informaţiilor 
doborâte în etapa anterioară;  

• Nu se identifică cu sistemul metodologic pentru care s-a optat şi nici cu metoda 
didactică de bază. În timp ce utilizarea metodei reprezintă o acţiune care vizează 
învăţarea în termenii unor performanţe imediate, la nivelul unei activităţi de predare 
– învăţare – evaluare, strategia didactică vizează procesul instruirii în ansamblul 
său, nu o singură secvenţă de instruire; 

• Nu pot fi asimilate cu lecţia întrucât ele pot fi şi trebuie să fie valorificate nu doar în 
cadrul activităţilor didactice desfăşurate în clasă, ci în cadrul tuturor tipurilor de 
activităţi desfăşurate de binomul profesor – elev; 

• Au caracter probabilistic, stocastic, ceea ce înseamnă că o anumită strategie 
didactică, chiar dacă este fundamentată ştiinţific şi adecvată resurselor psihologice 
ale clasei, nu poate garanta reuşita procesului de instruire întrucât există un număr 
mare de variabile şi subvariabile care intervin în acest proces. 

 
VII.3.3. CRITERII  DE  STABILIRE  A  STRATEGIILOR  DIDACTICE 

 
Pentru stabilirea celui mai eficient şi raţional mod de abordare a instruirii şi 

autoinstruirii, de valorificare şi combinare optimă a resurselor materiale şi metodologice şi 
de implicare activă a resurselor, trebuie să se ia în considerare anumite criterii (M. 
IONESCU – 1997; 2000): 

• concepţia pedagogică şi didactică generală a perioadei respective şi concepţia 
personală a cadrului didactic, rezultat al experienţei didactice proprii; 

• sistemul principiilor didactice generale şi sistemul principiilor didactice specifice 
disciplinei de studiu; 

• obiectivele generale ale disciplinei de studiu, obiectivele instructiv – educative ale 
temei / capitolului, obiectivul fundamental şi obiectivele operaţionale ale activităţii 
didactice, care trebuie să se coreleze şi să se armonizeze cu strategiile utilizate; 

• natura şi specificul conţinutului ştiinţific care face obiectul activităţii instructiv – 
educative; 

• clasa de elevi participanţi la activitatea instructiv – educativă, cu particularităţile sale: 
mărimea colectivului de elevi, gradul de omogenitate sau neomogenitate al 
colectivului, nivelul mediu de pregătire al clasei, particularităţile psihologice de 
vârstă şi individuale ale elevilor, nivelul de dezvoltare intelectuală, capacitatea de 
învăţare a elevilor şi mecanismele adoptate de aceştia, nivelul motivaţional al 
elevilor pentru activitatea de învăţare, aptitudinile pe care le au elevii pentru obiectul 
de studiu respectiv etc. 

• experienţa de învăţare pe care o deţin elevii, tipul de învăţare adecvat situaţiilor 
educaţionale; 
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• natura probelor de evaluare (exerciţii, sarcini de lucru, activităţi practice etc) şi tipul 
evaluării (de tip sumativ, formativ sau alternanţe ); 

• dotarea didactico – materială a şcolii, caracteristicile spaţiului şcolar şi ale mediului 
de instruire, resursele didactice ale şcolii şi resursele care pot fi confecţionate şi/sau 
puse la dispoziţia elevilor de cadrul didactic; 

• timpul şcolar disponibil pentru realizarea activităţii didactice respective; 

• personalitatea şi competenţa ştiinţifică, psihopedagogică şi metodică a cadrului 
didactic, stilul de activitate didactică, ingeniozitatea şi creativitatea sa. 

 
VII.3.4. TAXONOMIA  STRATEGIILOR  DIDACTICE  

 
Taxonomia strategiilor didactice se poate face după mai multe criterii, întrucât există 

multiple moduri de abordare a învăţării şi o diversitate de condiţii de instruire ( M. 
IONESCU – 2000, R.F.MAGER – 1962, MINDER – 1997 ). 

a. După gradul de generalitate: 
▪ generale (comune mai multor discipline de studiu) 
▪ particulare (specifice unei discipline de studiu ) 

b. După caracterul lor: 
▪ de rutină (bazate pe automatisme rigide) 
▪ bazate pe sisteme de deprinderi, pe moduri generale de abordare a 

predării pentru categorii de probleme; 
▪ novatoare, creative (elaborate chiar de către cei care predau) 

c. După natura obiectivelor pe care sunt centrate: 
▪ cognitive 
▪ acţionale 
▪ afectiv - atitudinale 

d. După evoluţia gândirii elevilor: 
▪ Inductive 
▪ Deductive 
▪ Analogice 
▪ Transductive 
▪ mixte 

e. După gradul de dirijare a învăţării: 
▪ algoritmice (de învăţare riguros dirijată ) 
▪ semialgoritmice ( de învăţare semiindependentă ) 
▪ nealgoritmice (de învăţare preponderent independentă ) 
▪ prescrise ( de dirijare riguroasă a învăţării) 

o imitative 
o explicativ – reproductive (expozitive) 
o explicativ – intuitive (demonstrative) 
o algoritmice 
o programate 

▪ neprescrise / participative (de activizare a elevilor) 
o euristice: 

▪ explicativ – investigative (descoperire semidirijată) 
▪ investigativ – explicative 
▪ de explorare experimentală 
▪ de descoperire: independentă, dirijată, semidirijată 
▪ bazate pe conversaţia euristică 
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▪ problematizante 
▪ bazate pe cercetarea în echipă 

o creative (bazate pe originalitatea elevilor ) 
▪ mixte 

o algoritmico – euristice 
o euristico – algoritmice 

 
VII.3.5. PROIECTAREA  STRATEGIILOR  DIDACTICE  

 
V.3.5.1. ESENŢA  ŞI  ÎMPORTANŢA  PROIECTĂRII  DIDACTICE 
 

Proiectarea strategiilor didactice reprezintă ansamblul de procese şi operaţii 
delibarative de anticipare a acesteia, de fixare mentală a paşilor ce vor fi parcurşi în 
realizarea instrucţiei şi educaţiei, la nivel macro (respectiv la nivelul general al procesului 
de învăţământ ) şi micro (la nivelul specific intermediar al capitolelor / temelor şi operaţional 
– al activităţilor didactice concrete ). 

În viziune tradiţională – prin proiectare se înţelege împărţirea timpului, eşalonarea 
materiei sub forma planului calendaristic, a sistemului de lecţii, a planului tematic, a 
proiectului de lecţii etc.. 

În viziune modernă – în activitaea de proiectare didactică la nivel micro, accentul 
este deplasat de la simpla planificare / eşalonare a timpului la prefigurarea activităţii de 
învăţare a elevilor, la crearea unor situaţii de învăţare efectivă. Acţiunea de proiectare 
didactică nu se suprapune peste întocmirea planurilor de activitate; es constă în gândirea 
şi prefigurarea procesului didactic, a strategiilor de predare, învăţare şi evaluare, a modului 
orientativ (şi nu strict riguros ) în care se va desfăşura activitatea. 

Pentru accentuarea acestui aspect s-a consacrat sintagma * design instrucţional * 
prin care se înţelege actul de a anticipa, de a prefigura demersul didactic în termeni care 
să îl facă traductibil în practică ( R. BRIAN – 1981 ); V. de  LANDSHEERE, G de 
LANDSHEERE – 1979 ). 

Conceptul de proiectare didactică s-a impus datorită preocupării de a conferi 
activităţii instructiv – educative rigurozitate ştiinţifică şi metodică şi datorită apariţiei în 
didactica modernă a unor orientări şi tendinţe, cum ar fi: 

• pedagogia anticipativă şi participativă 

• pedagogia obiectivelor 

• sistemul principiilor didactice generale şi sistemul principiilor didactice specifice 
disciplinelor de studiu 

• organizarea instrucţiei şi educaţiei în funcţie de achiziţiile din teoria învăţării 

• elaborarea planurilor calendaristice, a sistemelor de lecţii, a planurilor tematice, a 
proiectelor de activitate didactică 

• aplicarea unor metode didactice moderne şi eficiente (de exemplu instruirea asistată 
de calculator ) 

• elaborarea unor instrumente obiective pentru evaluarea randamentului şcolar al 
elevilor etc.. 

 
Având în vedere cele de mai sus se poate afirma că proiectarea activităţii didactice 

constituie premisa şi condiţia necesară pentru realizarea unui demers didactic eficient. 
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VII.3.5.1. CONDIŢIILE  UNEI  PROIECTĂRI  DIDACTICE  EFICIENTE 
 

Proiectarea didactică este o acţiune continuă, permanentă, care precede 
demersurile instructiv – educative, indiferent de dimensiunea, complexitatea sau durata 
acestora. La nivel micro, ea presupune de fapt stabilirea sistemului de relaţii şi dependenţe 
existente între conţinutul ştiinţific vehiculat, obiectivele operaţionale şi strategiile de 
predare, învăţare şi evaluare. 
  Proiectarea înseamnă relaţionare între conţinut, obiective şi strategii de instruire şi 
autoinstruire şi strategii de evaluare, conţinutul fiind operatorul principal în instruire 
(S.T.RADU – 1978 ). 
 În proiectarea didactică la nivel micro, se porneşte de la un conţinut fixat prin 
programele şcolare, care cuprind obiectivele generale ale învăţământului, precum şi 
obiectivele cadru şi obiectivele de referinţă; care sunt unice la nivel naţional. Profesorul 
urmează să realizeze derivarea pedagogică a obiectivelor operaţionale concrete, 
comportamentele, care orientează activitatea de instruire şi autoinstruire. 
   Activitatea de proiectare didactică se finalizează cu elaborarea unor instrumente de 
lucru utile cadrului didactic – planul tematic şi proiectele de activitate didactică / lecţie, 
mergând până la secvenţa elementară de instruire. Întrucât activitatea didactică are 
caracter procesual, ea se desfăşoară în etape, în secvenţe articulate logic, peste care 
urmează să se suprapună stabilirea de obiective concrete; de aceea, nu este recomandabil 
ca pentru o anumită activitate didactică să se formuleze mai mult de 2 – 3 obiective. 
 Proiectul de lecţie este un instrument de lucru şi un ghid pentru profesor, el oferind o 
perspectivă de ansamblu, globală şi complexă asupra lecţiei. 
 În vederea elaborării instrumentelor de lucru, acţiunile de proiectare se vor raporta la 
3 cadre de referinţă: 

• activitatea anterioară secvenţei proiectate, activitate care este supusă unei evaluări 
diagnostice, de identificare a aspectelor reuşite şi a celor mai puţin reuşite, în scopul 
prefigurării unor demersuri didactice de ameliorare; 

• situaţia existentă în momentul proiectării, respectiv resursele psihologice ale 
elevilor, cele materiale, caracteristicile mediului de instruire etc.. 

• cerinţe impuse de programa şcolară şi de alte acte normative. 
 

VII.3.5.3. DESIGNUL  ACTIVITĂŢII  DIDACTICE  
 

Etapele principale ale activităţii de proiectare a activităţilor didactice, validate de 
teoria şi practica instruirii sunt: 

• Încadrarea activităţii didactice ( a lecţiei ) în sisteme de lecţii sau în planul tematic; 

• Stabilirea obiectivelor operaţionale 

• Selectarea, structurarea logică, esenţializarea, adecvarea conţinutului şi 
transpunerea lui didactică 

• Elaborarea strategiei instruirii 

• Stabilirea structurii procesuale a activităţii didactice 

• Prefigurarea strategiilor de evaluare 

• Stabilirea acţiunii de autocontrol şi autoevaluare ale elevilor. 
 

Elementul central în realizarea proiectării didactice este programa şcolară. Ea 
reprezintă documentul normativ în sensul că stabileşte obiective, adică ţintele ce urmează 
a fi atinse, prin intermediul actului didactic. 
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În contextul noului curriculum, conceptul central al proiectării didactice este 
demersul didactic personalizat iar instrumentul acestuia este unitatea de învăţare. 

 
Demersul didactic personalizat  - exprimă dreptul profesorului de a lua decizii asupra 

modalităţilor pe care le consideră optime în creşterea calităţii procesului de învăţământ, 
respectiv, răspunderea personală pentru a asigura elevilor unparcurs şcolar individualizat, 
în funcţie de condiţii şi cerinţe concrete. 

 
În acest sens programa şcolară – element central în realizarea proiectării didactice – 

nu este privită ca * tabla de materii * a manualului. Ea reprezintă un document reglator în 
sensul că stabileşte obiective, adică ţintele ce urmează a fi atinse prin intermediul activităţii 
didactice. Programa se citeşte * pe orizontală * în succesiunea următoare : 

 
 

 
 
 
 

În programa şcolară, fiecărui obiectiv- cadru îi sunt asociate obiective de referinţă. 
Atingerea obiectivelor de referinţă se realizează cu ajutorul conţinuturilor care se regăsesc 
în ultima parte a programei. Învăţătorul / profesorul poate opta pentru folosirea activităţilor 
de învăţare recomandate prin programă sau poate propune alte activităţi adecvate 
condiţiilor concrete din clasă. 
 

VII.3.6.  PROIECTAREA  ACTIVITĂŢII  ANUALE  ( PLANIFICAREA  
CALENDARISTICĂ) 

 
În contextul noului curriculum, PLANIFICAREA  CALENDARISTICĂ se transformă 

dintr-un document administrativ formal care repetă modul de gestionare a timpului propus 
de programa analitică, într-un instrument de interpretare personală a programei, care 
asigură un demers didactic concordant cu situaţia concretă din clasă. 

 
Planificarea activităţii didactice presupune, aşadar, o lectură atentă şi personală a 

programei şcolare în scopul de a analiza obiectivele şi a inventaria tipurile de activităţi şi 
resursele necesare. 

În elaborarea planificărilor – considerăm necesară următoarea etapizare : 

• citirea atentă a programei 

• stabilirea succesiunii de parcurgere a conţinuturilor 

• corelarea fiecărui conţinut în parte cu obiectivele de referinţă vizate 

• verificarea concordanţei dintre oferta educaţională şi resursele didactice 

• alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare conţinut  
 
PROGRAMA  ŞCOLARĂ – reprezintă instrumentul didactic principal care descrie 

condiţiile dezirabile pentru reuşita învăţării, exprimate în termeni de: obiective, activităţi de 
învăţare, sugestii de evaluare şi lista de conţinuturi. Ea descrie oferta educaţională a unei 
discipline pentru un parcurs determinat, conţinuturile devenind vehicule de formare a 
competenţelor intelectuale şi relaţionale de nivel superior, a atitudinilor şi valorilor necesare 
unui tânăr. 

 

OBIECTIV 
CADRU 

OBIECTIVE  DE 
REFERINŢĂ 

CONŢINUTURI ACTIVITĂŢI  DE 
ÎNVĂŢARE 
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Programa şcolară pentru o disciplină cuprinde : 

• Pentru învăţământul OBLIGATORIU: 
o Modelul curricular (didactic) 
o Obiective – cadru 
o Obiective de referinţă 
o Activităţi de învăţare recomandate 
o Conţinuturi 
o Recomandări adresate profesorului privind acţiunea didactică şi elaborarea 

curriculum-ului la decizia şcolii, a temelor trans – curriculare 
o Standarde curriculare de performanţă 

• Pentru învăţământul LICEAL :  
o Modelul curricular (didactic) 
o Competenţe generale 
o Competenţe specifice 
o Valori şi atitudini 
o Conţinuturi 
o Sugestii metodologice 
o Standarde curriculare de performanţă 

 
MODELUL  CURRICULAR – prezintă o imagine sintetică a structurii interne a 

disciplinei, semnificativă pentru procesul de predare – învăţare. El cuprinde domeniile care 
urmează a fi dezvoltate în activitatea didactică: cunoştinţe, capacităţi, motivaţii şi atitudini 
contexte de realizare. 

OBIECTIVELE  CADRU – sunt obiective cu grad ridicat de generalitate şi 
complexitate (asemănătoare obiectivelor generale) care se referă la formarea unor 
capacităţi şi atitudini specifice disciplinei şi sunt urmărite de – a lungul mai multor ani de 
studiu. 

OBIECTIVELE  DE  REFERINŢĂ – specifică rezultatele aşteptate ale învăţării şi 
urmăresc progresia şi achiziţia de competenţe şi de cunoştinţe de la un an de studiu la 
altul. 

Cele 2 tipuri de obiective se deosebesc prin : 

• obiectivul cadru are un grad de generalitate mare, pe când obiectivul de referinţă 
are un grad scăzut de generalitate; 

• obiectivul – cadru se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini specifice 
disciplinei, pe când obiectivul de referinţă se referă la achiziţia de competenţe şi de 
cunoştinţe de către elevi; 

• obiectivul – cadru se urmăreşte de a lungul mai multor ani de studiu, iar obiectivul 
de referinţă se urmăreşte anual. 

COMPETENŢELE  GENERALE – sunt ansambluri structurate de cunoştinţe şi 
deprinderi dobândite prin învăţare ce permit identificarea şi rezolvarea în contexte diverse 
a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu.  
Ele evidenţiază achiziţiile finale ale elevului în urma studierii unei discipline de învăţământ 
pentru mai mult de un an şcolar, având, în acelaşi timp, rolul de a orienta demersul didactic 
pe întregul parcurs de învăţare al disciplinei respective. 

COMPETENŢELE  SPECIFICE – sunt deduse din competenţele generale şi se 
definesc pe obiect de studiu şi pe an şcolar cu intenţia de a forma etape în dobândirea 
acestora. Competenţele specifice fac legătura cu conţinuturile. 
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VALORILE  ŞI  ATITUDINILE – de ex: cultivarea ……..………. stimularea gândirii 
…………… exprimarea unui mod de gândire creativ în ………..….. formarea obişnuinţei de 
a recurge la concepte şi metode …………….... 

ACTIVITĂŢILE  DE  ÎNVĂŢARE  RECOMANDATE  ( sugestii metodologice) Înainte 
de a formula activităţile de învăţare este necesar să se stabilească obiectivele operaţionale 
ale obiectivelor de referinţă / competenţelor specifice. Programa şcolară oferă exemple de 
activităţi de învăţare pentru fiecare obiectiv de referinţă. 

CONŢINUTURILE – sunt mijloace prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor – 
cadru şi de referinţă propuse (competenţelor generale şi specifice). Unităţile de conţinut 
sunt organizate fie tematic, fie în conformitate cu domeniile constitutive ale diverselor 
obiecte de studiu. Ordinea de prezentare în manuale sau de parcurgere la clasă a 
conţinuturilor este la decizia profesorului, în condiţia respectării logicii didactice a 
domeniului. 

STANDARDELE  CURRICULARE  DE  PERFORMANŢĂ – sunt anunţuri sintetice 
susceptibile să indice în ce măsură sunt atinse de către elevi obiectivele curriculare. 
Standardele curriculare de performanţă sunt elaborate pe baza unei grile structurale. 

 
Planificarea activităţii didactice presupune aşadar o lectură atentă şi personală a 

programei şcolare cu scopul de a analiza obiectivele şi a inventaria tipurile de activităţi şi 
resursele. 

Întregul cuprins al planificării are valoare orientativă, eventualele modificări 
determinate de aplicarea efectivă la clasă putând fi consemnate în rubrica * Observaţii *. 

Planificările pot fi întocmite pornind de la următoarea rubricaţie: 
 

Nr. 
crt 

UNITĂŢI  DE  
ÎNVĂŢARE 

OBIECTIVE  DE 
REFERINŢĂ  VIZATE 

NR.  ORE 
ALOCATE 

SĂPT. OBS. 

 
 

     

 
 

     

 
 

Nr. 
crt 

UNITĂŢI  DE  
ÎNVĂŢARE 

COMPETENŢE 
SPECIFICE 

CONŢINUTURI NR.  ORE 
ALOCATE 

SĂPT. OBS. 

 
 

      

 
 

      

  
În acest tabel : 

• unităţile de învăţare se indică prin titluri (teme) stabilite de profesor 

• în rubrica * OBIECTIVE  DE  REFERINŢĂ / COMPETENŢE  SPECIFICE * se trec 
numerele obiectivelor de referinţă din programa şcolară 

• conţinuturile selectate sunt cele extrase din lista de conţinuturi a programei 

• numărul de ore alocate se stabileşte de către profesor în funcţie de experienţa 
acestuia şi de nivelul de achiziţii ale elevilor 
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VII.3.7.  PROIECTAREA  UNITĂŢII  DE  ÎNVĂŢARE 
 

O unitate de învăţare poate să acopere una sau mai multe ore de curs. Alocarea 
timpului afectat unei unităţi de învăţare se face prin planificarea anuală. 

O unitate de învăţare este : 

• coerentă din punct de vedere al obiectivelor (competenţelor vizate) 

• unitară din punct de vedere tematic (adică al conţinutului) 

• desfăşurată în mod continuu pe o perioadă de timp 

• finalizată prin evaluare 
Realizarea unei unităţi de învăţare impune un demers didactic proiectat de fiecare 

profesor în parte. 
Metodologia de proiectare a unei unităţi de învăţare constă într-o succesiune de 

etape, înlănţuite logic, ce contribuie la detalierea conţinuturilor, în vederea atingerii 
obiectivelor de referinţă / competenţelor specifice. Etapele proiectării sunt aceleaşi oricare 
ar fi unitatea de învăţare vizată. 

Proiectarea unei unităţi de învăţare se recomandă a fi făcută ţinând seama de 
următoarele: 

- centrarea demersului didactic pe obiective (nu pe conţinuturi) 
- implicarea în proiectare a următorilor factori : 

▪ obiective / competenţe (de ce ?) : obiective de referinţă / competenţe 
specifice 

▪ activităţi (cum ?) : activităţi de învăţare 
▪ evaluare (cât ?) : descriptori de performanţă 
▪ resurse (cu ce ?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificarea unei unităţi de învăţare  se face prin tema cesteia. Stabilirea TEMEI de 
către profesor pe baza lecturii programei, utilizând surse diverse, este primul pas în 
identificarea unităţii de învăţare. 

 
TEMELE – sunt enunţuri complexe legate de analiza scopurilor învăţării, formulării 

fie originale, fie preluate din lista de conţinuturi, sau din manual, formulări care reflectă din 
partea profesorului o înţelegere profundă a scopurilor, activităţii sale, talent pedagogic, 
inspiraţia, creativitate. 

  
ACTIVITĂŢILE  DE  ÎNVĂŢARE – se construiesc prin corelarea obiectivelor de 

referinţă / competenţelor specifice la conţinuturi şi presupun orientarea către un anumit 
scop, redat prin tema activităţii. 

CE  VOI  
FACE ? 

CU  CE  VOI  
FACE? 

CUM  VOI  
FACE ? 

CUM  VOI  ŞTI dacă s-a 
realizat ce trebuia ? 

Precizarea 
obiectivelor 

Analiza 
resurselor 

Elaborarea 
strategiei 

EVALUAREA 
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În proiectul unităţii de învăţare profesorul va alătura fiecărei activităţi de învăţare 
acele resurse pe care le consideră necesare. 

RESURSELE – cuprind: manuale, texte auxiliare (culegeri, antologii, enciclopedii, 
tabele matematice, hărţi) mijloace audio – vizuale. În condiţiile noului curriculum, lectura 
manualului nu mau este în mod obligatoriu liniară. Programa trebuie parcursă în mod 
necesar de către toţi, manualul însă se pliază unei citiri personale şi adoptate. 

De asemenea, sunt considerate resurse: timpul, spaţiul în care se desfăşoară ora de 
curs; resursele umane (elevul cu personalitatea sa, profesorul cu experienţa sa, influenţele 
comunităţii etc.)    
   

TIPURILE  ŞI   INSTRUMENTELE  DE  EVALUARE – pot fi cele tradiţionale (probe 
scrise, orale, practice) sau complementare (observaţia sistematică a elevilor, investigaţia, 
proiectul, portofoliul, tema pentru acasă, tema de lucru în clasă, autoevaluarea). 

În raport cu momentele realizării evaluării, în planificarea fiecărei unităţi de învăţare 
apar specificaţii de evaluare iniţială, formativă, sumativă iar la finalul unităţii de învăţare 
este prevăzută o oră de evaluare sumativă. 

 

PROIECTUL  UNITĂŢII  DE  ÎNVĂŢARE  
 
Unitatea de învăţare ……………………………. 
Nr. ore alocate ………………………………….. 
 

 
CONŢINUTURI 

(detalieri) 
 

 
Obiective de referinţă 
Competenţe specifice 

 
Activităţi de 

învăţare 

 
RESURSE 

 
EVALUARE 

     

     

  
 

În rubrica * CONŢINUTURI * - apar detalieri de conţinut necesare, cu explicarea 
anumitor parcursuri, respectiv, în cuplarea lor la baza proprie de cunoaştere a elevilor. 
   

În rubrica * OBIECTIVE  DE  REFERINŢĂ * - se trec numerele obiectivelor de 
referinţă / competenţe specifice din programa şcolară. 

 
Rubrica * ACTIVITĂŢI  DE  ÎNVĂŢARE * pot fi cele din programa şcolară, 

completate, modificate sau chiar înlocuite cu altele pe care profesorul le consideră 
adecvate pentru atingerea obiectivelor propuse. 

 
Rubrica * RESURSE * - cuprinde specificări de timp, de loc, forme de organizare a 

claselor, materiale suport etc.. 
 
În rubrica * EVALUARE * - se menţionează instrumentele aplicate : 

• descriptorii de performanţă vizaţi (în cazul învăţământului primar) 

• obiectivele de evaluare (specifice unităţii de învăţare) în cazul învăţământului 
gimnazial 

• proba de evaluare preconizată pentru a vedea măsura achiziţiilor elevilor. 
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VII.3.8. PROIECTAREA  UNEI  ATIVITĂŢI ( LECŢIE ) 
 

DEFINIREA  LECŢIEI 
 

Etimologia conceptului * LECŢIE * se află în termenul grecesc * LECŢIA * care 
înseamnă * a citi cu glas tare * , * a audia * , * a lectura * , * a medita * .  
 Aşadar, iniţial, lecţia presupunea din partea profesorului simplă expunere, lectură, 
respectiv citire din manual, iar din partea elevilor memorarea celor audiate, a textelor. 
 În literatura de specialitate se pot întâlni definiţii ale lecţiei. Câteva din definiţii:  

1. În funcţie de criteriul organizatoric – lecţia este forma de activitate care se 
desfăşoară în clasă, sub conducerea unui cadru didactic, într-un interval de timp, 
precis determinat, pe baza cerinţelor cuprinse în programă şi potrivit orarului şcolar; 

2. Din punct de vedere al conţinutului – lecţia reprezintă un sistem de idei articulate 
logic şi didactic, în conformitate cu cerinţele psihopedagogice referitoare la predarea 
– asimilarea cunoştinţelor, la aplicarea lor, la verificarea, evaluarea şi notarea 
rezultatelor; ea este, deci, o unitate logică, didactică şi psihologică; 

3. O definiţie mai cuprinzătoare, consideră lecţia o unitate didactică fundamentală, o 
formă a procesului de învăţământ, prin intermediul căreia o cantitate de informaţii 
este percepută şi asimilată activ de elevi într-un timp determinat, pe calea unei 
activităţi intenţionate, sistematice, cu autoreglare, provocând în sfera biopsihică a 
acestora o modificare în sensul formării dorite ( M.IONESCU – 1982 ) 

4. Perspectiva sistemică ţine cont de noile valenţe pe care le-a căpătat lecţia în timp, 
datorită achiziţiilor înregistrate în ştiinţele educaţiei, precum şi restructurărilor la 
nivelul curriculumului şcolar 

 

CONFIGURAREA  DIDACTICĂ  A  LECŢIEI 
 

     OBIECTIVE      CONŢINUTUL 
 OPERAŢIONALE         INSTRUIRII 

 
 
 
 
 
 
 
  MIJLOACE          METODE 
  DIDACTICE        DIDACTICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECŢIA 

CLASA   DE  ELEVI  
CU  GRUPE  DE  

NIVEL 

REZULTATELE  INSTRUIRII  
ŞI  AUTOINSTRUIRII 

EVALUAREA  
REZULTATELOR 
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CARACTERIZAREA  LECŢIILOR 
 

• Asigură un cadru organizatoric eficient pentru procesul instructiv – educativ, generând 
un sistem de relaţii profesor – elev, şi promovând activităţi didactice în măsură să 
activizeze elevii şi să stimuleze performanţele învăţării; 

• Asigură însuşirea sistematică a bazelor ştiinţelor prin studiul obiectelor de învăţământ 
corespunzătoare; 

• Formează capacitatea de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice însuşite de elevi, 
întroducându-i în procesul cunoaşterii sistematice, nemijlocite sau mijlocite, a realităţii; 

• Activitatea pe care elevii o depun în timpul lecţiei îi ajută să-şi însuşească informaţii, 
noţiuni, definiţii, reguli etc, să dobândească şi să îşi dezvolte abilităţi intelectuale şi 
practice, să sesizeze relaţii între obiecte şi fenomene, să le explice, să-şi formeze o 
atitudine pozitivă faţă de acestea etc..; 

• Dezvoltă forţele cognitive, de imaginaţie şi creaţie ale elevilor angajându-i într-un efort 
intelectual şi motric de durată, dezvoltându-le astfel spiritul de observaţie, spiritul critic, 
curiozitatea epistemică, atenţia voluntară, imaginaţia creatoare, memoria logică, 
operaţiile gândirii etc..; 

• Oferă elevului posibilitatea de a-şi exersa capacităţile intelectuale şi afective, de a-şi 
forma şi consolida sentimente, convingeri, atitudini, trăsături pozitive de caracter, forme 
adecvate. 

 
Lecţia prezintă şi anumite servituţi / disfuncţii pentru a căror depăşire practicienii şi 

teoreticienii încearcă să găsească soluţii în eforturile lor de realizare a unor schimbări la 
nivelul lecţiei, în concordanţă cu transformările sistemului de învăţământ în ansamblul său: 

• Ponderea deseori prea mare a predării, în defavoarea învăţării, respectiv reducerea 
activităţii la cuvântul profesorului, la expunerea, demonstrarea, explicaţia etc, realizat 
de acesta şi la înregistrarea pasivă a noului de către elevi. De multe ori lecţiile se 
bazează pe intuiţie, fiind neglijate activităţile individuale ale elevilor, exerciţiile practice 
şi cele aplicative; 

• Utilizarea excesivă a activităţii frontale cu clasa de elevi, care deşi are unele avantaje 
incontestabile (transmiterea în mod economic, rapid şi sistematic a noului, asigurarea 
colaborării şi cooperării dintre elevi, stimularea lor reciprocă ) prezintă adesea tendinţe 
de nivelare şi uniformizare a demersului didactic; 

• Diferenţierea activităţii didactice, în funcţie de particularităţile individuale şi de grup ale 
elevilor se realizează, de cele mai multe ori, anevoios şi stângaci. În marea majoritate a 
cazurilor, profesorul predă la un singur nivel şi într-un singur ritm întregului grup – 
clasă, pretinde din partea elevilor aceleaşi eforturi, acelaşi volum de cunoştinţe, acelaşi 
interese, aceleaşi forme de muncă independentă etc., autoinstruirea, autoverificarea 
sunt puţin exersate. 
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VII.3.9.  TIPURILE  DE  LECŢII  
 
 

Delimitarea tipurilor de lecţie – se face după sarcina didactică fundamentală. Sunt 
acceptaţi astfel următoarele tipuri : 

• LECŢIA  MIXTĂ (combinată) 

• LECŢIA  DE  COMUNICARE 

• LECŢIA  DE  FORMARE  A  PRICEPERILOR  şi  DEPRINDERILOR 

• LECŢIA  DE  RECAPITULARE  şi SISTEMATIZARE 

• LECŢIA  DE  VERIFICARE, APRECIERE şi EVALUARE. 
 

LECŢIA  MIXTĂ ( COMBINATĂ ) 
 

Caracteristica fundamentală a acestui tip este aceea că urmăreşte realizarea, 
aproximativ în aceeaşi măsură, a mai multor sarcini didactice (comunicare, sistematizare, 
fixare, verificare etc. ) fiecăruia dintre acestea fiindu-i rezervată o verigă sau un eveniment 
al instruirii.  

Sarcinile asupra căruia se concentrează activitatea profesorului şi a elevilor se află 
aproximativ pe acelaşi plan. Succesiunea acestor evenimente este variabilă. Ele pot 
alterna şi îşi pot schimba locul între ele, în consecinţă realizarea sarcinilor didactice nu se 
face într-o ordine constantă.  

 
Principalele evenimente sau secţiuni de lucru ale acestui tip de lecţie ar putea fi : 

• Organizarea clasei pentru lecţie şi captarea atenţiei elevilor. Este destinată 
rezolvării unor activităţi de natură organizatorică (asigurarea ordinii şi disciplinei, 
pregătirea mijloacelor şi materialelor necesare, crearea unei stări psihologice 
favorabile desfăşurării lecţiei) 

• Verificarea cunoştinţelor – se realizează de obicei frontal, vizând cunoştinţele 
asimilate din lecţia anterioară 

• Comunicarea şi asimilarea noilor cunoştinţe. Este experimentul în care se 
realizează coordonarea activităţii profesorului şi elevilor în vederea realizării 
obiectivelor educaţionale, asimilarea de noi informaţii, integrarea lor în sisteme tot 
mai largi, dezvoltarea proceselor şi însuşirilor psihice, a personalităţii umane în 
ansamblul său. 

• Fixarea cunoştinţelor predate. În această etapă profesorul insistă asupra stabilizării 
cunoştinţelor prin sistematizarea lor, prin organizarea unor exerciţii aplicaţii, prin 
reluarea într-un alt context a esenţialului de cunoştinţe predate. 

• Conexiunea inversă. Se realizează pe tot parcursul desfăşurării lecţiei, prin întrebări 
adecvate, formulate intermitent, profesorul având astfel posibilitatea să urmărească 
modul în care elevii participă la realizarea evenimentului respectiv. datele obţinute 
constituie cadrul de referinţă pentru măsurarea şi aprecierea performanţelor 
obţinute. 
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PROIECTUL  LECŢIEI  MIXTE (COMBINATE) 
 

A. DATE  GENERALE :  
Şcoala ………………………………………………………………….. 
Aria curriculară ……………………. Disciplina …………………….. 
Clasa ………………………………. Data …………………………… 

B. UNITATEA  DE  ÎNVĂŢARE ………………………………………… 
C. TITLUL  LECŢIEI …………………………………………………….. 
D. OBIECTIVE  OPERAŢIONALE …………………………………….. 

Obiectivele operaţionale se stabilesc folosind anumite verbe active la modul 
conjuctiv, care urmăresc să evidenţieze modul de cunoaştere, înţelegere, aplicare şi 
evaluare a cunoştinţelor elevilor, ca de exemplu: să diferenţieze…, să clasifice .., să 
definească …., să delimiteze ………, să reprezinte schematic ……, să precizeze …. etc…. 

E. STRATEGII  DIDACTICE 
E.1. MIJLOACE  DIDACTICE 

• Materiale didactice: folii care ilustrează ….. cu ajutorul retroproiectorului, 
diapozitive care ilustrează……., planşe care prezintă …. 

• Instalaţii, machete, panoplii …… 

• Fişe anexe 
E.2. METODE  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT  

• Conversaţie 

• Explicaţie 

• Demonstarţie 

• Problematizare etc… 
E.3. MODURI  DE  ACTIVITATE  CU  ELEVII 

• Frontal – pentru reactualizarea cunoştinţelor, discutarea rezultatelor prin 
experiment 

• În echipă – efectuarea experimentului 

• Individual – activitate cu fişele de lucru 
F. TIPUL  LECŢIEI …………………… 
G. DESFĂŞURAREA  LECŢIEI ( SECVENŢELOR  DIDACTICE ) 

G.1. Moment organizatoric – ( 2 – 3 min ) 
Se face prezenţa prin strigarea catalogului, sau prin prezentarea absenţilor de către 

elevul de serviciu, se rezolvă unele probleme extradidactice apărute, se stabileşte liniştea 
şi atmosfera propice activităţii didactice (captarea atenţiei) 

G.2. Verificarea cunoştinţelor şi reactualizarea celor necesare comunicării temei noi   
(9 – 15 min ) 

În cadrul acestei etape pot fi proiectate 3 subetape, după caz: 

• Controlul temelor date elevilor pentru acasă, dacă este cazul (controlul poate fi 
realizat prin sondaj sau prin rezolvarea temelor de către elevi în clasă, în care unii 
elevi nu au reuşit să le rezolve) ; 

• Verificarea cunoştinţelor din lecţia precedentă. Se poate face prin întrebări şi/sau 
exerciţii / probleme ; 

• Reactualizarea cunoştinţelor sau legătura cu cunoştinţele anterioare 
G.3. Comunicarea cunoştinţelor noi – ( 25 – 30 min ) 

Această etapă începe odată cu anunţarea titlului (subiectului) lecţiei noi, care se 
scrie pe tablă. 
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Urmează proiectarea conţinutului temei noi pe secvenţe (module) informaţionale şi 
acţionale prezentate în detaliu în mod sistematic şi continuu. Prezentarea în detaliu a 
secvenţelor informativ – aplicative se face folosind strategiile necesare (materiale 
didactice, metode de învăţământ) cu antrenarea activă a elevilor în dezbaterea problemelor 
teoretice, elevii consemnând în caietele de notiţe datele împortante ale temei noi, 
profesorul folosind adecvat modurile de lucru : frontal, în echipă, individual. Profesorul şi 
elevii folosesc ori de câte ori consideră necesar tabla, consemnând pe ea toate datele 
împortante. 

G.4. FIXAREA  NOILOR  CUNOŞTINŢE şi REALIZAREA  FEED – BACK – ului  
(5 – 8 min) 

  Obiectivele acestei etape se realizează prin întrebări, exerciţii, probleme, formulate 
în legătură cu tema nouă a lecţiei. 

Această etapă nu urmăreşte verificarea, aprecierea şi notarea cunoştinţelor noi 
predate. Etapa are ca obiective principale cunoaşterea gradului de înţelegere a 
cunoştinţelor şi realizarea unor corecţii informaţionale şi aplicative (a feed – back – ului), 
prin realizarea unor explicaţii (argumentări) completare cu animite informaţii omise, 
suplimentare cu informaţii noi etc.. 

G.5. TEMA  PENTRU  ACASĂ  
Această etapă constă în proiectarea unor exerciţii ce se vor da pentru acasă spre 

efectuare (rezolvare) elevilor. 
Tema pentru acasă trebuie să stimuleze elevii să-şi asimileze cunoştinţele din tema 

nouă a lecţiei prin efort, studiu individual, independent. 
   

PROIECTUL  LECŢIEI  MIXTE  ÎN  FORMĂ  TABELARĂ : 
 

 
ETAPELE  
LECŢIEI 
(scenariul 
didactic) 

 
OBIECTIVELE 

OPERAŢIONALE 

 
CONŢINUTUL 

INFORMAŢIONAL 
şi APLICATIV 

DETALIAT 

 
ACTIVITATEA 

PROFESORULUI 
STRATEGIILE 

FOLOSITE 

 
ACTIVITATEA 

ELEVULUI 

Se consem -
nează denu-
mirile etape-
lor lecţiei, 
timpul afectat 

Obiectivele 
operaţionale 

Relativ detaliat 
conţinuturile 

Activitatea prof. 
strategiile folosite 
pe etape 

Activitatea 
elevilor de 
observare, de 
notare în caiet 

 
 

LECŢIA  DE  FORMARE  A  PRICEPERILOR  ŞI  DEPRINDERILOR 
( Lecţie de muncă independentă )  

 
Specific pentru acest tip de lecţie este ponderea pe care o ocupă activitatea 

independentă a elevilor consacrată rezolvării sarcinilor de învăţare, în vederea elaborării 
unor componente acţionale (priceperi, deprinderi). 

Ca structură acest tip de lecţie presupune, în principiu, anunţarea subiectului şi a 
obiectivelor lecţiei, reactualizarea cunoştinţelor teoretice indispensabile exersării practice, 
demonstrarea modului de execuţie, activitatea independentă a elevilor. 

Pot fi concepute o multitudine de variante : 
- Lecţie pe bază de exerciţii aplicative 
- Lecţie de muncă independentă cu ajutorul textului programat 
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- Lecţii practice în atelierul şcoală 
- Lecţii de muncă independentă cu ajutorul fişelor (fişe de dezvoltare, recuperare, 

exersare) 
- Lecţii de muncă independentă pe baza lucrărilor de laborator. 

 
PROIECTUL  LECŢIEI  DE  FORMARE  A  PRICEPERILOR Şi DEPRINDERILOR 

 
A. DATE  GENERALE 

Şcoala ………………………………………………………………….. 
Aria curriculară ……………………. Disciplina …………………….. 
Clasa ………………………………. Data …………………………… 

B. UNITATEA  DE  ÎNVĂŢARE ………………………………………… 
C. TITLUL  LECŢIEI …………………………………………………….. 
D. OBIECTIVE  OPERAŢIONALE …………………………………….. 

O1 ……………. 
O2 ……………. 
……………….. 

E. STRATEGII  DIDACTICE 
E1 - Mijloace didactice 
E2 – metode de învăţământ 
E3 – Moduri de activitate cu elevii 

F. TIPUL  LECŢIEI …………………… 
G. DESFĂŞURAREA  LECŢIEI ( SECVENŢELOR  DIDACTICE ) 

G.1. Moment organizatoric ( 2 – 3 min ) 
G.2. Verificarea cunoştinţelor şi reactualizarea celor necesare comunicării temei noi:  

(9 – 15 min ) 
G.3. Concluzii şi realizarea feed – back – ului (5 – 6 min) 
G.4. Tema pentru acasă (2 – 3 min) 

 
LECŢIA  DE  RECAPITULARE  ŞI  SISTEMATIZARE 

( Lecţia de fixare sau consolidare ) 
 

Obiectivul fundamental urmărit este fixarea şi consolidarea cunoştinţelor prin 
stabilirea unor generalizări mai largi, prin relevarea unor structuri logice între diverse 
cunoştinţe, toate stimulând mecanismul transferului cu cele 2 forme ale sale: specific şi 
nespecific. 
  Ca structură această lecţie debutează cu elaborarea unui plan de desfăşurare pe 
baza căruia se realizează recapitularea şi sistematizarea propriu – zisă. În funcţie de 
factorii variabili pot fi organizate o multitudine de variante: 

• Lecţia sinteză – se planifică cu ajutorul textului programat. Elevii parcurg în mod 
individual, textul elaborat special în vederea fixării; 

• Lecţii de programare şi sistematizare cu ajutorul fişelor – asigură individualizarea 
activităţii elevilor. Fişele sunt concepute în funcţie de nivelul dezvoltării lor 
individuale; 

• Lecţii de programare şi sistematizare pe bază de referat – la sugestia profesorului 
un elev sau un grup de elevi întocmesc în prealabil un referat pe baza consultării 
manualului şi a altor surse de informaţii. Lecţia constă în prezentarea referatului şi 
discutarea lui cu ajutorul elevilor. Profesorul conduce discuţiile şi formulează 
concluziile. 
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PROIECTUL  LECŢIEI  DE  RECAPITULARE  ŞI  SISTEMATIZARE 
 

A. DATE  GENERALE 
Şcoala ………………………………………………………………….. 
Aria curriculară ……………………. Disciplina …………………….. 
Clasa ………………………………. Data …………………………… 

B. UNITATEA  DE  ÎNVĂŢARE ………………………………………… 
C. TITLUL  LECŢIEI …………………………………………………….. 
D. OBIECTIVE  OPERAŢIONALE …………………………………….. 

O1 ……………. 
O2 ……………. 

E. STRATEGII  DIDACTICE 
E1 - Mijloace didactice 
E2 – metode de învăţământ 
E3 – Moduri de activitate cu elevii 

F. TIPUL  LECŢIEI …………………… 
G. DESFĂŞURAREA  LECŢIEI ( SECVENŢELOR  DIDACTICE ) 

G.1. Moment organizatoric ( 2 – 3 min ) 
G.2. Recapitularea, sistematizarea şi sinteza cunoştinţelor : ( cca 40 min ) 

  G.3. Concluzii şi realizarea feed – back – ului (5 – 6 min) 
  G.4. Tema pentru acasă (2 – 3 min) 

 
LECŢII  DE  VERIFICARE  ŞI  DE  APRECIERE 

( Lecţii de evaluare şi control ) 
 

Scopul fundamental urmărit este acela al controlului şi evaluării randamentului 
şcolar. Prin astfel de lecţii se urmăreşte pe de o parte verificarea bagajului de informaţii, iar 
pe de altă parte măsurarea şi evaluarea celor constatate. 

În funcţie de de factorii variabili (tematica supusă verificării, formele de verificare 
adoptate, particularităţile de vârstă şi individuale) pot fi concepute şi organizate o mulţime 
de variante: 

• Lecţii de verificare prin chestionare orală – pe baza tematicii anunţate în prealabil 
profesorul lansează intrări, angajându-i astfel pe elevi la discutarea lor. Verificarea 
se poate face individual, frontal, combinat; 

• Lecţii destinate analizei lucrărilor scrise – pe baza rezultatelor obţinute profesorul 
face anumite aprecieri generale asupra conţinutului lucrărilor, analizează câteva 
lucrări reprezentative, în încheiere elucidează cu elevii cauzele greşelilor; 

• Lecţii de verificare şi evaluare prin lucrări practice – elevii au sarcina să efectueze o 
lucrare practică. Evaluarea se face pe baza cantităţii şi calităţii muncii efectuate; 

• Lecţii de verificare şi evaluare cu ajutorul testelor psihologice şi al fişelor – aceste 
instrumente sunt elaborate în prealabil de către profesor – se administrează şi apoi 
se evaluează rezultatele obţinute. 

 
PROIECTUL  LECŢIEI  DE  VERIFICARE  ŞI  APRECIERE 
 

A. DATE  GENERALE 
Şcoala ………………………………………………………………….. 
Aria curriculară ……………………. Disciplina …………………….. 
Clasa ………………………………. Data …………………………… 



 

 

126 

126 

B. UNITATEA  DE  ÎNVĂŢARE ………………………………………… 
C. TITLUL  LECŢIEI / LECŢIILOR …………………………………….. 
D. OBIECTIVE  OPERAŢIONALE …………………………………….. 

O1 ……………. 
O2 ……………. 

E. STRATEGII  DIDACTICE 
E1 - Mijloace didactice 
E2 – metode de învăţământ 
E3 – Moduri de activitate cu elevii 

F. TIPUL  LECŢIEI …………………… 
G. DESFĂŞURAREA  LECŢIEI ( SECVENŢELOR  DIDACTICE ) 

G.1. Moment organizatoric ( 2 – 3 min ) 
  G.2. Verificarea cunoştinţelor ( 35 – 40 min ) 
  G.3. Notarea elevilor şi realizarea feed – back – ului  ( 5 - 6 min) 

În cazul Lecţiei de evaluare a priceperilor şi deprinderilor: 
  G.1. Moment organizatoric (5 – 6 min ) 
  G.2. Efectuarea probei practice ( 40 min ) 
  G.3. Aprecieri, concluzii, feed – back ( 5 min ) 

În cazul Lecţiei de evaluare scrisă : 
G.1. moment organizatoric ( 2 – 3 min ) 
G.2. Efectuarea lucrării scrise ( 45 min ) 

 
LECŢII  DE  COMUNICARE  A  NOILOR  CUNOŞTINŢE 

 
Nota definitorie a acestui tip de lecţie constă în comentarea activităţii didactice în 

direcţia dobândirii de către elevi a unor cunoştinţe şi dezvoltării * pe această bază * a 
proceselor şi însuşirilor de bază a proceselor şi însuşirilor psihice, a capacităţilor 
instrumentale şi operaţionale. 

Momentul comunicării deţine ponderea hotărâtoare, rezervându-se cea mai mare 
parte din lecţie acestui scop. De cele mai multe ori acest eveniment este divizat într-o serie 
de secvenţe – cum ar fi: pregătirea elevilor în vederea asimilării noilor cunoştinţe, 
anunţarea de asociaţii cu cunoştinţe însuşite anterior, fixarea finală prin formularea 
generalizărilor şi concluziilor. 

Lecţia de comunicare – se realizează prin : 

• EXPUNERE (predomină comunicarea sistematică a cunoştinţelor ) – este cazul 
lecţiei întroductive, a lecţiei prelegere. Expunerea trebuie dinamizată prin 
intercalarea unor dezbateri, problematizări, întrebări retorice, pentru a preveni 
transformarea comunicării într-un monolog care să determine pasivitatea şi 
plictisirea ; 

• LECŢIA – DEZBATERE – realizată prin : problematizare, învăţare prin descoperire, 
asalt de idei (brainstorming), sinectica, analiza şi dezbaterea modelelor, studiul de 
caz, lecţia – seminar, lecţia prelegere, lecţia printeam teaching ;  

• LECŢIA desfăşurată pe baza DIFERENŢIERII  ACTIVITĂŢII  PE  GRUPURI 
(omogene, eterogene) – prin sarcini didactice, fişe de muncă individuală; 

• LECŢIA desfăşurată pe baza STUDIULUI  INDIVIDUAL ; 

• LECŢIA  MIXTĂ sau COMBINATĂ – aceasta cuprinde toate verigile sau etapele : 
organizarea clasei pentru lecţie, verificarea cunoştinţelor anterioare, legătura cu 
cunoştinţele anterioare pentru a pregăti transmiterea noilor cunoştinţe, fixarea, tema 
pentru acasă. 
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PROIECTUL  LECŢIEI  DE  COMUNICARE  A  NOILOR  CUNOŞTINŢE 
 

A. DATE  GENERALE 
Şcoala ………………………………………………………………….. 
Aria curriculară ……………………. Disciplina …………………….. 
Clasa ………………………………. Data …………………………… 

B. UNITATEA  DE  ÎNVĂŢARE ………………………………………… 
C. TITLUL  LECŢIEI …………………………………………………….. 
D. OBIECTIVE  OPERAŢIONALE …………………………………….. 

O1 ……………. 
O2 ……………. 
……………….. 

E. STRATEGII  DIDACTICE 
E1 - Mijloace didactice 
E2 – metode de învăţământ 
E3 – Moduri de activitate cu elevii 

F. TIPUL  DE  LECŢIE:   …………………… 
G. DESFĂŞURAREA  LECŢIEI ( SECVENŢELOR  DIDACTICE ) 

G.1. Moment organizatoric ( 2 – 3 min ) 
G.2. Reactualizarea cunoştinţelor : ( 2 - 3 min ) 
G.3. Comunicarea noilor cunoştinţe ( cca 40 min ) 

  G.4. Fixarea noilor cunoştinţe şi realizarea feed – back – ului (5 – 6 min) 
  G.5. Tema pentru acasă (2 – 3 min) 
 
 

ELABORAREA  TEMELOR  TRANSDISCIPLINARE 
 

În acest caz unitatea de competenţă se referă la asigurarea legăturii între discipline 
în cadrul ariei curriculare. 

Elementele de competenţă stabilesc temele transdisciplinare prin selectarea zonelor 
de interes în funcţie de obiectivele operaţionale curriculare, responsabilităţile individuale în 
cadrul echipei de profesori care urmează să trateze o temă şi dezvoltă aceste teme prin 
stabilirea conţinutului fiecărei discipline astfel încât să asigure armonizarea disciplinelor şi 
să asigure atingerea tuturor obiectivelor. Activităţile şi situaţiile de învăţare trebuie 
redactate într-o formă accesibilă sau ţinând cont de nivelul elevilor. 

Zonele de vecinătate pentru o disciplină pot fi : de exemplu, pentru fizică – 
matematică, chimie, biologie, geografie. 

Proiectarea lecţiei propune proiectarea unui demers anticipativ pe baza unui 
algoritm procedual – ce corelează răspunsurile la 4 întrebări : 

• CE  VOI  FACE ? 

• CU  CE  VOI  FACE ? 

• CUM  VOI  FACE ? 

• CUM  VOI  ŞTI  dacă am realizat ceea ce mi-am propus ? 
 

• CE  VOI  FACE ?   
RĂSPUNS : voi identifica, stabili, formula obiectivele lecţiei. 
OBIECTIVE  OPERAŢIONALE: definesc noul comportament al tânărului. Sunt 

expresia anticipării de către profesor a unor comportamente ale elevului, observabile şi 
măsurabile într-un timp imediat după săvârşirea secvenţei de lecţie. 
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  Verbe acţionale utilizate în acest caz ar putea fi: a defini, a exprima, a descrie, a 
recunoaşte, a distinge, a identifica, a aminti, a reproduce, a denumi, a rezolva, a 
reprezenta, a interpreta, a clasifica, a observa, a demonstra, a explica, a aplica, a alege, a 
găsi, a argumenta, a executa, a realiza etc…  

• CU  CE  VOI  FACE ?   
RĂSPUNS: Stabilirea resurselor: 

o umane : nivelul psihointelectual al elevilor,  
    pregătirea ştiinţifică şi psihopedagogică a profesorului 

o materiale : dotarea şcolii cu spaţii şi mijloace de învăţământ 

• CUM  VOI  FACE ?   
RĂSPUNS : Stabilirea strategiei didactice prin : 

o categoria de lecţie 
o modul de organizare a grupului 
o metode de învăţământ utilizate de profesor pentru predare 
o metode de învăţământ impuse elevilor pentru învăţare 
o creionarea scenariului didactic 

• CUM  VOI  ŞTI  dacă am realizat ceea ce mi-am propus ?  
RĂSPUNS: Elaborarea instrumentelor de evaluare. 

 
TIPURI  DE  LECŢII  SPECIFICE  INSTRUIRII  PRACTICE 

 
INSTRUIREA  PRACTICĂ – se utilizează în cursul primilor ani de pregătire în 

ateliere – şcoală în funcţie de specificul meseriei şi de baza materială existentă şi în 
producţie în cursul ultimilor ani de pregătire, având o eficienţă deosebită în perioada de 
iniţiere. 

Această perioadă cuprinde de obicei 2 etape : 

• ETAPA  DE  INIŢIERE în lucrările practice comune meseriilor dintr-un anumit 
domeniu de activitate sau profil ( de exemplu: iniţierea în lucrări practice de 
lăcătuşărie) 

• ETAPA  DE  INIŢIERE în meseria respectivă ( de exemplu: cunoaşterea maşinilor, 
sculelor, dispozitivelor de bază, a operaţiilor tehnologice de complexitate mai mică, 
dar frecvent utilizate în practică ).  
Cea de a-2-a perioadă de iniţiere are scopul de a forma la elevi priceperile şi 

deprinderile de bază în meseria respectivă. 
 Instruirea practică în producţie constituie perioada de consolidare, completare şi 
perfecţionare a deprinderilor dobândite de elevi în atelierele şcoală. 

LECŢIA – ca formă fundamentală de organizare a procesului de învăţare este 
constituită dintr-o succesiune de etape sau secvenţe ce se desfăşoară într-o unitate de 
timp în care se asigură o coordonare între activitatea de predare şi cea de învăţare în 
vederea realizării procesului de învăţământ. 

În esenţă, lecţia a fost gândită ca formă specifică de organizare a procesului de 
învăţământ. 

Sistemul de organizare a învăţământului pe clase şi lecţii a fost validat şi 
perfecţionat necontenit. 

Asociind ideea că învăţământul tinde să pună accentul pe ceea ce pot şi trebuie să 
ştie şi mai ales ceea ce trebuie să ştie să facă elevul, la sfârşitul învăţării parcurse, noul 
model de lecţie TEHNOLOGIE  DIDACTICĂ – este centrat pe nevoia de performanţă a 
elevului şi a profesorului pe acţiune. 
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În perioada de instruire practică lecţia – atelier este veriga principală a activităţii. 
În organizarea şi desfăşurarea lecţiei este necesar să se aibă în vedere următoarele 

cerinţe generale: 

• lecţia de practică să aibă un scop bine precizat şi motivat, cu obiective operaţionale 
(cognitive, psihomotorii şi afective) bine conturate, tema şi subiectul lecţiei, prin 
conţinutul lor tehnic şi ştiinţific, să fie legate direct de pregătirea profesională a 
elevilor; 

• lecţia să fie construită logic, cu respectarea principiilor didactice şi pedagogice, iar 
conţinutul să fie bine selecţionat şi dozat corespunzător; 

• să se precizeze atât condiţiile de probare, cât şi criteriile de evaluare a obiectivelor; 

• problemele tratate să aibă în vedere noutăţile recente din domeniul specialităţii 
respective, procesele tehnologice moderne aplicate în producţie, realizând o 
permanentă legătură inter şi intra disciplinară; 

• să se folosească în mod creator cele mai variate metode şi procedee pentru 
activizarea gândirii elevilor, pentru stimularea acestora în munca independentă; 

• predarea instruirii practice să asigure valorificarea întregului potenţial educativ al 
instruirii practice, cu scopul de a crea elevilor interes şi dragoste faţă de meseria 
pentru care se pregătesc; 

• să se asigure condiţiile unui învăţământ diferenţiat, prin relaţii de colaborare şi 
întrajutorare, maistru – elev, respectiv cunoaşterea temeinică a clasei care se 
instruieşte; 

• să se verifice în mod sistematic modul în care elevii şi-au însuşit şi aplică 
cunoştinţele, priceperile şi deprinderile practice. 

 
TIPURI  DE  LECŢII  DE  INSTRUIRE  PRACTICĂ 

 
În baza experienţei dobândite în cazul instruirii practice din liceele tehnologice şi 

şcolile profesionale, s-au delimitat până în prezent următoarele tipuri de lecţie de instruire 
practică : 

• LECŢIA  DE  INIŢIERRE  ÎN  PROCEDEELE  DE MUNCĂ 

• LECŢIA  DE  FIXARE  A  DEPRINDERILOR  PRACTICE 

• LECŢIA  DE  APLICARE  A  DEPRINDERILOR  FORMATE (lucrare complexă) 

• LECŢIA  LUCRARE  DE  CONTROL 

• LECŢIA  MIXTĂ 
 

Stabilirea tipului de lecţie utilizat (prin planul calendaristic) este indispensabilă 
activităţii de proiectare a lecţiei efectuate de maistrul instructor (proiectare didactică şi 
tehnologică). 

În cadrul procesului de instruire practică, forma specifică de îmbinare a diferitelor 
metode de învăţământ pentru a-i învăţa pe elevi cum să efectueze corect o anumită muncă 
(operaţie tehnologică) se numeşte instructaj . 
 

1. LECŢIA  DE  INIŢIERE  ÎN  PROCEDEELE  DE  MUNCĂ  
 

Lecţiile de acest tip se folosesc la începutul unei teme noi, când se învaţă operaţii 
tehnologice sau în general procedee noi de muncă. În acest caz instructajul întroductiv 
ocupă un spaţiu mai larg. Este de evitat teoretizarea excesivă, fiind necesară păstrarea 
caracterului strict practic. 
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Structura lecţiilor de iniţiere în procedee de muncă (formare de priceperi şi 
deprinderi noi este: 

1.a. ORGANIZAREA  GRUPEI  DE  ELEVI  PENTRU  LECŢIE: 
▪ întroducerea elevilor în atelier 
▪ controlul prezenţei şi ţinutei 
▪ verificarea caietelor de practică 
▪ controlul condiţiilor din atelier 

1.b. INSTRUCTAJUL  ÎNTRODUCTIV:  
 

• Verificarea noţiunilor de bază – din lecţia anterioară (cunoştinţe, priceperi, 
deprinderi) pentru a reaminti elevilor cunoştinţele teoretice necesare executării 
noilor lucrări (operaţii, faze). Aici nu este vorba de repetarea unor lecţii din cadrul 
disciplinelor tehnologice şi de specialitate, cu numai o reâmprospătare a acelor 
cunoştinţe teoretice care sunt strict necesare elevului pentru executarea conştientă 
şi în bune condiţii a lucrării respective.  

Se valorifică pe cât posibil cunoştinţele, priceperile şi deprinderile, dobândite de 
elevi la lecţiile de instruire practică precedente. În mod obligatoriu se reamintesc 
normele aferente de protecţia muncii, de igienă a muncii, de prevenire şi stingere a 
incendiilor; 

• Comunicarea subiectului lecţiei – prezentarea lucrării (reperului) ce se va executa şi 
explicarea documentaţiei tehnologice, enunţarea obiectivelor şi a criteriilor de 
evaluare; 

• Explicarea şi demonstrarea procedeelor de muncă – (demonstraţia maistrului 
instructor). Se explică operaţia sau complexul de operaţii (în ordinea lor succesivă) 
şi se prezintă condiţiile tehnologice de execuţie (pe baza demonstraţiei tehnologice), 
S.D.V. – urile şi maşinile (utilaje şi instalaţii) cu care se va lucra, caracteristicile lor ; 

• Demonstrarea metodelor şi procedeelor corecte de execuţie a lucrării practice – se 
realizează indicând operaţia, fazele, mânuirile, mişcările elementare. Este necesar 
ca, în timpul demonstrării, maistrul – instructor să aibă grijă să nu limiteze 
observarea fenomenelor demonstrate elevilor prin poziţia sa sau a maşinilor sale. 
Totodată, în timp ce execută o operaţie, el trebuie să explice clar cum procedează, 
de ce procedeul trebuie executat aşa cum s-a arătat şi nu altfel, să atragă atenţia 
elevilor asupra tuturor particularităţilor procedeului, respectiv, asupra felului cum 
trebuie să se facă mânuirea corectă a sculelor şi maşinilor, asupra poziţiei corpului, 
asupra succesiunii mişcărilor, a efortului şi metodelor de a executa mişcări corecte. 
Se insistă asupra măsurilor de protecţia muncii; 

• Verificarea însuşirii lecţiei – se discută cu elevii, apoi se numesc unul sau 2 elevi 
care să reproducă, prin exerciţii de probă, procedeele de lucru demonstrate. În 
timpul efectuării acestor exerciţii, maistrul – instructor urmăreşte (împreună cu 
întreaga grupă) munca elevilor respectivi, corectează eventualele greşeli 

 
  1.c. EXECUTAREA  INDEPENDENTĂ  DE  CĂTRE  ELEVI  A  LUCRĂRILOR  

(instructaj curent) 
 

În procesul de formare a priceperilor şi deprinderilor practice corecte după 
documentaţia tehnologică (cel puţin schiţa sau desen de execuţie) executarea 
independentă de către elevi a lucrărilor constituie momentul central al lecţiei de instruire 
practică. Metoda de învăţământ predominantă în această etapă este EXERCIŢIUL.  
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 În vederea executării independente a lucrărilor elevii sunt repartizaţi la locurile de 
muncă individuale, pregătite în prealabil.  
 Se trece la munca independentă – sub îndrumarea maistrului – instructor, 

Se corectează – după caz – mânuirile şi mişcările elevilor. 
Se insistă asupra controlului execuţiei, respectării normelor de protecţia muncii. 
Ţinând seama de particularităţile individuale ale elevilor – maistrul instructor se va 

apropia de fiecare elev – îndeosebi de cei rămaşi în urmă – pentru a-i observa cum 
lucrează şi a-i ajuta să-şi corecteze eventualele greşeli. Dacă sunt create şi condiţii de 
autocontrol corespunzătoare, cu atât mai rapid, mai conştient şi mai temeinic se vor forma 
şi dezvolta deprinderile practice la elevi şi cu atât rezultatele instruirii practice vor fi mai 
bune. 

În timpul executării independente a lucrărilor maistrul instructor urmăreşte realizarea 
obiectivelor operaţionale (observaţiile fiind valorificate şi cu ocazia evaluării finale) şi în 
mod obligatoriu: 

• Organizarea locului de muncă de către elevi, păstrarea ordinii şi curăţiniei 

• Respectarea procesului tehnologic indicat pentru lucrare 

• Corectitudinea mişcărilor, ţinutei şi poziţiei corpului 

• Justa folosire şi păstrare a mijloacelor de măsurare 

• Respectarea normelor de protecţia muncii 
 

1.d. ANALIZA  REZULTATELOR (instructaj de încheiere)  
 

Se realizează în principal evaluarea activităţii elevilor – ţinând seama de obiectivele 
propuse şi de criteriile de realizare stabilite iniţial. Accentul deosebit se pune pe analiza 
lucrărilor, principală metodă de evaluare. 

Verificând şi recepţionând lucrările efectuate, se arată elevilor atât părţile bune cât şi 
lipsurile în executarea lor. Se comunică notele acordate şi se trec în catalog. Greşelile se 
corectează, se discută cu elevii. 

Prin concretizarea lucrărilor executate de elevi şi prin coparticiparea lor la acest 
moment (conversaţie, problematizare, explicaţie, descoperire) paralel cu analiza lucrărilor, 
se realizează şi fixarea cunoştinţelor. 

 
2. LECŢIA  DE  FIXARE  A  DEPRINDERILOR  PRACTICE 

 
Procesul formării priceperilor şi deprinderilor corecte de muncă necesită o durată 

relativ lungă. Lărgirea treptată a volumului de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi presupune 
necesitatea repetării, fixării şi verificării. 
  Devine necesară organizarea unor lecţii care urmăresc în mod special fixarea 
cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor practice dobândite. În cazul lecţiilor de acest tip 
locul esenţial îl ocupă EXERCIŢIILE elevilor, sub îndrumarea şi controlul maistrului 
instructor. 
 La unele lecţii de fixare, instructajul întroductiv se poate reduce substanţial, 
rezumându-se la anumite precizări sau la demonstrarea unor elemente noi ce intervin. În 
alte cazuri, instructajul poate chiar să lipsească. 
 În toate ocaziile accentul se pune pe munca independentă a elevilor. 
 Dacă lucrarea prevăzută pentru execuţie presupune o activitate care durează mai 
multe lecţii, atunci, la sfârşitul fiecărei lecţii se va realiza evaluarea parţială şi numai la 
finele lecţiei în care se finalizează lucrarea (piesa finisată) se face evaluarea finală (nota 
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finală). În acest sens se vor stabili criteriile de evaluare specifice pentru fiecare lecţie în 
parte (în proiectele de tehnologie didactică întocmite pentru fiecare lecţie). 
  Structura lecţiei : 

- organizarea grupei 
- instructajul întroductiv 
- munca independentă a elevilor (instructaj curent) 
- analiza rezultatelor (instructaj de încheiere)  

 
3. LECŢIA  DE  APLICARE  A  OPERAŢIILOR  ÎNVĂŢATE  
( LUCRARE  COMPLEXĂ) 

 
În acest caz se urmăreşte îmbinarea operaţiilor învăţate într-o lucrare complexă 

Executând lucrări complexe, elevii trebuie să-şi perfecţioneze şi să-şi coordoneze 
deprinderile practice însuşite anterior concomitent, îşi vor putea însuşi şi variante noi de 
execuţie, rezultate din aplicarea unor noi procedee de muncă, din folosirea unor scule noi, 
perfecţionate şi din prelucrarea unor piese mai mari şi mai complicate. 
 Lecţia cuprinde în principal etapele cunoscute şi realizate, ţinând seama de 
următoarele: 

- În cadrul instructajului întroductiv se pune accent deosebit pe familiarizarea elevilor 
cu documentaţia tehnologică (citirea şi înţelegerea desenului de execuţie, a fişei 
tehnologice etc) 

- Munca independentă a elevilor constituie componenta cea mai împortantă. Maistrul 
instructor trebuie să intervină cât mai puţin, doar în cazurile care reclamă acest 
lucru. În schimb, se urmăreşte fiecare elev în parte şi se notează toate observaţiile 
cu privire la modul în care elevii îşi organizează locul de muncă, cum lucrează 
efectiv, dacă respectă procesul tehnologic prescris, dacă fac măsurători corecte, 
dacă se încadrează în norma de timp stabilită; 

- Cu ocazia verificării şi aprecierii lucrărilor se va nota şi timpul consumat de fiecare 
elev pentru execuţie. Se recomandă ca elevii să-şi autoevalueze activitatea, să 
expună modul în care au executat lucrarea, să compare lucrarea cu datele 
desenului de execuţie. Prin acest procedeu, elevii sunt stimulaţi să-şi precizeze 
cunoştinţele tehnice, să-şi corecteze în mod conştient deprinderile practice; 

- În ultima lecţie a lucrării complexe se face analiza întregii activităţi a elevilor. Se 
prezintă piesele corect executate, comparativ cu cele nereuşite sau executate 
neglijent, se subliniază procedeele noi folosite în îmbinarea operaţiilor. 

 
4. LECŢIA (LUCRAREA) DE  CONTROL 

 
Reprezintă o formă specială de verificare a gradului de pregătire a elevilor în cursul 

unei anumite perioade de instruire. 
 Structura lecţiei de acest tip cuprinde : 

• organizarea grupei pentru lecţie 

• instructajul întroductiv (comunicarea subiectului şi a împortanţei lucrării, 
enunţarea obiectivelor şi a criteriilor de evaluare, reîmprospătarea şi 
reproducerea de către elevi a cunoştinţelor de bază) 

• executarea lucrării în mod independent de către elevi (instructajul curent) 

• evaluarea activităţii (instructaj de încheiere) 

• concluzii, recomandări. 
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Reuşita şi eficienţa lecţiei de control este condiţionată de o temeinică pregătire şi 
organizare (aprovizionarea locurilor de muncă, asigurarea documentaţiei tehnologice, 
revizuirea sculelor, dispozitivelor, verificatoarelor şi maşinilor). Această etapă de pregătire 
se va realiza tot cu elevii, sub stricta îndrumare a maistrului instructor. 
  În timpul desfăşurării lucrării, maistrul instructor trebuie să fie prezent în mijlocul 
elevilor în vederea observaţiei şi controlului permanent (respectarea tehnologiei prevăzute, 
a normelor de protecţia muncii, încadrarea în norma de timp didactică stabilită). 
 

5. LECŢIA  MIXTĂ  DE  INSTRUIRE  PRACTICĂ 
 
I.DATE  GENERALE: 

Şcoala …………………….. 
Disciplina …………………. 
Anul ……… specialitatea / meseria ………………. 

 
II. TEMA  LUCRĂRII  PRACTICE …………………………… 
 
III. DURATA  INSTRUIRII ………………………… 
 
IV. OBIECTIVELE  OPERAŢIONALE. 
 O1 – Consolidarea cunoştinţelor tehnologice şi formarea priceperilor şi deprinderilor  

       de mânuire corectă a sculelor, uneltelor de lucru, de executare a operaţiilor  
       de ………… 

 O2 – Dezvoltarea spiritului de îmbinare a lucrului individual cu lucrul în echipă 
V. MATERIAL  DIDACTIC : 

- planşe 
- mostre de semifabricate 
- scule, dispozitive, verificatoare necesare 

 
VI. DESFĂŞURAREA  INSTRUIRII: 
 

VI.1. Etapa organizatorică ( 5 – 10 min ) 
Durata etapei este relativ mai mare, deoarece după verificarea prezenţei elevilor se 

controlează dacă sunt condiţiile materiale de desfăşurare a instruirii practice (documentaţii, 
SDV-uri, echipamentul de lucru) 
 
 VI.2. Verificarea, reactualizarea şi completarea după caz a cunoştinţelor de 
tehnologie ( 10 – 25 min ) 
 În scopul asigurării unei instruiri practice conştiente maistrul instructor verifică 
(reactualizează) cunoştinţele predate la tehnologie privind: operaţiile tehnologice, scop, 
SDV-uri, anunţă tema, obiectivele. 
 
 VI.3. Demonstrarea lucrării practice  

Se va demonstra în faţa elevilor modul de execuţie a operaţiei tehnologice de …….. 
se vor consemna pe tablă, iar elevii în caiete SDV-urile , materialele folosite, fazele şi 
operaţiile de …………… se prezintă măsurile de protecţia muncii specifice operaţiei. Se 
stabilesc condiţiile de control şi autocontrol. 

Dacă situaţia o cere se revine cu anumite explicaţii şi exerciţii demonstartive pentru 
ca toţi elevii să înţeleagă modul de lucru. 
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VI.4. Efectuarea lucrării de către elevi ( 200 …….. 230 min ) 
Elevii vor ocupa locurile de lucru, distribuindu–li–se SDV-uri, semifabricatele, după 

care vor lucra independent. În timpul efectuării lucrării maistrul instructor îndrumă şi 
controlează activitatea elevilor urmărind: modul cum şi-au organizat locul de muncă, poziţia 
corpului în timpul lucrului, respectarea normelor de protecţia muncii, folosirea SDV-urilor, 
respectarea regulilor, fazelor şi operaţiilor utilizarea eficientă a timpului de lucru. 

Maistrul instructor poate să pună întrebări elevilor în legătură cu modul de lucru şi să 
aprecieze rezultatele bune sau necorespunzătoare, în cazul din urmă intervenind cu 
îndrumări (chiar demonstraţii) necesare individual, frontal avându-se în vedere ca să nu se 
lucreze greşit deoarece ulterior deprinderile greşite se înlătură mult mai greu. 

  La terminarea timpului de lucru, elevii predau SDV-urile şi produsele obţinute, 
asigură ordinea şi curăţenia la locul de muncă, se spală şi îşi schimbă echipamentul de 
lucru pregătindu-se pentru etapa de încheiere. 

 
VI.5. Analiza rezultatelor ( 20 – 30 min ) 
Analiza parţială a activităţii elevilor s-a făcut în timpul lecţiei. La sfârşit însă se face 

analiza de sinteză scoţându-se în evidenţă rezultatele pozitive, aspectele negative ale 
activităţii în ansamblu, precum şi ale unor lucrări, evidenţiindu-se calităţile efectuării 
lucrărilor de calitate şi cauzele celor cu neajunsuri, însoţite de îndrumările necesare pentru 
efectuarea în viitor a unor lucrări de calitate. 
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VII.3.10. CATEGORII  ŞI  VARIANTE  DE  LECŢII 
 

 
CATEGORIA  DE  

LECŢIE 
 

 
CARACTERISTICI 

 
VARIANTE  DE  LECŢII 

 
Lecţia de transmitere şi 
însuşire de noi cunoştinţe 

 
-  Momentul comunicării profesorului deţine 
ponderea hotărâtoare în lecţie; 
 
-  Elevii îşi însuşesc cunoştinţe şi competenţe 
intelectuale şi practice noi, cu care nu s-au 
întâlnit. 

- Lecţia întroductivă 
- Lecţia - prelegere 
- Lecţia – seminar 
- Lecţia pentru întroducerea elevilor în studiul 
manualului 
- Lecţia bazată pe utilizarea modelelor 
- Lecţia bazată pe activităţi pe grupe 
- Lecţia bazată pe material demonstrativ 
- Lecţia prin activităţi practice pe teren 
- Lecţia bazată pe îmbinarea munci frontale cu 
munca independentă 
- Lecţia bazată pe mijloace tehnice de instruire 
- Lecţia bazată pe instruire asistată de 
calculator 
 

 
Lecţia de dobândire de 
noi cunoştinţe 

 
-  Activitatea didactică este orientată spre 
dobândirea de către elevi de cunoştinţe şi 
competenţe intelectuale şi practice şi spre 
dezvoltarea operaţiilor gândirii, spre formarea 
unor capacităţi instrumentale şi operaţionale 
 
-  Profesorul se bazează pe anumite cunoştinţe 
anterioare şi deduce noul cu ajutorul clasei, 
predomină dobândirea noului, celelalte momente 
(verificarea, recapitularea, fixarea) ocupând o 
pondere mai mică  
 

 
- Lecţia de descoperire pe cale inductivă 
- Lecţia de descoperire pe cale deductivă 
- Lecţia problematizată 
- Lecţia bazată pe dezbatere euristică 
- Lecţia – dezbatere 
- Lecţia bazată pe experienţe de laborator 
- Lecţia bazată pe studiul de caz 
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Lecţia de formare de 
priceperi şi deprinderi 
intelectuale 

 
-  Se urmăreşte familiarizarea elevilor cu diferite 
procedee de muncă intelectuală, obişnuirea lor cu 
organizarea şi desfăşurarea muncii independente, 
educarea capacităţilor intelectuale şi a tehnicilor 
de muncă intelectuală, precum şi aplicarea în 
practică a cunoştinţelor.  

- Lecţia bazată pe exerciţii şo probleme 
aplicative 
- Lecţia de muncă independentă pe baza 
lucrărilor de laborator 
- Lecţia în cabinetul şcolar 
- Lecţia de studiu individual în bibliotecă 
- Lecţia de activitate independentă diferenţiată 
- Lecţia de muncă independentă cu ajutorul 
fişelor de lucru 
- Lecţia bazată pe autoinstruire asistată pe 
calculator 
 

 
Lecţia de formare de 
priceperi şi deprinderi 
practice 

 
-  Se urmăreşte obişnuirea elevilor cu organizarea 
şi desfăşurarea unor activităţi practice în care să 
aplice cunoştinţele şi abilităţile practice şi teoretice 
pe care le deţin 

- Lecţia bazată pe experienţe de laborator 
- Lecţia de laborator 
- Lecţia în atelierul şcolar 
- Lecţia bazată pe realizarea unor proiecte 
- Lecţia bazată pe realizarea unor aparate 
- Lecţia bazată pe realizarea unor instalaţii 
 

 
Lecţia de recapitulare şi 
sistematizare 

 
-  Contribuie la aprofundarea şi la perfecţionarea 
cunoştinţelor şi competenţelor intelectuale şi 
practice ale elevilor, prin evidenţierea legăturilor 
existente între cunoştinţele corespunzătoare unui 
capitol, mai multor capitole sau chiar mai multor 
obiecte de studiu înrudite – se poate organiza: la 
începutul anului şcolar pentru recapitularea şi 
sistematizarea capitolelor şi temelor studiate în 
anul şcolar precedent pentru a fixa şi consolida 
materia studiată în cadrul unor teme sau capitole,  
la finele anului şcolar, pentru a înlesni elevilor 
formarea unei viziuni asupra conţinutului studiat. 
 

- Lecţia bazată pe un plan alcătuit de profesor, 
un elev sau un grup  de elevi; 
- Lecţia bazată pe scheme recapitulative; 
- Lecţia bazată pe referat / referate; 
- Lecţia bazată pe utilizarea fişelor de lucru; 
- Lecţia bazată pe rezolvări de exerciţii şi 
probleme; 
- Lecţia bazată pe conceperea şi rezolvarea de 
exerciţii şi probleme de către elevi; 
- Lecţia bazată pe activităţi practice; 
- Lecţia de sinteză; 
- Lecţia de tip * proces * sau analiză de caz; 
- Lecţia de recapitulare cu ajutorul 
calculatorului; 
- Lecţia bazată pe munca independentă a 
elevilor; 
- Lecţia vizită  
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Lecţia de verificare sau 
de control şi evaluare a 
cunoştinţelor şi abilităţilor 

- Are rol de * bilanţ *, de evidenţiere a modificărilor 
produse şi influenţare asupra tuturor laturilor 
personalităţii elevilor în urma transmiterii unui 
volum de informaţii într-un anumit interval de timp 
 
-  Are valoare constatativ – prospectivă, relevând 
măsura în care elevii şi profesorul au realizat 
obiectivele propuse şi conturând ceea ce ar mai 
trebui să întreprindă în viitor în acest scop 
 
 -  Oferă posibilitatea realizării feed-backului pe 
multiple planuri (al asimilării cunoştinţelor, 
priceperilor şi deprinderilor, al personalităţilor, al 
operaţionalizării lor, al participării elevilor la 
activitatea de învăţare etc) 

- Lecţia de verificare prin chestionare orală 
- Lecţia de verificare prin teme sau lucrări 
scrise 
- Lecţia bazată pe îmbinarea verificării orale cu 
ceea scrisă 
- Lecţia de verificare prin lucrări practice 
- Lecţia destinată analizei lucrărilor scrise 
- Lecţia destinată analizei lucrărilor practice 
- Lecţia bazată pe aplicaţii ale cunoaşterii 
intelectuale şi/sau practice 
- Lecţia de verificare / autoverificare cu ajutorul 
maşinilor 
- Lecţia de verificare / autoverificare cu ajutorul 
calculatorului 
- Lecţia de verificare cu ajutorul fişelor de lucru 
- Lecţia de verificare cu ajutorul testelor de 
cunoştinţe, docimologice. 

 
Lecţia de creaţie 

 
-  Îşi propune să încurajeze în cel mai înalt grad 
originalitatea, inventivitatea şi creativitatea 
elevilor, care sunt puşi în situaţia de a concepe 
diferite produse 

- Lecţia bazată pe exerciţii creative (de ex: 
elaborarea unor proiecte, conceperea de 
modele, conceperea şi realizarea de exerciţii şi 
probleme) 
- Lecţia de creaţie tehnică (de ex: conceperea 
şi realizarea unor aparate şi instalaţii). 

 
Lecţia mixtă (combinată) 

-  Profesorul antrenează elevii în activităţi cores-
punzătoare tuturor sarcinilor didactice (dobândirea 
de cunoştinţe noi, formare de priceperi şi 
deprinderi intelectuale şi/sau practice, repetare şi 
sistematizare, verificare şi aprecieri, aplicare) 
activităţi legate organic între ele, în aşa fel încât 
lecţia să apară ca un tot unitar, ca un sistem 
-  Volumul informaţional predat este redus, de 
aceea această categorie de lecţie se utilizează 
doar la clasele mici, acolo unde, din cauza unor 
particularităţi psihopedagogice specifice, este 
indicat ca elevii să fie antrenaţi în diverse tipuri de 
activităţi.  
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VII.4.   PROIECTAREA   CURRICULUM – ULUI  ÎN  DEZVOLTARE  SAU 
LA  DECIZIA  ŞCOLII  DE  TIP  APROFUNDARE / EXTINDERE / OPŢIONAL 

CA  DISCIPLINĂ  NOUĂ 
 

CURRICULUM – ul la decizia şcolii este un CURRICULUM  DE  DEZVOLTARE  
LOCALĂ care este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi comunitate şi are în 

vedere: 

• resursele locale pentru instruire ( baza materială, cadrul de colaborare cu agenţii 
economici ); 

• cerinţele locale pentru pregătirea în diverse ocupaţii, meserii şi specializări. 
Conţinutul CURRICULUM – ului de dezvoltare locală pentru pregătirea de specialitate 

se elaborează de către colective mixte formate din profesori şi specialişti din domeniul în care 
elevii se pregătesc. 

SCOPUL – CURRICULUM – ului DE  DEZVOLTARE  LOCALĂ – poate fi sintetizat în: 

• lărgirea domeniului ocupaţional dar şi adâncirea competenţelor cheie, alături de 
competenţele personale şi cele sociale: comunicarea, lucrul în echipă, gândirea critică, 
asumarea responsabilităţilor, creativitatea şi spiritul antreprenorial; 

• dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de 
la formarea profesională într-o meserie, grup de ocupaţii sau specializare; 

• promovarea valorilor democratice în curriculum, care să le permită viitorilor absolvenţi 
să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise; 
Elaborarea CURRICULUM – ului de dezvoltare locală se face pe baza ANEXEI 1 la 

OMEN Nr: 3449 / 15.03.1999 cu privire la regimul disciplinelor opţionale şi care prevede 
următoarele tipuri de opţional: 

• opţional derivat dintr-o disciplină studiată, reprezentând aprofundări ale conţinuturilor 
din programele şcolare; 

• opţionalul cu teme sau capitole ale unei discipline, care sunt incluse ca atare în 
programa de trunchi comun (curriculum extins ); 

• opţionalul, ca disciplină care apare în trunchiul comun la alte specializări; 

• opţionalul ca altă disciplină decât  cele menţionate în cadrul ariei; 

• opţionalul ca temă integratoare pentru o anumită arie curriculară; 

• opţionalul ca temă integratoare pentru mai multe arii curriculare; 
Din punct de vedere al elaborării programei de opţional: 

o opţional derivat dintr-o disciplină studiată, reprezentând aprofundări ale 
cinţinuturilor din programele şcolare; 

o opţional ca teme sau capitole ale unei discipline, care nu sunt incluse ca atare 
în programa de trunchi comun ( curriculum extins );  

o opţionalul ca altă disciplină decât cele menţionate în cadrul ariei; 
o opţionalul ca temă integratoare pentru o anumită arie curriculară şi pentru mai 

multe arii curriculare. 
 
Pentru elaborarea programei de opţional în învăţământul general – SCHEMA  DE  

PROIECTARE poate fi: 

Argument 

• Obiective de referinţă 
- …………….. 

• Activităţi de învăţare 

• Lista de conţinuturi  

• Modalităţi de evaluare  
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• Pentru ARGUMENT – se va redacta ½ …1 pag. care motivează cursul propus: nevoi 
ale elevilor, ale comunităţii locale, formarea unor competenţe de transfer etc.. 

• OBIECTIVELE  DE  REFERINŢĂ – (pentru un opţional de 1 oră / săptămână se vor 
defini şi urmării 5 – 6 obiective – pe care elevii urmează să le atingă până la sfârşitul 
anului ) vor fi formulate după modelul celor din programa naţională (a materiilor din 
trunchiul comun) dar nu vor fi reluări ale acestora. Un obiectiv de referinţă este corect 
formulat dacă prin enunţul său se răspunde la întrebarea : * Ce poate să facă elevul ?* 

• LISTA  DE  CONŢINUTURI – cuprinde informaţiile pe care opţionalul le propune ca 
bază de operare pentru formularea competenţelor vizate de obiective. Ca şi în cazul 
informaţiilor prevăzute în programele obligatorii ale disciplinelor de trunchi comun, 
informaţiile din lista opţionalului nu vor fi considerate un scop în sine ci un mijloc pentru 
formarea intelectuală; 

• MODALITĂŢI  DE  EVALUARE – vor fi trecute tipurile de probe care se potrivesc 
opţionalului propus (de ex: probe scrise, orale, practice, referat, proiect ). NU vor fi 
incluse probe ca atare. 

 
Pentru elaborarea programei de opţional pentru liceu – SCHEMA de proiectare 

poate fi: 

Argument 

• Competenţe specifice 
1. …………….. 
2. ……………. 

• Conţinuturi 

• Valori şi atitudini  

• Sugestii metodologice  

 

• Pentru ARGUMENT – se va redacta ½ …1 pag care motivează cursul propus, nevoi 
ele elevilor, ale comunităţii locale, formarea unor competenţe de transfer etc.. 

• În cazul COMPETENŢELOR şi CONŢINUTURILOR – proiectarea curriculum – ului 
variază în funcţie de tipul de opţional propus. Astfel: 

A) OPŢIONALUL  DE  CURRICULUN  APROFUNDAT – pentru anumite 
competenţe ale programei de trunchi comun se vor proiecta conţinuturi noi care 
vor conduce la aprofundarea competenţei respective. În programa de opţional 
se vor trece deci competenţele existente în programa de trunchi comun. Se vor 
adăuga noi conţinuturi care contribuie la formarea competenţei / competenţelor 
respective: 

B) OPŢIONALUL  DE  CURRICULUM  EXTINS – pornind de la competenţele 
generale ale disciplinei (definite în programa de trunchi comun) se vor deduce 
noi competenţe specifice care vor fi realizate prin operarea cu noi conţinuturi 
vizând teme, capitole care nu sunt cuprinse în programa de trunchi comun. În 
programa de opţional se vor trece deci noi competenţe specifice, eventual în 
corelare cu cele deja existente în programa de trunchi comun, precum şi 
conţinuturi cu ajutorul cărora se pot construi aceste competenţe; 

C) OPŢIONALUL  CA  DISCIPLINĂ  NOUĂ – se vor izola temele, capitolele, 
unităţile de informaţie cu care se operează respectiva disciplină, şi ne vom pune 
apoi întrebarea: * De ce dorim să parcurgem aceste conţinuturi ? * Răspunsul la 
întrebare trebuie dat în termeni de competenţe pe care le dorim formate la elevi; 

D) OPŢIONALUL  CA  TEMĂ  INTEGRATOARE – se proiectează asemănător ce 
cel de mai sus cu diferenţa că unităţile de conţinut vor cuprinde informaţii din 
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mai multe discipline / domenii, iar competenţele vizate vor fi în genere 
competenţe de integrare şi transfer.  Pentru opţionalul de 1 oră / săptămână se 
vor defini şi urmări 6 – 8 competenţe specifice care vor fi formulate după 
modelul celor din programa de trunchi comun, dar nu vor fi reluări ale acestora. 
O competenţă specifică este corect formulată dacă ea defineşte un rezultat 
aşteptat al instruirii care poate fi performant şi verificat; 

E) SUGESTII  METODOLOGICE – vor include tipuri de activităţi de învăţare (care 
sunt recomandate pentru formarea competenţelor) precum şi modalităţi de 
evaluare. 

 
Premisele dezvoltării Curriculum – ului la decizia şcolii pentru şcoala profesională s-

au realizat prin Programul PHARE – VET, care a atribuit partenerilor sociali atât rol 
consultativ, cât şi decizional în formarea profesională. 
 În aceste condiţii formarea profesională se apropie de întreprinzător, de cerinţele 
acestuia astfel încât absolvenţii să posede deprinderi şi abilităţi practice conforme tipurilor de 
competenţe specifice locurilor de muncă oferite de angajatori. 
 În contextul şcolii profesionale, curriculum – ul la decizia şcolii apare în 2 ipostaze: 
MODULE  OPŢIONALE şi  TEME  CROSS - CURRICULARE  centrate în curriculum – ul 
pentru anul al III – lea de studiu. Opţionalele propuse, elaborate sub forma unor module 
integrate sunt de 2 tipuri: 

A) MODULE  DE  APROFUNDARE  A  CONŢINUTURILOR  SPECIALIZATE – care îşi 
propun specializarea / aprofundarea unor conţinuturi specifice meseriei; 

B) MODULE  DE  MOBILITATE  OCUPAŢIONALĂ – care îşi propun extinderea 
conţinuturilor de specialitate către arii ocupaţionale înrudite. 

 
TEMELE  CROSS – CURRICULARE – sunt unităţi integrate de studiu prin intermediul 

cărora se intenţionează explorarea unor probleme semnificative ale lumii reale, relevante 
pentru viaţa cotidiană a elevilor. Ele sunt gândite ca teme transversale, integrate în modulele 
de specialitate (obligatorii) timpul alocat acestor teme reprezintă aproximativ 30% din timpul 
pe care planurile de învăţământ îl prevăd pentru modulele de specialitate.  Între teme 
generale care pot fi abordate la nivelul diferitelor module pot fi: * Educaţia pentru mediul 
înconjurător *; *Comunicare * ; * Tehnologii de vârf * ; * Sănătate fizică şi mentală * ; * 
Educaţie interculturală* ; * Relaţii publice şi Marketing * , * Educaţie pentru integrare 
europeană * , *Management şi afaceri * . 
    

La şcoala profesională, Curriculum – ul de dezvoltare locală trebuie să rspecte modelul 
de dezvoltare curriculară, din perspectiva formării competenţelor pe care şi le propune. 
 Programa şcolară va cuprinde: 

a) Nota de prezentare ( titlul, subiectul modulului, motivaţia alegerii, scopul pentru care 
se recomandă studierea sa, principalele probleme abordate etc.)  

b) Structura competenţelor şi a conţinuturilor 
 

COMPETENŢE 
SPECIFICE 

CONŢINUT 
TEMATIC 

METODE / FORME 
DE  ACTIVITATE 

CRITERII  DE  
PERFORMANŢĂ 
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VII.5.  ALTERNATIVE  EDUCAŢIONALE / PEDAGOGICE  INSTITUŢIONALIZATE 
ÎN  SISTEME  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
Alternativele educaţionale reprezintă variante de organizare şcolară, care propun 

soluţii de modificare a anumitor aspecte legate de formele oficiale, consacrate, de organizare 
a activităţii instructiv – educative. 

 Proiectarea şi realizarea alternativelor educaţionale reprezintă acţiuni care se 
realizează prin raportare la finalităţile educaţionale formulate la nivelul macro, al idealului şi al 
scopurilor educaţionale şi la nivelul micro, al obiectivelor educaţionale care direcţionează 
procesul de învăţământ. 
 În cadrul sistemului de învăţământ din România, prin iniţiativele realizate la nivel 
central, teritorial şi local, după anul 1990, sunt instituţionalizate următoarele alternative 
educaţionale, aplicabile în învăţământul secundar: WALDORF, MONTESSORI, STEP  BY  
STEP, FREINET şi JENA – PETERSEN. 
 

VII.5.1.  PEDAGOGIA  WALDORF  
 

Pedagogia WALDORF îşi propune educarea omului în ansamblul său, prin mijloace 
specifice şi accesibile fiecărei vârste, cunoaşterea nemijlocită a lumii prin acţiune, toate 
cunoştinţele fiind rezultatul unei activităţi proprii. Elevului trebuie să îi placă cea ce face, să nu 
fie constrâns, de aceea nu se utilizează catalogul, nu se dau note, examene sau teme pentru 
acasă. 
  Pedagogia Waldorf rezultă din antropozofie în general, şi în particular, din ceea ce are 
de spus cu privire la dezvoltarea copilului. Antropozofia, care este înţeleasă nu ca o religie, ci 
ca o viziune asupra Universului şi Omului, nu este predată în şcolile Waldorf, se respectă 
libertatea spirituală a elevilor şi a familiilor lor ( R. LANZ – 1994 ). 
 

Principalele fundamente şi caracteristici ale pedagogiei Waldorf – sunt 
următoarele: 

• Vizează transformarea fiinţei omeneşti, dezvoltarea sa armonioasă, stabilirea unei 
relaţii sănătoase între individ şi lumea înconjurătoare şi integrarea sa în realitatea 
socială; 

• Consideră cunoştinţele nu ca scop în sine, ci ca un instrument împortant pentru 
formare, pentru asigurarea legăturii cu viaţa; 

• În curriculumul Waldorf, un loc împortant îl ocupă artele, lucrul manual, artizanatul, 
care oferă elevilor un contact cu diverse materii şi nenumărate activităţi de bază ale 
omului (torsul, ţesutul, sculptura, pictura, forjarea, modelarea etc ) lor li se adaugă 
limbajul (vorbirea, scrierea şi lectura ) istoria, geografia, limbile străine, matematica şi 
geometria, ştiinţele, desenul, activităţile corporale, religia etc.; 

• Elevii reprezintă * scopul şi raţiunea * existenţei şcolilor Waldorf ( R. LANZ – 1994 ) ei 
fiind consideraţi individualităţi şi acceptaţi fără nici o prejudecată socială, religioasă, de 
sex, de rasă sau de orice alt fel; 

•  Unitatea funcţională o reprezintă clasa, în care sunt reuniţi elevi de aceeaşi vârstă şi 
care este înţeleasă nu doar ca o unitate administrativă, ci ca o individualitate; 
componenţa unei clase nu se modifică în timp (repetarea anului şcolar este evitată, 
considerându-se că ea are consecinţe dezastruase; excepţie fac cazurile în care toţi 
profesorii clasei, medicul şcolar şi părinţii stabilesc, de comun acord, că dezvoltarea 
elevului este întârziată din punct de vedere psihic şi fizic ); 

• Esenţa acestei pedagogii este considerată relaţia elev – profesor; 
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• Profesorul ţine legătura cu părinţii elevilor, astfel încât, activitatea sa pedagogică are o 
caracteristică mai personală, cel puţin o dată pe semestru, părinţii elevilor se întâlnesc 
cu toţi profesorii clasei în vederea îmbunătăţirii activităţii didactice; 

• Timp de 8 ani, profesorul predă mai multe discipline şi transmite trăiri, pentru a 
descoperi vocaţiile şi slăbiciunile elevilor, practic * scopul său nu este o materie, nici 
toate materiile, ci clasa * , începând cu clasa a – IX – a, toate materiile urmează să fie 
predate de profesori specialişti; 

• Profesorul predă materia cu cuvinte proprii, fără a recurge la cărţi didactice, iar elevii 
îşi fac propriile * cărţi * adică nişte caiete bine alcătuite şi ilustrate, care conţin 
esenţialul lecţiei predate, redat pe baza memoriei, astfel, fiecare caiet are amprenta 
personalităţii autorului; 

• Evaluarea în şcolile Waldorf nu se bazează pe probe, teste, extemporale, teze sau 
examene, ci are în vedere toţi factorii ce permit să fie evaluată personalitatea elevului: 
scrisul, dedicaţia, forma, fantezia, logica şi flexibilitatea gândirii, stilul, ortografia şi 
desigur, cunoştinţele reale. De asemenea, se ia în considerare efortul real pe care 
elevul l-a făcut pentru a atinge un anumit rezultat, comportamentul său, spiritul social; 

• Evaluarea constă într-o caracterizare calitativă, care evidenţiază ceea ce este pozitiv şi 
care critică ceea ce este negativ doar în legătură cu ceea ce elevul ar fi în stare să 
realizeze. La cererea autorităţilor din învăţământ, şcoala face o evaluare cantitativă, pe 
care o menţine secretă şi o oferă elevului sau părinţilor numai în momentul în care 
studiile se încheie. 
Şcoala Waldorf îşi propune educare unor tineri sănătoşi fizic şi intelectual, cu 

cunoştinţe temeinice, cu fantezie şi creativitate, apropiaţi de natură şi de viaţa socială şi nu * 
performanţe intelectuale. * 
 

VII.5.2.  EDUCAŢIA  MONTESSORI 
 

Scopul educaţiei Montessori – în viziunea celei care a fundamentat-o – dr. MARIA  
MONTESSORI, este de a învăţa copilul să gândească şi să acţioneze independent, într-o 
manieră responsabilă (M. MONTESSORI – 1963 ) 
 Filosofia metodei de educaţie Montessori se bazează pe preocuparea de a oferi tuturor 
copiilor oportunitatea de a se dezvolta la potenţialul lor şi libertatea de a găsi soluţii pentru 
propriile lor probleme. Cheia învăţării complete este considerată automotivarea, de aceea, 
copilul şi învăţarea sunt situate pe primul loc, iar predarea şi programa de educaţie pe locul al 
2 – lea. 
 Susţinătorii educaţiei Montessori pledează pentru conceperea unui mediu de instruire 
bazat pe obiecte mici, uşor de manipulat şi detaliate din punct de vedere vizual. Metoda de 
educaţie este o metodă ştiinţifică, bazată pe observarea obiectivă a copilului, pe pregătirea 
mediului de instruire pa baza observaţiilor realizate şi pe conceperea programei de educaţie 
în mod creativ, funcţie de nevoile copilului. 
 

VII.5.3.  PROGRAMUL  STEP  BY  STEP  
 

Programul STEP  BY  STEP – susţine necesitatea creării unui model educaţional care 
să facă elevul conştient că tot ce se întâmplă în viaţă este independent. De asemenea, el 
pune accent pe colaborarea şcolii cu familile elevilor, pe implicarea părinţilor acestora în 
conceperea şi organizarea activităţilor din şcoală. 
  La baza activităţilor didactice se află munca în grupuri, scopurile acestor activităţi fiind 
de a-i învăţa pe copii să îşi dezvolte un simţ al identităţii şi preţuirii de sine, să coopereze, să 
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se respecte unii pe alţii şi să se integreze în comunitatea elevilor. Modalităţile de lucru pe 
grupuri alternează atât datorită modului de dispunere a mobilierului, cât şi a metodelor 
aplicate. 
 Metodologia didactică utilizată este activizantă în primul rând datorită faptului că 
vizează abordarea individualizată a elevilor clasei, ţinând cont de nivelul de dezvoltare al 
fiecăruia. O modalitate eficientă de individualizare a învăţării este organizarea centrelor de 
activitate care să răspundă intereselor şi nevoilor elevilor. Fiecare centru de activitate include 
activităţi pe mai multe niveluri şi cu materiale diferite, organizate logic, funcţie de cerinţele şi 
stilurile individuale de învăţare. 
 Exemple de centre de activitate: de alfabetizare, de lectură, de ştiinţe, de matematică, 
de arte, de teatru şi jocuri etc.. 
 Activităţile de învăţare ale elevilor sunt bazate pe cercetare, pe asocierea informaţiilor 
noi cu cele asimilate şi a materialelor noi cu cele pe care le cunosc deja. Cu ocazia 
activităţilor desfăşurate în centrele de activitate, organizate în conformitate cu obiective 
comune prestabilita, elevii au ocazia să-şi dezvolte deprinderi, să împărtăşească din 
experienţa celorlalţi, să-şi consolideze cunoştinţele, într-un climat pozitiv şi într-o atmosferă 
de încredere. 
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CAPITOLUL  VIII 
 

PRACTICA  PEDAGOGICĂ 
 

VIII.1.  SCOPUL  ŞI  ORGANIZAREA  PRACTICII  PEDAGOGICE 
 
VIII.1.1. SCOPUL  ŞI  ORGANIZAREA  PRACTICII  PEDAGOGICE  
 

Cercetările făcute, ca şi practica şcolară, arată că profesorii, indiferent de specialitate, 
întâmpină cele mai mari dificultăţi în problemele de metodică şi în realizarea activităţilor 
educative. Problemele pregătirii metodice ocupă o pondere însemnată în toate examenele şi 
concursurile pe care urmează să le susţină cadrele didactice. 

Practica pedagogică a studenţilor din facultate are rolul de a asigura viitorilor profesori 
cunoştinţe pedagogice şi metodice, de a le forma deprinderi de muncă didactică, de a le 
cultiva dragostea şi interesul pentru această muncă, calităţi indispensabile unui educator. În 
plus, ea este o componentă de bază a procesului de pregătire pentru profesiunea de dascăl. 
 Pentru a fi eficientă, practica pedagogică trebuie să fie activă şi să cuprindă o varietate 
de activităţi instructiv – educative. 
 Aceasta presupune ca fiecare student : 

• Să se pregătească pentru activităţile pe care urmează să le susţină prin consultarea 
mai multor surse bibliografice, procurarea sau confecţionarea materialelor didactice 
necesare etc.. ; 

• Să participe activ la analiza activităţilor susţinute de colegi, prin întrebări, aprecieri, 
observaţii; 

• Să studieze documentele privind managementul şcolar, activitatea comisiilor metodice, 
programele analitice, manualele şcolare; 

• Să întocmească materialele solicitate pentru colocviu pe măsura desfăşurării practicii 
pedagogice şi nu la sfârşitul acesteia; 
 
Practica pedagogică a studenţilor se desfăşoară sub îndrumarea * Departamentului 

pentru Pregătirea Personalului Didactic *, cu participarea nemijlocită a cadrelor didactice 
coordonatoare, a metodiştilor şi mentorilor, a conducerii şcolilor. 
 În acest context, mentorul – îndeplineşte următoarele roluri: 

• este profesor de specialitate dintr-o şcoală 

• asigură evidenţa studenţilor repartizaţi şi a activităţii desfăşurate de aceştia pe 
perioada practicii pedagogice 

• organizează lecţii demonstrative şi ore de predare pentru studenţi 

• prezintă ofertă educaţională şi pe cea de pregătire a lecţiei 

• familiarizează studentul cu angajarea în anumite secvenţe ale lecţiei 

• ajută studenţii să analizeze obiectivele din procesul predării proprii sau a altor 
persoane 

• pregăteşte cu studenţii proiectul didactic 

• oferă studenţilor un feed – back rapid şi eficient 

• participă la analiza lecţiilor de probă şi finale ale studenţilor 

• întocmeşte fişele de evaluare şi acordă notă pentru activitatea didactică a studenţilor 
practicanţi 

• atrage studenţii în alte activităţi desfăşurate în afara clasei (serbări, spectacole şcolare, 
cercuri pedagogice, şedinţe şi consultaţii cu părinţii etc.) 
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• colaborează cu metodistul din facultate, precum şi cu ceilalţi profesori şi cu cilalţi 
profesori mentori din catedră 

 
Directorii şcolilor în care se desfăşoară practica pedagogică îşi aduc contribuţia la 

buna desfăşurare a activităţii, prin următoarele : 

• recomandă profesorii mentori la care studenţii vor efectua practica pedagogică în anul 
respectiv; 

• acordă studenţilor consultaţii de specialitate şi metodică privind organizarea şi 
conducerea şcolii; 

• asigură condiţiile organizatorice, materiale didactice necesare desfăşurării practicii 
pedagogice; 

 
 
VIII.1.2.  SARCINILE  STUDENŢILOR  LA  PRACTICA  PEDAGOGICĂ 
 

Studentul practicant efectuează în cadrul practicii pedagogice următoarele activităţi: 

• participă la un număr stabilit prin planul cadru de ore de practică pedagogică; 

• din cadrul acestor ore, un procent de 10% este atribuit orelor educative (consiliere, 
dirigenţie, alte activităţi); 

• participă la un număr de 1 – 2 activităţi metodice organizate în şcoală sau la nivelul 
comisiilor metodice judeţene 

• din numărul total de ore asistate, va susţine 10% ca lecţii de probă şi finale 

• va urmări un elev, din punct de vedere psihopedagogic realizând o caracterizare prin 
fişa psihopedagogică a elevului 

 
Studenţii îşi vor întocmi pentru fiecare lecţie de probă * Proiecte ale unităţii de 

învăţare* şi * Proiect didactic*. Fiecare proiect va fi discutat şi aprobat de către mentor şi 
metodist cu cel puţin 2 zile înainte de susţinerea lecţiei. 
 La finalul practicii pedagogice, fiecare student va prezenta următoarele documente: 

- însemnările făcute în timpul activităţilor asistate; 
- proiectele de tehnologie didactică şi proiectele unităţilor de învăţare sisţinute; 
- fişa psihopedagogică a elevului observat, completată în întregime; 
- fişa de evidenţă a notelor obţinute; 
- un referat asupra activităţii de practică pedagogică 

Rezultatul activităţii de practică pedagogică se va materializa într-o notă, trecută în fişa 
de evidenţă a notelor obţinute de student la practica pedagogică. Această notă va reflecta o 
apreciere a întregii activităţi depuse de către studentul practicant. Ea va fi trecută în catalog şi 
în carnetul studentului. 

 
Nota minimă de promovare – pentru fiecare activitate este 7. 
Practica pedagogică se încheie cu un colocviu, care va consta în analiza activităţii 

studenţilor practicanţi, analiza având ca şi cadru teoretic documentele prezentate de studenţi.  
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FIŞA  DE  EVIDENŢĂ  A  NOTELOR  OBŢINUTE  DE  STUDENT  LA  PRACTICA  
PEDAGOGICĂ 

 

STUDENT (Numele şi prenumele)  

Facultatea   

Secţia ( specializarea )  

Anul de studii  

Şcoala   

Disciplinele de practică  

Cadrul didactic: 
-  Îndrumător (din partea D.P.P.D.) 
-  Mentor 

 

Nota obţinută la lecţiile de probă (media 
aritmetică a tuturor notelor) 

 

Nota obţinută la lecţia / lecţiile finale  

Nota obţinută la ora de dirigenţie  

Nota obţinută la caracterizarea 
psihopedagogică a elevului 

 

Nota obţinută pentru materialele 
practice realizate 

 

Notă pentru caietul de practică  

 
MEDIA  GENERALĂ ( în cifre şi litere ) 
 

 

 
Semnătura mentorului     Semnătura îndrumătorului 

 …………………………      din partea DPPD 
         ……………………………….. 
 
 Data …………………..      Localitatea …………………. 
 
 
 

VIII.2.  PROGRAMA  ŞI  OBIECTIVELE  PRACTICII   PEDAGOGICE 
 

Programa practicii pedagogice – cuprinde: 

• Obiectivele practicii pedagogice 

• Conţinutul care vizează: 
a) activitatea de cunoaştere generală a şcolii 
b) activităţi de observare 
c) activităţi instructiv – educative proiectate şi susţinute de studenţi 
d) încheierea situaţiei la practică 

 
VIII.2.1  OBIECTIVELE  PRACTICII  PEDAGOGICE 

 
OBIECTIVELE  DE REFERINŢĂ  ALE  PRACTICII  PEDAGOGICE – urmăresc: 

• Familiarizarea studenţilor cu specificul vieţii şi activităţilor şcolare: tip de şcoală, regim 
de activitate, factori educaţionali implicaţi, sistemul de activităţi extraşcolare; 
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• Cunoaşterea documentelor şcolare: plan – cadru, programe, manuale şi alte 
instrumente auxiliare (culegeri de exerciţii şi probleme, ghidul elevului, ghidul 
profesorului etc) 

• Formarea capacităţii de elaborare a planificărilor calendaristice anuale şi semestriale 

• Formarea capacităţilor de proiectare a conţinutului disciplinei: 
o Proiectarea anuală 
o Proiectarea semestrială 
o Proiectarea evaluării 

• Formarea abilităţilor de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice 

• Formarea şi dezvoltarea capacităţii de analiză a activităţii didactice 

• Formarea şi dezvoltarea competenţelor de evaluare 

• Formarea abilităţilor de a concepe şi realiza materiale didactice 

• Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi interacţiune didactică 

• Formarea abilităţilor de organizare a timpului liber al elevilor 

• Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de investigare a comportamentului elevilor şi de 
elaborare a fişei psiho – pedagogice 

• Elaborarea unor instrumente de acţiune didactică (portofoliul de practică): 
o Planificări calendaristice 
o Variante de orar 
o Fişe de observare a lecţiilor model 
o Proiectele activităţilor didactice susţinute 
o Proiecte de activităţi didactice elaborate diferenţiat pe niveluri şi profiluri 
o Fişa de autoevaluare a activităţii de practică 
o Materiale didactice confecţionate 

• Asumarea unor atitudini responsabile faţă de activitatea de practică pedagogică. 
 

VIII.2.2. OBIECTIVELE  OPERAŢIONALE  ALE  PRACTICII  PEDAGOGICE – sunt: 
 

• Formarea la studenţi a capacităţii de a opera cu informaţiile din disciplinele de 
specialitate şi din domeniul ştiinţelor educaţiei, de a utiliza în mod creativ programele şi 
manualele şcolare; 

• Aprofundarea şi consolidarea cunoştinţelor de pedagogie, psihologia educaţiei şi 
didactica diferitelor discipline de învăţământ; 

• Formarea priceperii de a folosi baza materială existentă în şcoală, în cadrul activităţilor 
didactice şi educative; 

• Formarea priceperii de a folosi manualele şi programele şcolare în proiectarea 
activităţii didactice; 

• Formarea priceperii de a proiecta, desfăşura şi evalua (autoevalua) activităţile 
didactice; 

• Formarea capacităţii de a proiecta şi realiza activităţile din sistemul muncii educative 
şcolare şi extraşcolare; 

• Formarea competenţelor şi dezvoltarea interesului şi a dragostei pentru profesiunea 
didactică. 
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VIII.2.3.  CONŢINUTUL  PRACTICII  PEDAGOGICE 
 
Practica pedagogică cuprinde 3 tipuri de activităţi principale: 
 

• ACTIVITATEA  DE  CUNOAŞTERE  GENERALĂ  A  ŞCOLII : cunoaşterea organizării 
şcolii, claselor, a laboratoarelor, cunoaşterea orarului, cunoaşterea sarcinilor cuprinse 
în planul managerial al unităţii şcolare şi în planurile de muncă ale diriginţilor din 
şcoală. 

 

• ACTIVITĂŢI  DIDACTICO – EDUCATIVE  SUSŢINUTE  DE  MENTORI – în şcoli, 
studenţii efectuează mai întâi o practică de observare, sub formă de asistenţă la lecţii 
şi activităţi demonstrative. Asistenţele la lecţii demonstrative se efectuează la 
disciplinele de învăţământ din specialitatea studentului. Rolul acestor asistenţe este de 
a îmbogăţi cunoştinţele metodice ale studenţilor, de a le permite să cunoască şi să 
aplice cu uşurinţă metodele şi procedeele de conducere a procesului de învăţământ, 
de a se familiariza cu elevii şi cu activitatea didactico – educativă la clase şi obiecte 
diferite.  

În cadrul acestor asistenţe, studenţii cunosc cerinţele pedagogice ale 
învăţământului, conţinutul şi metodica lecţiilor din cadrul disciplinelor la care fac 
practică pedagogică, a orelor de dirigenţie, sau a altor activităţi cu caracter instructiv – 
educativ conduse de profesorii mentori: cunosc elevii claselor la care urmează să 
susţină lecţiile de probă şi finale; 

 

• ACTIVITĂŢI  INSTRUCTIV – EDUCATIVE  PRACTICE  SUSŢINUTE  DE  STUDENŢI 
-  fiecare student va asista la un număr de ore stabilit prin OM, ţinute de profesorul 
mentor şi de studenţi. Dintre acestea, el va susţine 5 – 6 ore afectate ca şi lecţii de 
probă şi o lecţie finală de specialitate. Fiecare student are obligaţia de a susţine şi 2 
ore educative pentru pregătirea calităţii de diriginte.  

Deoarece prin efectuarea lecţiilor de probă şi finale i se crează studentului 
condiţiile de a conduce în mod independent procesul de învăţământ, înlocuind astfel 
profesorul titular al clasei, este nevoie ca el să manifeste pricepere, spirit de 
răspundere, iniţiativă creatoare, atât în pregătirea lecţiei, cât şi în desfăşurarea ei, 
respectând cerinţele pedagogice şi metodice care determină atingerea scopului propus 
– reuşita lecţiei. 

 
Analiza activităţilor realizate de studenţi se va face în ziua susţinerii lor, conform grupei 

de practică. Analiza se va desfăşura prin urmărirea atingerii punctelor din * FIŞA  DE  
EVALUARE  A  LECŢIEI * elaborate în acest sens, iar nota se va trece pe proiectul activităţii. 

Pentru fiecare activitate susţinută şi analizată ( lecţii, activităţi educative extraşcolare) 
se va elabora o * FIŞĂ  DE  ANALIZĂ  A  ACTIVITĂŢII * - care va cuprinde: 
 

 
DATA  

 
CLASA  

 
SUBIECTUL 

LECŢIEI 

 
APRECIERI 
POZITIVE 

 
LIPSURI  ŞI 

RECOMANDĂRI 

 
NOTA 

 
SEMNĂTURA 
PROFESOR 
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VIII.2.4.  ÎNCHEIEREA  SITUAŢIEI  LA  PRACTICA  PEDAGOGICĂ 
 

Practica pedagogică se încheie cu un colocviu în care se analizează activitatea 
fiecărui student. Scopul acesteia este aprecierea competenţelor metodice şi psihopedagogice 
dobândite. În vederea colocviului, studentul va prezenta cu câteva zile înainte, portofoliul ce 
cuprinde documentele: 

a) Caietul de practică cu însemnările la activităţile asistate; 
b) Proiectele activităţilor instructiv – educative elaborate de student. Fiecare proiect va 

avea o anexă cu autoevaluarea activităţii susţinute şi aprecierile făcute de profesor; 
c) Darea de seamă asupra activităţii desfăşurate în procesul practicii pedagogice care va 

cuprinde şi sugestii cu privire la perfecţionarea acestei activităţi.  
Media activităţii de practică pedagogică se constituie din: 

▪ media notelor obţinute la lecţiile de probă 
▪ nota lecţiei finale 
▪ nota obţinută la orele educative 
▪ nota obţinută la caracterizarea psihopedagogică a elevului 
▪ nota la caietul de practică 
▪ nota obţinută pentru materialele realizate 

Nota minimă de promovare – pentr fiecare activitate este 7(şapte) 
  
 

VIII.3.  FOLOSIREA  ÎNDRUMARULUI  DE  PRACTICĂ  PEDAGOGICĂ 
 

VIII.3.1.  INDICAŢII  GENERALE 
 

Pentru efectuarea cu succes a practicii pedagogice, este necesar ca studenţii să 
cunoască prevederile * Portofoliului de practică pedagogică * - să-şi însuşească conţinutul lui, 
cunoscând scopul, obiectivele, organizarea şi desfăşurarea practicii pedagogice. 

În vederea întocmirii proiectelor de lecţii, este necesar ca studenţii să studieze în 
prealabil şi proiectele date ca modele de către mentor. 

 
 În timpul practicii pedagogice, fiecare student completează sau întocmeşte, în mod 

obligatoriu, următoarele fişe (documente) care privesc activităţile practicii pedagogice: 
a) instructajul de practică pedagogică, în care se dau liniile directoare ale efectuării 

practicii pedagogice 
b) instructajul făcut de către cadrul didactic mentor sau de către alţi factori educativi din 

şcoală 
c) planificarea activităţilor la practica pedagogică 
d) fişele lecţiilor şi activităţilor educative demonstrative şi ale lecţiilor ţinute de alţi studenţi 

la care asistă 
e) proiectele lecţiilor de probă 
f) proiectul unei lecţii sau activităţi educative 
g) proiectul unei lecţii finale 
h) caracterizarea psihopedagogică a unui elev urmărit şi observat 
i) fişa de evaluare 
j) informare asupra practicii pedagogice 
k) fişa de evidenţă cu unele date generale şi rezultatele obţinute de studenţi la practica 

pedagogică. 
 



 

 

150 

150 

VIII.3.2.  INDICAŢII  PRIVIND  ÎNSEMNĂRILE  STUDENTULUI  LA  ACTIVITĂŢILE 
  ŞI  LECŢIILE  DEMONSTRATIVE 

 
Prin lecţii şi activităţi demonstrative se înţeleg lecţiile şi activităţile ţinute în prezenţa 

studenţilor practicanţi de către mentorii din şcoli, la diferite discipline, precum şi cele susţinute 
de conducătorii activităţilor medico – educative. 

Referitor la asistenţele la lecţiile şi activităţile demonstrative studentul va face 
însemnări în fişele respective, după indicaţiile date de mentori. 
 În timpul asistenţelor la lecţie, studentul îşi va nota date concrete privind desfăşurarea 
lecţiei, învăţămintele pe care le-a desprins în timpul desfăşurării lecţei demonstrative, precum 
şi  eventualele puncte de vedere proprii în legătură cu conţinutul şi metodica acesteia. 
 La activităţile demonstrative de instruire practică, educative, metodice, precum şi la 
lecţiile practice ţinute de membrii grupului de practică la care asistă studentul, se notează, de 
asemenea, datele esenţiale în legătură cu desfăşurarea lor, observaţiile şi propunerile proprii, 
precum şi aspectele esenţiale ale discuţiilor. 
 
VIII.3.3.  REALIZAREA  FIŞELOR  DE  ASISTENŢĂ  
 

La fiecare lecţie sau activitate demonstrativă ţinută de mentori şi la fiecare lecţie 
practică ţinută de alţi studenţi la care se asistă se va înregistra în mod cât mai fidel în fişă o 
serie de informaţii şi date semnificative, privind desfăşurarea lecţiei sau activităţii, însoţite de 
observaţii şi recomandări proprii. 
  La completarea fişelor de asistenţă, se vor urmări următoarele aspecte: 
 

DOMENII  DE  
INTERES 

CE  SE  URMĂREŞTE 

 
PROIECTAREA 
LECŢIEI 

• Studenţii vor urmări modul în care a fost realizată proiectarea 
lecţiei şi modul în care aceasta este respectată; 

• De asemenea, se va urmări dacă proiectarea concordă cu 
planificarea anuală şi semestrială (specificare şi gradul de 
adecvare a obiectivelor la nivelul claselor şi relaţia lor cu 
cerinţele impuse de proiectul lecţiei); 

• Se va observa dacă resursele prevăzute în proiectul de 
tehnologie didactică duc la sporirea cunoaşterii, înţelegerii şi 
formării deprinderilor elevilor (se va urmări şi în ce măsură 
cadrul / locul în care se desfăşoară lecţia îi ajută  / stânjeneşte 
pe elevi în procesul de învăţare ); 

• Cuprinde proiectul lecţiei profesorului / studentului o strategie 
pentru evaluarea lecţiei ? 

 

 
DESFĂŞURAREA 
LECŢIEI 

• Se va observa eficacitatea strategiilor folosite de profesor 
pentru predarea disciplinei, dacă ele sunt alese în concordanţă 
cu conţinuturile şi resursele disponibile, precum şi modul în 
care profesorul conduce activitatea; 

• Vor fi urmărite stilurile profesorului, precum şi modul în care 
profesorul pune întrebări, explică şi organizează elevii; 

• Se va observa modul în care profesorul foloseşte timpul avut la 
dispoziţie, modul în care au fost elevii împărţiţi în grupuri, în 
funcţie de capacităţi; 
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• Studenţii vor urmări organizarea orelor, atmosfera din clasă. Se 
va avea în vedere modul de dirijare al elevilor de către 
profesor; 

• Se va evalua atitudinea elevilor faţă de învăţătură, 
responsabilitatea faţă de studiu, perseverenţa demonstrată; 

• Se va urmări procesul realizat de către elevi în timpul lecţiei, 
nivelul cunoaşterii, deprinderilor şi al înţelegerii; 

 

 
COMPORTAMEN-
TUL CADRULUI  
DIDACTIC 

• Va fi analizat comportamentul elevilor, relaţiile cu profesorul, în 
special în ceea ce priveşte stimularea creativităţii şi motivarea 
elevilor, relaţiile cu colegii, precum şi colaborarea cu aceştia; 

• Se va urmări creativitatea în conceperea şi conducerea lecţiei; 

• Studenţii vor analiza conduita profesorului în relaţiile cu elevii, 
comunicarea verbală şi nonverbală, ţinuta, capacitatea 
stăpânirii de sine şi prezenţa de spirit; 

 

 
EVALUAREA 

• Cum îi evaluează profesorul pe elevi, astfel încât să stimuleze 
o învăţare eficientă; 

• Cum se foloseşte evaluarea formativă şi sumativă, astfel încât 
aceasta să vină în sprijinul lecţiei; 

• Se va acorda atenţie modului în care profesorul foloseşte 
autoevaluarea realizată de elevi; 

• Se va urmări tema pentru acasă pentru a se constata cât este 
ea de stimulativă şi cum uşurează procesul de învăţare. 

 

 
OBSERVAŢII 
 

 

 

VIII.3.4. ANALIZA  LECŢIEI 
 

La pregătirea fiecărei lecţii demonstrative sau la analiza fiecărei lecţii practice se vor 
avea în vedere următoarele aspecte principale: 

• VIII.3.4.1. Pregătirea, timpul şi structura lecţiei – se va urmări modul cum au fost 
pregătite proiectul lecţiei şi condiţiile de desfăşurare determinând în acest fel nivelul de 
stăpânire, de către student a tehnicilor de proiectare. Se poate analiza dacă a existat o 
documentare ştiinţifică şi metodică, dacă s-au definit corect obiectivele lecţiei şi au fost 
corelate obiectivele cu celelalte componente, dacă structura lecţiei corespunde tipului 
de lecţie ales, modul de repartizare a timpului pe etape şi în funcţie de împortanţa 
problemelor studiate, dacă s-a realizat o pondere justă a etapelor lecţiei în raport cu 
timpul, scopul şi conţinutul lecţiei, dacă lecţia a constituit un tot unitar, corectitudinea 
exprimării, creativitatea în conceperea lecţiei etc.. Va urmări receptivitatea studentului 
la sugestii, precum şi nevoia manifestată de acesta, a unui control extern; 

 

• VIII.3.4.2. Conţinutul lecţiei – corelaţia cu programa şcolară şi cu manualul şcolar, 
caracterul ştiinţific şi educativ, modul cum s-a asigurat legătura între teorie şi practică, 
cum s-a stabilit şi prezentat conţinutul lecţiei în funcţie de specialitatea elevilor, de 
nivelul de studiu etc..; 
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• VIII.3.4.3. Metodica desfăşurării lecţiei – în evaluarea de către mentor a lecţiei se vor 
urmări cunoştinţele studentului de psihopedagogie generală şi de metodica predării 
disciplinei. Vor fi analizate eficienţa metodelor şi procedeelor de învăţământ utilizate, 
precum şi preocupările pentru folosirea metodelor moderne. Se va remarca aptitudinea 
de comunicare interactivă şi interpersonală, capacitatea de a capta atenţia elevilor şi 
modalitatea de conducere a activităţii didactice. Studentul va fi analizat din punct de 
vedere al modului în care a făcut controlul şi aprecierea cunoştinţelor elevilor, a felului 
cum s-a realizat legătura cu cunoştinţele anterioare, sistematizarea, succesiunea 
logică şi accesibilitatea cunoştinţelor predate. Va fi urmărit vocabularul utilizat, 
adecvarea lui la condiţiile de vârstă şi cunoştinţe ale elevilor, modul cum au fost 
subliniate ideile principale, cum a fost demonstrat şi explicat fenomenul fizic cu ajutorul 
materialului didactic, cum a fost folosit instrumentul matematic în activitatea elevilor, 
cum a fost folosită tabla, ritmul desfăşurării lecţiei, cum s-a realizat fixarea noilor 
cunoştinţe, darea temei pentru acasă etc..; 

 

• VIII.3.4.4. Atitudinea studentului în timpul lecţiei – priceperea de a capta atenţia şi 
interesul elevilor în timpul lecţiei, ritmul vorbirii şi intensitatea vocii, gradul de 
cunoaştere a elevilor, tactul şi priceperea pedagogică de a preda şi de a conduce 
clasa, măsura în care reuşeşte să urmărească activitatea întregii clase, formularea 
clară a sarcinilor de lucru şi consecvenţa în urmărirea realizării acestora, crearea unei 
atmosfere de lucru favorizantă pentru activitatea fiecărui elev, adaptarea 
comportamentului la reacţiile clasei, capacitatea stăpânirii de sine, realizarea dialogului 
profesor – elev; 

 

• VIII.3.4.5. Activitatea şi comportarea elevilor în timpul lecţiei – în ce măsură au 
fost atenţi, interesaţi, disciplinaţi, participarea lor activă în toate etapele lecţiei, gradul 
de înţelegere a celor expuse de student, respectul arătat studentului etc..; 

 

• VIII.3.4.6. Autoevaluarea – sesizarea în autoanaliză (autoevaluare ) a gradului de 
obţinere a performanţelor, determinarea aspectelor mai puţin realizate în lecţie, a 
cauzelor, conturarea unor alternative didactice care să înlăture nerealizările, 
receptivitatea la observaţiile educatorului; 

 

• VIII.3.4.7. aprecieri generale privind pregătirea studentului – realizarea scopului 
lecţiei, cu sublinierea aspectelor pozitive şi a eventualelor lipsuri în legătură cu 
conţinutul lecţiei, respectarea principiilor didactice, eficienţa metodelor de predare 
etc… 
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FIŞA  DE  EVALUARE  A  LECŢIEI  
 

Numele şi prenumele studentului ………………………………………………………….. 
Facultatea …………………………………. Specializarea ……………………………….. 
Anul ……………………….. Grupa ………………………………………………………. 
Obiectul ……………………………………………………………………………………… 
Subiectul lecţiei ……………………………………………………………………………... 
Clasa la care susţine lecţia ………………………………………………………………. 
 

Nr. 
crt. 

 
INDICATORI  DE  EVALUARE 

 

NIVEL  DE  REALIZARE 

NS S B FB 

 
I 

 
PROIECTAREA  LECŢIEI 

 

 

1. Calitatea proiectului lecţiei     

 
II 

 
REALIZAREA  LECŢIEI 

 

 

2. Pregătirea condiţiilor necesare desfăşurării lecţiei     

3. Valenţele educativ – formative      

4. Conţinutul ştiinţific     

5. Corelaţii inter şi intra – disciplinare     

6. Caracterul practic aplicativ     

7. Alegerea şi folosirea metodelor de predare – învăţare     

8. Îmbinarea diferitelor forme de activităţi     

9. Integrarea mijloacelor de învăţământ     

10. Crearea motivaţiei     

11. Densitatea lecţiei     

12. Evaluarea permanentă, formativă      

 
III 

 
COMPORTAMENTUL  STUDENTULUI  PRACTICANT 

 

 

13. Organizarea, îndrumarea, conducerea şi controlarea 
activităţii de învăţare 

    

14. Conduita în relaţiile cu elevii, limbaj, ţinuta     

 
IV 

 
AUTOEVALUAREA 

 

 

15. Autoanaliza, receptivitatea, autoevaluarea     

 
V 

 
CONCLUZII 

 
NOTA:  
 

VI RECOMANDĂRI : 
 

 

 
      SEMNĂTURA   PROFESORULUI  MENTOR 
      …………………………………………………….. 
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VIII.3.5.  CERINŢE  PRIVIND  ÎNTOCMIREA  PROIECTELOR  LECŢIILOR   
DE  PROBĂ  ŞI  FINALE 

 
Pentru fiecare lecţie şi proba finală, studentul alcătuieşte un proiect detaliat de 

desfăşurare a ei, proiect a cărui structură va fi determinată de tipul lecţiei stabilite (combinată, 
de comunicare, de formare a priceperilor şi deprinderilor, de recapitulare, de verificare etc..) 
 Întocmirea proiectelor didactice necesită o muncă susţinută din partea studenţilor şi 
presupune îndeplinirea următoarelor sarcini împortante: 

• analiza generală a lecţiei prin consultarea programei, a manualului şi a altor surse 
bibliografice ( Ce vom preda ? ); 

• cunoaşterea concretă a clasei, a profilului şcolii şi a specialităţii elevilor, a nivelului lor 
de pregătire (Cu cine vom lucra ? ); 

• încadrarea activităţii respective în sistemul de lecţie sau planul tematic ( Unde ne 
situăm ? ); 

• studierea bibliografiei suplimentare necesare elaborării lecţiei respective privind 
ultimele noutăţi, precum şi cercetările actuale accesibile elevilor ( Ce noutăţi de 
ultimă oră pot prezenta ? ); 

• cunoaşterea şi alegerea materialului didactic existent în şcoală şi eventual 
confecţionarea sau procurarea altor materiale didactice necesare demonstraţiilor 
cerute de lecţia respectivă ( Ce avem la dispoziţie ? ); 

•  precizarea obiectivului general şi a obiectivelor operaţionale, a scopului lecţiei, 
stabilirea structurii lecţiei practice, cu indicarea duratei fiecărei etape a lecţiei ( Ce 
urmărim în activitatea respectivă ? ); 

• stabilirea concretă a conţinutului de idei al lecţiilor, a succesiunii problemelor ce se 
predau, a graficelor, demonstraţiilor, explicaţiilor şi aplicaţiilor care se vor efectua în 
clasă şi acasă de către elevi ( care este conţinutul ştiinţific al lecţiei ?) ; 

• identificarea strategiilor didactice adecvate fiecărui obiectiv operaţional stabilit ( Cum 
procedăm pentru a atinge ceea ce ne-am propus ? ); 

• selectarea, structurarea logică şi esenţializarea conţinutului ( La ce informaţii ne 
raportăm în predare ? ); 

•  determinarea formelor de evaluare ( Cum vom şti dacă am realizat ceea ce ne-am 
propus ? ); 

• stabilirea modalităţilor de aplicare ( Cum vom realiza transferul ? ); 

• discutarea proiectului fiecărei lecţii cu mentorii înainte de fiecare susţinere a lecţiei. 
 
 

VIII.3.6.   FIŞA  DE  OBSERVAŢIE  A  ELEVULUI 
 

I. DATE  ALE  ELEVULUI: 
 
Numele …………………… iniţiala tatălui ………… prenumele …………………………. 
Data naşterii ………………… locul naşterii ………………………………………………… 
Domiciliul: Str: ………………….. nr: ……. Bloc: …….. sc: …………… ap: …………….. 
Localitate: ………………………………… judeţul : ………………………………………… 
Telefon ………………………………….. 
Data înscrierii în unitatea de învăţământ …………….. nr. matricol ……………………… 
Nr. matricol …………………………………………………………………………………….. 
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II. STRUCTURA  FAMILIEI  ŞI  MEDIUL  FAMILIAL: 
 

 
MEMBRI 

 
PROFESIA  ŞI  LOCUL  DE  MUNCĂ / STUDIU 

 

 
PĂRINŢI 
 

TATA ……………………………… 
Unitatea economică ……………. 
…………………………………… 
telefon …………………………. 
 

MAMA 
……………………………… 
Unitatea economică ……… 
…………………………………… 
telefon …………………………. 
 

 
FRAŢI / SURORI 
 

FRAŢI: …………………………. SURORI …………………… 

 
ALŢI  MEMBRI  AI 
FAMILIEI 
 

  

 
MEDIUL  FAMILIAL: 

  Favorabil    Pasiv     Coercitiv     Nefavorabil 
 
III. STRUCTURA  FAMILIEI  ŞI  MEDIUL  FAMILIAL 
 
1. Starea de sănătate şi dezvoltare fizică a elevului: 
 
 Stare de sănătate     Dezvoltare fizică 

    Bună        Armonioasă 

    Medie        Bună 

    Precară         Deficitară 
 
2. Trăsături individuale: 
 

a)  Performanţa şcolară: 

• discipline preferate ………………………………………………….. 

• discipline cu rezultate foarte bune ………………………………… 

• discipline cu rezultate modeste …………………………………… 
b)  Capacitatea şi stilul de muncă: 

  CAPACITATE            STIL 

     Mare        Interesat, activ 

     Medie        Sistematic 

     Redusă        Independent 

     Foarte redusă      Haotic  
c) Inteligenţe definitorii: 

  Lingvistică       Corporal - chinestezică 

  Logico – matematică     Inter - personală 

  Spaţială        Intra - personală 

  Muzicală  
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NIVELUL  GENERAL  DE  INTELIGENŢĂ 
 

    Foarte inteligent      Mediocru 

     Inteligent       Scăzut  
 

d) Echilibru afectiv – emoţional 
 

  Calm, echilibrat      Emotiv 

  Controlat, stăpânit     Hiperemotiv, timid 
 

e) Comportamentul şi activităţile din cadrul colectivului: 
 

• ÎN  FAMILIE: 
▪ faţă de părinţi: 

  Ataşament     Admiraţie 

  Dependenţă     Independenţă 

  Docilitate      Respect 
▪ faţă de fraţi / surori 

  Ocrotire      Dependenţă  

  Ajutorare      Indiferenţă 
 

• ÎN  ŞCOALĂ: 

  Disciplinat      Politicos 

  Receptiv      Independent 

  Maleabil      Destabilizant 

  Neparticipativ     Bravant    

  Dezinteresat 
 

• ÎN  GRUP  ŞI  ÎN  SOCIETATE: 

  Bun coleg        Participă din obligaţie 

  Apreciat pentru poziţia în clasă     Nu este apreciat de colectiv 

  Apreciat pentru performanţele şcolare    Retras 

  Aprecieri extraşcolare      Se sustrage de la sarcini 

  Bun participant dar fără opinie     Izolat  

  Autoritar, dar bun organizator     Individualist, egoist 

  Dezinteresat        Lipsit de iniţiativă 
 

f) Temperamentul: 
 
TIPUL  NERVOS: 

 Agitat   Fermecător  Entuziast 
TIPUL  SENTIMENTAL: 

 Timid   Închis   Conştiincios   Sensibil 
TIPUL  ACTIV: 

  Exuberant   Întreprinzător  Aventuros    Bun camarad 
TIPUL  PASIONAT: 

  Singur   Muncitor   Adoră succesul   Bun conducător 
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TIPUL  FLEGMATIC: 

   F. serios    Ordonat    Lipsit de entuziasm 
TIPUL   SANGUIN: 

   Abil     Descurcăreţ   Posesiv 
TIPUL   NONŞALANT: 

   Nepăsător    Indolent   Apatic        Influenţabil 
TIPUL   APATIC: 

   Fără mari resurse   Încet   Ranchiunos 
 

g) Trăsături dominante de caracter, manifestate prin: 

• Atitudine faţă de societate: 

  Cinste     Patriotism     Ironie 

  Ataşament    Sfidare     Politeţe 

  Răutate     Loialitate     Perfidie 

  Bunătate     Ipocrizie     Indiferenţă 
 

• Atitudine faţă de muncă:  

  Sârguinţă     Temeinicie    Exigenţă 

  Indiferenţă     Nepăsare     Rutină 

  Seriozitate     Iniţiativă    

  Lene     Neglijenţă    
 

• Atitudine faţă de sine:     

  Demnitate     Indiferenţă     Modestie 

  Îngâmfare     Optimism     Lăudăroşenie 

  Spirit autocritic    Aroganţă     Exigenţă   

          Rutină 
III. ORIENTARE  ŞCOLARĂ  ŞI  PROFESIONALĂ 
 

• Aspiraţia elevului ………………………………………………. 
 

• Posibilităţile elevului: 

  Mari     

  Medii    

  Reduse 

• Dorinţa părinţilor 

  Concordanţă cu a elevului     

  Apropiată    

  Opusă 

• Recomandarea şcolii ……………………………………………. 
 

• Concluziile examenului de specialitate (după caz) 

  DA1  (favorabil, nefavorabil )   nu        

  da       NU1        
 
1) favorabil sau nefavorabil 
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IV. APRECIERI  GENERALE  ŞI  RECOMANDĂRI: 
 

a) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

 
b) ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
 

c) ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 
VIII.3.7. ALTE  ÎNSEMNĂRI  ALE  STUDENTULUI 
 
VIII.3.7.1. INSTRUCTAJUL  DE  PRACTICĂ  PEDAGOGICĂ 
 
Data şi locul efectuării instructajului ……………………………………………………………… 
Cine efectuează instructajul ……………………………………………………………………….. 
Indicaţii consemnate de student la instructaj ……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
VIII.3.7.2. INSTRUCTAJUL  FĂCUT  DE  DIRECTORUL  ŞCOLII 
 
Data efectuării instructajului ……………………………………………………………………… 
Şcoala ……………………………………………………………………………………………… 
Numele directorului şcolii ………………………………………………………………………… 
Indicaţii consemnate de student la instructaj ………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
VIII.3.7.3. PLANIFICAREA  ACTIVITĂŢILOR  LA  PRACTICA  PEDAGOGICĂ  
 

• Asistenţe la lecţiile şi activităţile demonstrative 
 
DATE  GENERALE 
 
Perioada de practică pedagogică : de la ………………………… la …………………………. 
Şcoala ………………………………………………………………………………………………. 
Directorul şcolii …………………………………………………………………………………….. 
Mentor ……………………………………………………………………………………………….. 
Alţi membri ai catedrei …………………………………………………………………………….. 
 

Nr. 
crt. 

DATA ( anul, luna, 
ziua, ora ) 

Clasa TITLUL  LECŢIEI 
(Activităţii ) 

Semnătura 
mentorului 

1     

2     

. 

. 
    

56/84     
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• Lecţii de probă şi finale 
 

Nr. 
crt. 

Data ( anul, luna, 
ziua, ora ) 

Clasa  TITLUL  LECŢIEI  
( activităţii ) 

Semnătura 
mentorului 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
 

VIII.3.7.4. ÎNSEMNĂRILE  STUDENTULUI  DE  LA  LECŢIILE  SAU  ACTIVITĂŢILE  LA 
  CARE  ASISTĂ 
 
 
ŞCOALA ……………………………………………………………………………………………… 
 
DISCIPLINA  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT / ACTIVITATEA  DIDACTICĂ ……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
MENTORUL  CARE  A  ŢINUT  LECŢIA  SAU  ACTIVITATEA  DIDACTICĂ ………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
TITLUL  LECŢIEI  SAU  TEMA  ACTIVITĂŢII …………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
. 
TIPUL  LECŢIEI ……………………………………………………………………………………. 
 
CLASA ………………………. SPECIALITATEA  ELEVILOR ………………………………….. 
 
VÂRSTA  ELEVILOR ……………………………………. NR. ELEVI ………………………….. 
 
DATA …………………………. ORA ………………………………………………………………. 
 
ÎNSEMNĂRILE  STUDENTULUI ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
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VIII.3.7.5.  PROIECTELE  LECŢIILOR  DE  PROBĂ 
 
     NOTA  OBŢINUTĂ ………………………………………….. 
     SEMNĂTURA  MENTORULUI …………………………….. 
     DATA ………………………………………………………….. 
 

a) Observaţiile şi îndrumările mentorului:  
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
     Semnătura           Data 
     …………….    …………….. 
 

b) Observaţiile şi îndrumările îndrumătorului din DPPD 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
     Semnătura           Data 
     ……………    ………………… 
 
 

PROIECT  DE  LECŢIE 
 

ŞCOALA ………………………………………………………………………………………… 
MENTORUL …………………………………………………………………………………….. 
STUDENTUL …………………………………………………………………………………… 
FACULTATEA …………………………………. SPECIALIZAREA ………………………… 
ANUL  DE  STUDIU ……………………………. 
DATA  ŢINERII  LECŢIEI ……………………… ORA ……………………………………….. 
 
DISCIPLINA  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT  LA  CARE  SE  SUSŢINE  LECŢIA …………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
CLASA ……………………… SPECIALITATEA  ELEVILOR ……………………..………… 
TIPUL  LECŢIEI :  Lecţie  mixtă 
TEMA  LECŢIEI ………………………………………………………………………………….. 
DURATA  LECŢIEI ……………………………………………………………………………… 
OBIECTIVELE  OPERAŢIONALE : …………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
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METODE  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT …………………………………………………………………….. 
 
MIJLOACE  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT …………………………………………………………………… 
 
FORME  DE  ORGANIZARE ………………………………………………………………………. 
 
   DESFĂŞURAREA  SECVENŢEI  DIDACTICE 
 
Moment organizatoric: 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
Verificarea cunoştinţelor : 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
Comunicarea cunoştinţelor noi: 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
Fixarea cunoştinţelor: 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
Tema pentru acasă : 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
VIII.3.7.6. PROIECTELE  UNITĂŢILOR  DE  ÎNVĂŢARE 
 
ŞCOALA ……………………………………………………………………………………….. 
MENTORUL ……………………………………………………………………………………. 
STUDENTUL …………………………………….. FACULTATEA ………………………….. 
SPECIALIZAREA ………………………………… ANUL  DE  STUDII ……………………. 
 
DISCIPLINA  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT ……………………………………………………………… 
UNITATEA  DE  ÎNVĂŢARE …………………………………………………………………… 
NR. ORE  ALOCATE …………………………… 
 

Detalieri de 
conţinut 

Obiective de refer / 
competenţe 

Activităţi de 
învăţare 

Resurse  Evaluare  Obs. 
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VIII.3.7.7.  TEST  DE  EVALUARE 
 
 

1. Care este unitatea de măsură pentru EFORTUL  UNITAR -  --------------------- 1p 

a. DaN    c.  daN / cm2 
b. Kgf    d.  N / m2 

 
2. Relaţia care defineşte corect un EFORT  UNITAR este: …………………………. 1p 

a.  p = 
A

F
   c.  p = 

A

F




 

  b.  p = 
l

F
   d.  p = 

l

F




 

 
3. O epruvetă este un corp de dimensiuni standartizate, dintr-un anumit material, pe care 

se fac încercările de rezistenţă. ………………………………………………. 1p 
A    F 

 

4. Denumirea sub care este cunoscută şi utilizată relaţia : E. = - este: ……….. 1p 

a. legea lui Hooke 
b. relaţia lui Galilei 
c. legea efortului unitar 

 
5. Poziţia forţelor care acţionează asupra corpului supus la întindere sau compresiune 

este de a lungul axei şi de acelaşi sens. ………………………………………….… 1p 
A    F 

 
6. Răspundeţi la întrebarea:  CE  SUNT  TENSIUNILE  NORMALE ? …………….. 1p 

 
 
 
 

7. O bară de oţel cu diametrul d=2cm şi a = 1400 daN/cm2 este supusă la întindere. 

Să se calculeze forţa şi alungirea ştiind că l = 2m , E = 2,1.106 daN/cm2. ……… 2p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTĂ: Se  acordă 2 puncte din oficiu 
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BAREM  DE  CORECTARE 
 
 
 

1. c 
 
2. c 

 
3. A 

 
4. a 

 
5. F 

 
6. TENSIUNILE  NORMALE  sunt  tensiunile care au direcţia perpendiculară pe secţiune 

 

7. F = Aef . a     A = 214,3
4

4.14,3
cm=  

 

Aef = 
4

2d
    F = 3,14 . 1400 = 4396 daN 

 

AE

lF
l

.

.
=     cml 13,0

65940

8792

14,3.10.1,2

200.4396
6

===  
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TEST  DE  EVALUARE 
 

TEMA :  CUPLAJE 
 
CLASA: a – XI – a 
 
SUBIECTUL: I ……… 4 puncte ( 0,5 p / item ) 
 
Specificaţi litera corespunzătoare răspunsului corect 
 

1.  Şuruburile de legătură ale cuplajelor cu flanşe sunt solicitate la forfecare: 
a) numai dacă sunt montate în găuri cu joc 
b) numai dacă sunt montate în găuri fără joc 
c) indiferent cum sunt montate 

 
2. ……………………………………………………………………….…. 

a) ………………… 
b) ………………… 
c) ………………… 

  
SUBIECTUL ii ………. 2p 
 

Scrieţi în faţa numerelor din coloana A, literele corespunzătoare variantelor 
constructive de cuplaje – notate în coloana B 
 
 COLOANA  A    COLOANA  B 
 
 
 
 
SUBIECTUL : III ……… 3p ( 1 p / item ) 
 
1.  Precizaţi 4 dintre condiţiile de bază pe care trebuie să le îndeplinească un cuplaj: 
 …………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………. 
 
2.  …………………………………………………………………………………………………. 
 
 
3.  …………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

NOTĂ: Se acordă 1 punct din oficiu 
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