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TEMA I - SISTEMUL DE INVATAMANT 
 

S.I - ppalul subsistem al sist. de educatie (se refera la organizarea institutionala a I) 
      - reuneste institutiile specializate implicate in procesul de educatie, cercetare si cultura     (responsabile de realizarea in mod 

organizat, planificat si metodic a dezideratelor educative)  
      - in sens LARG: - “ansamblul institutiilor care participa la realizarea arhitecturii scolare 9la derularea generala a studiilor pe 

cicluri, orientari, filiere)  
                              => din ac. perspectiva S.I  are un caracter deschis si include: 

• institutii scolare / universitare cu caracter formal 
• institutii specializate in instruire nonformala * centre de pregatire profesionala 

                                                                            * cluburi 
                                                                            * tabere scolare 
                                                                            * programe radio – TV scolare / universitare 
 

                                                                                  * diferiti agenti sociali cu care scoala stabileste relatii de tip –> contractual – scoli 
militare 

                                     - scoli profesionale 
                                      - biserica 
               ->consensuale   – familia 
                                       - comunitatea locala 

      - in sens RESTRANS – cuprinde institutiile scolare (sc. primara, gimnaziul, liceul, inv. profesional si superior) organizate pe 
trepte, cicluri si ani de studii. 

                                 => din ac. perspectiva e definit ca sistem scolar specializat in realizarea functiilor pedagogice ale sistemului de 
educatie  la nivelul procesului de instruire , in cadrul concret al activitatilor didactice si educative. 

 
 

STRUCTURA SISTEMULUI DE INVATAMANT 
 

- e structurat pe urmatoarele niveluri: 
 

a)  nivelul invatamantului primar – treapta invatamantului prescolar 
                                                 - treapta invatamantului primar  (cls I-IV) 
 
b) nivelul invatamantului secundar: - treapta inv. sec. inferior / gimnazial (cls V-IX) 
                                                      - treapta inv. sec. superior –liceal (cls X-XII) 
                                                                                               - profesional – scoli profesionale de 1-2 ani  
                                                                                                                             (profesii simple) 
                                                                                                                    - scoli profesionale de 2-3 ani 
                                                                                                                              ( profesii complexe) 
c) nivelul invatamantului superior – treapta inv. sup. de scurta durata (2-3 ani) 
                                                   - treapta inv. sup. de lunga durata (4-6 ani) 
                                                   - treapta inv. sup. post-universitar (studii aprofundate : master, doct) 
 
SPECIFICUL diverselor niveluri de organizare: 

• niv. inv. primar  -> axat pe dobandirea culturii generale de factura instrumentala (dobandirea deprinderilor de scriere, 
citire, de calcul, initierea in limbaje specifice) 

• niv. inv. secundar inferior -> dobandirea culturii generale de baza (cunostinte fundamentale din ppalele domenii ale 
cunoasterii) 

• niv. inv. secundar superior/liceal -> orientarea culturii generale spre anumite domenii de cunoastere( stiinta, socio-
uman, tehnologie, economie) , cu deschidere spre cultura optionala de specialitate 

• niv. inv. profesional -> orientarea inspre dobandirea culturii de specialitate necesare practicarii unei anumite profesii) 
• niv. inv. superior/universitar  -> axat pe aprofundarea teoretico-practica specializata a unui anumit domeniu de 

cunoastere 
• niv. inv. postuniversitar -> asigura continuarea/adancirea specializarii dobandite in cadrul invatamantului universitar 

 
LEGISLATIE 

 
- inv. primar + inv. gimnazial = INVATAMANT GENERAL OBLIGATORIU 
- durata studiilor in inv. obligatoriu difera de la o tara la alta: de regula 6-16 ani (continutul instruirii nu e acelasi si exista mai 

multe cai) 
- OBIECTIV  dominant al inv. obligatoriu – dobandirea unui cuantum de instruire necesar integrarii in viata sociala 
 
 

RETEAUA SCOLARA 
 

- ca parte a sist. de educatie, S.I. cuprinde reteaua organizatiilor scolare 
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- RETEAUA SCOLARA  -  ppalul factor ce tine de organizarea S.I care are o influenta hotaratoare asupra formarii si 
distribuirii cererii de studii pe institutii de inv atamant 

 
- se constituie in 3 planuri: 
 

1. reteaua in profil teritorial -> determina cererea de studii prin gradul de accesibilitate teritoriala a inst. de inv. 
             - pt. multe inst. de inv. plasarea in teritoriu e esentiala pt nr./ calitatea elevilor pe care-i poate atrage; 
             - este importanta distribuirea in teritoriu => reducerea costurilor de scolarizare  
( apropierea de domiciliu e factor determinant al optiunii pt. o anumita inst. de invatamant). 
 
2.   reteaua pe trepte (niveluri) de invatamant : in mod normal reteaua unit. de inv. care scolarizeaza pe diferite niveluri trebuie 

sa fie coerenta , reciproc compatibila: 
                                                                                                      * nr elevilor scolarizati pe o anumita treapta sa corespunda 

capacitatii retelei scolare care scolarizeaza pe treapta imediat superioara 
                                                                                                       * in sens invers, capacitatea de cuprindere a unitatilor scolare de 

pe o anumita treapta ar trebui sa corespunda nr. de elevi scolarizati pe treptele inferioare de invatamant. 
       - orice diferenta duce la – incapacitatea sist. de inv. de a asigura continuarea scolarizarii pt un nr. de absolventi pe care el 

insusi i-a produs 
                                              - neutilizarea totala / partiala a capacitatii de scolarizare 
- cele 2 retele se intersecteaza intre ele sau cu factori demografici/economici => multe scoli generale, putine primare sau 

invers, multe universitati, putine licee sau invers 
       ! studierea retelei scolare e o conditie necesara pt prognoza corecta a cererii de studii potentiale pt toate inst. de inv. care 

scolarizeaza absolventi ai unor trepte de inv. anterioare 
 
3. reteaua scolara pe profile si specializari -> determina cererea de studii in specializari 
   - se constituie la nivelul inv. postobligatoriu si mai putin in inv. gimnazial 
   - reteaua sc. profesionale/de ucenici – organizata de MECT prin consultarea institutiilor interesate de pregatirea fortei de munca 

si cuprinde diferite domenii( formare in peste 300 de meserii) 
 
S.I  include astfel ansamblul instit. specializate (reteaua organizatiilor scolare) in proiectarea si realizarea (prin intermediul 

unor continuturi si metodologii adecvate) a functiilor definitorii ale educatiei  
 
- CLASIFICAREA inst. in raport cu tipul de educatie practicat: 
1. inst. specializate in educatia formala (gradinite, sc. generale, sc. profesionale, licee, colegii universitare, facultati si unitati de 

instruire permanenta, de reciclare/perfectionare) 
2. inst. specializate in educatia non-formala (cercuri stiintifice, cluburi ale elevilor/studentilor, tabere, centre de formare 

profesionala) 
3. organisme institutionale ale comunitatii educative locale (familia si comunitatea parintilor, agenti economici, culturali) 
 

RELATIA SCOALA – COMUNITATE 
 

- intre scoala si familie e necesare unitatea de actiune si concordanta intre mijloacele specifice de influentare folosite ( pt ca 
urmaresc acelasi scop-formarea copiilor) 

 
SCOALA – interesata sa colaboreze cu familia (aliat) a.i actiunea educativa =>profunda/de durata si in vederea informarii 

reciproce cu privire la dezvoltarea / comportamentul copilului 
 
PROFESORUL (in convorbire) 

• mult tact 
• atitudinea unui prieten, nu sef care da ordine 
• apropiat 
• argumente potrivite/ temeinice pt a convinge parintele de utilitatea/ temeinicia lor 
• se intereseaza de modul cum e respectat regimul de zi al copilului, cum e ajutat, conditiile de pregatire teme, 

cum se comporta cu altii/altii cu el, influente pozitive/negative exercitate asupra lui, timpul liber, prieteni, odihna, hrana, 
sanatate, interese, etc 

• va informa parintii – aspecte pozitive/negative (intai cele pozitive, succese sau schimbari laudabile apoi 
obiectele problema, greseli de comportament, analizand cauzele)  

                                         - posibilitati de dezvoltare ale copilului , aptitudini/interese in munca scolara/extrascolara si eventual 
despre scoli/profesiuni indicate /contraindicate 

                                         - se vor discuta  apoi masuri necesare(scoala/parinti) pt a se dezvolta/corecta 
 
PARINTII: - sa tina legatura cu scoala (rezultate/comportament) (carnet, relatarile copilului, de la cadrele didactice) 
 
=> evolutia societatii => noi necesitati => forme de organizare (institutionalizata) a educatiei parintilor si a colaborarii scoala-

familie 
                            -asoc. ale parintilor (ale profesorilor) 
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                            - scoli ale parintilor / scoli ale mamelor 
                            - CA scolara (+parinti) 
                            - comitete de parinti pe clase / scoli 
                            - reviste / programe radio-TV (alte tari) 
OBSTACOLE  in relatia scoala-familie 
      ! obst. de ordin comportamental 
      1 obst. de ordin material 
=> idei divergente – responsabilitatea statului/familiei in educatie 
                            - libertatea de alegere a scolii de catre parinti 
                            - impactul mediului familial asupra rezultatelor 
                            - randamentul pedagogic / datoria parentala 
                            - participarea parintilor la gestionarea/procesul decizional din inst. scolara 
-reprosuri parinti: apatie, lipsa de responsabilitate, timiditate, preocupari excesive pt. randament scolar, contacte limitate cu scoala, 

conservatorism 
- reprosuri profesori: aceleasi + dificultati in a stabili relatii cu adultii, lipsa pregatirii privind relatia scoala-familie 
 
MASURI: 
 - informarea/formarea parintilor care trebuie sa cunoasca– obligatii legale privind educatia copilului 
                                                                                            - drepturile avute pt. educatia copilului 
                                                                                            - import. atitudinii lui pt reusita scolara 
                                                                                            - metode de colaborare cu scoala 
-participare democratica la gestiunea scolii (instituirea prin lege a CA scolara in care parintii sunt reprezentati corespunzator si au 

nu numai rol informativ/consultativ dar si rol decizional si de control) 
- infiintarea de asociatii de parinti – ca grup de sustinere a scolii/de cooperare cu scoala/de aparare 
                                                      - obiective: 
                       * sensibilizarea parintilor – drepturi/indatoriri, influenta comportamentului lor asupra copilului 
                      * informarea lor: publicatii, radio-TV 
                      * formarea parintilor prin cursuri 
                      * reprezentarea parintilor 
 
-in tarile Com. Europene – noua etapa – accent pe un angajament mutual clar stabilit intre parinti / profesori, pe un “contract 

parental” privind copilul individual; contractul scoala-familie nu mai e drept optional ci sistem de obligatii reciproce in cooperarea 
parinti-profesori 

 

 
 

T 2 : CALITATEA IN EDUCATIE 
 
 

 TERMENI/CONCEPTE 
 
 CALITATEA : (cf. CNCP) = nivelul de satisfactie pe care-l ofera eficacitatea ofertei educationale din domeniul 

invatamantului/formarii profesionale , nivel stabilit prin atingerea unor standarde cerute si a unor rezultate excelente solicitate si la care 
contribuie participantii la procesul de invatare si ceilalti factori interesati. 

 
 CONTROLUL CALITATII  include activitatile  operationale desfasurate pt. indeplinirea cerintelor de calitate prin 

reglementarea performantelor; e un proces de mentinere a standardelor, nu de creare a acestora 
 
 ASIGURAREA CALITATII  - include procesele planificate si sistematice necesare asigurarii unui grad adecvat de incredere 

ca oferta educationala va satisface cerintele de calitate necesare 
                                                       - sunt activitati de asigurare a calitatii, nu controleaza in mod direct calitatea -> implica de obicei 

AUTOEVALUAREA  organizatiei pe baza unor standarde prestabilite 
                                                       - prin urmare, aceste activitati stabilesc capacitatea organizatiei de a furniza calificari 

profesionale la un anumit standard 
 
 Calitatea e legata de valorile si asteptarile a 3 grupuri ppale de utilizatori:  

1. participantii la procesul de invatare 
2. angajatorii 
3. societatea in general 

 
ASIGURAREA CALITATII EDUCATIEI 

• e realizata printr-o serie de actiuni de dezvoltare a capacitatii institutionale de elaborare / planificare / 
implementare de programe de studiu prin care se formeaza increderea beneficiarilor ca organizatia furnizoare de educatie 
satisface standardele de calitate 
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• exprima capacitatea unei org. furnizoare de a oferi programe de educatie in conformitate cu standardele cerute 
 

METODOLOGIA ASIGURARII CALITATII IN EDUCATIE 
 

- se bazeaza pe relatiile  ce se stabilesc intre urmatoarele COMPONENTE:  
1. criterii 
2.standarde si standarde de referinta 
3.indicatori de performanta 
4. calificari  
 
PROCESE prin care e asigurata calitatea in educatie: 
 

a. planificarea si realizarea efectiva a rezultatelor asteptate ale invatarii 
b. monitorizarea rezultatelor 
c. evaluarea interna a rezultatelor 
d. evaluarea externa a rezultatelor 
e. imbunatatirea continua a rezultatelor in educatie 

 
Componentele si procesele de asigurare a calitatii precum si relatiile dintre ele se diferentiaza in functie de: 

1. nivelul de invatamant, si, dupa caz al calificarii 
2. tipul organizatiei furnizoare de educatie 
3. tipul de program de studii 

 
 
 

MANAGEMENTUL CALITATII   - asigura calitatea programelor de invatare si promoveaza imbunatatirea 
continua 

 
 Responsabilitatile managementului 
 
1. eficacitate in ceea ce priveste calitatea / dezvoltarea curriculumului invatarii 
2.sprijina  activ/ se implica direct in dezvoltarea si asigurarea calitatii programelor de invatare 
3. cunoaste nevoile si asteptarile facorilor interesati interni/externi 
4.dezvolta si mentine parteneriate eficiente cu factori externi interesati 
 
Managementul resurselor (fizice/umane) 
 

1. org. ofera elevilor un mediu sigur/armonios 
2. spatii de invatare echipate adecvat ce raspund nevoilor individuale/colective 
3. resurse/metode de predare ce permit accesul/participarea activa a tuturor elevilor 
4. personal angajat dupa criterii clare de recrutare si selectie 
5. programe de initiere/formare continua 

 
Proiecte si dezvoltare:  
 

1. org. e receptiva la nevoile indivizilor, agentilor economici si comunitatii (factori interesati externi) dar si la 
nevoile elevilor (factori interesati interni) 

2. preocupata de proiectarea si dezvoltarea unor programe de studiu care sa raspunda nevoilor factorilor 
interesati, programe cu caracter de includere sociala, asigurand accesul si egalitatea sanselor pt. elevi 
 
MECANISME DE ASIGURARE A CALITATII LA NIVELUL SCOLI I 
 
I. la nivelul fiecarei organizatii – Comisia pt evaluarea si asigurarea calitatii = 3-9 membri , condusa de conducatorul org. 

sau de un coordonator desemnat de el 
- componenta:nr relativ egal: a. repr. ai corpului profesoral 
                                             b. repr. ai parintilor  (presc,sc,gimn) /elevilor(prof,lic,postlic) 
                                             c. repr. ai Consiliului Local  

(org. elaboreaza/adopta strategia si regulamentul de functionare a Comisiei) 
- conducatorul organizatiei este direct responsabil de calitatea educatiei furnizate 

  
 II. Cadrul National de Asigurare a Calitatii (CNAC) – in cf. cu Cadrul Comun de Asigurare a Calitatii  in EFP 
 

III. ARACIP  – institutie  publica in subordinea MECT realizeaza: 
a. evaluarea externa a calitatii educatiei oferite de inst. de inv. preuniversitar si de alte organizatii furnizoare de 

educatie 
b. autorizarea , acreditarea si evaluarea periodica a unitatilor de inv. preuniversitar 
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ACTIVITATI ARACIP: 
 

1. evaluare/acreditare a furnizorilor de educatie din inv. preuniversitar 
2. efectueaza (pe baze contractuale) la solicitarea ministrului, evaluarea calitatii educatiei din inv. preuniversitar 
3. realizeaza(cu ISJ-urile si directiile de resort din MECT) activitati de monitorizare /control a calitatii 
4. efectueaza(cel putin 1 data la 3 ani) evaluarea org. furnizoare de educatie acreditate 
5. propune MECT infiintarea/acreditarea  (prin ordin) a inst. de inv. preuniv. pt fiecare nivel de 

invatamant,program de studii si calificare profesionala(dupa caz) 
 
 

6. elaboreaza: a. standardele, standardele de referinta si indicatorii de performanta 
b. metodologia de evaluare/acreditare 
c. manuale de evaluare interna a calitatii 
d. ghiduri de bune practici 
e. raport anual(propria activitate) 
f. analize de sistem asupra calitatii inv. preuniv. in Romania 
g. recomandari de imbunatatire a calitatii 
h. codul de etica profesionala a expertilor in evaluare/acreditare 

 
IV. Autoevaluarea – rol central in procesul de asigurare a calitatii ofertei de EFP si are multiple beneficii pt elevi, angajatori, 

autoritati publice cat si pt furnizorii EFP 
 
Pt elevi:  

• standarde ridicate pt invatarea individuala 
• capacitate de ocupare a unui loc de munca 
• egalitatea sanselor 
• buna informare privind oferta educationala 
• implicare activa in procesul de invatare 
• responsabilizare privind propria evolutie 
• satisfactie cu privire la rezultate 

Pt. angajatori: 
• nr. mare de angajati cu competente solide 
• creste nivelul de competenta al angajatilor 
• aport la profitabilitatea organizatiei 
• incredere in calitatea invatamantului 

Pt. autoritati: 
• abilitati sporite/cresterea sanselor de angajare 
• competente de baza mai bune 
• nivel ridicat al abilitatilor pt atragerea investitiilor interne 
• incredere in calitatea invatamantului 

Pt. furnizorii EFP 
• informatii privind bune practici si experiente de succes 
• comparatia cu alti furnizori EFP 
• incredere in propria oferta si capacitate 
• contributie la dezvoltarea comunitatii locale si la dezvoltarea regionala 
• legitimitate si recunoastere sporita 

 
 
 
 

T 3 : STATUTUL EPISTEMIOLOGIC AL EDUCATIEI 
 

  
Statutul epistemologic al pedagogiei. Normativitatea pedagogica. 

Pedagogia este „o interogaŃie asupra educaŃiei“, asupra esenŃei şi trăsăturilor ei, scopurilor şi sarcinilor ei, valorii, limitelor şi – deopotrivă 
– conŃinuturilor, principiilor, metodelor şi formelor ei de desfăşurare. S-a format şi dezvoltat ca ştiinŃă pe parcursul unui proces complex de 
desprindere treptată de filosofii (în primul rând) sau alte domenii ale reflecŃiei umane, de-a lungul unui proces de conturare a obiectului de 
cercetare propriu şi a unui set de metode investigative (specifice sau adoptate/adaptate); a fost însoŃită de formularea unor principii şi – 
ceva mai târziu – de constituirea în sisteme/sinteze teoretice. 
Şt. Bârsănescu defineşte pedagogia – ca „sistem unitar de tipul următor: trunchiul reprezintă pedagogia sau ştiinŃa generală a educaŃiei – 
teoria educaŃiei omului, în ansamblul ei – iar ramurile lui ne dau posibilitatea să cunoaştem educaŃia omului de pe poziŃii variate“. I. Nicola 
o consideră „o ştiinŃă pozitivă şi filosofică în acelaşi timp …“. 



 
6 

E. Macavei realizează o descriere extensivă susŃinând că pedagogia este: ştiinŃă generală în domeniul social, o ştiinŃă a fenomenului 
educaŃional sub multiplele lui aspecte, ştiinŃă preponderent teoretică cu ramuri practice, ştiinŃă socio-umană (căci cercetează un aspect al 
vieŃii sociale – cel educaŃional), este o ştiinŃă cu un grad relativ de autonomie (în sensul că are caracter monodisciplinar prin repertoriul 
conceptual specific), teorii, principii şi legi proprii; limbaj propriu; unele probleme însă – învăŃarea, problema succesului/insuccesului 
şcolar, devierile comportamentale, eficienŃa învăŃământului ş.a. – sunt abordate pluridisciplinar şi interdisiplinar; pedagogia are caracter 
analitic, descriptiv şi normativ ceea ce înseamnă că descrie şi analizează fenomenul educaŃional, recomandă principii şi reguli praxisului 
educaŃional; ea este şi sintetică prin generalizările oferite domeniilor practice; este, totodată, o ştiinŃă nomotetică care stabileşte legi şi 
principii cu caracter de lege; pedagogia are şi o dimensiune istorică întrucât studiază evoluŃia ideilor, teoriilor şi instituŃiilor educaŃionale.  
Oricum, „ştiinŃă sau ştiinŃe (…), pedagogia este astăzi în măsură să abordeze fenomenul educativ (în ansamblu ca şi pe domenii 
particulare), indiferent de locul în care se produce acŃiunea educativă, de caracterul instituŃionalizat sau neinstituŃionalizat al acesteia“. 
a)“StiinŃă quasi experimentală” întrucât în pedagogie nu este posibilă “provocarea şi manipularea, după voie, a variabilelor independente, 
repetarea lor ori de câte ori este nevoie, măsurarea exactă, intervenŃia liberă asupra obiectului, fără restricŃii de ordin moral sau ideologic” 
(pg. 159). Există o limită morală în experimentele pedagogice, astfel că, spre deosebire de “ştiinŃele pozitive”, obiectul cunoaşterii- fiinŃa 
umană- nu poate fi supusă oricărui tratament, numai din raŃiuni “ştiintifice”. 
b)“ StiinŃă a acŃiunii”, respectiv o disciplină normativă, care foloseşte teorii practice şi enunŃuri prescriptive; 
c)“StiinŃă constructivistă” al cărei obiect nu este lumea materială, o lume “dată” care trebuie doar descoperită şi explicată, ci un proiect 
care trebuie “construit” pe măsura cunoaşterii lui; 
d)“ StiinŃă consensuală”, respectiv o ştiinŃă care nu utilizează drept criteriu de adevăr, nici evidenŃa (ca ştiinŃele formale pure), şi nici 
experienŃa (ca ştiintele empirice), ci consensul intersubiectiv al comunitătii sociale, la un moment dat; 
e)StiinŃă critică”, adică o ştiinŃă angajată, o ştiinŃă reflexivă şi autoreflexivă care îşi propune să schimbe sistemul educativ conform unui 
ideal, de sorginte politică sau filozofică. 
 
 Pedagogia perennis si pedagogia temporalis 

Actualmente, pedagogia poate fi consideratä o stiinta aflata in faza empirica. Achizitiile sale stiintifice s-au realizat pe doua cai. De-a 
lungul mileniilor, experienta educativä a decantat o serie de idei si practici cu valoare incontestabila (pedagogia perennis); acestora li s-au 
adaugat, incepand din secolul al XIX-lea, rezultate ale cercetarilor bazate pe metode imprumutate din stiintele naturii, precum observatia si 
experimentul (pedagogia temporalis). 
Numeroasele teorii pedagogice nu au caracteristicile celor din stiintele naturii, ele raman, ca si doctrinele pedagogice, ireconciliabile. Inca 
nu s-a constituit o stiinta unica a educatiei, capabila sa-si integreze coerent si cumulativ achizitiile noi realizate prin investigatii sistematice. 
Nu exista o pedagogie, ci pedagogii care nu au in comun decat o parte mai mult sau mai pun insemnata de valori ale pedagogiei perennis. 
 
Educatia si paideia 

Decantarea si cristalizarea gandirii pedagogice au depins direct de devenirea educatiei de-a lungul proceselor de umanizare si civilizare a 
omului. Toate acestea s-au realizat prin acumularea, tezaurizarea si transmiterea culturii. Interdependenta dintre educatie, cultura si 
civilizatie este atat de stransa incat studiul lor separat este intotdeauna artificial. Tot astfel, umarirea modului de constituire a pedagogiei ca 
fara a lua in seama fenomenele educationale care au generat-o, ramane partiala. Acesta era intelesul complet al conceptului elin de paideia. 
 
Normativitatea 

Norma este un instrument, o modalitate de coordonare şi de desfăşurare a acŃiunilor umane. Pedagogic, „norma” indică unul sau mai multe 
criterii obligatorii în realizarea acŃiunii, condiŃii minimale de îndeplinit şi după care se apreciază reuşita acŃiunii, numărul de acŃiuni pe 
unitatea de timp, propoziŃii prescriptive de desfăşurare optimă, indicaŃii practice privind obligaŃiile, interdicŃiile, permisiunile în acŃiune, 
algoritmii de respectat. 
Normativitatea este un element component al structurii educaŃiei. În analiza ei utilizăm rezultate ale logicii acŃiunilor, scopurilor şi 
planurilor de acŃiune raŃională şi eficientă (M. Călin). Prin analiza normativă a acŃiunii educative se are în vedere raŃionalitatea ei: relaŃia 
dintre valori, scopuri şi norme, pentru ca educatorul să conştientizeze condiŃiile, regulile de construire şi realizare a procesului pedagogic, 
să distingă ceea ce trebuie să facă. 
În limbajul comun, normativitatea este redată de expresii des utilizate: trebuie/nu trebuie să...; este permis/nu este permis să...; se poate/nu 
se poate să...; dacă respecŃi...atunci realizezi; se cere să...ca să realizezi; aplici următoarele reguli...; respecŃi următoarele etape...; respecŃi 
următoarele condiŃii...etc. 
 
Aspectele normativităŃii care duc la eficientizarea activităŃii didactice: 

• normele didactice sunt corelate cu cele pedagogice, prin natura domeniului şi pot fi: organizaŃionale (reglementări de funcŃionare a 
instituŃiei şcolare), procedurale (utilizarea metodologiilor didactice), comunicative (relaŃia educator-elev), obligatorii sau 
permisive, generale sau particulare, orientative pentru acŃiunea viitoare; 

• fiecare element component al procesului de învăŃământ preuspune şi un element prescriptiv: „În orice demers didactic se urmăresc 
trei scopuri: informativ-formativ-educativ”; „Nu toate obiectivele pot fi operaŃionalizate”; „Este posibil şi recomandabil ca 
sarcinile de lucru să fie diferenŃiate”; „Trebuie ca educatorul să se pregătească pentru orice demers didactic”; „Se precizează 
elevului ce mijloace să utilizeze în rezolvarea sarcinilor”; „Reuşita unui demers didactic se apreciază după anumite criterii” etc.;  

• normele procesului de învăŃământ prezentate în abordarea didactică teoretică, explicativă sunt mai mult sau mai puŃin utilizate, 
respectate, cu cât educatorul are pregătirea pedagogică adecvată şi manifestă interes pentru problemă. În caz contrar, asistăm la 
empirism didactic, stil artizanal, imitare de modele, aplicaŃii şi rezolvări greşite ale situaŃiilor; 
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• cu cât educatorul, dar şi elevul, progresiv cunosc aspectul ştiinŃific al normativităŃii didactice, cu atât îşi pot manifesta 
creativitatea, asigura optimizarea acŃiunilor. De aceea ele devin criterii de apreciere a elementelor instructiv-educative, a gradului 
de maturizare profesionala, de afirmare a măiestriei didactice. Mai mult, se previn şi se corectează improvizaŃia, acŃiunea 
întâmplătoare, repetarea unor experienŃe deja demonstrate şi generalizate (E. JoiŃa). 

 
Lege – principiu – normă – regulă 
RelaŃia lege – principiu – normă – regulă: 

• teoria instruirii precizează principiile didactice, metodologia ei dezvoltă normele şi regulile de respectare, aplicare a lor, în 
rezolvarea variatelor situaŃii concrete ale predării –învăŃării – evaluării; 

• teoria educaŃiei insistă şi pe legitatea pedagogică. Din aprofundarea acestui aspect se poate înŃelege mai clar relaŃia lege – 
principiu –normă - regulă şi evita limitarea sa sau confundarea bazei logice (lege, principiu) cu cea procedurală (normă, regulă), în 
construcŃia, interpretarea şi realizarea educaŃiei; 

• principiul este o cerinŃă cu caracter logic care arată necesitatea educaŃiei şi a funcŃionalităŃii ei, exprimă o idee de bază pe care se 
întemeiază gândirea pedagogică, un punct de reper pentru acŃiune.  

Norma nu se referă la regularitatea acŃională (ca în principiu), ci la raŃionalitatea actelor pedagogice; un exemplu necesar: 

• legea: abordarea educatului ca obiect şi mai ales ca subiect al educaŃiei; 
• norma: necesitatea participării active şi conştiente a acestuia în instruire; 
• reguli: pentru educator (să prezinte elementele noi prin detaliere, să comenteze definiŃia mai întâi şi apoi să prezinte cauzele, să 

elimine interpretările greşite posibile, să îmbine tipurile de explicaŃie, să utilizeze exemple etc.) şi pentru elevi (să asculte cu 
atenŃie, să formuleze întrebări, să coreleze cunoştinŃele noi cu cele anterioare etc.); 

Metodologia instruirii, în concretizarea ei, dacă nu face apel la legi, principii, norme, reguli, nu-şi dovedeşte caracterul ştiinŃific, raŃional, 
obiectiv, nu depăşeşte empirismul acŃional în desfăşurarea activităŃilor. Aşa se justifică optima alegere apoi a metodelor, procedeelor, 
tehnicilor, mijloacelor, modurilor de organizare a predării-învăŃării. După cum şi invers: raportarea metodologiei instruirii la principii, 
norme, reguli nu înseamnă conformism, conservatorism acŃional, aşa cum sunt adesea justificate anumite comportamente didactice ale 
cadrelor didactice („aşa se cere...”, „aşa recomandă metodica...”). ÎnvăŃătorul este chiar invitat să-şi afirme iniŃiativa, creativitatea 
procedurală, după datele situaŃiilor. Acest comportament didactic este cerut şi de faptul că principiile, normele nu sunt respectate în 
activitate izolat, ci în sistem, ele interacŃionându-se, presupunându-se unele pe altele. 
 
Principiile didactice 
 
Criterii de clasificare: 

• Principii cu caracter general: 

-principiul integrării organice a teoriei cu practica; 
-principiul luării în consideraŃie a particularităŃilor de vârstă şi individuale. 

• Principii care se impun cu dominanŃă asupra conŃinutului învăŃământului: 

-principiul accesibilităŃii cunoştinŃelor, priceperilor şi deprinderilor; 
-principiul sistematizării şi continuităŃii în învăŃare. 

• Principii care acŃionează asupra metodologiei didactice şi a formelor de organizare a activităŃilor: 

-principiul corelaŃiei dintre senzorial şi raŃional, dintre concret şi abstract în predare-învăŃare (principiul intuiŃiei); 
-principiul însuşirii conştiente şi active; 
-principiul însuşirii temeinice a cunoştinŃelor şi a abilităŃilor (C. Cucoş). 
 
Caracteristicile principiilor didactice 

Formulăm în mod firesc întrebarea care sunt fundamentele acestor principii, cum au fost ele elaborate, de ce este necesară respectarea lor? 
Principiile didactice au mai multe caracteristici care evidenŃiază răspunsurile la aceste întrebări. 

• caracterul legic- 
•  caracterul obiectiv- 
•  caracterul algoritmic 
• caracterul sistemic  
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Principiul integrării teoriei cu practica 
 
Acest principiu presupune ca tot ceea ce se însuşeşte în activitatea didactică să fie valorificat în activităŃile ulterioare, fie că acestea 
sunt activităŃi de învăŃare, fie că sunt activităŃi materiale. În acelaşi timp, această regulă se referă la faptul că ceea ce se învaŃă în 
perspectiva unei aplicaŃii concrete, imediate sau de viitor se însuşeşte mult mai temeinic şi cu o motivaŃie mai puternică. 
Aplicativitatea în învăŃământ ar putea avea două sensuri, relativdistincte, dar complementare: 

• folosirea datelor asimilate la un moment dat ca antecedente pentru rezolvarea unor sarcini teoretice ulterioare; acest lucru se poate 
asigura prin realizarea permanentă de conexiuni între cunoştinŃe (specifice sau nonspecifice, intradisciplinare sau 
interdisciplinare); 

• prelungirea procesului de însuşire a unor cunoştinŃe sau a unor deprinderi prin recursul la activităŃi materiale, concrete, motrice; 
prelungirea lui a şti în a şti să faci, a şti să fii, a şti să fii şi să devii etc. Aceste sarcini se pot materializa prin punerea elevilor în 
situaŃii faptice, prin experimentarea unor acŃiuni reale sau posibile, prin trăirea unor stări, prin rezolvarea unor probleme care Ńin 
de aspectele practice ale vieŃii; 

Trecerea de la aspectele teoretice la cele practice se poate realiza fie treptat, prin procesări şi modelări exemplare care îi trimit pe elevi spre 
situaŃii reale, fie direct, prin „plonjarea” în faptul de viaŃă aşa cum este el, prin trăirea efectivă a unor realităŃi (C. Cucoş). 
 
Principiul respectării particularit ăŃilor de vârstă şi individuale 

Ne atenŃionează asupra faptului că este bine să pornim de la datele persoanei de educat, de la natura sa interioară şi să nu forŃăm nepermis 
de mult peste limitele pe care le îngăduie vârsta şi caracteristicile individuale. Işi găseşte fundamentarea psihologică în relaŃia care se 
instituie între învăŃare şi dezvoltare. ÎnvăŃarea se va face în raport cu „zona celei mai apropiate dezvoltări”, în sensul că se va da elevului 
maximum din ceea ce el poate să asimileze la un moment dat şi care îi permite dezvoltarea psihică în perspectivă. Respectarea 
particularităŃilor individuale este în consens cu cerinŃele unui învăŃământ modern şi democratic. Fiecare copil este o individualitate 
irepetabilă, care pretinde un tratament individualizat. EducaŃia nu are menirea de a uniformiza oamenii. Procesele psihice individuale 
precum percepŃia, gândirea, limbajul, inteligenŃa, atenŃia, memoria, emotivitatea etc. capătă contururi diverse de la un individ la altul. 
ÎnvăŃătorul are obligaŃia de a Ńine cont şi a exploata în mod diferenŃiat aceste calităŃi psihice individuale, prin tratarea lor diferenŃiată. 
 
Tratarea diferenŃiată se realizează prin intermediul mai multor procedee: 

• acŃiuni individualizate ce se desfăşoară pe fondul activităŃilor frontale, cu întreaga clasă de elevi; 
• acŃiuni individualizate sugerate şi impuse în cadrul procesului de învăŃământ, dar care se realizează în afara lui (teme de casă); 
• activităŃi pe grupe de nivel; 
• activităŃi în clase speciale, dimensionate anume, fie pentru elevii cu abilităŃi deosebite, fie pentru elevii cu handicapuri. 

Principiul accesibilităŃii cunoştinŃelor, priceperilor şi deprinderilor 
 
CunoştinŃele şi deprinderile stipulate în planuri, programe, activităŃi vor fi astfel selectate şi expuse, încât să poată fi, în principiu, asimilate 
şi valorificate optimal de către elevi. Accesibilitatea cunoştinŃelor va fi vizată de înşişi factorii de decizie, de cei care realizează planurile şi 
programele şcolare. Succesiunea, ponderea şi momentul inserŃiei unei discipline vor fi prescrise Ńinându-se cont de capacităŃile copiilor 
dintr-o anumită categorie de vârstă. Dar momentul principal când se realizează accesibilizarea cunoştinŃelor este demersul didactic pregătit 
şi susŃinut de către educator. Nu orice informaŃie este pasibilă de a fi introdusă în clasă. Educatorul trebuie să selecteze atent doar acele 
cunoştinŃe care concordă cu nevoile elevilor. ExplicaŃiile şi interpretările realizate de cadrul didactic vin în sprijinul respectării acestui 
principiu. Intr-o autentică situaŃie didactică, educatorul va crea acele contradicŃii optime dintre cunoscut şi necunoscut, dintre uşor şi greu, 
dintre concret şi abstract, astfel încât să-i incite pe elevi la interogaŃie şi cercetare. Este de presupus o solicitare maximală a elevilor, dar 
este vorba de o solicitare realistă. Se ştie că o sarcină prea uşoară îmbie la delăsare şi inactivitate, după cum o sarcină prea dificilă conduce 
la blocaj şi la stoparea oricărei activităŃi. 
 
Principiul sistematizării şi continuităŃii în învăŃare 
 
Sistematizarea cunoştinŃelor presupune predarea integrată a informaŃiilor, asigurarea unor coordonări şi conexări fireşti ale acestora. Tot 
ceea ce se predă la un moment dat trebuie să aibă legătură cu ceea ce s-a însuşit până la momentul respectiv. NoŃiunile şi ideile se vor 
integra treptat în sisteme explicative din ce în ce mai largi şi mai complexe. ÎnvăŃătorul va apela la strategii coerente de punere în formă a 
informaŃiilor, va utiliza scheme, planuri, va aloca momente sau chiar demersuri didactice întregi sistematizării cunoştinŃelor. CorelaŃiile se 
pot realiza interdisciplinar sau intradisciplinar. Predarea sistematică poate fi asigurată prin însăşi logica de constituire a disciplinei 
respective. 
 
Ordonarea unei discipline poate fi : 

• liniară (predarea cunoştinŃelor fără revenirea şi îmbogăŃirea fondului ideatic primar) 
• concentrică (revenirea la nucleul iniŃial şi amplificarea acestuia cu noi date)  
• genetică (prin evocarea proceselor şi fenomenelor) 
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Continuitatea în actul predării şi al învăŃării presupune asigurarea unei treceri şi evoluŃii fireşti, naturale de la antecedentul la consecventul 
explicativ. Predarea se va realiza prin asigurarea unei legături în timp a cunoştinŃelor care se vehiculează. De regulă, continuitatea este 
asigurată prin succesiunea disciplinelor prevăzute în planul de învăŃământ sau prin logica internă a unei discipline. De multe ori însă, 
educatorul va fi nevoit să intervină pentru evitarea unor rupturi, discontinuităŃi în materia pe care o predă. Nerespectarea acestei cerinŃe 
duce la apariŃia unor goluri sau regrese în învăŃare sau chiar la eşec şcolar. EducaŃia nu se face în salturi, ci continuu, consecvent, eşalonat. 
Eşalonarea riguroasă a activităŃii didactice se realizează prin proiectarea didactică. 
 
Principiul corelaŃiei dintre senzorial şi raŃional, dintre concret şi abstract (principiul intuiŃiei) 
 
Jan Amos Comenius numea acest principiu REGULA DE AUR a predăriiînvăŃării, deoarece el a apărut ca un demers logic împotriva 
învăŃării scolastice, mecanice, pe de rost, împotriva buchiriselii. 
EficienŃa respectării acestui principiu poate fi maximă, dacă educatorul va acŃiona în concordanŃă cu o serie de norme: folosirea raŃională a 
materialului didactic, selectarea materialului potrivit funcŃiei pe care o îndeplineşte intuiŃia, dozarea raportului dintre cuvânt şi intuiŃie, 
solicitarea intensă a elevului în efectuarea unor activităŃi variate de observare, selectare, analiză, sinteză, comparaŃie, verbalizare, dirijare 
atentă a observaŃiei elevilor spre ceea ce este constant în cunoaştere etc. 
 
Principiul participării active şi conştiente a elevului în activitatea de predare–învăŃare- evaluare 
 
Acest principiu cere ca elevii să îşi însuşească ceva în măsura în care au înŃeles şi să participe singuri la aflarea cunoştinŃelor pe care 
educatorii le propun la un moment dat. Activizarea elevilor presupune menŃinerea lor într-o stare de trezie intelectuală, de încordare 
plăcută, de căutare a soluŃiilor la o serie de situaŃii-problemă pe care educatorul le provoacă. A fi activ înseamnă a gândi, a medita, a 
raŃiona, a merge pe firul unui gând, al unei idei. Elevul este nu numai obiect, ci şi subiect al învăŃării, este implicat şi cointeresat în a 
cunoaşte şi a face. Tot ceea ce primeşte individul din exterior este selectat, organizat într-un mod propriu şi creativ. Lumea se reflectă 
diferenŃiat în mintea şi sufletul unui copil. Ea se reface de fiecare dată când o conştiinŃă se apleacă asupra ei. Prin actul predării, realitatea 
se reconstruieşte, iar noi înşine ne modelăm în raport cu datele ei. 
 
Principiul însuşirii temeinice a cunoştinŃelor, priceperilor şi deprinderilor 
 
Acest principiu orientează preocuparea educatorului asupra calităŃii rezultatelor învăŃării în sensul asigurării trăiniciei şi durabilităŃii 
acestora. Orice achiziŃie se va face în perspective presupoziŃiei că acea achiziŃie este valoroasă şi benefică pentru individ. Educatorul are 
menirea de a pregăti condiŃiile durabilităŃii oricărei cunoştinŃe achiziŃionate. Ceea ce este dobândit de elev la un moment dat urmează să fie 
utilizat în perspectivă. Temeinicia este dată de modalitatea de însuşire, de fixare şi de interpretare a achiziŃiei. Este indicat să se memoreze 
numai ceea ce s-a înŃeles. Se recomandă repetarea atât în ordinea iniŃială de prezentare a informaŃiilor, cât şi într-o succesiune inversă 
însuşirii ini Ńiale. ExerciŃiul de memorare raŃională este binevenit în această situaŃie. Recapitularea este un bun prilej de a reanaliza 
achiziŃiile, de a le sintetiza, de a realiza conexiuni între mai multe planuri de importanŃă a cunoştinŃelor şi abilităŃilor. 
CerinŃa stipulată de acest principiu poate fi asigurată şi de calitatea sau temeinicia controlului şi aprecierii şcolare. Însăşi perspectiva unui 
control şi a unei evaluări îl predispune pe elev spre o însuşire temeinică, drept remediu al uitării. ÎnvăŃarea temeinică se va raporta şi la 
perspectiva practică. În fond, practica ulterioară validează temeinicia cunoştinŃelor. Nu este vorba de o practică imediată, ci de una care 
poate surveni în timp, una potenŃială, posibilă, dorită. 
Toate principiile formează un sistem, acŃionează simultan şi corelat. Respectarea unui principiu invită la respectarea tuturor, în ponderi ce 
Ńin de circumstanŃele învăŃării. 

 
 
EDUCATIA – Forme: 
  
 In functie de gradul de organizare si oficializare al formelor educatiei – ex. 3 mari categorii: 

1. ed. formala (oficiala) 
2. ed. non–formala (extrascolara) 
3. ed. informala (spontana) 

 
Ex. si o clasificare a formelor educatiei potrivit a doua categorii de criterii valorice: 
 

A. criteriul proiectarii => 1. ed. institutionalizata (ed. formala si non-formala ) = au in vedere realizarea unor 
finalitati specifice intr-un cadru institutionalizat 
                                         2. ed. neinstitutionalizata (ed. informala ) = realizata implicit, fara obiective specifice 

instiututionalizate) 
 

B. criteriul organizarii => 1. educatia realizata pe baza unor actiuni explicite si influente implicite (ed. formala si 
ed. non-formala) 
                                         2. ed. realizata doar pe baza unor influente implicite (ed. informala) 
 

EDUCATIA FORMALA 
 

• < lat. “formalis” = organizat, oficial 
• Def: Ed. formala cuprinde totalitatea activitatilor si actiunilor pedagogice desfasurate si proiectate institutional (UNDE?) 

(in gradinite,scoli,licee,universitati,centre de perfectionare),in cadrul sistemului de invatamant, (CUM?) in mod planificat si 
organizat pe niveluri si ani de studii, (DE CE?)avand finalitati educative bine determinate  
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• Obiective: 
1. asimilarea sistematica si organizata a cunostintelor din diferite domenii 
2. folosirea acestora in vederea dezvoltarii personale si a insertiei optime in viata activa a societatii (prin 

formarea/stimularea capacitatilor intelectuale si aptitudinale, a priceperilor/deprinderilor, a atitudinilor/convingerilor)  
3. inzestrarea individului cu metode si tehnici de munca intelectuala 
4. dezvoltarea pe cat posibil a inteligentei sociale si emotionale 

•    Trasaturi: 
1. este institutionalizata realizandu-se in mod constient, sistematica si organizat in cadrul sist. de inv. 
2. obiectivele si continutul ei sunt prevazute in documente scolare; ele sunt elaborate pe cicluri, niveluri si ani de 

studii, proiectate pedagogic prin planuri de invatamant, programe si manuale scolare, cursuri universitare, ghiduri 
3. scopurile si obiectivele pedagogice sunt realizate in cadrul procesului de invatamant sub indrumarea unui corp 

profesoral specializat 
4. ea conduce la atingerea dezideratelor educative preconizate intr-un context metodologic organizat dezvoltat in 

concordanta cu cerintele idealului educational 
5. este intotdeauna evaluata social 

•    Avantaje / Importanta 
1. are rol decisiv in formarea personalitatii umane (faciliteaza accesul la valorile culturii,stiintei,artei,literaturii,tehnicii) 
2. este un instrument al integrarii sociale – omul isi dezvolta capacitati si aptitudini 

• Limite / Cririci: 
1. centrarea pe performantele inscrise in programe => mai putin timp liber imprevizibilului si studierii aspectelor  cotidiene 

cu care se confrunta elevii 
2. tendinta de transmitere-asimilare a cunostintelor in defavoarea dezvoltarii capacitatilor intelectuale / a abilitatilor practice 
3. monotonie  
4. orientarea predominanta spre informare si evaluare cumulativa  
5. lipsa initiativei elevilor si slaba participare a parintilor in activitatile scolare => comunicare defectuoasa  
6. dotarea materiala/tehnica insuficienta a salilor de clasa /laboratoarelor ce nu mai satisfac cerintele elevilor 

• Dezvoltarea domeniului : Solutii:  
1. decongestionarea materiei si crearea m. multor ocazii de afirmare a talentelor si intereselor tinerilor (prin cresterea si 

diversificarea ofertei de optionale si alternative educationale) 
2. sanse reale pt fiecare unit. de inv. de a-si determina propriul curricului (prin CDS) 
3. posibilitatea utilizarii flexibile a segmentului neobligatoriu din programe in fct. de nevoile locale de educatie si formare 
4. asigurarea sinergiei dintre invatarea formala, nonformala, informala 
5. integrarea rapida a noilor tehnologii comunicationale in procesul de invatamant 

 
EDUCATIA NON-FORMALA 

 
• < lat “nonformalis” = in afara unor forme special/oficial organizate pt un anume gen de activitate” 
• Def: Ed. non-formala cuprinde ansamblul activitatilor si al actiunilor care se desfasoara intr-un cadru institutionalizat, in 

mod organizat, dar in afara sist. de inv. constituindu-se ca o punte intre cunostintele asimilate la lectii si informatiile acumulate 
informal 

• Obiective: 
1.sa largeasca si sa completeze orizontul de cultura , imbogatind cunostintele din anumite domenii 
2. sa creeze conditii pt. desavarsirea profesionala sau initierea intr-o noua activitate 
3. sa sprijine alfabetizarea grupurilor sociale defavorizate 
4. sa contribuie la recreerea si la destinderea participantilor precum si la petrecerea organizata a timpului liber 
5. sa asigure cadrul de exersare si de cultivare a diferitelor inclinatii, aptitudini si capacitati, de manifestare a talentelor 

• Trasaturi:  
1. se desf. intr-un cadru institutionalizat , in afara sist. scolar, cuprinzand  

*activitati extrascolare (cercuri pe discipline, interdisciplinare sau tematice, ansambluri artistice, concursuri scolare, 
olimpiade, competitii) 

* activitati parascolare (activ. de perfectionare si de reciclare, de formare civica sau profesionala) 
* activitati periscolare ( activ. de autoeducatie si petrecere organizata  a timpului liber in cadrul universitatilor 

populare, al cluburilor, la teatru, muzee , biblioteci, excursii etc) 
2. continuturile si obiectivele urmarite – in documente special elaborate (au o mare flexibilitate diferentiindu-se in fct 

de varsta, sex, categorii socio-profesionale, interesul participantilor, aptitudinile si inclinatiile lor) 
3. caracterul optional al activ. extrascolare, desfasurate intr-o ambianta relaxata, calma, placuta cu mijloace ce atrag, 

metodologie atractiva 
4. evaluarea – facultativa, fara note/calificative oficiale 

• Importanta /Avantaje: 
1. centrata pe cel ce invata, pe procesul de invatare nu pe cel de predare 
2.  curriculum la alegere , flexibil, variat – activitati diverse si atractive 
3. contribuie la largirea si imbogatirea cult. generale si de specialitate – activ de reciclare profesionala, de 

completare a studiilor, de exersare a capacitatii celor superdotati 
4. creeaza ocazii de petrecere organizata a timpului liber in mod placut  
5. foloseste noi tehnologii comunicationale 
6. este nestresanta – activ. placute scutite de evaluari riguroase 



 
11 

7. raspunde cerintelor si necesitatilor educ. permanente 
 
 
• Critici/Limite 

1. promovarea unui activism de suprafata, dependent doar de indeplinirea obiectivelor concrete 
2. avansarea unui proiect dependent doar de mijloacele tehnice disponibile 

 
EDUCATIA  INFORMALA 

 
• ,lat. “informis/informalis” = spontan, neasteptat 
• Def: Ed. informala include ansamblul influentelor cotidiene, spontane, incidentale care nu-si propun in mod deliberat 

atingerea unor teluri pedagogice, dar au efecte educative, ocupand cea mai mare pondere de timp din viata individului (ac. 
influente nu sunt selectate, prelucrate, organizate d.p.d.v pedagogic) 

• Obiective: - nu apar in mod explicit pt ca acest tip de educatie nu-si propune atingerea unor obiective pedagogice – ofera 
individului ocazia de a adopta anumite atitudini , de a se comporta intr-un anume fel 

• Trasaturi:- sunt determinate de multitudinea influentelor din micro-mediul social de viata(familie, prieteni, colectivul de 
munca, chiar cartierul/strada) 
          ex: copilul care invata sa vorbeasca, e corectat 
                parintele/educatorul analizeaza experiente zilnice cu copilul 
                     - evaluarea se realizeaza la nivelul opiniilor si reusitelor  

• Limite/Dezavantaje: 
            1. are functie formativa redusa (pt. ca nu e organizata, institutionalizata) 
             2. de multe ori individul are acces la informatii in contradictie cu scopurile educ. formale/non-formale 
 

DOMENII EDUCATIONALE 
 

1. Educ. intelectuala – dezvoltarea capacitatilor cognitive 
                                   - formarea si dezvoltarea priceperilor si deprinderilor de munca intelectuala 
 

2. Educ. morala – formarea si dezvoltarea constiintei si a conduitei morale 
Metode de educ. morala: a. exemplul 
                                       b. exercitiul 
                                       c. supravegherea 
                                       d. sanctiunea 
                                       e. pedeapsa 
                                       f. recompensa 

 
3. Educ. estetica si artistica – formarea ccapacitatii de a percepe, insusi si folosi adecvat valorile estetice  

                                               - dezvoltarea capacitatilor de a crea noi valori estetice, cultivarea aptitudinilor estetice creatoare 
      Metode: comune cu cele folosite in intregul proces educativ 
                    + exercitiul, explicatii si demonstratii 
 

4. Educ. fizica si sportiva – intarirea sanatatii si calirea organismului 
                                          - formarea si dezvoltarea deprinderilor motrice de baza si a calitatilor fizice ale miscarilor (forta, 

rezistenta, viteza) necesare 
                                          - formarea si dezvoltarea principalelor calitati morale de vointa si de caracter  
                                          -“- unui comportament igienic 
     Modalitati de realizare: * educ. fizica din scoala (educ. a miscarii) 
                                          * educ. psihomotorie realizata prin programul scolar (ed. prin miscare) 
                                          * activ. educative care implica coordonatele motorii si psihomotorii( cercuri de gimnastica, inot, 

drumetii, excursii) 
 

5. Ed. tehnologica / profesionala = notiunile, principiile, legile si teoriile stiintifice fundamentale ordonate dpdv al 
aplicabilitatii lor / cuprinde initierea in profesie cat si perfectionarea ( se realizeaza atat in scoala cat si in soc. comerciale si 
intreprinderi) 

 
NOILE EDUCATII 

1. Ed. relativa la mediu  
2. Ed. pentru pace 
3. Ed. pt participare si democratie 
4. Ed. economica si casnica moderna 

 
ALTERNATIVE EDUCATIONALE 

 
Repr. variante de organizare scolara care propun modificari ale anumitor aspecte legate de formele oficiale de organizare a 

activitatii instructiv-educative 
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1. STEP-BY-STEP 

- promoveaza modele educationale centrate pe elev , educatia individuala ( tot ce se intampla in viata e interdependent) 
- accent pe colaborarea cu familia, pe implicarea parintilor in conceperea si organizarea activ. din scoala 
- activ. didactice bazate pe munca in grupuri ( copiii sa invete sa-si dezvolte simtul identitatii si pretuirii de sine, sa coopereze, sa 

se respecte, sa se integreze) 
- metodologia utilizata -> abordarea individualizata a elevilor tinand cont de nivelul de dezvoltare al fiecaruia ( ex. org. centrelor 

de activitate ce reflecta interesele si nevoile copiilor : c. de alfabetizare , de lectura, de mate, arte, teatru si jocuri) 
- activ. elevilor – bazate pe cercetare (invata prin asociere –ce stiu/cele noi) 
- elevii sunt evaluati prin modalitati specifice: scaunul evaluarii, mapa de lucrari, caietul de evaluare 
- atmosfera pozitiva , de incredere 
 

2. MONTESSORI 
- isi propune sa invete copilul sa gandeasca/actioneze independent si responsabil 
- automotivarea -> cheia invatarii complete => copilul si invatarea sunt pe 1-ul loc, iar predarea si programa de educatie pe locul 

al 2-lea 
- mediul de instruire e bazat pe obiecte mici, usor de manipulat si detaliate dpdv vizual 
- metoda de educatie – bazata pe observarea directa a copilului , pe pregatirea mediului de instruire pe baza obs. realizate si pe 

conceperea programei functie de nevoile copilului 
 

3. WALDORF 
- urmareste dezv. personalitatii copilului  , isi orienteaza oferta functie de particularitatile diferitelor trepte de varsta si cerinte  
- un loc important in curriculum: artele, lucrul manual, artizanatul, alte activ. de baza (tors, tesut), limbajul, istorie, geografie, 

mate, lb. straine 
- clasa: elevi aceeasi varsta, nu-si modifica componenta 
- esenta: relatia elev-profesor 
- prof. tine legatura cu parintii (intalniri cel putin 1 data/luna) 
- prof. preda in cuvinte proprii fara carti, iar elevii confectioneaza propriile carti  
- evaluarea nu se bazeaza pe probe, teste, extemporale,teze sau examene ci are in vedere toti factorii : scrisul, dedicatia, fantezia, 

logica si flexibilitatea gandirii, stilul, ortografia, cunostintele reale 
- evaluarea - caracterizare calitativa (ceea ce e pozitiv, critica negativul in leg. cu ceea ce ar putea realiza) 

 
 
 

T 4 : EDUCABILITATEA 
 

CONCEPT 
# dpdv  teoretic = o categorie pedagogica fundamentala care exprima puterea sau ponderea educatiei in dezv. personalitatii 
# sub raport functional-educativ = capacitatea specifica a psihicului uman de a se modela structural si informational sub influenta 

agentilor educationali si sociali ( sub influenta lor omul se transforma treptat in fiinta umana, cu personalitate, care se caracterizeaza prin 
limbaj articulat, gandire logica, intentionalitate, afectivitate superioara, vointa) 

 
 FACTORI 
In determinarea dezv. psihofizice a copilului, rolul principal apartine interactiunii dintre :  

1. ereditate 
2. mediu 
3. educatie 

 
1. EREDITATEA = insusire biologica pe baza careia se conserva si se transmit caracterele unei specii 

                                de la ascendenti la descendenti 
• genereaza un anumit tip de conduita ce are o mare importanta in procesul de structurare a personalitatii dar acest 

fapt nu se poate explica independent de actiunea factorilor de mediu si de influentele educatiei 
• ereditatea isi face simtita prezenta in formarea personalitatii in masura in care ceilalti 2 factori o permit .Mediu 

de viata favorabil, actiune educativa de calitate => posibilele influente negative ale ereditatii sunt f. putin simtite in 
personalitatea acestuia (ex. copii care nu sunt f. bine dotati intelectual dar reusesc sa faca fata stimulati si dirijati de 
parinti/profesori; ex. si situatii contrare) 

• posibilitatile innascute ale copilului trebuie descoperite, stimulate si edzvoltate pt a se putea transforma in 
aptitudini si apoi in talente; in caz contrar raman latente si se pierd 

• Concl: Ereditatea = premisa naturala in dezvoltarea psihica constituind un echipament primar pt dezvoltarea 
ulterioara a personalitatii 
 
2. MEDIUL = totalitatea elementelor si conditiilor de viata cu care individul interactioneaza (direct/indirect) pe parcursul 

dezvoltarii sale 
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• 2 componente principale: # m. geografic natural – influenteaza dezvoltarea/sanatatea prin: campul geomagnetic, clima, 
relief, radiatii, poluare 

                                                  # m. socio-cultural – permite umanizarea si socializarea individului prin: * asigurarea 
conditiilor materiale, de civilizatie si cultura 

        * exercita influenta prin relatii inter-umane, institutii, ideologii, grupuri sociale, traditii, conceptii, stiluri de viata 
         *constituie cadrul dezvoltarii prin influentele sale organizate / neorganizate avand rol deosebit in formarea omului ca 

personalitate  
         * in cadrul lui, o influenta decisiva o are familia  
• Concl: daca ereditatea ofera o serie de premise naturale, mediul ofera conditii si da continut personalitatii => cadrul 

socio-cultural al dezv. psihoindividuale 
 
 
3. EDUCATIA = factorul determinant al dezvoltarii psihoindividuale 
• umanizarea / personalitatea copilului sunt hotarate de conditiile de mediu socio-cultural -> din cadrul acestuia educ. are 

un rol determinant 
• copilul devine om social numai prin educatie cu ajutorul careia 

                    * isi insuseste lbj. social, cultura generala si comportamentul moral-cetatenesc 
                    * isi formeaza conceptia despre lume 
                    * isi dezvolta potentialul creator 
                    * se pregateste pt. integrarea socio-profesionala 

• de aceea e important ca toti factorii educationali (parinti, cadre didactice, oarganizatii de tineret sau institutii de 
cultura) sa cunoasca bine personalitatea copilului, gradul sau de educabilitate si, pe aceasta baza, sa structureze intregul 
proiect de tehnologie a educatiei 

• educatia in scoala e cel mai imp. factor(scoala formeaza nu doar specialisti, ci oameni) 
  
CONCLUZIE: Ereditatea ofera sau nu potentialul de dezvoltare psiho-fiziologica, mediul ofera sau nu anumite conditii, 

educatia dirijeaza, prin procesul invatarii, formarea armonioasa/ integrala a personalitatii, fiind factorul determinant al acesteia. 
 

TEORII FUNDAMENTALE 
 

1. T. EREDITARISTA – sustine rolul determinant al ereditatii in evolutia fiintei umane 
2. T. AMBIENTALISTA – rolul determinant al mediului(indeosebi cel socio-cultural) in dezvoltarea personalitatii 
3. EPIGENETISMUL PIAGETIAN – nici ereditatea, nici mediul nu au rol elential ci un al 3-lea factor care intra 

in actiune dupa geneza - vis esentialis/ nisus formativus = un mecanism de autoreglare a cresterii care asigura autoreglarea 
functionala a organismului.Acest mecanism are un corespondent in planul dezvoltarii psihice ce impune o succesiune de 
stadii de dezvoltare ce nu pot fi escaladate prin presiuni de mediu sau educative 

 
Orientările ereditariste si cele ambientaliste – aparent de neconciliat – au fost totuşi, depăşite începând cu secolul al XVIII-lea când 
naturalistul C.F.Wolff lansează (în1975 termenul de „epigeneză“ şi ideea existenŃei asupra individului, „după geneză“. Epigenetismul e 
valorificat abia astăzi. În termeni contemporani e vorba despre un „mecanism structural – organic care reglează procesele de creştere şi 
dezvoltare la nivelul interacŃiunilor dintre individ şi mediu. El stabileşte nu numai căile, ci şi limitele dezvoltării“ . Studiile de psihologie 
genetică, de psihologia învăŃării (J. Piaget, J. S. Bruner, P. I. Galperin), au demonstrat că prin „influenŃe educative speciale se poate 
accelera“ dezvoltarea prin succesiunea mai rapidă a stadiilor psihogenetice. De reŃinut că aspectul este încă problematic . 
În literatura de specialitate opiniile cu privire la dezvoltarea personalităŃii acceptă existenŃa a trei sau chiar patru factori care influenŃează 
fundamental: ereditatea, mediul, homeorhesisul epigenetic şi educaŃia . 
În ceea ce priveşte relaŃia ereditate-mediu, interacŃiunile sunt evidente. Individul posedă un genotip, unul individual şi un potenŃialde 
formare (epigenetic) preponderent psihic . Subliniem faptul că în raport cu acest potenŃial epigenetic educaŃia, factorii de mediu pot acŃiona 
cu mai mică sau mai mare libertate . 
Prin urmare ereditate favorabilă asociată cu mediu favorabil generează şanse de formare/dezvoltare – cel puŃin teoretic – ridicate. 
Când unul dintre termenii relaŃiei e deficitar, defavorizant, şansele scad în diferite grade, în funcŃie de contexte concrete. 
InteracŃiunea dintre ereditate şi mediu generează fenotipul (care redă exprimarea particulară a genotipului şi a potenŃialului epigenetic în 
condiŃii concrete de mediu) . Din „jocul“ acestor factori se formează şi dezvoltă personalităŃi care se pot adapta social, se pot integra în 
mediul său 
RelaŃia ereditate-educaŃie presupune o dublă implicaŃie: deficienŃele ereditare implică limitări în educaŃie inducând, astfel, necesitatea unor 
influenŃe pedagogice speciale (atât cât e posibil, uneori); potenŃialităŃile ereditare supramedii implică, de asemenea, necesitatea asistenŃei 
educaŃionale speciale; în principiu – potenŃialul ereditar este stimulat printr-o educaŃie adecvată. 
Respectarea stadialităŃii evoluŃiei umane/individuale este esenŃială.În relaŃia educaŃie-mediu problema se pune din punctul de vedere al 
concordanŃei/neconcordanŃei influenŃelor care pot genera efecte la nivelul personalităŃii adesea greu controlabile sau chiar necontrolabile. 
SituaŃia devine mai complexă dacă vom considera că unele dintre ele sunt inconştiente. Încercând să reunim într-o singură ecuaŃie care, de 
fapt, simbolizează procesul real – vom sublinia că interdependenŃele, interacŃiunile lor sunt extrem de complexe. 
 
Pentru educator este esenŃial că toate aceste condiŃii ale educaŃiei nu pot fi separate: ele se combină, se întrepătrund. Nu putem concepe 
condiŃia internă fără cea externă care să o ajute în realizarea potenŃialilor ei: ereditatea îşi manifestă predispoziŃiile numai în condiŃii 
concrete, externe ei. De la naştere la maturitate copilul trece printr-un proces de creştere şi maturizare care se realizează în etape succesive 
şi coerente, în funcŃie de anumite legi ale devenirii umane: legea ontogenezei (dezvoltarea organismului individual repetă evoluŃia speciei 
umane), legea umanizării (copilul devine om dacă este învăŃat să fie om, prin mecanismul transmiterii si asimilării valorilor culturii şi 



 
14 

civilizaŃiei), legea interacŃiunii biopsihice (dezvoltarea fiziologică şi psihică a copilului este o dezvoltare interdependentă), legea 
socializării sau a adaptării (comportamentul uman se adaptează la schimbările de mediu astfel că însuşirile pe care adultul le dobândeşte 
sunt transmise generaŃiilor viitoare), legea autonomiei conştiinŃei umane ş.a. 
ToŃi aceşti factori biologici, psihologici, socioculturali sunt la fel de importanŃi căci personalitatea este rezultanta interacŃiunii lor. 
Din perspectiva viziunii epigenetice, trebuie să luăm în considerare urmatorii factori ai dezvoltării şi formării umane atât în teoria cât şi în 
practica educaŃiei: 

• ereditate; 
• mediul; 
• educatia 
• homeorhesis-ul epigenetic.  

Introducem în această relaŃie factorul „homeorhesisul epigenetic“ pentru a sublinia că influenŃele mediului şi educaŃia corelate pe 
fondul ereditar sunt fundamentale. 
Homeorhesis-ul epigenetic este mecanismul structural-organic care reglează procesele de creştere şi dezvoltare la nivelul interacŃiunilor 
dintre individ şi mediu. El stabileşte nu numai căile, ci şi limitele dezvoltării. Caracteristicile de vârstă şi stadiile de dezvoltare intelectuală 
trebuie respectate cu stricteŃe în procesul formării. Orice sfidare a normelor homeorhetice este primejdioasă şi are drept consecinŃă apariŃia 
unor efecte secundare nescontate care, de regulă, antrenează maladii imposibil de tratat . 
Mediile educationale 
În sens general mediul include toŃi factorii naturali, artificiali şi socio-umani (socioculturali) care pot influenŃa individul; „mediul şi 
individul constituie două entităŃi corelative cu funcŃii complementare, prima oferind posibilităŃi nelimitate pentru acŃiunea celeilalte, iar 
aceasta îmbogăŃind şi diversificând componentele celei dintâi“ . 
Din punct de vedere al teoriei educaŃiei interesează că acest mediu poate fi considerat „mediu educaŃional“ (în sens larg); el poate fi potrivit 
ca mediu pedagogic care include „ansamblul factorilor naturali şi sociali, materiali şi spirituali angajaŃi în activitatea de formare – 
dezvoltare a personalităŃii umane conform unor obiective stabilite în mod explicit şi/sau implicit la nivelul comunităŃii educative naŃionale, 
teritoriale, locale“ . 
Deoarece contributiile ereditatii si mediului sunt necesare dar nu suficiente, în procesul dezvoltarii depline a fiintei umane este 
determinanta contributia singurului mediu cu valente exclusiv pozitive – mediul educational. 
Mediul social acŃionează prin intermediul diferiŃilor factori educaŃionali (familia, şcoala, instituŃii şi organizaŃii culturale (şi/sau educative), 
mass media etc.), neomogen (influenŃele pot fi spontane sau organizate) dar acŃionează fundamental. 
Prin urmare, principalele medii educaŃionale sunt: 

• familia 
• şcoala 
• instituŃiile de ocrotire socială 
• instituŃiile extraşcolare culturale 
• mediul şi comunitatea profesională 
• comunitatea religioasă 
• extracomunitatea 
• comunitatea naŃională şi cea internaŃională  

În măsura în care aceste medii circumscriu paliere instituŃionalizate, ele reprezintă şi factori educaŃionali. 

 
 

T5 : STRUCTURA SI DINAMICA PERSONALITATII 
 
PERSONALITATEA: organizarea dinamica in cadrul individului a acelor sisteme psihofizice care determina gandirea si 

comportamentul sau caracteristic (Allport – la fiecare persoana exista 2-3 trasaturi dominante, 10-15 secundare si f. multe mai putin 
manifestate) 

 
STRUCTURA   P.  

 
A. TEMPERAMENTUL- constituie latura dinamico-energetica a P. (dinamica -> furnizeaza informatii cu privire la cat de iute-lenta, 

mobila-rigida e conduita individului ; energetica -> arata care e cantitatea de energie de care dispune un individ si mai ales modul cum este 
consumata aceasta) 

                                   - se exprima cel mai pregnant in conduita si comportament 
 
 CLASIFICARE: 
 

1. COLERICUL  
• neechilibrat, oscileaza(entuziasm exagerat/abandonarea initiativei, urmata uneori de 

depresie,anxietate,neincredere in forte proprii) 
• agitati, impulsivi,nestapaniti, iritabili, incapatanati, agresivi(tendinte de dominare/opozitie) 
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• daca nu sunt temperate prin educatie aceste treseturi pot degenera in 
obraznicie,agresivitate,indisciplina,neintegrare 

• se plictisesc repede -> e necesara crearea unor motivatii puternice pt invatatura care sa-i mobilizeze, sa le 
stimuleze initiativa, sa le canalizeze energia (ex: convins de necesitatea disciplinei, numit sa raspunda de ea => rezultate 
pozitive caci se autoeduca) 

• trasaturi pozitive: vioiciune, reactivitate crescuta, bogatie afectiva, placerea de a invinge greutati etc. 
• parintii/profesorii -> grija pt. organizarea activitatii lor datorita instabilitatii emotiilor,sentimentelor si a 

intensitatii cu care se desfasoara acestea 
 
2. SANGVINICUL  

• puternic, echilibrat, optimist, curajos, deschis, impresionabil, sensibil, energic si mobil, bine dispus, rezistent si 
stapanit, rapid in miscari/vorbire 

• invata usor/uita la fel de repede 
• se plictiseste repede->tendinta spre superficialitate 
• trece repede de la o activitate la alta, se adapteaza usor, se angajeaza in rezolvarea sarcinilor fara entuziasm 

exagerat 
• nu le place sa riste 
• nu se descurajeaza 
• sociabili, usor exuberanti 
• instabili in stari afective 
• influentabili, superficiali, nu se pot concentra de fiecare data cu randament 
• desi s-a spus ca e temp. ideal, e necesara educatia pt. a intampina formarea trasaturilor negative de caracter si a 

se dezvolta tras. pozitive 
 
3. FLEGMATICUL 

•  echilibrat, calm, linistit, calculat, stabil in actiuni, ordonat, rabdator, meticulos, perseverent INSA lipsit de initiativa, 
entuziasm 

• depune m. multe eforturi in invatare dar cunostintele sunt mai durabile 
• se adapteaza greu la situatii noi 
• tip inchis, rece, putin sociabil insa prin educatie devine destul de productiv 

 
4. MELANCOLICUL 

• tip slab, rezistent la eforturi 
• interiorizat, trist, timid, anxios, nehotarat, retras, nesigur 
• cu sentimentul inferioritatii, neincrezator in forte proprii 
• serios, constiincios, exigent cu sine, supus, sarguincios 
• prin educarea increderii in forte proprii si antrenare progresiva in rezolvarea unor sarcini copiii devin capabili de 

eforturi intense si rezultate bune  
• lipsa educatiei => pesimisti, nesociabili, cu complexe de inferioritate, se consuma datorita esecurilor 

 
 Concluzie: Temperamentul – aliaj de insusiri innascute si dobandite  
                                          - constituie fondul dinamico-energetic al persoanei pe care o influenteaza discret in toate 

manifestarile sale comportamentale 
 
* nu exista tipuri pure de T. ; fiecare are si trasaturi ce apartin unui T invecinat 
* tras. de T. se pot ameliora prin educatie si nu au legatura cu aptitudinile 
 
METODE de diagnosticare a T: * obs. modului cum invata/comporta elevii, cum vorbesc/se misca 
                                                * studierea emotivitatii/expresivitatii, a capacitatii de munca/rezistenta 
                                               * modul cum se integreaza in clasa/ se acomodeaza la situatii noi 
 
MIJLOACE  de investigare a T : # metoda biografica 
                                                  # chestionare 
                                                  # teste de personalitate 
 

APTITUDINILE 
 

 APTITUDINILE = insusiri psihofiziologice ce faciliteaza asimilarea de cunostinte  
                                         si abilitati cu ajutorul carora executam activitati cu mai multa  
                                         rapiditate si cu grad ridicat de eficienta 
 CLASIFICARE: 

A. A. simple 
a. apt. senzoriale: # acuitate vizuala / auditiva 

                              # rapiditatea perceptiilor 
                              # simtul ritmului  
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                              # reprezentare spatiala 
b. apt. psihomotorii : # rapiditatea / supletea miscarilor 

                                   # coordonarea si precizia acestora 
                                   # mobilitatea corpului 
                                   # dexteritatea manuala 

c. fluenta verbala (intelegerea rapida afrazelor) si expresiva (usurinta exprimarii) 
d. fluenta ideilor si fluenta asociativa 
e. flexibilitatea gandirii 
f. apt. numerica 
g. apt. generale: intelogenta, apt. scolara, imaginatia, memoria 

 
 

B. A. complexe (profesionale) 
- apt. literare, artistice, tehnice, organizatorice, sportive, matematice, stiintifice etc. 
- au in componenta lor: * apt. simple 
                                    * factori de personalitate (motivatie, perseverenta, atit. creativa) 
                                    * componente specifice unor profesiuni ca de ex: 
# apt. matematica: inteligenta generala peste mediu, imag. creatoare, apt. numerica, capac de generalizare 

/abstractizare/rezolva probleme 
# apt. tehnice : intelig. tehnica dezvoltata, perceptie, reprezentare si rationament spatial, dexteritate manuala, imag. 

constructiva  
# apt. stiintifica: intelig. generala peste mediu, imag. creatoare, spirit de obs. dezvoltat, flexibilitatea gandirii, capacitatea de a 

gandi abstract/ a generaliza 
# apt. pt muzica : intelig. generala, imaginatie artistica, acuitate auditiva, simtul umorului/armoniei, capacitati vocale 
 
Apt. sunt rezultatul interactiunii unor factori externi/interni 
Factorii externi se refera la procesul insusirii logice/creative a cunostintelor, priceperilor si deprinderilor in cadrul caruia se 

dezvolta aptitudinile, care, la randul lor, faciliteaza asimilarea informatiilor 
Factorii interni – dispozitiile ereditare 
                        - interese, motivatii, aspiratii, ideal, atitudini, inteligenta 
 
Inteligenta = aptitudine generala 
                  - tipuri: concreta, empirica, abstracta, descriptiva, explicativa, teoretica, matematica, tehnica, literara, artistica etc. 
 
 

CARACTERUL 
 

- alta componenta a personalitatii – considerat “ nucleul “ personalitatii 
 
= ansamblu de atitudini si trasaturi ce determina modul de orientare si raportare a subiectului la cei din jur, la sine, la 

activitatea desfasurata, la societate 
 
- exista 3 grupe fundamentale de atitudini: 
1. atit. fata de sine insusi ( modestie, orgoliu, demnitate, egoism, sentim. de inferioritate, culpabilitate etc) 
 
2. atit. fata de ceilalti ( altruism, umanism, patriotism, atit. pozitiva etc) 
 
3. atit. fata de munca ( harnicie, punctualitate, seriozitate, si opusul acestora) 
 
 
 
Personalitatea si vocatia  

 
Realitatea sistemului personalitatii echivaleaza cu prezenta unui model interior al persoanei, care intr-un anumit mod ii 
vectorializeaza conduita acesteia, schitandu-i un unghi de deschidere fata de lume si viata, iar in mod propriu o vocatie 
profesionala in campul productiei. 
Cercetarile in materie conduc spre urmatoarele constatari: 
- personalitatea insati, care nu-i un dat, ci o rezultanta a concurentei unei multitudini de factori, depinde de luarea sau neluarea in 
consideratie a unor indici, ce se manifesta inca din copilarie. in timp ce respectarea in evolutia persoanelor a liniilor sale interne 
conduce spre construirea unei personalitati armonioase, nerespectarea poate sa concureze la obtinerea unui sistem deficitar. Se 
evidentiaza astfel ca, pe cand o corespunzatoare dirijare a puberilor spre scoli potrivite cu modelul lor interior, se soldeaza cu o 
foarte buna integrare in campul psiho-social, echilibru optim, succes scolar, o orientare necorespunzatoare constituie o cauza a 
unui echilibru precar, o sursa a unor impedimente de adaptare; 
- orice persoana prezinta o anumita disponibilitate auto-socio-reglatoare fata de structurile de activitate productiva, in functie de 
gradul de corespondenta sau necorespondenta dintre modelul personalitatii si o structura de activitate productiva, se ajunge la un 
gradient de integrare in rolul profesional; asa se explica de ce unele persoane au un randament mediu sau sub medie in unele 
profesii, rezultand ca integrarea in productie e in stransa corelatie cu vocatia; 
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- respectarea vocatiei reprezinta pentru persoana umana, in plus, un factor de sanogeneza cu implicatii individuale si sociale, 
sanatatea fiind definita ca o stare de plenitudine fizica, psihica si sociala, o corespunzatoare incadrare vocationala, genereaza 
sentimentul de excelenta functionare a organismul, determina un tonus psihic perfect si conduce la o integrare sociala optima; 
- se stie ca vocatia este un rezultat al unui lung proces de definire, in promovarea ei dandu-si concursul institutiile de educatie si 
invatamant; o defectuoasa indrumare, contrar vocatiei, poate fi pentru acesta o cauza a unei conduite ineficiente, precum si a unor 
tulburari psihice, de obicei din categoria nevrozelor; 
- fata de constatarile de mai sus, in raportul dintre om si profesie se impune activarea principiului vocational. 
Orientarea vocationala da satisfactie persoanei umane, aceasta prin intermediul unei incadrari vocationale realizandu-se optimal, 
atingand cel putin in parte ceea ce se intelege prin notiunea de fericire: serveste deci principiul individual. in egala masura 
satisface si principiul social. Printr-o orientare vocationala se promoveaza valorile, acestea constituind promisiunea ridicarii 
nivelului material si cultural al societatii, asigurarii cresterii bunastarii sociale. 
Beneficiarii orientarii vocationale sunt, ca atare, individul si societatea, intelegandu-se atat societatea civila cat si statul. 
Individul apare ca beneficiar intrucat printr-o integrare vocationala intr-o activitate productiva munca devine pentru el un 
complement al personalitatii sale; societatea, deoarece printr-o incadrare vocationala a persoanei a persoanei in procesul productiv 
factorul social, isi imbunatateste calitatea, iar elementele sale de risc scad la minimum. 

 

 
 

T 6 : FINALITATILE EDUCATIEI 
 

 CLASIFICARE 
 Educatia (dupa cum demonstreaza inclusiv etimologia ac. concept –lat “educe,educere – a duce, a conduce”) nu este o activitate 

desfasurata in sine si pentru sine ci una care urmareste atingerea anumitor finalitati. 
 Finalitatilie educatiei – orientarile asumate la nivel de politica a educatiei in vederea realizarii activitatii de formare-dezvoltare a 

personalitatii umane conform anumitor valori angajate in proiectarea sistemului si a procesului de invatamant 
 Sensul finalist al educatiei se refera la faptul ca , in fiecare moment al desfasurarii sale, educatia este orientata si dirijata in functie 

de finalitatile (rezultatele) pe care aceasta le urmareste. ( aceste finalitati sunt determinate preponderent de contextul social-istoric in care 
se desfasoara actiunea educationala si mai putin de dorinele proprii ale elevului sau ale celui care organizeaza, declanseaza si conduce 
actuinea educativa). 

 Educatia repr. un sistem de actiuni informativ-formative , desfasurate in mod constient si sistematic asupra subiectului 
uman in vederea transformarii acestuia in conformitate cu finalitatile educationale urmarite. 

 Finalitatile educatiei se structureaza pe 3 niveluri ierarhice: 
• ideal educational 
• scopuri educationale 
• obiective educationale 

 
 

Idealul  educational 
 

• exprima cerintele si aspiratiile unei societati intr-o anumita etapa istorica sub forma unui model dezirabil de 
personalitate umana 

• are un nivel ridicat de generalitate si se atinge pe termen lung, la realizarea sa contribuind sistemul educativ in 
ansamblul sau 

• reprezinta legatura dintre ceea ce este si ceea ce trebuie sa devina omul in procesul educatiei 
• oricare ar fi societatea in care functioneaza idealul educational, acesta urmareste asadar sa atinga aspectele 

definitorii pentru contextul istoric si socio-economic in care acesta urmeaza a se realiza.Astfel, acesta are valoare orientativa 
si prezinta generalitate descriptiva pt tot ceea ce se intreprinde in directia formarii si educarii omului. 

 
Scopurile educationale 
 

• repr. finalitati educationale cu nivel mediu de generalitate care se realizeaza in intervale medii de timp 
• sunt anticipari mentale ale diverselor actiuni de formare a personalitatii umane si se refera la rezultatele ce 

urmeaza sa se obtina in cadrul unui sir de actiuni educationale 
• detaliaza practic idealul educational la nivelul diverselor situatii instructiv-educative; astfel, daca idealul educ 

este unul singur, scopurile educationale vizeaza finalitati educationale particulare, specifice diverselor laturi ale educatiei, 
diferitelor nivele si profile de invatamant si diferitelor tipuri de scoli 

• Geissler- 4 perechi de scopuri (contradictorii dar complementare) 
1. sc. materiale (centrate pe asimilarea de informatii) si sc. formale (urm. modelarea aptitudinilor si cultivarea 

personalitatii); 
2. sc. de continut (centrate pe achzitionarea de cunostinte punctuale) si sc. comportamentale (formarea si 

interiorizarea unor actiuni sau deprinderi) 
3. sc. utilitare (axate pe formarea deprinderilor si competentelor cerute de activitatea practica) si sc. nepragmatice 

(vizeaza formarea unor conduite fara finalitate practica imediata) 
4. sc. specifice disciplinelor (caracteristice fiecarei materii) si sc. supradisciplinare (dezv. inteligentei, motivatiei 

etc.) 
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• prin continutul lor, sc. educationale poseda o anumita autonomie in raport cu idealul educational si 
subordoneaza mai multe obiective particulare 

 
Obiectivele educationale 
 

• finalitati educationale cu nivel redus de generalitate ce se realizeaza in intervale scurte de timp, referindu-se la 
lectii sau secvente de lectii 

• sunt enunturi cu caracter anticipativ care descriu in termeni exacti rezultatele asteptate a fi obtinute la finele unei 
secvente de instruire 

• Clasificare: 
1. In functie de domeniile vietii psihice: 
a. ob. cognitive : vizeaza insusirea de cunostinte, deprinderi si capacitati intelectuale 
b. ob. afective : se refera la formarea de sentimente, interese, atitudini 
c. ob. psiho-motorii : vizeaza comportamente de ordin fizic 
2. In fct. de gradul de generalitate: 
a. ob. generale : pot fi identificate  

#la nivelul intregului sist. de inv. (dand expresie directa idealului educational); 
# in fct. de tipul si profilul scolii; 
# in fct. de ciclul de inv.(ob. ale inv. primar, gimnazial); 
# in fct. de dimensiunile formarii personalitatii( formarea pers. morale, estetice, religioase); 
# pe discipline de inv. (ob. ale predarii/invatarii matematicii, muzicii etc);  
#la nivelul unor sisteme de lectii ; 
# la nivelul unei lectii (ob. fundamental sau scopul lectiei) 

3. ob. concrete ce pot fi exprimate operational = expresia anticiparii de catre prof. a unor comportamente ale 
elevului observabile si masurabile intr-un timp scurt(timpul unei lectii) 
 
Concl: Idealul vizeaza finalitatea activ. educative in ansamblu, la nivelul intregii societati , in timp ce scopurile si obiectivele 

orienteaza desfasurarea unor activitati educative determinante si concrete 
 
 
PROCEDURI DE OPERATIONALIZARE 
 
Obiectivele sunt finalitati educationale care au un nivel redus de generalitate si se realizeaza in intervale scurte de timp, 

referindu-se la lectii sau secvente de lectii 
A operationaliza un obiectiv inseamna a-l transpune in termeni de comportament concret, direct observabil si masurabil. 

Operationalizarea unui obiectiv educational presupune realizarea unei suite de precizari: precizarea performantei, precizarea 
autorului performantei, precizarea conditiilor concrete in care va avea loc realizarea performantei si stabilirea unui nivel minimal 
acceptat de reusita 

Proceduri : 
• mai intai transpunerea obiectivului in termeni de actiuni, acte, operatii, manifestari direct 

observabile 
• enuntarea obiectivului sub forma comportamentelor observabile si “masurabile”, cu ajutorul “vb. de 

actiune” 
• se precizeaza ceea ce va face elevul, performanta de care va fi capabil dupa anumite secvente ale 

procesului de predare-invatare 
• se precizeaza situatiile de invatare, respectiv conditiile care determina modificariule educative 

preconizate 
• orice obiectiv sa se refere la activitatea de invatare a elevului, nu la activitatea profesorului 
• trebuie formulat in cat mai putine cuvinte si in termeni comportamentali expliciti , care sa vizeze o 

operatie, o actiune singulara 
• criteriul de evaluare (vizeaza nivelul reusitei sub unghi calitativ/cantitativ)indicand cat de eficient 

trebuie sa fie comportamentul elevilor, la ce nivel trebuie sa se situeze cunostintele acestora 
 
DEF: Operationalizarea = activitatea de transpunere a scopurilor procesului de invatamant in obiective specifice si a acestora 

in obiective concrete, prin precizarea unor comportamente observabile si masurabile 
                                   - presupune transformarea unui obiectiv in operatii , manifestari direct observabile, ceea ce pretinde 

delimitare si secventiere analitica a obiectivelor si concretizarea lor 
Criterii de operationalizare a obiectivelor: 
 
Cezar Barzea: 1. un ob. operational precizeaza o modificare calitativa a capacitatii elevilor 
                      2. e necesar ca pt. fiecare ob. operational sa se precizeze situatiile de invatare sau conditiile care determina 

modificarile proiectate si asteptate 
                      3. nivelul realizarii  
 
Dupa stabilirea unui obiectiv general, sunt necesari urmatorii pasi: 
# precizarea unor comportamente esentiale care duc la obiectivul general 
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# formularea unor obiective particulare prin verbe care exprima o actiune observabila 
# selectionarea obiectivelor specifice , importante pentru atingerea ob. general 
# descrierea conditiilor in care e pus elevul  cand trebuie sa demonstreze ca a atins obiectivul 
# specificarea criteriului de evaluare, respectiv specificarea performantei minime acceptabile 
 
 Alte criterii de operationalizare: 

a) concretizarea  pretinde ca orice ob. sa se refere la activitatea elevului, nu la cea a profesorului  
b) operationalizarea presupune si precizarea conditiilor didactice/psihologice in care elevii vor dovedi 

schimbarea calitativa/cantitativa dorita  
c) evaluarea, criteriile, tipurile si modalitatile de apreciere a rezultatelor 

 
 Concret, ob. operationalizat trebuie sa raspunde la urm. intrebari: 
&  CINE? (elevul, grupul de elevi, clasa) 
&  CE SA FACA? (va da exemple, va indica formele, va rezolva, va propune, va explica) 
& IN  CE  CONDITII? UNDE? CAND? (la sfarsitul activitatii/temei/capitolului toti elevii vor putea sa..., va cauta singur 

informatii 
& CAT  DE  BINE?  IN  CE  CANTITATE? (va rezolva corect 3 exercitii din 4 , dupa cateva ore) 
 
 
AVANTAJE SI LIMITE ALE OPERATIONALIZARII 
 
Valoarea operationalizarii  obiectivelor reiese din functiile  pe care obiectivele le indeplinesc in contextul general al instruirii 

sau in contextul unei activitati:  
1. functia anticipativa : ob. este anticiparea unui rezultat dezirabil si realizabil intr-un context pedagogic 
2. f. evaluativa: ob. este un reper / sprijin pentru evaluare; raportarea rezultatelor obtinute la obiective da masura eficientei 

activitatii desfasurate 
3. f. axiologica : ob. sunt expresia unor valori educationale si orienteaza elevii catre aceste valori 
4. f. de organizare si reglare a intregului proces pedagogic : ob. subnt adevarate criterii de referinta  ce orienteaza 

proiectarea, desfasurarea si evaluarea tuturor activitatilor educative  si permit , in consecinta, controlul si (auto)reglarea proceselor 
pedagogice 
 

Operationalizarea prezinta o serie de avantaje pt profesor: 
# faciliteaza comunicarea pedagogica 
#constituie garantia repetarii finalitatilor educatiei 
# permite o mai buna diagnoza a dificultatilor de invatare 
# furnizeaza elaborarea instrumentelor de evaluare 
# sporesc responsabilitatile cadrului didactic prin introducerea unor criterii mai ferme in evaluare 
 
Greseli ce insotesc activitatea de operationalizare: 
# confundarea ob. cu programa sau cu temele de insusit 
# confundarea obiectivelor cu intentiile profesorului 
# formularea ob. in termeni de proces (ce treb. sa faca elevul pt a ajunge la rezultat ) in loc de produs (adica ceea ce treb. sa 

demonstreze pentru a arata ca stie ceea ce are de facut) 
# incuderea a mai mult de un ob. in formularea unei etape de invatare 
# exprimarea unui ob. printr-un comportament compozit, greu de evaluat, in loc de  o operatie singulara 
 
Prof. nu trebuie sa exagereze in operationalizarea ob. uitand de finalitatile ample, cuprinztoare ale procesului didactic. Ob. trebuie 

ordonate pe axa simplitate-complexitate.Trebuie sa observe reactiile spontane, neasteptate ale elevilor(pot fi semnificative). In fct de 
disciplina, va stabili ob. operationale cele mai semnificative dpdv didactic.  

 
Taxonomii ale obiectivelor educationale 

 
 
Conceptul de taxonomie didactică 
 
Etimologie şi istoric: 

• etimologia termenului „taxonomie” se află în grecescul „taxis”= aşezare, ordonare, aranjare şi „nomos”= lege; 
• conceptul de taxonomie didactică a fost introdus şi dezvoltat de Şcoala din Chicago, care sub conducerea lui B. S. Bloom, şi-a 

propus să contureze dimensiunile acŃiunii instructive pe baza obiectivelor didactice, aceasta permiŃând modelarea şi prelucrarea 
automatizată a datelor caracteristice procesului de învăŃământ. 

DefiniŃie: 

• în teoria şi practica instruirii s-a impus termenul de “taxonomie didactică”, ce reprezintă ştiinŃa clasificării metodelor didactice, a 
principiilor învăŃământului, a formelor de organizare a activităŃilor instructiv-educative, a mijloacelor de instruire etc. 
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Domeniul cognitiv. Taxonomia lui B.S. Bloom (1956) 
 
Aşa cum a fost ea concepută de B. BLOOM, taxonomia domeniului cognitiv foloseşte drept criteru de clasificare complexitatea operaŃiilor 
mintale pe care le implică fiecare categorie de obiective educative. Bloom publica ptr prima data taxonomia obiectivelor educationale pe 
domenii comportamentale. Taxonomia lui Bloom nu ingradeste intelegerea nivelului de complexitate si de generalizare a obiectivelor 
didactice, ci o completeaza si o detaliaza in domeniul cognitiv, afectiv si psihomotor. Din acest punct de vedere, B. Blomm distinge 6 clase 
comportamentale: 

1.Cunoaşterea- se referă la situaŃiile care îi solicită elevului doar să-şi reamintească şi să expună din memorie anumite informaŃii 
specifice, metode, proceduri, clasificări, teorii s.a. In această clasă sunt incluse, de exemplu, acele obiective care vizează memorarea şi 
reproducerea de către elevi a dimensiunilor unui obiect tehnic, a anilor în care au avut loc anumite evenimente, a unei metode de a prepara 
o substanŃă, a modului în care pot fi clasificate diferite organe de maşini (etc.), în condiŃiile în care, anterior, toate acestea, au fost 
prezentate de către profesor. Desigur că reproducerea unor cifre, a unor simboluri reprezintă sarcini de o mai mică complexitate decât, de 
pildă, reproducerea unor clasificări sau a unei teorii anterior memorate, ceea ce înseamnă că chiar în interiorul acestei prime clase se pot 
diferenŃia mai multe trepte de complexitate. Toate însă presupun, în esentă, memorarea a ceva şi apoi reproducerea. B. Bloom apreciază că 
majoritatea obiectivelor urmărite de către profesori în învăŃământul tradiŃional sunt de acest tip, ceea ce face să fie solicitate cu precădere 
funcŃiile memoriei şi să fie neglijate alte capacităŃi de operare intelectuală. 
 
2.InŃelegerea- vizează acele obiective care solicită 
(a) exprimarea unor informaŃii, anterior memorate, într-un alt limbaj (“traducerea”). De exemplu, exprimarea în cuvinte a unei expresii 
simbolice (de pildă, I=U/R), sau exprimarea grafică a unei relaŃii, cum ar fi ilustrarea printr-un grafic a evoluŃiei unei mărimi fizice în 
anumite condiŃii; 
(b) extrapolarea unor informaŃii (de exemplu, desprinderea tuturor consecinŃelor ale faptelor la care se referă); 
(c) interpretarea unei informaŃii ( expunerea ei într-o manieră rezumativă, prezentarea ei în cuvinte proprii, comentarea ei prin evidenŃierea 
relaŃiilor ei logice cu alte informaŃii s.a.). “Traducerea”, “extrapolarea” şi “interpretarea” sunt “trepte” ale acestei clase taxonomice 
(“înŃelegerea”). Pentru a verifica măsura în care elevii lor au înŃeles ceea ce le-a explicat, profesorii le vor solicita, aşadar, să probeze 
atingerea unor obiective de genul celor descrise mai sus, caracteristice pentru această clasă taxonomică. 
3.Aplicarea. La acest nivel, obiectivele solicită elevilor să utilizeze abstracŃii ( reguli, formule etc.), dincolo de contextul în care au fost 
dobândite iniŃial, pentru a obŃine informaŃii noi despre fapte sau situaŃii particulare. De exemplu, să folosească formula de calcul al 
suprafeŃelor pentru a afla cantitatea de material necesară pentru acoperirea unui spaŃiu anume, sau să determine presiunea care se va crea 
într-un anumit recipient, într-o anumită situaŃie etc. Majoritatea rezolvărilor de probleme în şcoală serveşte realizării unei asemenea 
categorii de obiective educative. 
4.Analiza. Această clasă include obiectivele care implică surprinderea, prin efort personal, de exemplu, a premiselor (neexplicite) de la 
care s-a pornit în conceperea unui anumit produs, identificarea elementelor unui întreg (“analiza elementelor”); identificarea unor raporturi 
logice şi cauzale (“analiza relaŃiilor”); surprinderea principiilor după care funcŃionează sau este construită o categorie de produse (“analiza 
principiilor”). 
5.Sinteza. Vizează obiective ce implică antrenarea capacităŃile creatoare ale elevilor. 
O primă treaptă presupune restructurarea unor idei, prezentarea lor în altă ordine, surprinderea unor noi corelaŃii logice, pe baza cărora se 
formulează concluzii personale, toate acestea conducând la elaborarea unei lucrări personale (compunere, referat, eseu, obiect tehnic, etc). 
O treaptă mai înaltă în interiorul acestei clase implică elaborarea unui proiect personal de cercetare a unor fenomene, a unui plan personal 
de acŃiune într-un domeniu. Elaborarea unei lucrări de sinteză, ( de genul unei lucrări de licenŃă, a unei teze de doctorat etc) care pune în 
evidenŃă noi relaŃii abstracte între fenomene, reprezintă ultima treaptă a acestei clase taxonomice. 
6.Evaluarea- include obiective care solicită elevilor să emită judecăŃi de valoare personale şi argumentate despre o creaŃie făcând referire 
la precizie, logică, consistenŃă, coerenŃă, rigoare ( “evaluare prin raportare la criterii interne”), precum şi la eficienŃă, adecvare la scop sau 
conformitatea cu un model (“evaluarea prin raportare la criterii externe”) 
Aprecieri  

• a fost prima taxonomie elaborată; 
• realizează o ordonare ierarhică a proceselor (informative şi formative-începând cu nivelul al IIlea); 
• se impun consideraŃiile„pedagogico-logicopsihologice” (Bloom); 
• încercări de proiectare a lecŃiei după ierarhia proceselor implicate. 
• a stimulat conştientizarea asupra locului mare pe care îl acordă învăŃământul simplei memorări şi mai puŃin formării intelectuale. 

Critici  
 
1.validitate reală, dar limitată 
a) ierarhia este contestabilă; 
b) sistem eterogen; 
c) categoriile nu se exclud reciproc; 
2.lipsa fidelităŃii 
3.utilitate redusă pentru întocmirea programelor şcolare 
4.un ansamblu rău echilibrat 
5.nu este utilă fără referiri la trecutul comportamental al individului 
 
Unul dintre reproşurile adresate acestei taxonomii a lui B. Bloom a fost acela că ultima clasă, “evaluarea”, nu pare a se referi la obiective 
care solicită o mai mare complexitate operaŃională, în comparaŃie cu clasa precedentă. Se pare, totuşi, că evaluarea unei creaŃii necesită, 
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printre altele, raportarea acesteia, în prealabil, la un model ideal, produs, evident, printr-un efort de sinteză. 
 

Domeniul afectiv -Taxonomia lui Krathwohl (1964) 

Bloom sublinia că domeniul afectiv are în vedere obiectivele legate de modificarea sistemului de interese, a atitudinilor, a valorilor şi 
dezvoltarea capacităŃii de adaptare. DificultăŃile de elaborare a taxonomiilor acestui domeniu sunt legate de 

• imprecizii conceptuale;  
• de distincŃiile dintre domeniile cognitiv şi afectiv;  
• de anumite frâne de ordin cultural (zona sentimentelor este considerată drept cea mai tainică a personalităŃii);  
• de ignorarea achiziŃiilor în domeniul procesului de învăŃare afectivă;  
• de insuficienŃa instrumentelor de măsură (se recurge, de obicei, la probe indirecte) .  

Cea mai cunoscută taxonomie este cea a lui Krathwohl (1970) : 
Clasele sunt următoarele: 

1. Receptivitatea. 
Obiectivele incluse în această clasă vizează simpla conştientizare a existenŃei unei valori de către elevi. 
O primă treaptă (“conştientizarea”) presupune acceptarea de către elev a faptului că o anumită atitudine, convingere, sentiment prezintă 
valoare pentru alte persoane, desi pentru propria persoană, este posibil să aibă vreun ecou afectiv. 
 
O altă treaptă (“dispoziŃia de receptare”) este aceea care presupune tolerarea de către un elev a situaŃiilor în care întâlneşte valoarea 
respectivă, fără ca să le evite în vreun fel, deşi nu-i produc plăcere. 
 O treaptă superioară (“atenŃia selectivă”) presupune acceptarea contactului cu diferitele forme de manifestare ale unui anumit domeniu 
valoric, chiar şi în condiŃiile în care exită posibilitatea de a opta pentru alte situaŃii. 
 In pofida existenŃei unor “stimuli concurenŃi”, contactul cu un anumit domeniu de valori este aşadar menŃinut de către individ. Ceea ce este 
comun tuturor treptelor cuprinse în această primă clasă taxonomică este faptul că individul este relativ pasiv în raport cu valoarea care 
urmează să fie interiorizată, în sensul că el o tolerează, o acceptă, dar nu manifestă iniŃiative de căutare a acelor situaŃii în care ea se 
manifestă. 
 
2. ReacŃia. 
 
La acest nivel se plasează acele obiective educative care îşi propun să inducă elevilor “dorinŃa de a răspunde”, de a-şi exprima, din proprie 
iniŃiativă, acordul, cel puŃin parŃial, cu acele comportamente care au la bază preferinŃa pentru o anumită valoare. 
O primă treaptă este aceea în care individul ia hotărârea de a se iniŃia în vreun fel în domeniul valoric pus în discuŃie, deşi deocamdată, 
personal, nu-i oferă satisfacŃie în întregime. Doreşte însă să-l cunoască. 
Ulterior, subiectul ajunge să trăiască sentimente de satisfacŃie de pe urma anumitor aspecte ale unui domeniu valoric, deşi majoritatea 
celorlalte aspecte continuă să-i rămână indiferente. 
Dacă este vorba, de exemplu, despre atitudinea faŃă lectură, este posibil să-i facă placere să citească anumite genuri literare, dar să-i 
displacă să citească altceva. In cazul exemplului cu muzica simfonică, este posibil ca iniŃial individului să-i placă să asculte anumite 
dansuri simfonice, câteva fragmente care i se par mai melodioase, fără însă a resimŃi vreo satisfacŃie atunci când audiază altceva. 
O treaptă superioară este atunci când un anumit domeniu valoric produce satisfacŃie, în totalitatea aspectelor sale. 
 
3. Valorizarea 
 
Include acele obiective care îşi propun să-l ajute pe individ să devină participant activ la o activitate de atragere a altor persoane în 
practicarea unor anumite valori. 
O primă treaptă este aceea când el se limitează la a-şi exprima fată de alŃii preferinŃa pentru o anumită valoare. Doreşte ca alte persoane să 
ştie că el preferă un anumit domeniu valoric. Ulterior el poate să încerce să-i convingă pe standarde personale de apreciere. Acest proces de 
transformare a valorilor altor persoane în propriile valori este un proces de interiorizare. Ulterior el poate să încerce să-i convingă pe alŃii 
de satisfacŃiile pe care le oferă acel domeniu valoric si să-i atragă la o activitate în acord cu valorile care-l caracterizează. 
 
4. Organizarea.  
 
La acest nivel se urmăreşte inducerea trebuinŃei de a-şi ordona într-un sistem valorile la care aderă, de a le ierarhiza, de a stabili pe cele 
dominante şi stabile în raport cu altele. Aceasta înseamnă studiu sistematic, încercare de aprofundare teoretică, disponibilitate de a depune 
în acest scop un efort îndelungat. 
 
5. Caracterizarea. 
 
Include acele obiective care urmăresc să-l ajute pe individ să ajungă în stare să-si contureze şi să-şi exprime o viziune personală asupra 
unui anumit univers valoric. In acest univers valoric, el poate să-si exprime aprecieri personale şi pertinente, bazate pe o cunoastere 
profundă. 
In plus, se produce o restructurare a tuturor valorilor în care crede, astfel încât respectivul domeniu de valori dobândeşte o poziŃie 
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dominantă şi exprimă aspectele esenŃiale ale orientării individului ca personalitate. Este nivelul la care omul doreşte –şi este capabil- să se 
manifeste creator în interiorul unui anumit univers valoric. 
 
 Aprecieri  

• principiul interiorizării este folosit pentru a explica clasificarea legată de acest domeniu; 
• s-a propus un paralelism între domeniile cognitiv şi afectiv; 
• se cunosc şi încercări de operaŃionalizare (N. Metfessel ş.a.); 

Critici  

• caracterul său abstract, general; 
• conceptul de interiorizare nu este deloc operaŃionalizat; 
• nu constituie un instrument concret pentru educatori; 

Domeniul psihomotor. Taxonomia lui Harrow (1972) 
 
Domeniul psihomotor are importanŃa sa în procesul de modelare a personalităŃii individului: condiŃie necesară de supravieŃuire şi de 
independenŃă; permite o explorare a mediului înconjurător; menŃine sănătatea fizică şi mintală; are un rol important în activităŃile sportive 
şi artistice; comunicarea nonverbală constituie un instrument important de socializare. 
Taxonomia domeniului psihomotor a fost elaborata initial de E.J. SIMPSON cuprinde 5 clase comportamentale, ordonate după criteriul 
gradului de stăpânire a unei deprinderi motrice. In 1972, a fost formulată o nouă taxonomie a acestui domeniu de către HAROW. Cea mai 
dezvoltată şi mai riguroasă este cea a lui Harrow. 
Sintetizand , ilustram schematic aceasta taxonomie: 

 
 Aprecieri  

• cuprinde o descriere completă; 
• claritatea nivelurilor şi subcategoriilor; 
• prezintă interes pentru profesorii de educaŃie fizică şi alte discipline de învăŃământ ce presupun 
• componente psihomotorii; 
• interdependenŃa planurilor cognitiv şi psihomotor; 

Critici  

• nu predomină un criteriu general precis; 
• subcategoriile nu se exclud; 
• nivelurile 3.00. şi 4.00. se situează pe un continuum? 
• a se avea în vedere nu numai grupele musculare implicate, ci şi patterns-urile motorii (Guilford); 

 
Taxonomia D'Hainaut 
 
Cea mai elaborată taxonomie rămâne cea a lui D'Hainaut  (1981), care, prin tipologia interdisciplinară a demersurilor intelectuale, „se 
apropie mai puŃin de cerinŃele taxonomice, apropiindu-se în schimb de logica didactică”, utilă pentru facilitarea efortului de 
operaŃionalizare a unor obiective educaŃionale. De asemenea, un merit al taxonomiilor îl constituie faptul că ele par „să arunce o punte între 
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filosofia şi tehnologia educaŃiei”. 
A defini obiectivele operaŃionale înseamnă „a preciza cu cea mai mare grijă activităŃile graŃie cărora cel care învaŃă va progresa spre 
desăvârşirea educaŃiei sale; cu alte cuvinte, este vorba de precizarea situaŃiilor în care astfel de activităŃi se vor exersa sau se vor manifesta. 
Astfel, a specifica un obiectiv în termeni operaŃionali implică şi cuprinde definirea unei situaŃii, în care cel ce învaŃă exersează pentru a 
stăpâni o deprindere sau un comportament, sau, şi mai bine, în care dă dovadă că a atins acest obiectiv.” 
În viziunea lui D`Hainaut, „obiectivele operaŃionale nu au sens şi nu se justifică decât în calitate de componente ale unor scopuri mai 
generale”. Analiza pe care el o realizează pune în evidenŃă problemele distincte pe care le implică operaŃionalizarea obiectivelor 
domeniului cognitiv şi cele ale domeniului afectiv. 
 

Obiectivul pedagogic cu predominanŃă cognitivă poate fi descris prin cinci caracteristici : 

a. Obiectul activităŃii elevului; 
 
b. Natura activităŃii elevului; 
 
c. Operatorul pus în joc sau solicitat; 
 
d. Produsul activităŃii; 
 
e. Disponibilitatea componentelor activităŃii (operator, obiect produs) în repertoriul cognitiv al elevului. 
 
Caracteristicile unui obiectiv predominant afectiv sunt: 
a. Obiectul care va declanşa reacŃia afectivă şi situaŃia în care este inserat; 
 
b. Natura activităŃii afective sau a atitudinii elevului; 
 
c. Operatorul afectiv; 
 
d. Comportamentul potenŃial sau răspunsul elevului; 
 
e. Disponibilitatea produsă în personalitatea afectivă a elevului. 
 
Pentru domeniul cognitiv, tehnica de operaŃionalizare a lui D`Hainaut umatoarele componente : 
 
1. Activitatile cognitive ale elevului: 

  
 

2. Materia (obiecte, produse) 
------------2. Materia (obiecte, produse) 
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----------------------2.1. Elementele 
------------------------------2.1.1. Obiectele, simbolurile, cuvintele, valorile. 
------------------------------2.1.2. Faptele specifice, evenimentele. 
------------------------------2.1.3. Problemele, datele, locurile. 
------------------------------2.1.4. Sursele cunoaşterii (referinŃa la un autor, la o lucrare etc.) 
----------------------2.2. Clasele (Categoriile, subdiviziunile, cazurile, grupurile, circumstanŃele) 
----------------------2.3. RelaŃiile 
------------------------------2.3.1. RelaŃii de organizare: ierarhia, sensul, tendinŃa, anterioritatea, poziŃia. 
------------------------------2.3.2. RelaŃia de cauză, de efect, de dependenŃă sau de independenŃă. 
------------------------------2.3.3. Legile, concepŃiile, axiomele, teoremele, regulile şi excepŃiile. 
------------------------------2.3.4. RelaŃiile logice sau matematice: contrar, invers, reciproc, corelativ, complementar, egal, compatibil, 
incompatibil. 
------------------------------2.3.5. CondiŃiile (în care o regulă este sau nu este aplicabilă). 
------------------------------2.3.6. Criteriile de apreciere internă sau externă. 
----------------------2.4. OperaŃiile şi operatorii 
------------------------------2.4.1. OperaŃiile logice: nu, şi, sau, dacă, dacă şi numai dacă, aproximativ…, cam, excludere, includere, reciproc, 
invers, identitate etc. 
------------------------------2.4.2. Transformările formale: permutare, simetrie, traducere, iteraŃie etc. 
------------------------------2.4.3. Metodele: modalităŃi operatorii, procedee, algoritmi, tehnici, strategii. 
------------------------------2.4.4. Aparate, instrumente, mijloace. 
------------------------------2.4.5. VariaŃiile, interpolarea, extrapolarea. 
------------------------------2.4.6. Factorii. 
----------------------2.5. Structurile 
------------------------------2.5.1. Formele. 
------------------------------2.5.2. Sistemele şi modelele. 
------------------------------2.5.3. Teoriile. 
3. Gradul de integrare : Indică măsura în care o nouă achiziŃie „ar putea fi însuşită şi pusă în acŃiune de cel aflat în procesul educaŃiei.” 
----------------------3.1. Dimensiuni 
------------------------------3.1.1. ReŃinerea (cu patru trepte): 
----------------------------------------a) imediată; 
----------------------------------------b) pe termen scurt; 
----------------------------------------c) pe termen mijlociu; 
----------------------------------------d) pe termen lung; 
------------------------------3.1.2. Transferul 
----------------------------------------a) academic 
--------------------------------------------------- în aceeaşi ramură (vertical- Gagné); 
----------------------------------------------------într-o ramură diferită (orizontal). 
----------------------------------------b) operaŃional (în afara mediului de învăŃare) 
----------------------------------------c) integral (a pune în aplicare spontan în toate situaŃiile). 
4. CircumstanŃele 
----------------------4.1. Legate de obiect : 
--------------------------------a) utilizarea imediată / să sufere o transformare prealabilă; 
--------------------------------b) nivelul de familiaritate pentru elev; 
----------------------4.2. Legate de produs : 
--------------------------------a) sub ce formă va fi cerut; 
--------------------------------b) gradul său de evidenŃă; 
--------------------------------c) dacă este verificabil sau nu; 
----------------------4.3. Legate de operaŃie : 
--------------------------------a) gradul de evidenŃă; 
--------------------------------b) cât de explicită este informaŃia necesară activităŃii; 
----------------------4.4. Legate de cel care învaŃă : 
--------------------------------a) gradul de autonomie; 
--------------------------------b) caracterul public sau nu al activităŃii sale; 
--------------------------------c) eventualele consecinŃe ale executării activităŃii; 
5. Criteriile de succes 
----------------------5.1. Criterii de performanŃă individuală 
--------------------------------a) rata succesului; 
--------------------------------b) toleranŃa; 
--------------------------------c) limitele de timp 
----------------------5.2. Criterii de performanŃă globală 
--------------------------------a) procentul global de succes; 
--------------------------------b) scorul relativ al grupului (tipul profitului); 
 
Modelul lui D`Hainaut este, se pare, cel mai complet, dar şi greu de mânuit în activitatea de predare- învăŃare. Sesizându-i dificultăŃile, 
D`Hainaut a prevăzut o combinaŃie mai simplă (activitate X produs), constituirea unei „bănci” de obiective şi a propus un model pentru 
selectarea obiectivelor 
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T 7 : TEORIA SI METODOLOGIA CURRICULUM-ULUI 
 

  In acceptiune TRADITIONALA conceptul de C. reprezinta un set de documente scolare/universitare care planificau continuturile 
instruirii , un istrument de eficientizare sociala a activitatii scolare/universitare , un program de  invatare  oficial, organizat institutional 

 
 In acceptiune MODERNA   C. vizeaza sistemul de experiente de invatare , directe si indirecte, ale elevilor/studentilor 
 
 Teoria moderna a C. are in vedere urmatoarele aspecte: 
* obiectivele educationale pe care trebuie sa le urmareasca scoala; 
* experientele educative care ar putea permite atingerea obiectivelor 
* modalitatea de realizare a acestor experiente educative 
* modalitatea de stabilire a gradului in care au fost atinse aceste obiective 
 
 C. se refera la programul de activitati educationale , la ansamblul proceselor educative, la activitatile de invatare, la evenimentele 

care se petrec in clasa si pune accent pe articularea componentelor procesului de invatamant: obiective, continuturi, metode de invatare, 
metode si tehnici de evaluare. C. cuprinde insusi continutul procesului de invatamant , care se concretizeaza in planuri de invatamant, 
programe, manuale, ghiduri si indrumari metodice, materiale suport. 

 
Curriculum-ul National  (devenit operational in anul sc. 1998-1999) e alcatuit din 2 segmente:  
c. nucleu si c. la decizia scolii 
 C. nucleu reprez. trunchiul comun (nr. minim de ore de la fiecare disciplina obligatorie prevazuta in planul de invatamant. 
                          - unicul sistem de referinta pt. diversele tipuri de evaluari si de examinari externe din sistem si pentru elaborarea 

standardelor curriculare de performanta 
 CDS – acopera diferenta de ore dintre c. si nr minim/maxim de ore pe saptamana , pe disciplina, pe ani de studiu, prevazute in 

planurile- cadru de invatamant.  
In completarea c. nucleu, care e obligatoriu, scoala poate opta pt una din variantele urmatoare 

a. c. nucleu aprofundat 
b. c. extins 
c. c. elaborat de scoala 
d. c. formal 
e. c. local 
f. c. ascuns 

 
Aria curriculara  = grupaj de discipline scolare care au in comun anumite obiective/ metodologii  
C.N e structurat pe 7 arii curriculare desemnate pe baza importantei diferitelor domenii , precum si pe conexiunile dintre 

acestea: limba si comunicare 
                                               matematica si stiinte ale naturii 
                                               om si societate 
                                               arte 
                                               educatie fizica si sport 
                                               tehnologii 
                                               consiliere si orientare 
Aria curriculara trebuie sa ramana aceeasi pe toata durata invatamantului obligatoriu, dar ponderea pe cicluri si clase este 

variabila 
 
 Cicluri curriculare  = periodizari ale scolaritatii ce au in comun obiective specifice; grupeaza mai multi ani de studiu  
                              - ciclul prescolar 
                                ciclul primar 
                             ciclul secundar inferior (gimnazial) 
                             ciclul secundar superior (liceu) 
                             ciclul invatamantului  universitar 
 
 TIPURI DE CURRICULUM 
 
In literatura de specialitate exista o tipologie a C. din 2 perspective : a cercetarii fundamentale si a cercetarii aplicative 

I. Din persp. cercetarii fundamentale: 
1. C. general  - are ca obiectiv oferirea unei baze de cunostinte pt. toti cursantii pe parcursul diferitelor etape de pregatire. 

        cuprinde trunchiul comun de materii obligatorii pentru toti elevii, pana la 80% din totalul disciplinelor 
 

2. C. specializat sau de profil – repr. seturile de discipline care tind sa formeze cunostinte si valori specifice, abilitati si competente pe 
domenii particulare de studiu (tehnic, artistic, teoretic, sportiv) 
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3. C. subliminal sau ascuns -  repr. totalitatea valorilor si experientelor de invatare pe care inst. de inv. le transmite fara ca acestea sa 
fie prevazute in programul educativ (reguli, principii, conveniente, proceduri) 

                                       - in acest context scoala formeaza o serie de conduite si atitudini: a sti sa petreci timpul liber, a te apara, a te 
face placut, a invata sa ai succes, a-ti afirma opiniile, a alege, a fi autonom etc. 

 
4. C. informal – se refera la oportunitatile si experientele de invatare oferite de inst. din afara sist. de invatamant(mass-media, muzee, 

alte ins. culturale si religioase, comunitati locale, familia) care transmit valori, formeaza atitudini si competente intr-o maniera 
complementara scolii 

 
II.  Din pers. cercetarii aplicative: 

 
1. C. formal – ansamblul documentelor scolare de tip reglator , in cadrul carora se consemneaza datele initiale privind 

procesele educative si experientele de invatare pe care inst. de invatamant le ofera cursantilor in functie de etapa de pregatire 
2. C. recomandat – oferta pusa la dispozitie de catre experti si specialisti , din care deriva o serie si valori ce se propun 

utilizatorilor 
3. C.  scris – acea ipostaza a C. explicitat in diferite documente scolara, care reprezinta produsele curriculare (planuri de 

invatamant, programe scolare) 
4. C. exclus – acele ipostaze ale C. care nu au fost introduse in materia de predare din anumite ratiuni 
5. C.  predat – totalitatea cunostintelor , deprinderilor, atitudinilor incluse efectiv in predare de catre toti actorii implicati in 

procesul educativ(profesori si elevi) 
6. C.  suport – toate materialele curriculare aditionale (culegeri, caiete didactice, ghiduri, mijl. multimedia) 
7. C.  invatat sau realizat – totalitatea achizitiilor active sau interiorizate de catre elevi in proc. de predare-invatare 
8. C.  testat – experienta de invatare transpozitionata in teste, probe de examinare si alte instrumente de apreciere a 

progresului scolar, etalata prin totalitatea instrumentelor de evaluare 
9. C.  local sau zonal – oferta educationala de care beneficiaza doar cursantii dintr-un spatiu geografic determinat, deoarece 

se considera ca anumite valori sau cunostinte prezinta un interes special (cele etnografice, folclor, geografice, lingvistice) 
10. C.  nucleu – expresia curriculara a trunchiului comun, care cuprinde acel set de elemente esentiale pt. orientarea invatarii 

la o anumita disciplina 
11. C. D. S. – ansamblul proceselor educative si al experientelor de invatare pe care fiecare scoala le propune in mod direct 

elevilor sai in cadrul ofertei curriculare proprii. 
                 - are 3 variante: # curriculum nucleu aprofundat 
                                           # curriculum extins 
                                           # curriculum elaborat in scoala 
C. nucleu aprofundat – acea forma de CDS care urmareste aprofundarea obiectivelor de referinta ale C. nucleu , in nr. maxim de 

ore prevazut in plaja orara a unei discipline 
C.  extins – forma de CDS ce urmareste extinderea obiectivelor si continuturilor din C. nucleu  prin noi ob. de ref. si noi 

continuturi, in nr. maxim de ore prevazut de plaja orara a unei discipline 
C.  elaborat in scoala – forma de CDS prin care scoala poate concepe si propune o disciplina noua , cu programa, ob. si continuturi 

noi, diferite de cele existente in planul cadru si trunchiul comun 
La nivelul inv. liceal CDS se poate realiza prin mai multe tipuri de discipline optionale: 

• o. de aprofundare 
• o. de extindere 
• o. preluat  
• o. ca disciplina noua 
• o. integrat 

 
DOCUMENTE CURRICULARE 

 
 Continutul procesului educativ se organizeaza si planifica prin documente scolare sau documente(produse) curriculare. Exista mai 

multe tipuri de produse curriculare, dupa importanta lor: 
1. obiectivari primare – planul de invatamant 

                                    - programele scolare 
2.    obiectivari secundare – manuale 
                                         - metodicile speciale 
3. obiectivari tertiare – orare 
                                  - planificari calendaristice 
                                  - proiecte pedagogice 
 
 I . Planul cadru de invatamant  = document oficial in care se structureaza continutul invatamantului pe niveluri si 

profiluri de scoli.  
                                       - in el se stabileste nr. de ore (maxi/minim) pe diferite discipline/arii curriculare 
                                       -este o baza de pornire – in locul unui cardu unic pt. toate scolile de acelasi tip, prin planul cadru se 

fixeaza un trunchi comun de discipline obligatorii(75-80% din totalul disciplinelor) , inst. scolare avand posibilitatea de a decide 
asupra restului de discipline din programul educativ 

 
II. Programa scolara – acel document care configureaza continutul procesului instructiv educativ la o disciplina 
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                                - instrumentul de la care se porneste proiectarea didactica 
                                      -  elemente COMPONENTE : 

• Notă de prezentare = o prezentare a disciplinei care oferă o imagine de ansamblu asupra programei, oferă denumirile 
disiplinelor studiate şi repartizarea lor pe clase, cu specificarea numărului de ore pe săptămână, elementele care au stat la baza 
elaborării programei, descrie parcursul disciplinelor, argumentează structura didactică adoptată, sintetizează recomandări 
semnificative, prezintă dominantele curriculum-ului. 

• Obiectivele cadru şi de referinŃă - cu care se operează în programele şcolare proprii învăŃământului obligatoriu, respectiv 
până în clasa a VIII-a (inclusiv în această clasă) sau competenŃele generale şi cele specifice (cu care se operează în programele 
şcolare pentru clasele a IX-a - a XII-a). 

Obiectivele cadru sunt obiective cu grad ridicat de generalitate şi de complexitate - se referă la formarea unor competenŃe şi atitudini 
specifice disciplinei şi sunt urmărite de-a lungul mai multor ani de studii. Ele se stabilesc în mod unic, la nivel naŃional şi sunt cuprinse în 
programele şcolare. Cu ele se operează în programele şcolare proprii învăŃământului obligatoriu, respectiv până în clasa a VIII-a (inclusiv 
în această clasă). 

Din obiectivele cadru derivă obiectivele de referinŃă, care se stabilesc în mod unic, la nivel naŃional- cuprind rezultate aşteptate ale 
învăŃării pentru fiecare an de studiu. 

           CompetenŃele generale şi competenŃele specifice 
 CompetenŃele reprezintă ansambluri integrate de cunoştinŃe, capacităŃi şi abilităŃi de aplicare, operare şi transfer al achiziŃiilor, care 

permit desfăşurarea cu succes a unei activităŃi, rezolvarea eficientă a unei probleme sau a unei clase de probleme/ situaŃii; competenŃele au 
componente cognitive/ intelectuale, afectiv-atitudinale şi psihomotorii. 

CompetenŃele specifice  deriva din cele generale, pentru un an de studiu şi lor le sunt asociate unităŃi de conŃinut, valori şi atitudini, 
care ar putea fi construite în interdependenŃă cu formarea competenŃelor educaŃionale generale, precum şi sugestii metodologice generale. 
CorelaŃia propusă între competenŃele specifice şi unităŃile de conŃinut are în vedere posibilitatea ca orice competenŃă specifică să poată fi 
atinsă prin diferite unităŃi de conŃinut, neexistând o corespondenŃă biunivocă între acestea. Pe baza competenŃelor specifice, se formulează 
competenŃele derivate, care vor fi vizate în cadrul activităŃii educaŃionale. 

 
• Valori şi atitudini  - inventare/ seturi de finalităŃi de ordin general, care nu pot fi exprimate în termeni de acŃiuni sau 

comportamente observabile şi uşor evaluabile, la a căror dezvoltare contribuie disciplinele studiate. 
• Sugestii metodologice - oferite ca sprijin pentru realizarea demersurilor didactice, referitoare la: desfăşurarea proceselor 

formative de predare, învăŃare şi evaluare; organizarea activităŃilor de învăŃare şi a situaŃiilor de învăŃare; construirea şi utilizarea 
strategiilor de instruire şi învăŃare; alegerea şi utilizarea metodelor de învăŃământ; necesitatea asigurării conexiunilor conceptuale 
şi metodologice; asigurarea potenŃialului educativ al disciplinei; asigurarea unei comunicări didactice eficiente, asigurarea unui 
mediu de învăŃare stimulativ, care să promoveze învăŃarea activă, atitudinea pozitivă şi responsabilă; selectarea şi valorificarea 
resurselor materiale necesare;  manifestarea flexibilităŃii în gândire şi a creativităŃii cadrului didactic. 

• Standardele curriculare de performanŃă - reprezintă un sistem de referinŃă comun şi echivalent la sfârşitul unei trepte de 
şcolaritate, care permite evidenŃierea progresului realizat de elevi de la o treaptă de şcolaritate la alta (sunt standarde naŃionale) 
Ele sunt criterii de evaluare a calităŃii procesului de învăŃare, specificări de performanŃă care indică gradul în care sunt atinse 
obiectivele curriculare, sunt însuşite cunoştinŃele, sunt formate capacităŃile şi comportamentele stabilite prin curriculum. 

• Exemple de activităŃi de învăŃare, care propun posibile modalităŃi concrete şi diverse de organizare a activităŃii 
educaŃionale în clasă. Ele sunt construite astfel încât să valorifice experienŃa cognitivă a elevilor, să îi sprijine constructiv în 
activitatea de cunoaştere şi să permită valorificarea unor strategii didactice în contexte variate de învăŃare. 

• ConŃinuturile  care pot fi valorificate pentru atingerea obiectivelor cadru şi de referinŃă şi a competenŃelor generale şi 
specifice solicitate prin curriculum; conŃinuturile sunt structurate şi organizate în jurul unor teme. 

 
Componenta generala a programei include asadar: 

• prezantarea succinta a scopurilor tuturor programelor ariilor curriculare 
• prezentarea ob. generale ale sist. de inv. national 
• precizarea ob. instructiv-educative ale nivelului/profilului de inv. pt care au fost concepute programele 
• planul de inv. insotit de precizari referitoare la aspectele particulare ale rolului ariei curriculare respective si 

relatiile ei cu celelalte arii apropiate 
• principiile didactice fundamentale, corelate cu ob. urmarite prin programa respectiva 

 
Componenta particularizata la o arie curriculara cuprinde urm. elemente: 
• prezentare a disciplinei/ariei respective 
• ob. generale 
• ob. de referinta pe ani de studiu 
• teme sugerate spre studiere 
• sugerarea unor activ. de invatare 
• sugerarea unor metodologii de predare 
• sugestii privind evaluarea rezultatelor elevilor 
• precizarea standardelor nationale ale elevilor(nivel minim/mediu/maxim) 

 
III. Manualul scolar – instr. de lucru cel mai important (pt elevi/pt. profesor)  
- concretizeaza programele scolare in diferite unitati didactice sau experiente de invatare 
- continuturile invatarii sunt sistematizate pe capitole, subcapitole,lectii,teme 
- are urm. functii pedagogice: 
a) f. de informare realizata prin mijloace didactice si grafice specifice 
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b)  f. de formare a cunostintelor / capacitatilor vizate de ob. instructiv-educative 
c)  f. de antrenare a capacitatilor cognitive, afective, psiho-motrice sau a aptitudinilor 
d)  f. de autoinstruire 
 
IV. Alte suporturi curriculare – materiale didactice sau documente destinate elevilor / prof.  

 
 
 

T 8 : PROCESUL DE INVATAMANT 
 

 Procesul de invatamant – ppalul subsistem al sist. de invatamat in cadrul caruia se realizeaza  instruirea si invatarea elevilor si 
studentilor prin intermediul activitatilor proiectate, organizate si dirijate de catre profesori, in conformitate cu anumite norme si principii 
dicatice, intr-un context metodic adecvat, apeland la resurse materiale si didactice potrivite, in vederea atingerii dezideratelor educative. 

 
 - reprez. dimensiunea dinamica a sist. de inv. (deoarece in cardul lui are loc activ. de invatare iar elevii si studentii sunt indrumati 

de catre profesori cum sa invete). 
           - functiile generale ale sist. de invatamant sunt realizate in cadrul procesului de invatamant prin intermediul programelor de 

instruire formala (dar si nonformala) structurate si ierarhizate pe cicluri si ani de studii. 
          - dpdv structural si functional proc. de inv. este subordonat sist. de invatamant 
          - pe de alta parte, dimensiunea operationala a proc. de inv. , dependenta de decizia profesorului, ii confera acestuia un anumit 

grad de libertate in proiectarea , realizarea si dezvoltarea instruirii 
 
 Procesul de invatamant este asadar un ansamblu de activitati organizate si dirijate care se desfasoara etapizat, in cadrul unor 

institutii specializate, sub indrumarea unor persoane pregatite in acest scop, in vederea indeplinirii anumitor obiective instructiv-educative 
 
 - in cadrul proc. de inv. se desfasoara urmatoarele  tipuri de activitati: 

a. de predare, invatare si evaluare 
b. manageriale 
c. economico-financiare 
d. administrativ-gospodaresti 
e. in afara clasei si a scolii 

- fiecare dintre ele are un anumit specificin fct. de natura activitatii, de tipul de scoala si de treapta de scolarizare 
a. act. de predare, invatare si evaluare – esenta proc. de invatamant (cu frecventa cea mai mare), ei fiindu-i subordonate 

celelalte tipuri de activitati 
b. act. manageriala – actiuni de planificare si programare, de organizare si coordonare , control si indrumare, atat la nivelul 

institutiei de invatamant cat si la nivelul formatiunilor de studiu 
c. act. ec-financiara – gestionarea fondurilor banesti alocate prin buget ( cea mai mare parte din buget – salarii si intretinere) 
d. act, adm – gospodareasca – are scop mentinerea functionalitatii spatiilor de invatamant si a mediului ambiental, cu 

respectarea normelor igienico-sanitare 
e. act. din afara clasei/scolii – consultatii si meditatii, act. cultural-artistica si sportiva, in cercuri pe obiecte de studii, 

excursii si vizite, activ. cu parintii, act. de orientare scolara si profesionala 
 

Cu alte cuvinte, proc. de invatamant poate fi definit si ca un ansamblu de elemente (obiective, continuturi, resurse umane<personal 
didactic, de conducere, auxiliar si administrativ, elevi>, resurse materiale <spatii de invatamant, materiale didactice, terenuri/baze 
sportive>, strategii de instruire, tehnici de evaluare), care interactioneaza in cadrul unei activitati complexe , desfasurate in mod organizat 
si sistematic, pt realizarea unor finalitati dinainte stabilite 

  
 ABORDARI SISTEMICE, FUNCTIONALE SI OPERATIONALE ALE PROC. DE INV. 
 
 O descriere sistemica a proc. de inv. se poate realiza din 3 pdv: 
1. functional 
2. structural 
3. operational 
 
 1. Sub aspect FUNCTIONAL  , trebuie sa stim care sunt obiectivele sistemului , ce tinteste sa faca si ce obtine. 
- obiectivele pedagogice exprima finalitatile la care trebuie sa se ajunga in procesul de predare-invatare in functie de anumite 

prioritati.Acestea stabilesc: # ce sa cunoasca elevul din cadrul unui obiect de studiu 
                                                                          # ce deprinderi, capacitati intelectuale, convingeri, sentimente si atitudini sa-si formeze 
- de precizarea corecta si completa a obiectivelor pedagogice vor depinde: stabilirea continutului, alegerea strategiilor, a formelor de 

organizare si evaluarea performantelor. 
  
 2. dpdv  STRUCTURAL  , functionarea sistemului are la baza resurse (umane, materiale si financiare), continuturi, forme de 

oragizare a activitatilor, strategii didactice etc. 
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a. Resursele umane – profesorul – proiecteaza, planifica, organizeaza, indruma, controleaza procesul de invatamant 
(presupune competenta , tact pedagogic, stil modern de predare) 
                                - elevul – a 2-a resursa – participa la proc. de inv. atat ca obiect, dar mai ales ca subiect al educatiei 
 
      Resurse materiale – cuprind mijloacele de invatamant si pe cele financiare(bugetul invatamantului) 
 

b. Continuturile invatamantului  – valorile stiintifice, tehnice si umaniste, structurate in programele si manualele scolare 
pe baza unor criterii 
                                                  - stabilit in concordanta cu obiectivele pedagogice, orienteaza intregul proces de predare-invatare si 

evaluare 
 

c. Formele de organizare a activ. didactice asigura aplicarea si realizarea obiectivelor/ continuturilor prin lectii desfasurate 
in clase, laboratoare, ateliere scolare, terenuri, vizite, excursii didactice 
                                        - aceste activ. se desfasoara intr-o unitate de timp (ora de curs, semestru, an scolar) intr-un spatiu scolar 

dotat cu mijloace si materiale necesare 
 

d. Strategiile didactice – instrumentele de realizare a obiectivelor pedagogice si a continuturilor 
                                       - sunt dependente de obiective si continuturi cat si de nivelul elevilor, de conostintele lor anterioare 
                                       - pot fi: # explicativ-demonstrative 
                                                   # algoritmice 
                                                   # euristice 
                                                   # inductive 
                                                  # deductive  
                                                  # combinate 
- dimensiunea structurala a procesului de invatamant angajeaza si raporturile contractuale stabilite de scoala cu comunitatea 

teritoriala si locala ( agenti sociali, consiliile parintilor) – pot fi atrase noi resurse (materiale, umane financiare, informationale) 
 
 3. Sub aspect OPERATIONAL  urmarim activitatea concreta de predare-invatare-evaluare realizata de cadrul 

didactic cu elevii / studentii, metodele si strategiile didactice folosite 
- proc. de invatamant este o activitate la care participa simultan cadrele didactice (activ. de predare) si elevii (de invatare) 
- asadar, proc. de invatamant include ca elemente componente predarea si invatarea , aflate in stransa legatura. 
 
Actiunea realizata de cadrul didactic include urm. 4 operatii: 

1. definirea ob. pedagogice operationale ale activ. didactice 
2. stabilirea continutului  activitatii didactice 
3. aplicarea metodologiei necesare pentru reusita activitatii didactice 
4. asigurarea evaluarii rezultatelor activitatii didactice 

 
 
 
Pt. ca procesul de predare sa-si atinga obiectivele, prof. trebuie sa aiba in vedere urm. aspecte: 
 
 &designul predarii sa fie conceput a. i. sa asigure timp si spatiu pt. activitati de invatare individuala ( evitarea tendintelor de 

segregare sau izolare in clasa) 
 
& sa se asigure metode specifice si suporturi de invatare pt. elevii cu dificultati si pt cei cu cerinte speciale , precum si 

profesori specializati in munca cu aceste categorii de scolari 
 
& programele educationale sa fie insotite de asistenta complementara, pt fiecare caz in parte (de ex. in domeniul sanatatii 

mintale, asistentei sociale) 
 
& crearea unui mediu de invatare eficient( prin satisfacerea optiunilor elevilor pt anumite teme de invatare, tipuri de proiecte 

sau modalitati de munca) pt toti precum si a unui climat de respect si acceptare a diferentelor 
 
& utilizarea unor modalitati flexibile de grupare a elevilor pt activitatile didactice, pe baza nevoilor de invatare  
 
Referitor la procesul de invatare , trebuie avute in vedere urmatoarele: 
 
* implicarea activa a elevilor in proc. de invatare, in ritm si la nivele de dificultate accesibile, utilizand interactiuni in 

perechi si grupuri mici 
 
* relevarea cunostintelor ancora in predarea noilor continuturi 
 
* utilizarea stimularii, studiilor de caz si a problematizarii in vederea sustinerii curiozitatii, a reflectiei  si evaluarii 

situatiilor => stimularea gandirii 
 
* includerea in secventa de predare a feed-back-ului  
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* sporirea aplicatiilor practice , e exercitiilor si diversificarea problemelor supuse spre rezolvare 
 
* tratarea egala a tuturor elevilor 
 
* crearea unei atmosfere de colaborare , lucru in echipa in locul uneia de concurenta/rivalitate 
 
* sarcini de lucru autentice, cu relevanta in viata reala 
 
* empatia 
 
In ceea ce priveste evaluarea, ac. trebuie sa aiba in vedere urmatoarele: 
 
@ sa fie sistematica si continua, integrata in actul predarii curente, autentica in continut si in performantele proiectate 
 
@ sa fie utilizata in ppal evaluarea de progres (achizitiile individuale) in locul celei normative (achizitiile sunt comparate cu 

norma de grup) 
                                         - progresia invatarii sa fie bine tradusa in standarde si descriptori de performanta 
 
 
CONCLUZIE: Componentele de baza ale sist. de invatamant: 

• obiectivele invatamantului 
• agentii actiunii (profesori, elevi) 
• campul relational (prof-elevi / elev-elev) 
• principiile  proc. de invatamant 
• continutul invatamantului 
• metode de invatamant 
• mijloace de invatamant 
• forme de organizare si proiectare didactica 
• evaluarea in proc. de invatamant 

 
 

TEMA  9  : INVATAREA 
 

 CONCEPT: 
 
 Invatarea = munca intelectuala si fizica desfasurata in mod sistematic de catre elevi, in vederea 
                               insusirii continutului ideatic si formarii abilitatilor necesare dezvoltarii continue a  
                               personalitatii 
                            + poate fi definita ca act de elaborare de operatii si de strategii mintale/cognitive 
 
 Aspecte ale invatarii: 
 Aspectul  procesual al invatarii -  cuprinde momente sau procesele care compun o secventa de invatare .In activitatea procesuala 

se disting urmatoarele etape: 
• perceperea materialului 
• intelegerea acestuia 
• insusirea cunostintelor 
• fixarea in memorie 
• aplicarea cunostintelor 
• actualizarea cunostintelor 
• transferul cunostintelor 

 
Aspectul motivational al invatarii – se refera la gradul de implicare a elevului in actul invatarii si in realizarea sarcinilor de instruire. 
Motivatia invatarii  reprezinta ansamblul mobilurilor care declanseaza , sustin energetic si directioneaza activitatea de invatare. 
In concluzie putem defini invatarea scolara ca procesul de achizitie mnezica, de asimilare activa de informatii, de formare  de operatii 

inielectuale, de priceperi si deprinderi intelectuale/motorii si de atitudini. 
 
CONDITII ALE INVATARII 
 

A. C. interne 
B. C. externe 

 
A. Conditii interne 
 



 
31 

In procesul invatarii sunt implicate 
a.  pe de o parte majoritatea proceselor cognitive, volitive, afective, apoi atentia, limbajul, motivatiile, aptitudinile, interesele, 

fiecare avand un rol bine definit. 
b.pe de alta parte sunt implicati si factori biologici si psihologici ce determina eficienta sau ineficienta acesteia. 
 
1. Perceptiile # rol important in invatare deoarece  ofera materialul necesar reprezentarilor, memoriei si gandirii, diferentiaza un obiect 

de altul prin reflectarea structurii si a semnificatiei 
Astfel in procesul invatarii profesorul trebuie sa aiba in vedere dezvoltarea la elevi a diferitelor tipuri de perceptie, mai ales a celei 

vizuale (aprox. 90% din informatii ne vin pe aceasta cale) 
                    # pe baza perceptiei se dezvolta si spiritul de observare 
Astfel perceperea activa a obiectelor si fenomenelor va fi insotita de explicatiile verbale ale profesorului, pt. a completa prin informatii 

suplimentare imaginile elevilor asupra acestora. 
 
2. Reprezentarile # ofera materialul necesar gandirii pentru generalizari sub forma de notiuni, legi, reguli, principii, precum si 

memoriei, pt. a fi folosit mai tarziu prin actualizare 
 
3. Gandirea # rol esential in procesul invatarii 
                  # proces de formare a conceptelor si structurilor operationale , de intelegere a realitatii si adaptare prin rezolvare de 

probleme 
 
4. Memoria  # constituie baza activitatii de invatare 
                   #proces psihic de intiparire si stocare a informatiei, de reactualizare, prin recunoastere sau reproducere a acesteia  intr-o 

forma selectiva. 
Pt. a creste eficienta invatarii – cand materialul de invatat este redus ca volum si usor de inteles -> repetari concentrate / reproduceri 

prin mecanismul asociatiilor 
                                             - cand materialul este voluminos -> fragmentarea lui, esalonarea repetarilor 
Profesorul  *trebuie sa foloseasca exercitii de repetare logica si creativa, sa aiba in vedere dezvoltarea la elevi a memoriei voluntare, a 

rapiditatii, a volumului, promptitudinii si fidelitatii acesteia.  
                  * va cauta sa evite oboseala elevilor prin crearea de motivatii , caracterul inteligibil al continutului transmis si intelegerea 

acestuia folosind materialul didactic si metodele participative 
Asadar conditiile unei memorari eficiente sunt:  

• cunoasterea de catre elevi a scopului memorarii (motivatia) 
• intelegerea cunostintelor 
• repetarea perseverenta a materialului pentru fixarea temeinica 
• cunoasterea rezultatelor si autoreglarea 

 
5. Imaginatia # proces de constructie a unor imagini sau idei noi, prin combinarea experientei anterioare 
                     # are rol deosebit in elaborarea de produse noi, originale  
Crearea de imagini noi are loc cu ajutorul unor procedee cum sunt: reorganizarea cunostintelor, combinarea si recombinarea lor, 

disocierea si fuzionarea in forme noi, metaforizarea, schematizarea etc. 
 
6. Atentia # prin intermediul ei se realizeaza orientarea selectiva si concentrarea proceselor psihice in scopul cunoasterii materialului 

de invatat, care este selectat si filtrat in functie de interese si motivatii 
                # eficienta invatarii depinde in mare masura de concentrarea si stabilitatea atentiei, de distributivitatea si flexibilitatea ei.  
Elevii nu pot avea o atentia concentrata mai mult de 15-20 de minute. De aceea trebuie evitata supraincarcarea cu material de invatat 

iar la unele lectii mai grele sunt necesare sarcini concrete de lucru, metode variate, materiale didactice si forme distractive. 
 
b. Factori biologici : varsta, starea sanatatii organismului, potentialul genetic, somnul, bioritmul intelectual etc. 
 
   Factori psihici : nivelul de inteligenta, aptitudinea scolara, aptitudini speciale, spiritul de observare etc. 
 
B. Conditii externe  
 
Includ  a. factori socio-organizationali 
            b. factori temporali 
            c. factori psihoergonomici 
De asemenea statusul profesorului este f. important. 

• Profesorul trebuie sa fie pregatit pentru activitatile didactice. Aceasta pregatire incepe cu alcatuirea planificarii 
materiei de predat (va preciza la fiecare capitol nr. de lectii, scopul, obiectivele operationale, strategiile didactice si 
instrumentele de evaluare a cunostintelor sau deprinderilor). Pe baza planificarii va elibera proiectele didactice tinand 
seama de prevederile programei scolare, de manual, de nivelul de cunostinte al elevilor 

• Dupa fiecare lectie profesorul trebuie sa se autoanalizeze (cat a reusit sa transmita, daca elevii au inteles, cum ar 
trebui sa procedeze la lectiile urmatoare) 

• Dupa fiecare capitol este bine sa testeze elevii pentru a se convinge sa si-au insusit cunostintele pentru a trece la 
capitolul urmator 
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• Organizarea activitatii de invatare trebuie sa inceapa o data cu fiecare lectie. In acest scop, dupa ce a realizat 
predarea unui obiectiv operational, profesorul va face fixarea cunostintelor (chestionare orala, aplicatii practice, rezolvari 
de exercitii sau probleme) apoi va trece la  obiectivul urmator, iar in final va face o fixare generala, dupa care va urma 
tema pentru acasa.La anumite lectii va elabora fise de lucru, va organiza invatarea in grup, activitati independente  
a. Factorii socio-organizationali se refera la modalitatile de organizare a procesului invatarii de catre scola, 

profesor, familie, mass-media 
Scoala: 

• functionalitatea spatiilor scolare si diversificarea lor in functie de situatiile de invatare, schimbarea locurilor de 
invatare (cabinete, laboratoare, Sali de clasa) 

• atmosfera de munca din scoala si din clasa de elevi 
• orarul scolii  
• materialul didactic, tehnicile audiovizuale 
• dotarea laboratoarelor si mobilierul 

Profesorul: 
• trebuie sa organizeze invatarea a. i. sa-i creeze fiecarui elev conditii sa invete, in raport cu posibilitatile lui, cu 

ritmul sau de munca intelectuala 
• materialul prezentat trebuie sa fie accesibil, adecvat nivelului de gandire si de cunostinte al elevului, sa fie 

structurat logic si prezentat in mod gradat: de la simplu la complex, de la usor la greu, de la cunoscut la necunoscut 
• precizarea obiectivelor la fiecare lectie  si cunoasterea lor de catre elevi 
• relevarea ideilor de viata 
• integrarea noilor cunostinte in cele anterioare 
• crearea unei motivatii optime a invatarii 
• folosirea metodelor activ-participative, a unor intrebari-problema , a dezbaterilor, confruntari de idei 
• aplicarea si transferul cunostintelor  
• informarea elevilor asupra rezultatelor invatarii 

 
b. Factorii temporali 

• invatarea esalonata in timp e mai eficienta decat invatarea comasata 
• pauzele lungi sunt favorabile invatarii unui material dificil ( se recomanda la inceput pauze scurte/apoi din ce in 

ce mai lungi) 
• dupa o invatare intensa e recomandata o stare de inactivitate , odihna activa sau somn 

 
c. Factorii psihoergonomici – decurg din relatia om-masina , intrucat scoala moderna utilizeaza pe scara tot mai larga tehnici 

audio-vizuale, calculatoare, masini de instruire si evaluare a rezultatelor, aparate, instrumente si utilaje 
• ofera un potential de informare , motivare si formare a elevilor, sprijinindu-i. 

 
Pe langa acesti factori mai exista o serie de factori: 
- factori stresanti 
- factori fizici  (zgomote puternice, aer poluat) 
- factori fiziologici  (starea sanatatii, subnutritia) 
- factori psihosociali (supraincarcarea, relatii tensionale) 
care scad eficienta invatarii si  randamentul scolar  
 
TIPURI (STILURI) DE INVATARE 
 

Elevii preferă să înveŃe în diferite moduri: unora le place să studieze singuri, să acŃioneze în grup, altora să stea linişti Ńi deoparte 
şi să-i observe pe alŃii. Al Ńii preferă să facă câte puŃin din fiecare. MulŃi oameni învaŃă în moduri diferite faŃă de ceilalŃi în funcŃie de clasă 
socială, educaŃie, vârstă, naŃionalitate, rasă,cultură, religie. 

Stilul de învăŃare se referă la „simpla preferin Ńă pentru metoda prin care învăŃăm şi ne aducem aminte ceea ce am învăŃat” ; se 
refera la faptul că indivizii procesează informaŃiile în diferite moduri , care implică latura cognitivă, elemente afectiv-emoŃionale, 
psihomotorii şi anumite caracteristici ale situaŃiilor de învăŃare. 

Fiecare dintre noi are o capacitate de a învăŃa în diferite moduri. Pentru a determina ce stil de învăŃare avem, trebuie observam modul 
in care invăŃăm ceva nou.  

Specialiştii subliniază rolul deosebit pe care îl joacă cadrele didactice, contribuŃia acestora „în meseria de a-i învăŃa pe elevi cum să 
înveŃe” adaptată nevoilor, intereselor, calităŃilor personale, aspiraŃiilor, stilului de învăŃare identificat. 

Invatarea şcolară este marcată de diferente individuale, de stiluri diferite în care elevii invată. Există o mare varietate de astfel de 
stiluri. Elevi diferiti invată în moduri diferite. Fiecare are modul lui preferat de a invăta; fiecare parcurge o situatie de invătare în maniera 
sa personală; fiecare reactionează în felul lui în fata unei sarcini de invătare; fiecare se angajează in chip personal în solutionarea 
problemei; fiecare are sensibilitatea lui la anumite lucruri şi ritmul propriu de invătare; fiecare îşi elaborează un stil de a gândi, de a 
memoriza etc. Elevi diferiti se folosesc de stiluri diferite. In activitatea lor de invătare independentă, ca şi în activitatea din clasă, ei 
folosesc pe cont propriu asemenea stiluri. De exemplu, unii elevi invată mai bine un continut extrem de structurat, de secvential, altii, 
dimpotrivă, principii generale; unii pot invăta cantităti mari de detalii, chiar de mare finete, in timp ce altii - aspectele globale, de sinteză 
etc. 

Recunoasterea si inŃelegerea acestor diferente în stilurile de invătare personale necesita, acceptarea si utilizarea unei mari varietati de 
metode, procedee, materiale didactice de prezentare a continuturilor noi. 
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Există mai multe stiluri de învăŃare 
După analizatorul implicat sunt 3 stiluri de învăŃare de bază:  
1.vizual - puncte tari: 

• Îşi amintesc ceea ce scriu şi citesc 
• Le plac prezentările şi proiectele vizuale 
• Îşi pot aminti foarte bine diagrame, titluri de capitole şi hărŃi 
• ÎnŃeleg cel mai bine informaŃiile atunci când le văd 

 
2.auditiv: punctele tari: 

• Îşi amintesc ceea ce aud şi ceea ce se spune 
• Le plac discuŃiile din clasă şi cele în grupuri mici 
• Îşi pot aminti foarte bine instrucŃiunile, sarcinile verbale/orale 
• ÎnŃeleg cel mai bine informaŃiile când le aud 

 
 

 
3. tactil-kinestezic: punctele tari: 

• Îşi amintesc ceea ce fac şi experienŃele personale la care au participat cu mâinile şi întreg corpul (mişcări şi 
atingeri) 

• Le place folosirea instrumentelor sau preferă lecŃiile în care sunt implicaŃi activi/participarea la activităŃi 
practice 

• Îşi pot aminti foarte bine lucrurile pe care le-au făcut o dată, le-au exersat şi le-au aplicat în practică (memorie 
motrică) 

• Au o bună coordonare motorie 
 

După eficienŃă, învăŃarea poate fi: 
1.receptiv-reproductivă 
2.inteligibilă  
3.creativă  
 
După modul de organizare a materialului de invăŃat, distingem: 

1. învăŃare programată 
2.  euristică,  
3. algoritmică,  
4. prin modelare  
5. rezolvare de probleme, 
6.  prin descoperire inductivă, deductivă analogică şi pe secvenŃe operaŃionale 

 
După operaŃiile şi mecanismele gândirii implicate în învăŃare, deosebim: 

1. învăŃare prin observare,  
2. imitare,  
3. prin condiŃionare reflexă,  
4. condiŃionare operantă,  
5. prin descriminare,  
6. asociere verbală,  
7. prin identificare 

 
 

În funcŃie de conŃinutul învăŃării , adică de ceea ce se învaŃă, deosebim:  
1. învăŃarea senzorio-motorie (învăŃarea deprinderilor),  
2. învăŃarea cognitivă (învăŃarea noŃiunilor), 
3.  învăŃarea afectivă (învăŃarea convingerilor, sentimentelor, atitudinilor) 
4.  învăŃarea conduitei moral-civice. 

 
Forme de invăŃare 
 
           1.ÎnvăŃarea spontană 
           2.Invatarea neorganizată din cadrul familiei sau al profesiunilor 
           3. InvăŃarea scolară - are un caracter sistematic, organizat  
                                           - este dirijată de către profesor  
                                           - se realizează cu ajutorul unor metode şi tehnici eficiente de învăŃare respectând principiile didactice  
                                           - este supusă feed-back-ului, pe baza verificării şi evaluării permanente a rezultatelor obŃinute de elevi, fiind 

ameliorată prin corectarea greşelilor. 
4.ÎnvăŃarea socială constă în insuşirea experienŃei social-istorice de către tânăra generaŃie, în scopul formării comportamentului 

social.  
Există de fapt, două forme mari de învăŃare în care se încadrează toate tipurile analizate mai sus: spontană şi sistematică. 
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In concluzie, nu se fac aprecieri daca un stil de invatare este mai bun decat altul. Principalul este ca fiecare elev tinde sa-si formeze, cu 

timpul, un stil propriu de invatare, si pe care, practicându-1 sistematic, se va gasi intr-o situatie confortabila. 
Profesorul trebuie sa evalueze corect diferite stiluri de invatare si sa elaboreze lectii care sa se adreseze acestor stiluri; sa permita 

fiecarui copil sa invete folosind stilul sau specific. 
 

 
 

TEMA 10 – PREDAREA  
 

CONCEPT 
Prin predare se intelege transmitere de cunostinte si formare de tehnici de "munca”.  
 
Predarea  reprezinta actiunea  complexa a cadrului didactic, care presupune: 

• prezentarea unui material concret si/sau verbal: date, informatii,evenimente, modele materiale, modele ideale etc.; 
• organizarea si conducerea unor activitati in care sa se valorifice materialul concret si verbal oferit;  
• acordarea de sprijin elevilor pentru a putea observa, analiza, compara, aplica, sintetiza, abstractiza si reflecta; 
• extragerea esentialului (impreuna cu elevii) si fixarea lui in notiuni, concepte; judecati, rationamente; 
• operationalizarea cunostintelor elevilor, prin conceperea si rezolvarea de exercitii si probleme, de sarcini si instruire 

teoretice si practice, prin organizarea activitatilor de munca independenta. 
 
Predarea – activitate de organizare si conducere a situatiilor de invatare, realizandu-se prin: 
        # precizarea obiectivelor-cadru 
        # precizarea obiectivelor de referinta 
        # precizarea continuturilor 
        #precizarea strategiilor 
        # precizarea metodelor de invatare 
 

Procesul de predare se bazeaza pe comunicarea didactică. Prin comunicarea didactică se realizează interacŃiunea profesor-elev, 
precum şi anumite tipuri de rela Ńii  care influenŃează procesul de predare:                                                        *relatii de schimb informaŃii 

* relatii de influenŃare reciprocă 
*relaŃii de cooperare 
*relaŃii de preferinŃă sau respingere a emiŃătorului de mesaj didactic. 
 Ca formă de comunicare didactică, predarea constă într-un sistem de operaŃii de selectare, ordonare şi adecvare la nivelul de 

gândire al elevilor, a unui conŃinut informa Ńional şi de transmitere a lui, folosind anumite strategii didactice, în scopul realizării cu 
eficienŃă maximă a obiectivelor pedagogice. 

În scoala contemporană, centrată pe elev, predarea este în strânsă interacŃiune cu învăŃarea şi evaluarea, constituind un proces unitar. 
Scopul predării este obŃinerea de rezultate, de schimbări comportamentale, care se realizează prin invăŃare, rezultatele depinzând şi de 

modul cum s-a desfăşurat evaluarea. Prin diferitele tipuri de feed-back are loc reglarea şi autoreglarea procesului de predare. 
 
STILURI DE PREDARE 
 
Stilul de predare se refera la : 
- originalitatea in activitatea didactica 
- la felul in care sunt alese si utilizate strategiile de catre profesor 
- capacitatea de a imbogati practica scolara introducand variatie, activitati mai vii, mai nuantate in clasa 
- capacitatea de a induce comportamente variate de invatare cvontribuind la modelarea stilurilor de munca  
Stilul de predare devine o necesitate în susŃinerea unei prestaŃii didactice de calitate şi eficienta. Este de fapt abilitatea profesorului de a 

se comporta utilizând diferite stiluri educationale în vederea atingerii obiectivelor. 
 
 
Se disting un număr de 10 stiluri didactice : 
 

1.  Stilul de comandă sau directiv 
                  - bazat pe autoritatea profesorului - comanda succesiunea activitătilor 
                  - sau activitătile sunt impuse, în totalitate, prin intermediul programării (a programelor-nucleu) 
 

2. Stilul practic  - bazat pe o explicatie precisă, apoi pe o executie prin imitatie din partea subiectului 
 

3. Stilul de reciprocitate - bazat pe evaluarea reciproca, după criterii pregătite de profesor (ca în cazul activitătii în echipă, 
a invatării în perechi) 

 
4. Stilul de autocontrol - cu accent pe autonomia subiectului şi capacitătile sale de autoevaluare 
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5. Stilul de incluziune - de includere a elevului în îndeplinirea unor sarcini de niveluri diferite, el fiind acela care decide la 
ce nivel se poate implica 

 
6. Stilul centrat pe descoperirea dirijată 

 
7. Stilul centrat pe descoperirea convergentă - menit să conduca la descoperirea solutiei unei probleme, la formularea 

unei concluzii prin rationament si gândire critică 
 

8. Stilul centrat pe activitate divergentă - ce conduce gândirea pe traiectorii necunoscute, neobişnuite, spre solutii inedite, 
spre creativitate 

 
9. Stilul bazat pe proiectarea programului individual (personal) 

 
10. Stilul initiat de cel care invată - acesta având posibilitatea sa initieze experienŃe proprii, sa le proiecteze, să le exceute şi 

să le evalueze         
 

 
TEMA 11 – STRATEGII DIDACTICE 

 
 

Strategia didactica = sistem complex si coerent de mijloace, metode, materiale si alte resurse 
                                  educationale care vizeaza atingerea unor obiective. 
                              - ocupa un loc central în cadrul activitatii didactice, deoarece proiectarea si organizarea lectiei se realizeaza în 

functie de decizia strategica a profesorului. 
                              - este conceputa ca un  scenariu didactic complex, în care sunt implicati actorii predarii - învatarii, conditiile 

realizarii, obiectivele   si metodele vizate. 
                              -  prefigureaza traseul metodic cel mai potrivit, cel mai logic si mai eficient pentru abordarea unei situatii concrete 

de predare si învatare( astfel se pot preveni erorile, riscurile si evenimentele nedorite din activitatea didactica). 
 
Componente ale strategiei didactice: 

• sistemul formelor de organizare si desfasurare a activitatii educationale, 
• sistemul metodologic respectiv sistemul metodelor  si procedeelor didactice, 
• sistemul mijloacelor de învatamânt, respectiv a resurselor utilizate, 
• sistemul obiectivelor operationale. 

 
Caracteristici ale strategiei didactice: 

• implica pe cel care învata în situatii specifice de învatare; 
• rationalizeaza si aduce continutul instruirii la nivelul/dupa particularitatile psihoindividuale 
• creeaza premise pentru manifestarea optima a interactiunilor dintre celelalte componente ale procesului de 

instruire  
• presupune combinarea contextuala, originala, unica, uneori, a elementelor procesului instructiv-educativ. 

Tipuri de strategii  didactice: 
 

1. strategii inductive, al caror demers didactic este de la particular la general; 
2. strategii deductive( invers faŃă de cele inductive) : general -> particular,legi sau 

 principii-> concretizarea lor în exemple; 
3. strategii analogice - predarea şi învăŃarea se desfăşoară cu ajutorul modelelor; 

       4. strategii transductive cum sunt explicaŃiile prin metafore; 
                   5. strategii mixte: inductiv-deductive şi deductiv-inductive; 
       6. strategii algoritmice: explicativ-demonstrative, intuitive, expozitive, imitative, programate şi algoritmice propriu-zise; 
       7. strategii euristice  - de elaborare a cunoştinŃelor prin efort propriu de gândire, folosind problematizarea, descoperirea, 

modelarea, formularea de ipoteze, dialogul euristic, experimentul de investigare, asaltul de idei, având ca efect stimularea creativităŃii.  
 
Strategiile didactice sunt realizate cu ajutorul metodelor de predare şi învăŃare( informative şi activ-participative, de studiu 

individual, de verificare si evaluare). Strategia nu se confunda cu metoda sau cu metodologia didactica. Metoda vizeaza o activitate de 
predare-învatare-evaluare. Strategia vizeaza procesul de instruire în ansamblu si nu o secventa de instruire . 

 
 
METODE DE INVATAMANT 
 
= acele cai prin care elevii ajung, in procesul de invatamant, sub coordonarea educatorilor, la dobandirea de cunostinte, 

deprinderi, la dezvoltarea capacitatilor intelectuale si la valorificarea aptitudinilor specifice.  
Metoda - un plan de actiune, o succesiune de operatii realizate in vederea atingerii unui scop 
              - un instrument de lucru in activitatea de cunoastere si de formare a abilitatilor 
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              - este o tehnica de care profesorul si elevii se folosesc pentru efectuarea actiunii de predare-invatare; ea asigura realizarea in 
practica a unei activitati proiectate mintal, conform unei strategii didactice. 

 
 
Functii  ale metodelor de invatamant: 

• cognitiva - de dirijare a cunoasterii in scopul insusirii unor cunostinte;  
• normativa - aspecte metodologice, respectiv, modul cum sa predea profesorul si cum sa invete elevul; 
• motivationala - de stimulare a interesului cognitiv, de sustinere a procesului de invatare; 
• formativ-educativ-compensatorie- de exersare, antrenare si dezvoltare a proceselor psihice. 

 
Caracteristici ale metodelor didactice: 
1. sunt demersuri teoretico-actionale executive   de predare- învatare care asigura derularea  si finalizarea eficienta a procesului 

instructiv- educativ 
2. sunt in acelasi timp demersuri investigative (de cunoastere stiintifica), de documentare si experimental-aplicative contribuind la 

dezvoltarea teoriei si practicii pedagogice 
3. cuprind si dinamizeaza elemente pedagogice teoretice   
4. se  elaboreaza  si implementeaza corelat  cu:  
                                    #gradul si profilul învatamântului 
                                    # cu specificul disciplinei de învatamânt 
                                    # cu natura  si specificul activitatilor didactice  
                                    #cu nivelul de pregatire al celor care învata 
5. se elaboreaza  si se aplica în strânsa legatura cu celelalte componente ale procesului de învatamânt 
6. se elaboreaza  si se aplica în functie de particularitatile de vârsta si individuale ale agentilor actului pedagogic; 
7. contribuie la realizarea obiectivelor didactice 
8. au  caracter dinamic (elimina "uzurile morale" si adopta noul, sunt deschise perfectionarilor) 
9. contribuie la realizarea eficienta a predarii-învatarii(unele servesc în mai mare masura  muncii profesorului , în  predare; altele 

servesc mai ales   elevului, învatarii) 
10. sunt eficiente daca profesorul le combina si foloseste adecvat si creator. 
 
Clasificari  ale metodelor de invatamant:     
 
1. din punct de vedere istoric: 
a) met. clasice sau traditionale - expunerea 
                                                 -  conversatia 
                                                 - exercitiul 
                                                 - demonstratia 
b) met. de data mai recenta sau moderne - problematizarea 
                                                                 -  expunerea insotita de mijloace tehnice 
                                                                 -  modelarea 
                                                                 -  algoritmizarea 
                                                                 - instruirea programata 
 
2. in functie de modalitatea principala de prezenlare a cunostintelor:  
a) met. verbale - bazate pe cuvantul scris sau rostit;  
b) met. intuitive - bazate pe observarea directa, concret-senzoriala a obiectelor si fenomenelor realitatii sau a substitutelor acestora;  
sau:  
a) met. de comunicarc orala:  
              - metode expozitive - povestirea  
                                               - expunerea 
                                               -  prelegerea 
                                               -  explicatia 
                                               - descrierea 
              - metode interogative - conversatia euristica; 
              - metode care presupun discutii si dezbateri – problematizarea 
                                                                                    - brainstorming-ul;  
b) met. bazate pe contactul cu realitatea- demonstratia, modelarea, experimentul 
3. dupa gradul de angajare a elevilor la lectie: 
a) met. expozitive sau pasive-pun accent pe memoria reproductiva si ascultarea pasiva; 
b) met. activ-participative - favorizeaza activitatea de explorare personala si interactiunea cu ceilalti colegi 
 
4.  dupa forma de organizare a muncii: 
a) met. individuale - adresate fiecarui elev in parte ; 
b) met. de predare-invatare in grupuri de elevi (omogene sau eterogene);  
c) met. frontale - aplicate in activitatile cu intregul efectiv al clasei;  
d) metode combinate - alternari/imbinari intre variantele de mai sus  
 
5. dupa functia didactica principala:  
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a) metode de predare si comunicare; 
b) metode de fixare si consolidare; 
c) metode de verificare si apreciere a rezultatelor activitatii scolare 
 
6. in functie de axa invatare -> prin receptare (invatare mecanica) – prin invatare prin descoperire (invatare constienta): 
a) metode bazate pe invatarea prin receptare – expunerea 
                                                                       - demonstratia cu caracter expozitiv 
 b) metode care apartin preponderent descoperirii dirijate: 
- conversatia euristica 
-  observatia dirijata  
- instruirea programata 
-  studiul de caz etc. 
 c) metode de descoperire propriu-zisa - observarea independenta 
                                                             - exercitiul euristic  
                                                             - rezolvarea de probleme 
                                                             -  brainstorming-ul etc. 
 
 
Principalele metode de invatamant: 
 
1. Expunerea didactica 
2. Conversatia didactica 
    2.1. Conversatia euristica 
     2.2. Conversatia examinatoare (catehetica)  
     2.3. Conversatia in actualitate  
3. Metoda demonstratiei 
      3.1. Demonstratia cu obiecte  
      3.2. Demonstratia cu actiuni 
      3.3. Demonstratia cu substitute  
      3.4. Demonstratia combinata 
      3.5. Demonstratia cu mijloace tehnice  
4. Metoda observarii 
5. Lucrul cu manualul 
6. Metoda exercitiului 
7. Algoritmizarea 
8. Modelarea didactica  
9. Problematizarea 
10. Instruirea programata 
11. Studiul de caz 
12. Metodele de simulare 
13. Invatarea prin descoperire  
 
 
 
1.Expunerea didactica 
 
#consta din prezentarea verbala monologata a unui volum de informatie, de catre educator catre educati, in concordanta cu 

prevederile programei si cu cerintele didactice ale comunicarii  
#metoda de predare traditionala, verbala, expozitiva 
#poate imbraca mai multe variante(in functie de varsta elevilor si de experienta lor de viata):   
                        -povestirea - prezentarea informatiei sub forma descriptiva sau narativa, respectand ordonarea in timp sau in spatiu a 

obiectelor, fenomenelor, evenimentelor. 
                        -explicatia - forma de expunere in care predomina argumentarea rationala, facandu-si loc deja problemele de lamurit, 

teoremele, regulile, legile stiintifice. 
                        -prelegerea scolara - forma de expunere in cadrul careia informatia este prezentata ca o succesiune de idei, teorii, 

interpretari de fapte separate, in scopul unificarii lor intr-un tot. 
#are un rol important deoarece pe de o parte, scurteaza timpul insusirii de catre elevi a culturii multimilenare a omenirii, ceea ce prin 

metode bazate pe descoperire ar fi mult mai dificil; pe de alta parte, ea constituie o ocazie permanenta pentru educator de a oferi educatului 
un model de ordonare, inchegare, argumentare, sistematizare a informatiei din diverse domenii. 

#trebuie sa respecte un minimum de cerinte: 
                 - continuturile prezentate - autentice si convingatoare, ceea ce implica pregatirea anticipata temeinica a expunerii. 
                 - sa fie respectate limitele si obiectivele programei: nici prezentarea simplista a continuturilor, nici incarcarea excesiva cu 

elemente care nu au legatura cu lectia, nu sunt procedee normale. 
                 -  volumul de informatie sa fie rezonabil, in raport cu varsta si cu experienta de invatare a copiilor. 
                 - stringenta logica si succesiune logica : expunerea sa aiba o idee centrala, din care decurg cateva idei principale; la randul 

lor, acestea trebuie sa fie explicate si sustinute prin idei de amanunt si exemple, respectiv ideile sa decurga unele din altele. 
                 - exemplele ilustrative sa fie doar in cantitate suficienta 
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                 - in cazul povestirii,o cerinta aparte - caracterul plastic, emotional, sugestiv al expunerii, aceasta fiind sprijinita chiar pe 
elemente dramatice, mimica, gestica. 

                - exprimarea : limbaj si stilul adecvat nivelului auditoriului ; claritate logica si corectitudine gramaticala. 
                - mentinerea unui ritm optim (aproximativ 60-70 cuvinte pe minut) 
 
 
2. Conversatia didactica 
 
 #consta in valorificarea didactica a intrebarilor si raspunsurilor (metoda verbala, ca si expunerea, dar mai activa decat aceasta)  
A. Conversafia euristica 
#conceputa astfel incat sa conduca la “descoperirea" a ceva nou pentru elev. 
#consta in serii legate de intrebari si raspunsuri, la finele carora sa rezulte, ca o concluzie, adevarul sau noutatea pentru elevul antrenat 

in procesul invatarii. 
#intrebarile si raspunsurile se incheaga in serii compacte, fiecare noua intrebare avandu-si germenele sau punctul de plecare in 

raspunsul anterior 
#conditionata de experienta de cunoastere de pana atunci a elevului, care sa-i permita sa dea raspuns la intrebarile ce i se pun 
B. Conversatia examinatoare (catehetica) 
#are ca functie principala constatarea nivelului la care se afla cunostintele elevului la un moment dat. 
#se deosebeste de cea euristica - nu mai este obligatorie constituirea in sisteme sau serii ale intrebarilor si raspunsurilor(fiecare 

intrebare impreuna cu raspunsul sau alcatuiesc un microunivers de sine-statator in raport cu celelalte intrebari si raspunsuri). 
#trebuie sa tina cont de cateva cerinte privind calitatile intrebarilor, pe de o parte, si ale raspunsurilor, pe de alta. 
               Calitatile ale intrebarilor: 
 a) sa fie formulate corect, atat sub aspect gramatical, cat si logic;  
b) sa fie precise;  
c) intrebarea sa aiba concizie convenabila si sa se refere la un continut limitat.  
d) intrebarile sa fie de o varietate suficienta: *intrebari care pretind date, nume, definitii; 
                                                                        * intrebari care pretind explicatii; 
                                                                         *intrebari care exprima situatii problematice  
e) intrebarea sa fie asociata de fiecare data cu timpul de gandire pe care il necesita, in functie de dificultatea ei. 
f) pe timpul formularii raspunsului, nu se intervine decat in cazul cand elevul comite ,,din start" confuzii grosolane. 
 g) nu sunt profitabile si nici indicate intrebarile care cer raspunsuri mono-silabice si nici cele care cuprind sugerarea raspunsului 
 h) mai intai se formuleaza intrebarea si se adreseaza intregii clase, iar numai dupa expirarea timpului aproximativ de gandire este 

numit cel care trebuie sa raspunda.  
i) nu sunt indicate intrebarile voit eronate  
                  Calitatile raspunsului: 
 a) sa aiba intotdeauna corectitudinea gramaticala si logica necesara, indiferent de materia scolara in cadrul careia se formuleaza. 
 b) raspunsul sa acopere intreaga sfera a intrebarii.  
c) raspunsul sa vizeze cu precizie continutul esential al intrebarii, avand in acelasi timp concizia cea mai convenabila. 
 d) pentru clasele mici - raspunsul sa fie prezentat intr-o propozitie sau fraza incheiata. 
 e) elevul sa fie indrumat sa evite formularile fragmentare, sacadate, eventual insotite de elemente care “paraziteaza" si uratesc 

vorbirea  
 
C. Conversatia in actualitate 
#cerinte pt. elevi: pot fi antrenati in dezbatere numai cand dispun:  
(a) de informatia implicata in problema 
(b) de metoda necesara investigarii in sfera dezbaterii 
(c) de capacitatea de a intelege punctele de vedere ale celorlalti.  
#cerinte pt. profesori : 
 (a) sa fi creat climatul socio-afectiv necesar, bazat cu prioritate pe coeziunea grupului;  
(b) sa organizeze grupul de dezbatere in numar rezonabil (15-20), pentru a da fiecaruia posibilitatea sa-si exprime parerea; 
(c) sa se ingrijeasca de cea mai buna dispunere in spatiu a grupului; 
(d)  sa evite pe cat posibil sa-si impuna propria parere, asumandu-si doar rolul de moderator; 
(e) sa se ingrijeasca de o repartizare aproximativa a timpului, pentru tratarea fiecarei probleme cuprinse in dezbatere. 
 
3. Metoda demonstratiei 
 
# metoda de predare - invatare, in cadrul careia mesajul de transmis catre elev se cuprinde intr-un obiect concret, o actiune 

concrete sau substitutele lor. 
# forme de demonstratie (in functie de mijlocul pe care se bazeaza fiecare): 
                   (a) demonstratia cu obiecte in stare naturala;  
                   (b) demonstratia cu actiuni;  
                   (c) demonstratia cu substitutele obiectelor, fenomenelor, actiunilor;  
                   (d) demonstratia de tip combinat;  
                   (e) demonstratia cu mijloace tehnice. 
 a. Demonstratia cu obiecte 
-sursa principala a informatiei elevului consta dintr-un obiect natural (roci, seminte, plante, substante chimice) pe cat este posibil 

incadrate in contextul lor de existenta (de pilda, plantele sau unele animale de laborator). 
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-avantaj -> imprima invatarii o nota deosebit de convingatoare 
b. Demonstratia cu actiuni 
- sursa cunoasterii pentru elev este o actiune pe care educatorul i-o arata, iar tinta de realizat este transformarea actiunii respective intr-

o deprindere 
- cerintele didactice de respectat: 
                      - asezarea, gruparea, instruirea prealabila a elevilor 
                      - o exersare prealabila suficienta a actiunii de catre instructor 
                    - demonstratia sa fie infaptuita efectiv, sa constea din actiune reala, iar nu din “mimare" sau simpla verbalizare.  
                    - sa se impleteasca in cat mai scurt timp cu exercitiul, adica actiunea sa fie preluata de catre elev 
                    - sa fie sprijinita pe explicatiile instructorului.  
c. Demonstratia cu substitute 
#are o extensie deosebit de mare (substitutele sau materialele confectionate sau preparate mai usor la indemana educatorului) 

1 planse 
2 harti din diferite domenii 
3 fotografii si tablouri 
4 materiale tridimensionale 

#avantajele utilizarii acestei metode:  
1. distanta in timp si spatiu nu permite, in multe cazuri,apelul direct la obiectele sau fenomenele concrete;  
2. alcatuirea prea complicata a obiectelor si fenomenelor din realitate - prin intermediul substitutelor, se poate simplifica, fie prin 

vizualizare, fie prin schematizare;  
3. imposibilitatea recurgerii la existente naturale 
4. substitutele pot sta la dispozitia invatamantului timp nelimitat 
5. efort financiar mai mic, in raport cu originalele 

d. Demonstratia combinata - demonstratia prin experiente  
                               - demonstratia prin desen didactic 
Demonstratia prin experiente - combinatia dintre demonstratia cu obiecte si cea cu actiuni. 

Demonatratia prin desen didactic - efectuarea desenului de catre educator in fata elevilor, acestia din urma desenand in paralel cu el( 
demonstratie ce combina actiunea cu substitutul) 

e. Demonstratia cu mijloace tehnice 
# se sprijina pe mijloacele tehnice: mijloace audio; mijloace video; mijloace audio-vizuale. 
# avantaje:  
1. redau cu mare fidelitate, atat in plan sonor, cat si vizual;  
2.  pot surprinde aspecte care pe alta cale ar fi imposibil sau cel putin foarte greu de redat; 
3.  gratie diferitelor tehnici de trucaj, pot separa, descompune si reda fenomene insesizabile pe alta cale;  
4.  permit reluarea rapida, ori de cate ori este nevoie, asadar evita consumul stanjenitor de timp;  
5. datorita ineditului pe care il contin si chiar aspectul lui estetic pe care il implica, ele sunt mai atractive pentru elevi si mai 

productive. 
# cerinte: - organizarea speciala a spatiului in care se fac demonstratiile de acest fel (perdele opace, pupitre etc.);  
                  - alegerea judicioasa a momentului utilizarii demonstratiilor de acest fel, pentru a nu ,,bruia" activitatea elevului;  
                 - pregatirea speciala a educatorului pentru utilizarea si pentru intretinerea in stare functionala a dispozitivelor, materialelor, 

aparaturii cuprinse in acest demers. 
 
4. Metoda observarii 
 
# consta in urmarirea sistematica de catre elev a obiectelor si fenomenelor ce constituie continutul invatarii, in scopul 

surprinderii insusirilor semnificative ale acestora. 
# metoda de invatare prin cercetare si descoperire 
# functie formativa 
# presupune parcurgerea catorva etape:-organizarea observarii 
                                                              -observarea propriu-zisa 
                                                              - prelucrarea datelor culese 
                                                              - valorificarea observarii 
 
5. Lucrul cu manualul 
 
# metoda de invatamant bazata pe citirea din manual si explicarea, in clasa, sub indrumarea stricta a educatorului. 
# are o desfasurare specifica, pornind de la lectura integrala, continuand cu analiza pe parti sau aspecte si incheind cu incercarea de 

redare a intregului si aplicatiile aferente. 
 
6. Metoda exercitiului 
# consta in executarea repetata si constienta a unei actiuni in vederea insusirii practice a unui model dat de actiune sau a 

imbunatatini unei performante  
# nu se limiteaza doar la formarea deprinderilor, vizeaza in acelasi timp consolidarea unor cunostinte 
# este compatibila cu orice continut de invatamant 
# exercitiile pot fi grupate in functie de cel putin doua criterii:  

a. dupa forma - exercitii orale 
                        -  exercitii scrise 
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                        -  exercitii practice 
b.  dupa scopul si complexitatea lor - exercitii de introducere intr-un model dat sau exercitii introductive ->elevilor li se explica pentru 

prima oara o activitate, pe care ei o aplica in paralel cu explicatiile profesorului  
                                                            - exercitii de insusire sau consolidare a modelului dat, denumite si exercitii de baza -> elevul reia 

in intregime si in chip repetat, actiunea ce i s-a explicat  
                                                            -  exercitii de legare a cunostintelor si deprinderilor mai vechi cu cele noi,  numite si exercitii 

paralele, avand scopul de a integra deprinderile in sisteme din ce in ce mai largi 
                                                           - exercitii de creatie sau euristice 
# cerinte : 
a. Elevul sa fie constient de scopul exercitiului si sa inteleaga bine modelul actiunii de invatat. 
b. Exercitiile sa aiba varietate suficienta, altfel riscand sa formam numai partial deprinderea propusa ca scop. 
c. Exercitiile sa respecte o anumita gradatie de dificultate in aplicarea lor. Deprinderile mai complicate se formeaza prin integrarea 

succesiva a unor deprinderi mai simple . 
d. Exercitiile sa aiba, continuitate in timp, altfel putand sa apara lacune, care impiedica elevul sa-si formeze in mod normal 

deprinderile vizate. 
e. Exercitiile sa aiba ritm optim si durata optima.  
f. Exersarea sa fie permanenta insotita de corectura  si de autocorectura 
 
7. Algoritmizarea 
 
# metoda de predare-invatare constand din utilizarea si valorificarea algoritmilor. 
# algoritmizarea inseamna gasirea de catre profesor a inlantuirii necesare a operatiilor fiecarei activitati de invatat 
# elevul isi insuseste, pe calea algoritmizarii, cunostintele sau tehnicile de lucru, prin simpla parcurgere a unei cai deja stabilite, pe 

cand in cadrul invatarii de tip euristic insusirea are loc pe baza propriilor cautari. 
 
8. Modelarea didactica 
 
# metodei de predare-invatare in cadrul careia mesajul ce urmeaza transmis este cuprins intr-un model(modelul reprezinta o 

reproducere simplificata a unui original, in asa fel incat sa fie pus in evidenta elementul care intereseaza) 
# poate fi realizata prin mai multe procedee: 

• marire sau reducere la scara a unor reproduceri similare (machete, mulaje) 
• concretizare (redarea figurativa a unor cifre sau grupuri de cifre) 
• abstractizare (redarea prin anumite formule numerice sau literale a unor serii intregi de obiecte, procese, 

actiuni) 
• analogie (imaginarea unui obiect nou sau aparat, a caror functionare sa fie conceputa prin comparatie cu 

structura sau utilizarea altui obiect sau aparat existent, asemanator). 
  # utilizarea modelului implica activizarea elevului 
 
9. Problematizarea 
 
# denumita si predare prin rezolvare de probleme sau, mai precis, predare prin rezolvare productiva de probleme. 
# o metoda didactica ce consta din punerea in fata elevului a unor dificultati create in mod deliberat in depasirea carora, prin 

efort propriu. elevul invata ceva nou. 
# tipuri de situatii problematice : 
a) cand exista un dezacord intre vechile cunostinte ale elevului si cerintele impuse de rezolvarea unei noi situatii; 
 b) cand elevul trebuie sa aleaga dintr-un lant sau sistem de cunostinte, chiar incomplete, numai pe cele necesare in rezolvarea unei 

situatii date, urmand sa completeze datele necunoscute; 
 c) cand elevul este pus in fata unei contradictii intre modul de rezolvare posibil din punct de vedere teoretic si dificultatea de aplicare 

a lui in practica;  
d) cand elevul este solicitat sa sesizeze dinamica miscarii chiar intr-o schema aparent statica 
e) cand elevului i se cere sa aplice, in conditii noi, cunostintele anterior asimilate. 
# favorizeaza aspectul formativ al invatamantului (elevul participa efectiv si sustinut si isi dezvolta interesele de cunoastere) 
# cerinte : 

• existenta unui fond aperceptiv suficient al elevului ;  
• dozarea dificultatilor intr-o anumita gradatie;  
• alegerea celui mai potrivit moment de plasare a problemei in lectie;  
• existenta unui interes real pentru rezolvarea problemei;  
• asigurarea unei relative omogenitati a clasei, la nivelul superior; 
• un efectiv nu prea mare in fiecare clasa de elevi;  
• evitarea supraincarcarii programelor scolare. 

 
10. Instruirea programata 
 
# este o metoda multifunctionala, cuprinzand o inlantuire de algoritmi , dar si de probleme de rezolvat, prezentate preponderent in 

forma verbala, dar si cu includerea unor aspecte intuitive.  
# Principiile  instruirii programate: 
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1.Principiul pasilor mici - materia se imparte in fragmente, pana la nivelul de intelegere al copiilor. 
(marimea acestor pasi poate sa difere in functie de nivelul la care s-ar afla cei care invata). 
2. Principiul raspunsului efectiv - potrivit lui, pentru a se putea merge mai departe, nu sunt ingaduite golurile de raspuns sau 

,,sariturile".(de regula fiecare raspuns se sprijina pe rezolvarea altora anterioare lui) 
3. Principiul confirmarii imediate - dupa fiecare raspuns formulat, elevul sa-l confrunte cu lista sau "cheia" raspunsurilor exacte. 

(Aceasta confirmare informeaza elevul daca poate sau nu sa continue cu secventa urmatoare) 
4. Principiul ritmului individual - fiecarui elev i se poate pune la dispozitie programul de invatat, pe care il parcurge in functie de 

posibilitatile sale. 
# tipuri : -programarea ramificata 
               - programarea combinata 
# mijloacele utilizate in instruirea programata : fisele programate 
                                                                          -manualele programate 
                                                                          - masinile de invatat (calculatoarele- pe langa afisarea programelor pe ecran, realizeaza 

si conducerea invatarii) 
#avantaje: 

• posibilitatea sporita de intelegere, prin divizare, a materiei 
• inlaturarea inconvententelor de ritm al invatarii, data fiind individualizarea 
• capatarea treptata a independentei de catre elev, de unde atenuarea macar partiala a efectului lipsei de cadre 

didactice, sau lipsei asistentei didactice in familia elevului 
• economia de timp. 

 
11. Studiul de caz 
 
# metoda ce consta din confruntarea elevului cu o situatie reala de viata, prin a carei observare, intelegere, interpretare, 

urmeaza sa realizeze un progres in cunoastere 
# etape ale studiului de caz: 
a) alegerea cazului si conturarea principalelor elemente semnificative;  
b) lansarea cazului, care poate avea loc in mai multe forme, intre care lansarea ca o situatie problematica; 
 c) procurarea informatiei in legatura cu cazul;  
d) sistematizarea materialului, prin recurgerea la diverse metode, intre care cele statistice; 
 e) dezbatere asupra informatiei culese, care poate avea loc prin diverse metode  
 f) stabilirea concluziilor si valorificarea proprie: un referat, o comunicare, o suita de ipoteze de verificat in viitor, o hotarare de luat.  
# avantaje : 
a) situarea elevului chiar in mijlocul realitatii concrete=> intelegerea esentei adevarurilor si retinerea lor durabila, precum si aplicarea 

in contexte reale;  
b) caracterul prin excelenta activ al metodei - toti elevii se pot angaja in rezolvarea cazului;  
c) cultiva spiritul de responsabilitate in grup si capacitatea de initiativa; 
 d) favorizeaza socializarea elevului si capacitatea de colaborare. 
 
12. Metodele de simulare (jocul de rol) 
 
# metoda jocurilor este prezentata pe doua categorii: de o parte cea a jocurilor didactice sau educative,pe de alta parte categoria 

jocurilor simulative 
# jocurile educative au, intr-o masura si intr-o perioada, caracter imitativ empiric(sunt proprii varstei si educatiei prescolare). 
# jocurile simulative - au alt registru si alta semnificatie, ele fiind veritabile ocazii de antrenament, pentru indeplinirea unor roluri 

reale in viata (la varste scolare mai mari si se prezinta mai ales sub forma jocurilor de rol).  
# invatarea pe simulatoare -tot o metoda compozita - imbina mai multe dintre metodele anterior citate si prezentate 
# Jocul de rol - o metoda activa de predare-invatare, bazata pe simularea unor functii, relatii, activitati, fenomene, sisteme etc 
                          - urmareste formarea comportamentului uman pornind de la simularea unei situatii reale 
                          - avantaje: 
- activizeaza elevii din punct de vedere cognitiv, afectiv, actional, punadu-i in situatia de a interactiona; 
- prin dramatizare, asigura problematizarea, sporind gradul de intelegere si participare activa a cursantilor; 
- interactiunea participantilor asigura un autocontrol eficient al conduitelor si achizitiilor; 
- pune in evidenta modul corect sau incorect de comportare in anumite situatii; 
- este una din metodele eficiente de formare rapida si corecta a convingerilor, atitudinilor si comportamentelor. 
                         - dezavantaje sau dificultati legate de utilizarea metodei: 
- este o metoda greu de aplicat (presupune nu numai aptitudini pedagogice, ci si aptitudini regizorale si actoricesti la conducatorul 

jocului) 
- desi activitatea bazata pe jocul de rol dureaza relativ putin -aproximativ o ora - proiectarea si pregatirea sa cer timp si efort din partea 

cadrului didactic 
- exista riscul devalorizarii jocului de rol, ca rezultat al considerarii lui ca ceva pueril, facil de catre elevi; 
- este posibila aparitia blocajelor emotionale in preluarea si interpretarea rolurilor de catre unii elevi. 
 
 
# Etapele pregatirii si folosirii jocului de rol 
a.  Identificarea situatiei interumane care se preteaza la simulare prin jocul de rol - este foarte important ca situatia ce urmeaza a fi 

simulata sa fie relevanta obiectivului, comportamentelor de insusit de catre elevi in urma interpretarii rolurilor. 
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b.  Modelarea situatiei si proiectarea scenariului - situatia de simulat este supusa analizei sub aspectul statusurilor si categoriilor de 
interactiuni implicate. Din situatia reala sunt retinute pentru scenariu numai aspectele esentiale: status-urile si rolurile cele mai importante 
care servesc la constituirea unui model interactional. Urmeaza apoi sa se elaboreze scenariul propriu-zis, respectiv noua structura de status-
uri si roluri, care, fireste este mult simplificata fata de situatia reala. 

c.   Alegerea partenerilor si instruirea lor relativ la specificul si exigentele jocului de rol - este vorba de distribuirea rolurilor si 
familiarizarea participantilor cu sarcinile de realizat. Status-urile si rolurile sunt descrise amanuntit pentru fiecare participant in parte pe o 
fisa; distribuirea poate fi la alegere sau prestabilita de catre conducatorul activitati. 

d.    Invatarea individuala a rolului  de catre fiecare participant prin studierea fisei - este necesar ca participantii sa fie lasati 15-20 de 
minute sa-si interiorizeze rolul si sa-si conceapa modul propriu de interpretare. 

e.     Interpretarea rolurilor 
f.     Dezbaterea cu toti participantii a modului de interpretare si reluarea secventelor in care nu s-au obtinut comportamentele 

asteptate. La dezbatere participa si observatorii. Este necesar ca interpretilor sa li se dea prioritate pentru a comunica ceea ce au simtit . 
# Tipuri de jocuri de rol: 
a. Jocuri de rol cu un caracter mai general : - jocul de reprezentare a structurilor (de ex: organizarea unei intreprinderi sau institutii 

poate fi reprodusa  intr-o sala de dans, prin distributie spatiala corespunzatoare a mobilierului, a status-urilor si rolurilor de indeplinit) 
                                                                                          -  jocul de decizie (elevilor li se distribuie status-uri si roluri menite a simula 

structura unui organism de decizie, confruntarea cu o situatie decizionala importanta-elevii insisi sunt pusi in situatia de a lua decizii) 
                                                                                          - jocul de arbitraj - usureaza intelegerea si dezvoltarea capacitatilor de 

solutionare a problemelor conflictuale ce apar intre doua persoane, doua grupuri, doua unitati economice etc. 
                                                                                         - jocul de competitie (de obtinere a performantelor). Prin acest tip de joc se 

urmareste simularea obtinerii unor performante de invingere a unui adversar, real sau imaginat 
b. Jocuri de rol cu caracter mai specific: jocul de-a ghidul si vizitatorii 
                                                                 jocul de negociere 
 
13. Invatarea prin descoperire 
 
# se refera la o situatie in care materialul de invatat nu este prezentat intr-o forma finala celui ce invata (asa cum se petrece in 

invatarea prin receptare), ci reclama o anumita activitate mentala anterioara rezultatului final in structura cognitiva. 
 
 

MIJLOACE DE INVATAMANT 
 

Mijloace de invatamant  = ansamblul de obiecte, instrumente, produse, aparate, echipamente si sisteme tehnice care sustin si 
faciliteaza transmiterea unor cunostinte, formarea unor deprinderi, evaluarea unor achizitii si realizarea unor aplicatii in cadrul procesului 
instructiv-educativ. 

 
Mijloacele tehnice de instruire = ca ansamblu al mijloacelor de invatamant cu suport tehnic si care pretind respectarea unor norme 

tehnice de utilizare speciale, respectiv echipamentele tehnice-aparatele dispozitivele, masinile, utilajele, instalatiile utilizate in procesul 
didactic.  

 
 
 
Clasificarea mijloacelor tehnice de instruire (in functie de analizatorul solicitat precum si de caracterul sistemic sau dinamic al celor 

prezentate)  
 
- mijloacele  tehnice vizuale : retroproiectorul, harti, fise de lucru 
- mijloacele  tehnice auditive : radioul, casetofonul, etc 
- mijloacele  tehnice audio-vizuale : video-player, tv, calculatorul 
 
Scopuri didactice (pt folosirea acestor mijoace) 
 
- sensibilizarea elevilor in vederea desfasurarii activitatii didactice  
- sprijinirea perceperii noului de catre elevi  
- comunicarea, transmiterea, demonstrarea/ilustrarea noului  
- intelegerea noului de catre elevi  
- aplicarea si exersarea noilor cunostinte teoretice si practice 
- fixarea si consolidarea noilor cunostinte si competente        
- verificarea si evaluarea cunostintelor si abilitatilor elevilor. 
 
Caracteristici ale mijloacelor tehnice de instruire 
 
a. flexibilitatea sau adaptabilitatea -  se refera la posibilitatile de adaptare a acestora  la  necesitatile de moment              
b. generalitatea (reprezinta o proprietate asociata flexibilitatii) - se refera la posibilitatea de a codifica in diferite forme, informatiile 

mesajelor transmise spre receptorul uman 
c. paralelismul - se refera la posibilitatea utilizarii simultane a aceluiasi mijloc in mai multe scopuri sau de catre mai multi utilizatori, 

in aceeasi unitate de timp. 
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d. accesibilitatea - o proprietate a mijloacelor tehnice determinata de complexitatea lor si de usurinta cu care ele pot fi utilizate (cu cat 
un mijloc tehnic este mai complex, cu atat accesul utilizatorilor depinde in mai mare masura de programe speciale de instruire pentru 
cunoasterea si manuirea aparatelor).  

e. Siguranta si functionarea - este o caracteristica aflata in corelatie cu fiabilitatea si intretinerea si se refera la respectarea anumitor 
reguli si operatii la punerea in functiune, la utilizarca si la oprirea aparatelor. 

 
Functiile pedagogice ale mijloacelor de invatamant 
 

a. Functia de instruire 
b. Functia de motivare a invatarii si de orientare_a intereselor profesionale ale elevilor 
c. Functia demonstrative  
d. Functia formativa si estetica 
e. Functia de scolarizare substitutiva sau de realizare a invatamantului la/de la distanta 
f. Functia de evaluare a randamentului elevilor 

 
Mijloacele de invatamant pot fi grupate in doua mari categorii: 
 
a) mijloace de invatamant care cuprind mesajul didactic: 
- obiecte naturale, originale - animale vii sau conservate, ierbare, insectare, diorame, acvarii, materiale  
- suporturi figurative si grafice - harti, planse, albume, panouri; 
- mijloace simbolic-rationale - tabele cu formule sau simboluri, planse cu litere, cuvinte, scheme structurale sau functionale; 
- mijloace tehnice audiovizuale - diapozitive, filme, suporturi audio si/sau video;  
b) mijloace de invatamant care faciliteaza transmiterea mesajelor didactice : 
- instrumente, aparate si instalatii de laborator; 
- echipamente tehnice pentru ateliere; 
- instrumente muzicale si aparate sportive; 
- masini de instruit, calculatoare si echipamente computerizate; 
- jocuri didactice obiectuale, electrotehnice sau electronice; 
- simulatoare didactice, echipamente pentru laboratoare fonice; 

 
FORME DE ORGANIZARE A PROCESULUI DE INVATAMANT 

 
Moduri de organizare a activitatii didactice (în functie de maniera de desfasurare) 
 

a. activitati frontale 
b. activitati de grup  
c. activitati individuale . 

 
a. Activitatile frontale cuprind: lectia, seminarul, laboratorul, activitatile în cabinetele pe specialitati, vizita, excursia, spectacolul etc. 
Predarea frontala - se bazeaza pe principiul tratarii nediferentiate, al muncii egale cu toti elevii din aceeasi clasa. 
           - profesorul are rolul principal, organizează, conduce şi dirijează activitatea elevilor, este 

denumit magistral.  
            - predominanta este activitatea profesorului - bazată exclusiv pe expunere, pe transmitere de cunoştinŃe unei clase întregi de 

elevi => reduce invăŃarea la achiziŃionarea pasivă de cunoştinŃe şi limitează foarte mult activitatea colectivă propriu-zisa. 
              - elevii execută în acelaşi timp şi în acelaşi sistem, aceleaşi sarcini, dar fiecare lucreaza strict individual, fără a se stabili 

legaturi de interdependentă între ei. => comunicarea între colegi şi posibila invaŃare prin cooperare sunt reduse la maximum, ele având loc 
numai în afara predării, în pauze şi în timpul liber 

           - este totusi de preferat atunci când se intenŃioneaza expunerea unor noŃiuni fundamentale, sintetizarea unei informaŃii mai 
cuprinzătoare, efectuarea unor demonstraŃii, sensibilizarea şi câştigarea adeziunii pentru o idee, ori atunci când se caută modelarea unor 
opinii şi atitudini prin abordarea unor teme profund caracter emoŃional-educativ. 

 
b. Activitatile de grup dirijate cuprind: consultatii, meditatii, exercitii independente, vizita în grupuri mici, cercul de elevi, întâlniri cu 

specialisti (oameni de stiinta, scriitori), concursuri si dezbateri  scolare, sesiuni de comunicari si referate, reviste scolare. 
De tip tradiŃional rămâne şi predarea în grup, pe clase convenŃionale, cu un efectiv de aproximativ 30 de elevi. De asemenea poate fi 

folosita si organizarea pe grupe a activităŃii elevilor => profesorul îndrumă şi conduce activitatea unor subdiviziuni/microcolectivităŃi 
(denumite grupe) alcătuite din elevii unei clase şi care urmaresc anumite obiective educaŃionale, identice sau diferite de la o grupă la 
alta.Aceste grupe (3-8 elevi)  pot fi omogene -microcolectivităŃi formale, respectiv alcătuite după criterii bine stabilite în prealabil şi cu o 
structură precisă (de exemplu, elevi cu acelaşi nivel de pregatire la disciplina respectivă, cu aceleaşi nevoi educaŃionale, cu aceleaşi interese 
sau motivaŃii) sau neomogene/ eterogene – microcolectivităŃi informale, respectiv constituite prin  iniŃiative  spontane, individuale, după 
prerinŃele elevilor şi care au un coordonator 

Organizarea în binom (perechi) alcătuite fie de profesor, fie de elevi în mod aleatoriu, după anumite preferinŃe sau după criterii bine 
precizare. 

Organizarea combinată a activităŃii elevilor se referă la îmbinarea celor prezentate mai sus, in funcŃie de obiectivele operaŃionale 
urmărite şi curacteristicile concrete ale contextelor educaŃionale 

 
c. Activitatile individuale  cuprind studiul individual, efectuarea temelor pentru acasa, studiul în biblioteci, lectura suplimentara  si de 

completare, întocmirea de proiecte, referate, desene, scheme, alte lucrari scrise, comunicari  stiintifice, alte proiecte practice. 
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- pun accentul pe munca independentă, fară supraveghere directă şi consultantă din partea profesorului 
- există mai multe variante de organizare individuală a activităŃii alevilor: cu sarcini de instruire comune pentru toti elevii, cu teme 

diferenŃiate pe grupe de nivel, cu teme diferite pentru fiecare elev. In acest ultim caz, activitatea se numeşte individualizata sau 
personalizată, pentru că Ńine cont de particularităŃile fizice şi psihice ale fiecărui elev, de nivelul pregătirii sale, aptitudinile lui, de nevoile 
lui educaŃionale. 

- profesorul va organiza activitatile didactice astfel încât sa sporeasca sansele de reusita a atingerii obiectivelor propuse, adoptând o 
varietate de activitati la specificul si potentialul elevilor sai. 

 
 

INTERACTIUNEA OBIECTIVE-CONTINUTURI-STRATEGII IN IN STRUIREA SCOLARA  
 
Strategia este legata de obiectivele operationale si continuturile  scolare si are implicatii directe privind performanta scolara, deoarece 

rezultatele scolare sunt dependente de modul de aplicare si dirijare de catre profesor a interactiunilor dintre strategiile didactice si 
obiectivele didactice. 

O strategie didactica prescrie modul în care elevul este pus în contact cu continutul de învatare, adica traiectoria pe care urmeaza sa-i 
fie condus efortul de învatare. Ea confera solutii de ordin structural procedural cu privire la proiectarea si combinarea diferitelor metode, 
mijloace, forme si resurse de predare-învatare, pentru ca elevii sa ajunga la achizitiile dorite, iar obiectivele educationale sa fie atinse. 

RelaŃie obiective-continuturi-strategii in instruirea scolara  exprimă algoritmul ce trebuie 
urmat în elaborarea proiectării didactice: 
• se stabilesc la început obiectivele-cadru (generale), apoi cele de referinŃă şi operaŃionale, precizându-se activităŃile de învăŃare; 
• urmează analiza resurselor umane (clasa de elevi), Ńinând seama de nivelul de inteligenŃă al elevilor, de motivaŃia învăŃării şi de 

aptitudinile lor. Se vor avea în vedere golurile din cunoştinŃe, nivelul de cunoştinŃe al elevilor, deprinderile şi modul de învăŃare; 
• conŃinuturile procesului de predare - învăŃare se stabilesc în funcŃie de obiective, de resursele umane şi materiale existente; 
• strategiile didactice şi metodele de predare - învăŃare - evaluare se stabilesc în raport de obiectivele educaŃionale şi de 

conŃinuturi; 
• în funcŃie de obiective, conŃinuturi şi strategii se precizează formele de organizare a activităŃilor didactice, adică tipurile de lecŃii şi 

alte activităŃi educaŃionale; 
• toate acestea se realizează de către profesor prin comportamentul său didactic. 
 
 

Metode si tehnici moderne de invatamant  
 
Metodele de învăŃământ (“odos” = cale, drum; “metha” = către, spre) reprezintă căile folosite în şcoală de către profesor în a-i sprijini pe 
elevi să descopere viaŃa, natura, lumea, lucrurile, ştiinŃa. 
Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi capacitaŃile elevilor de a acŃiona asupra naturii, 
de a folosi roadele cunoaşterii transformând exteriorul în facilităŃi interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi pesonalitatea. 
CerinŃa primordială a educaŃiei progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o metodologie diversificată bazată pe îmbinarea 
activităŃilor de învăŃare şi de muncă independentă, cu activităŃile de cooperare, de învăŃare în grup şi de muncă interdependentă.   
Interactivitatea presupune atât cooperarea – definită drept “forma motivaŃională a afirmării de sine, incluzând activitatea de avansare 
proprie, în care individul rivalizează cu ceilalŃi pentru dobândirea unei situaŃii sociale sau a superiorităŃii” – cât şi competiŃia care este o 
“activitate orientată social, în cadrul căreia individul colaborează cu ceilalŃi pentru atingerea unui Ńel comun” (Ausubel). Ele nu se sunt 
antitetice; ambele implică un anumit grad de interacŃiune, în opoziŃie cu comportamentul individual. 
Avantajele interacŃiunii: 
- în condiŃiile îndeplinirii unor sarcini simple, activitatea de grup este stimulativă, generând un comportament contagios şi o strădanie 
competitivă; în rezolvarea sarcinilor complexe, rezolvarea de probleme, obŃinerea soluŃiei corecte e facilitată de emiterea de ipoteze 
multiple şi variate; (D. Ausubel) 
- stimulează efortul şi productivitatea individului; 
- este importantă pentru autodescoperirea propriilor capacităŃi şi limite, pentru autoevaluare; 
- există o dinamică intergrupală cu influenŃe favorabile în planul personalităŃii; subiecŃii care lucrează în echipă sunt capabili să aplice şi să 
sintetizeze cunoştinŃele în moduri variate şi complexe, învăŃând în acelaşi timp mai temeinic decât în cazul lucrului individual; 
- dezvoltă capacităŃile elevilor de a lucra împreună - componentă importantă pentru viaŃă şi pentru activitatea lor profesională 
viitoare.(Johnson şi Johnson); 
- dezvoltă inteligenŃele multiple, capacităŃi specifice: 

• inteligenŃei lingvistice - ce implică sensibilitatea de a vorbi şi de a scrie; include abilitatea de a folosi efectiv limba pentru a se 
exprima retoric, poetic şi pentru a-şi aminti informaŃiile, 

• inteligenŃei logice-matematice - ce constă în capacitatea de a analiza logic problemele, de a realiza operaŃii matematice şi de a 
investiga ştiinŃific sarcinile, de a face deducŃii 

• inteligenŃei spaŃiale - care se referă la capacitatea, potenŃialul de a recunoaşte şi a folosi patternurile spaŃiului; capacitatea de a crea 
reprezentări nu doar vizuale, 

• inteligenŃei interpersonale - capacitatea de a înŃelege intenŃiile, motivaŃiile, dorinŃele celorlalŃi, creând oportunităŃi în munca 
colectivă, 

• inteligenŃa intrapersonală - capacitatea de autoînŃelegere, autoapreciere corectă a propriilor sentimente, motivaŃii, temeri, 
• inteligenŃa naturalistă - care face omul capabil să recunoască, să clasifice şi să se inspire din mediul înconjurător, 
• inteligenŃa morală - preocupată de reguli, comportament, atitudini – Gardner H. – 1993; 
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- stimulează şi dezvoltă capacităŃi cognitive complexe 

• gândirea divergentă,  
• gândirea critică,  
• gândirea laterală – capacitatea de a privi şi a cerceta lucrurile în alt mod, de a relaxa controlul gândirii; 

- munca în grup permite împărŃirea sarcinilor şi responsabilităŃilor în părŃi mult mai uşor de realizat; 
- timpul de soluŃionare a problemelor este de cele mai multe ori mai scurt în cazul lucrului în grup decât atunci când se încearcă găsirea 
rezolvărilor pe cont propriu; 
cu o dirijare adecvată, învăŃarea prin cooperare dezvoltă şi diversifică priceperile, capacităŃile şi deprinderile sociale ale elevilor; 
- interrelaŃiile dintre membrii grupului, emulaŃia, sporeşte interesul pentru o temă sau o sarcină dată, motivând elevii pentru învăŃare; 
- lucrul în echipă oferă elevilor posibilitatea de a-şi împărtăşi părerile, experienŃa, ideile, strategiile personale de lucru, informaŃiile; 
- se reduce la minim fenomenul blocajului emoŃional al creativităŃii; 
- grupul dă un sentiment de încredere, de siguranŃă, antrenare reciprocă a membrilor ce duce la dispariŃia fricii de eşec şi curajul de a-şi 
asuma riscul; 
- interacŃiunea colectivă are ca efect şi “educarea stăpânirii de sine şi a unui comportament tolerant faŃă de opiniile celorlalŃi, înfrângerea 
subiectivismului şi acceptarea gândirii colective” (CrenguŃa L. Oprea) 
ÎnvăŃământul modern preconizează o metodologie axată pe acŃiune, operatorie, deci pe promovarea metodelor interactive care să solicite 
mecanismele gândirii, ale inteligenŃei, ale imaginaŃiei şi creativităŃii. “Activ” este elevul care “depune efort de reflecŃie personală, 
interioară şi abstractă, care întreprinde o acŃiune mintală de căutare, de cercetare şi redescoperire a adevărurilor, de elaborarea a noilor 
cunoştinŃe. 
 
Clasificarea metodelor şi tehnicilor interactive de grup 
 
După funcŃia didactică principală putem clasifica metodele şi tehnicile interactive de grup astfel: 
- Metode de predare-învăŃare interactivă în grup: 

• Metoda predării/învăŃării reciproce (Reciprocal teaching – Palinscar); 
• Metoda Jigsaw (Mozaicul); 
• Citirea cuprinzătoare; 
• Cascada (Cascade); 
• STAD (Student Teams Achievement Division) – Metoda învăŃării pe grupe mici; 
• TGT (Teams/Games/Tournaments) – Metoda turnirurilor între echipe; 
• Metoda schimbării perechii (Share-Pair Circles); 
• Metoda piramidei; 
• ÎnvăŃarea dramatizată; 

- Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinŃelor şi de verificare: 

• Harta cognitivă sau harta conceptuală (Cognitive map, Conceptual map); 
• Matricele; 
• LanŃurile cognitive; 
• Fishbone maps (scheletul de peşte); 
• Diagrama cauzelor şi a efectului; 
• Pânza de păianjăn ( Spider map – Webs); 
• Tehnica florii de nufăr (Lotus Blossom Technique); 
• Metoda R.A.I. ; 
• Cartonaşele luminoase; 

- Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităŃii:  

• Brainstorming; 
• Starbursting (Explozia stelară); 
• Metoda Pălăriilor gânditoare (Thinking hats – Edward de Bono); 
• Caruselul; 
• Multi-voting; 
• Masa rotundă; 
• Interviul de grup; 
• Studiul de caz; 
• Incidentul critic; 
• Phillips 6/6; 
• Tehnica 6/3/5; 
• Controversa creativă; 
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• Fishbowl (tehnica acvariului); 
• Tehnica focus grup; 
• Patru colŃuri (Four corners); 
• Metoda Frisco; 
• Sinectica; 
• Buzz-groups; 
• Metoda Delphi; 

- Metode de cercetare în grup: 

• Tema sau proiectul de cercetare în grup; 
• Experimentul pe echipe; 
• Portofoliul de grup; 

 
ValenŃele formativ-educative ale metodelor interactive de învăŃare în grup 
 
ValenŃele formativ-educative care recomandă aceste metode interactive ca practici de succes atât pentru învăŃare cât şi pentru evaluare, sunt 
următoarele: 

• stimulează implicarea activă în sarcină a elevilor, aceştia fiind mai conştienŃi de responsabilitatea ce şi-o asumă; 
• exersează capacităŃile de analiză şi de luare a deciziilor oportune la momentul potrivit, stimulânt iniŃiativa tuturor elevilor 

implicaŃi în sarcină; 
• asigură o mai bună punere în practică a cunoştinŃelor, exersarea priceperilor şi capacităŃilor în variate contexte şi situaŃii; 
• asigură o mai bună clarificare conceptuală şi o integrare uşoară acunoştinŃelor asimilate în sistemul noŃional, devenind asfel 

operaŃionale; 
• unele dintre ele, cum ar fi portofoliul, oferă o perspectivă de ansamblu asupra activităŃii elevului pe o perioadă mai lungă de timp, 

depăşind neajunsurile altor metode tradiŃionale de evaluare cu caracter de sondaj şi materie şi între elevi; 
• asigură un demers interactiv al actului de predare–învăŃare–evaluare, adaptat nevoilor de indivi-dualizare a sarcinilor de lucru 

pentru fiecare elev, valorificând şi stimulând potenŃialul creativ şi originalitatea acestuia; 
• descurajează practicile de speculare sau de învăŃare doar pentru notă; 

 
Brainstorming 

Nimic nu se critică, nimic nu se şterge, fără atitudini sauprejudecăŃi, cât mai multe idei! 
 
Brainstorming-ul sau „evaluarea amânată” ori „furtuna de creiere” este o metodă interactivă de dezvotare de idei noi ce rezultă din 
discuŃiile purtate între mai mulŃi participanŃi, în cadrul căreia fiecare vine cu o mulŃime de sugestii. Rezultatul acestor discuŃii se soldează 
cu alegerea celei mai bune soluŃii de rezolvare a situaŃiei dezbătute. 
Această metodă permite stimularea unor calităŃi imaginative, a spontaneităŃii, a toleranŃei, deblochează creativitatea prin amânarea 
examinării obiective a ideilor emise. 
 Metoda „asaltului de idei” sau „cascada ideilor” are drept scop emiterea unui număr cât mai mare de soluŃii, de idei, privind modul de 
rezolvare a unei probleme, în speranŃa că, prin combinarea lor se va obŃine soluŃia optimă. Calea de obŃinere a acestor idei este aceea a 
stimulării creativităŃii în cadrul grupului, într-o atmosferă lipsită de critică, neinhibatoare, rezultat al amânării momentului evaluării. Altfel 
spus, participanŃii sunt eliberaŃi de orice constângeri, comunică fără teama că vor spune ceva greşit sau nepotrivit, care va fi apreciat ca 
atare de către ceilalŃi participanŃi. Interesul metodei este acela de a da frâu liber imaginaŃiei, a ideilor neobişnuite şi originale, a părerilor 
neconvenŃionale, provocând o reacŃie în lanŃ, constructivă, de creare a „ideilor pe idei.” În acest sens, o idee sau sugestie, aparent fără 
legătură cu problema în discuŃie, poate oferi premise apariŃiei altor idei din partea celorlalŃi participanŃi. 
Branistorming-ul se desfăşoară în cadrul unei reuniuni formate dinr-un grup nu foarte mare (maxim 30 de persoane), de preferinŃă eterogen 
din punct de vedere al pregătirii şi al ocupaŃiilor, sub coordonarea unui moderator, care îndeplineşte rolul atât de animator cât şi de 
mediator. Durata optimă este de 20–45 de minute. 
Specific acestei metode este şi faptul că ea cuprinde două momente: 

1. unul de producere a ideilor  
2. momentul evaluării acestora (faza aprecierilor critice). 

Regulile de desfăşurare ale brainstorming-ului sunt următoarele : 

• Cunoaşterea problemei pusă în discuŃie şi a necesităŃii soluŃionării ei, pe baza expunerii clare şi concise din partea moderatorului 
discuŃiei; 

• SelecŃionarea cu atenŃie a participanŃilor pe baza principiului eterogenităŃii în ceea ce priveşte vârsta, pregătirea, fără să existe 
antipatii; 

• Asigurarea unui loc corespunzător (fără zgomot), spaŃios, luminos, menit să creeze o atmosferă stimulativă, propice descătuşării 
ideilor; 
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• Admiterea şi chiar încurajarea fomulării de idei oricât de neobişnuite, îndrăzneŃe, lăsând frâu liber imaginaŃiei participanŃilor, 
spontaneităŃii şi creativităŃii; 

• În prima fază, accentul este pus pe cantitate, pe formularea de cât mai multe variante de răspuns şi cât mai diverse; 
• Neadmiterea nici unui fel de evaluări, aprecieri, critici, judecăŃi din partea participanŃilor sau a coordonatorului, asupra ideilor 

enunŃate, oricât de neaşteptate ar fi ele, pentru a nu inhiba spontaneitatea şi a evita un blocaj intelectual; 
• ConstrucŃia de „idei pe idei”, în sensul că, un răspuns poate provoca asociaŃii şi combinaŃii pentru emiterea unui nou demers 

cognitiv-inovativ; 
• Programarea sesiunii de brainstorming în perioada când participanŃii sunt odihniŃi şi dispuşi să lucreze; 
• Înregistrarea discretă, exactă şi completă a discuŃiilor de către o persoană desemnată special să îndeplinească acest rol (sau pe 

bandă), fără a stânjeni participanŃii sau derularea discuŃiei; 
• Evaluarea este suspendată şi se va realiza mai târziu de către coordonator, cu sau fără ajutorul participanŃilor; 
• Valorificarea ideilor ce provin după perioada de „incubaŃie” într-o nouă sesiune, a doua zi participanŃii puntându-se reîntâlni; 
• toate ideile sunt „cunoştinŃe“,  
• nici o sugestie nu se critică,  
• membrii grupului vor fi încurajaŃi să construiască pe căile altora,  
• ideea-finală e „produsul“ întregului grup,  
• toŃi membrii grupului participă la discuŃii,  
• calitatea e mai importantă decât cantitatea.  

 
Pentru a iniŃia o sesiune de brainstorming , Camelia Zlate şi Mielu Zlate ropun următoarele etape şi faze: 
 
1. Etapa de pregătire care cuprinde: 

• a) faza de investigare şi de selecŃie a membrilor grupului creativ; 
• b) faza de antrenament creativ; 
• c) faza de pregătire a şedinŃelor de lucru; (pe scurt : reunirea unui grup preferabil eterogen de 5-12 persoane care timp de o oră 

dezvoltă cât mai multe idei pe o temă;) 

2. Etapa productivă, de emitere de alternative creative, care cuprinde: 

• a) faza de stabilire a temei de lucru, a problemelor de dezbătut; 
• b) faza de soluŃionare a subproblemelor formulate; 
• c) faza de culegere a ideilor suplimentare, necesare continuării demersului creativ; 
• Obs: ideile pot fi emise în trei maniere: 

1. calea progresiv-liniară (ideea evoluează prin completarea ei până la „soluŃia“ problemei); 
2. ideea se obŃine prin analogie sau prin apariŃia unei idei noi, opuse celei iniŃiale/generative; 
3. o cale mixtă: ideea poate dezvolta simultan soluŃii complementare şi soluŃii opuse ei.  

3. Etapa selecŃiei ideilor emise, care favorizează gândirea critică: 

• a) faza analizei listei de idei emise până în acel moment; 
• b) faza evaluării critice şi a optării pentru soluŃia finală. 
• Are loc o „perioadă de incubare“ (reflecŃie, evoluare, selecŃie a ideilor şi soluŃiilor; grupul evaluator poate fi compus din aceleaşi 

persoane care au emis ideile sau din alte persoane (pedagogic, este util ca acelaşi grup să emită şi să evalueze ideile); este 
favorizată, astfel, dezvoltarea gândirii critice. 

Posibile teme pentru brainstorming: 

• EducaŃia permanentă – promotorul dezvoltării culturale, economice şi sociale; 
• EducaŃia adulŃilor – între posibilităŃi şi necesitate , între cerere şi ofertă; 
• Sărăcia – problemă permanentă a omenirii? ModalităŃi de depăşire; 
• Omul şi Universul – soluŃii pentru viitor în vederea optimizării relaŃiilor lumii cu natura; 
• Pământul – o planetă vie, dar muritoare; căi de realizare a educaŃiei ecologice; 
• Elevul – coparticipant le propria formare; căi de stimulare a interesului pentru şcoală, învăŃătură, educaŃie; 

Avantajele utilizării metodei brainstorming sunt multiple. Dintre acestea enumerăm: 

• obŃinerea rapidă şi uşoară a ideilor noi şi a soluŃiilor rezolvitoare; 
• costurile reduse necesare folosirii metodei; 
• aplicabilitatea largă, aproape în toate domeniile; 
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• stimulează participarea activă şi crează posibilitatea contagiunii ideilor; 
• dezvoltă creativitatea, spontaneitatea, încrederea în sine prin procesul evaluării amânate; 
• dezvoltă abilitatea de a lucra în echipă; 

Limitele brainstorming-ului: 

• nu suplineşte cercetarea de durată, clasică; 
• depinde de calităŃile moderatorului de a anima şi dirija discuŃia pe făgaşul dorit; 
• oferă doar soluŃii posibile nu şi realizarea efectivă; 
• uneori poate fi prea obositor sau solicitant pentru unii participanŃi; 
• poate să apară fenomenul numit „chiul social“ (când responsabilitatea se împarte între mai mulŃi idivizi, unii depun mai puŃin 

efort). 

Grupurile electronice (indivizi care sunt în contact doar prin reŃea electronică) elimină aceste inconveniente; participanŃii nu sunt „faŃă în 
faŃă“, dispar barierele de statut şi sustragerea de la efort. 
Aceasta favorizează tehnica electronică a brainstorming-ului (mai relaxantă relaŃional). 
 
Brainstorming-ul personal 

• presupune reunirea unui grup de 15 persoane care se împarte în 3 grupuri de câte 5 persoane (se formează 3 microgrupuri de 
brainstorming);  

• o problemă majoră se divide în 3 cazuri de discutat;  
• fiecare grup îşi propune unul (sau îşi alege fiecare grup câte unul); 
• în prima etapă grupurile realizează un brainstorming tradiŃional; 
• la un moment dat grupul 1 se opreşte şi se divide în 2 subgrupuri care se distribuie în celelalte grupuri de câte 5 membri (grupuri 

care fac în continuare brainstorming tradiŃional);  
• membrii grupului 1 continuă personal sarcina - ei trebuie să elaboreze un scurt material în ceea ce priveşte discuŃia lor până la 

momentul respectiv;  
• simultan ascultă discuŃia din grupul în care au fost repartizaŃi putând chiar interveni în discuŃii;  
• „produsul“ lor personal va fi influenŃat de mobilitatea lor; 
• Se continuă: grupul 2 este divizat … apoi grupul 3.  
• Se realizează, astfel, posibilitatea unei asociaŃii largi de idei dar şi dezvoltarea unei perioade de incubaŃie a ideilor, restructurarea 

perspectivelor, sistematizare etc.  

În plus se realizează remotivarea pentru discuŃii când s-a atins punctul de saturare (fizică, psihică). 
 
Starbursting (Explozia stelara) 
 
Starbursting (eng. “star” = stea; eng. ”burst” = a exploda), este o metodă nouă de dezvoltare a creativităŃii, similară brainstormingului. 
 
Începe din centrul conceptului şi se împrăştie în afară, cu întrebări, asemeni exploxiei stelare. 
 
Cum se procedează: 

1 . Se scrie ideea sau problema pe o foaie de hârtie şi se înşiră cât mai multe întrebări care au legătură cu ea. Un bun punct de plecare îl 

constituie cele de tipul: Ce?, Cine?, Unde?, De ce?, Când?. (click dreapta pe 
imagine --> open link in new window) 

 

2. Lista de întrebări ini Ńiale poate genera altele, neaşteptate, care cer şi o mai mare concentrare. 
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Scopul metodei este de a obŃine cât mai multe întrebări şi astfel cât mai multe conexiuni înte concepte. 
Este o modalitate de stimulare a creativităŃii individuale şi de grup. Organizată în grup, starbursting facilitează participarea întregului 
colectiv, stimulează crearea de întrebări la întrebări, aşa cum brainstormingul dezvoltă construcŃia de idei pe idei. 
 
Etape: 

1. Propunerea unei probleme; 
2. Colectivul se poate organiza în grupuri preferenŃiale; 
3. Grupurile lucrează pentru a elabora o listă cu cât mai multe întrebări şi cât mai diverse. 
4. Comunicarea rezultatelor muncii de grup. 
5. EvidenŃierea celor mai interesante întrebări şi aprecierea muncii în echipă. 

 
Facultativ, se poate proceda şi la elaborarea de răspunsuri la unele dintre întrebări. 
Metoda starbursting este uşor de aplicat oricărei vârste şi unei palete largi de domenii. Nu este costisitoare şi nici nu necesită explicaŃii 
amănunŃite. ParticipanŃii se prind repede în joc, acesta fiind pe de o parte o modalitate de relaxare şi, pe de altă parte, o sursă de noi 
descoperiri. 
 
Tehnica 6 / 3 / 5 

Tehnica 6/3/5 este asemănătoare branstorming-ului. Ideile noi însă se scriu pe foile de hărtie care circulă între participanŃi, şi de aceea se 
mai numeşte şi metoda brainwriting. Tehnica se numeşte 6/3/5 pentru că există: 

• 6 membri în grupul de lucru, care notează pe o foaie de hârtie câte 
• 3 soluŃii fiecare, la o problemă dată, timp de 
• 5 minute (însumând 108 răspunsuri, în 30 de minute, în fiecare grup) 

Etapele metodei 6/3/5: 
I. ÎmpărŃirea clasei în grupe a câte 6 membri fiecare. 
II. Formularea problemei şi explicarea modalităŃii de lucru.  
Elevii/studenŃii primesc fiecare câte o foaie de hârtie împărŃită în trei coloane. 
III. Desfăşurarea activităŃii în grup. 
În acestă etapă are loc o îmbinare a activităŃii individuale cu cea colectivă. 
Pentru problema dată, fiecare dintre cei 6 participanŃi, are de notat pe o foaie, 3 soluŃii în tabelul cu 3 coloane, într-un timp maxim de 5 
minute. Foile migrează apoi de la stânga spre dreapta până ajung la posesorul iniŃial. Cel care a primit foaia colegului din stânga, citeşte 
soluŃiile deja notate şi încearcă să le modifice în sens creativ, prin formulări noi, adaptându-le, îmbunătăŃindu-le şi reconstruindu-le 
continuu. 
IV. Analiza soluŃiilor şi reŃinerea celor mai bune. 
Se centralizează datele obŃinute, se discută şi se apreciază rezultatele. 
Avantajele aplicării tehnicii 6/3/5 sunt următoarele: 

• oferă elevilor mai puŃin comunicativi posibilitatea de a se exprima; 
• similar brainstorming-ului, stimululează construcŃia de „idei pe idei”; 
• încurajează solidaritatea în grup şi competiŃia între grupuri, îmbinând munca individuală cu cea de echipă; 
• are caracter formativ-educativ, dezvoltând atât spiritul de echipă cât şi procesele psihice superioare (gândirea cu operaŃiile ei: 

analiza ideilor emise de ceilalŃi, comparaŃia, sinteza, generalizarea şi abstractizarea; dezvoltă imaginaŃia, creativitatea, calităŃile 
atenŃiei etc); 

Dezavantajele 

• rezultă din constrângerea participanŃilor de a răspunde într-un timp fix.  
• pot exista fenomene de contagiune negativă între răspunsuri 
• elevii/studenŃii pot fi influenŃaŃi de soluŃiile anterioare, intrând într-un blocaj creativ. 

Metoda Philips 6 / 6 
 
Metoda Philips 6/6 a fost elaborată de către profesorul de literatură J. Donald Philips (de unde provine şi numele) care a testat-o la 
Universitatea din Michigan. Este similară brainstorming-ului şi tehnicii 6/3/5, însă se individualizează prin limitarea discuŃiei celor 6 
participanŃi la 6 minute. Acest fapt are ca scop intensificarea producŃiei creative, ca şi în cazul tehnicii 6/3/5. 
Se pare că e foarte utilă metoda în educarea adulŃilor. Grupurile sunt conduse de „un conducător de dicuŃii“ (moderator) şi îşi desfăşoară 
activitatea pe 3 coordonate: pregătirea, desfăşurarea şi valorificarea producŃiei de idei. Reuniunea se întinde pe două ore şi presupune două 
faze: discuŃia pe grupe şi dezvoltarea în plen. 
 
SINELG  
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SINELG = sistem interactiv de notare pentru eficientizarea lecturii şi gîndirii 
 
Necesitatea de a dezvolta, prin activitatea didactică, abilităŃile de muncă intelectuală reclamă utilizarea pe scară largă a diferitelor tehnici de 
gîndire critică, printre care SINELG-ul este una de bază. 
SINELG este un instrument foarte util, deoarece permite elevului sa îsi monitorizeze nivelul de întelegere pe masura ce citeste. Fiecarui 
cititor i se poate întâmpla sa citeasca o pagina întreaga si sa nu îsi aminteasca nimic din continutul acesteia. Este cel mai bun exemplu de 
citire fara comprehensiune, sau citire fara implicare cognitiva în procesul de citire si citire fara monitorizarea comprehensiunii. Foarte 
adesea elevii abordeaza lectura cu aceeasi lipsa de implicare cognitiva. Întelegerea fenomenului este un pas important în procesul de 
învatare, dar posibilitatile de învatare se pierd daca cititorul nu se implica în întelegerea textului. 
SINELG-ul este o tehnică de lectură interogativă/analitică a unui text, cu care se operează la etapa de realizare a sensului. 
 
Algoritm de aplicare a tehnicii SINELG: 
Se enunŃă un subiect care urmează să fie elucidat prin lectura textului în tehnica SINELG. Elevii îşi amintesc ce ştiu despre acest subiect, 
profesorul are grijă să monitorizeze procesul de actualizare a cunoştinŃelor. Pentru aceasta, se desenează tabelul SINELG şi se 
completează, în termeni adecvaŃi, rubrica informaŃie cunoscută, am ştiut, 3. 
La încheierea primei etape, elevilor li se distribuie un text şi li se dau instrucŃiuni referitoare la lectura acestuia. Textul distribuit poate fi 
unul multiplicat (un articol ştiinŃific, un pasaj din monografie - surse la care elevii nu prea au acces), dar în acelaşi scop pot fi utilizate şi 
manualul, anexele la manual, dicŃionarele etc. 
InstrucŃiunile sînt următoarele: 
"Citi Ńi foarte atent textul. " Apoi le explicati elevilor ca în timpul lecturii unui text trebuie sa marcheze propozitiile sau paragrafele cu 
urmatoarele coduri: 
„√” Puneti semnul „√” (bifa) pe margine, daca ceea ce ati citit confirma un fapt pe care îl stiati sau credeati ca îl stiti 
„-” Puneti semnul „-” (minus) pe margine, daca unele din informatiile din paragraf contrazic sau sunt diferite de ceea ce stiati sau credeati 
ca stiati 
„+” Puneti semnul „+” (plus) pe margine, daca informatia este noua pentru dumneavoastra 
„?” Puneti semnul „?” (semn de întrebare) pe margine, daca informatia va este neclara sau ati vrea sa stiti mai mult despre subiect 
După ce se încheie lectura, textul citit se analizează din perspectiva semnelor aplicate pe margini. Elevii vor relua informaŃia nouă pe care 
au aflat-o din lectura textului, o vor analiza, îşi vor exprima nedumerirea în raport cu unele informaŃii din text, vor discuta asupra 
necesităŃilor de documentare. 
Pentru monitorizare, se va completa un tabel: 
 

 

Rugati elevii sa formeze perechi si sa compare codurile si tabelele. Cereti elevilor din 4-5 perechi sa prezinte clasei rezultatele, în special în 
coloanele cu „-” si „?”. Clarificati unele probleme sau ajutati-i sa identifice modalitati pentru a obtine clarificari. 
În învăŃămîntul preuniversitar, SINELG-ul se poate aplica în diferite variante. 
Odată asimilată, tehnica SINELG (mai ales în clasele de liceu) devine o parte a stilului intelectual personal al elevului, este modul în care – 
sperăm – liceanul se va apropia individual de o informaŃie ştiinŃifică, fără să mai fie ghidat de profesor. 
 

Fishbowl - metoda acvariului 

Tehnica „acvariului“ (fishbowl) presupune extinderea rolului observatorului în grupurile de interacŃiune didactică. 
Scaunele din încăpere se aşează sub forma a două cercuri concentrice înainte ca studenŃii/elevii să intre în încăpere. Ei îşi aleg apoi locul 
preferat. 
Cei din cercul interior primesc 8-10 minute pentru a discuta o problemă controversată (în prealabil au completat jurnalele de activitate cu 
răspunsuri la anumite întrebări legate de temă). 
In discuŃie, clarifică şi consolidează; discută aprins pe baza unor reguli evidente; orice idee trebuie susŃinută de dovezi; sunt de acord cu 
antevorbitorul şi aduc argumente suplimentare; dacă nu sunt de acord, argumentez poziŃia mea. 
Regulile pot fi extinse de comun acord. Cei din cercul exterior, între timp, ascultă ceea ce se discută în cercul interior; fac observaŃii 
(scrise) referitoare la relaŃii, consens, microclimat, conflict, strategii de discuŃie; ei completează nişte fişe/protocoale de observare, 
specifice. 
Apoi studenŃii îşi schimbă locurile (cercul interior trece în exterior şi invers) – rolurile de observator/observat se inversează. 
Este indicat să se abordeze, în discuŃie, o altă temă/problemă. 
Rolul profesorului poate fi foarte variat: observator, participant, consultant, suporter, arbitru, reporter, ghid etc. 
Tehnica are, prin urmare, infinite variante. 
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Ea reprezintă avantajele: 

• îmbină elemente din „tehnica mesei rotunde“,  
• dezbatere,  
• panel formal,  
• forum,  
• simpozion;  
• asigură un mediu controlat dar dinamic de discuŃie;  
• permite schimbarea „programată“ a perspectivei asupra rolului unui membru al grupului. 

Mozaicul 
 
Metoda "mozaic" este o metodă de învăŃare prin colaborare şi are la bază împărŃirea grupului mare de cursanti în mai multe grupe de lucru, 
coordonate de formator. 
Metoda Mozaic cere ca elevii sa se ajute unii pe altii sa învete. Poate fi utilizata atunci când elevii citesc un text, asculta o prezentare sau 
realizeaza un studiu de grup, în orice domeniu din curriculum si cu orice grupa de vârsta. Ca si alte activitati de învatare prin cooperare, 
metoda Mozaic foloseste grupuri casa (initiale, de bastina) si grupuri de experti, metoda Mozaic îi ajuta pe toti elevii sa studieze si sa 
învete întregul material. 
Ei devin „experti” pe masura ce „predau” unul altuia parti din materialul care trebuie învatat. În acest mod, fiecare elev are un rol activ în 
procesul de predare si învatare si experimenteaza întelegerea si gândirea la nivel înalt. 
Metoda Mozaic se poate folosi în clase de orice marime. Este bine ca grupurile sa fie formate din patru-cinci membri. Aceste grupuri 
trebuie sa fie formate din elevi cât mai diferiti. Merita sa ne ocupam sa îi învatam pe elevi sa lucreze eficient în grupuri, în special în grupul 
de baza. 
Metoda Mozaic poate fi utilizata pe parcursul unei singure lectii, de cincizeci de minute, sau pe parcursul mai multor lectii. Pentru a câstiga 
timp, elevii pot citi materialul acasa asculta lectia sau efectua experientele la scoala în alta zi, pentru a avea mai mult timp pentru 
activitatile de tip mozaic. 
Ar fi bine sa se pregateasca din timp întrebarile care sa conduca discutiile în grupurile de experti. Aceste întrebari pot fi scrise pe tabla sau 
tiparite si împartite grupurilor. Elevilor li se poate da un material de citit, dar, de asemenea, li se poate prezenta un subiect sau pot fi 
antrenati în alte tipuri de activitati stimulante. 
 
Etapele metodei: 
a) Etapa I: se împarte clasa în grupe eterogene de patru elevi. După aceea, se numără până la patru, astfel încât fiecare membru al grupei 
să aibă un număr de la 1 la 4. Fiecărui membru al grupei i se dă o fişă de învăŃare care cuprinde o unitate de cunoaştere (o parte a unui 
articol). Profesorul discută pe scurt titlul articolului şi subiectul pe care îl va trata. Explică apoi că pentru acea oră, sarcina elevilor este să 
înŃeleagă articolul. La sfârşitul orei, fiecare persoană va trebui să fi înŃeles întreg articolul. Acesta, însă, va fi predat de colegii de grup, pe 
fragmente. Profesorul atrage atenŃia că articolul este împărŃit în patru părŃi. ToŃi cei care au numărul 1 vor primi prima parte, cei care au 
numărul doi vor primi a doua parte şi aşa mai departe. 
 
b) Etapa a II-a: toŃi cei care au numărul 1 se adună într-un grup, toŃi cei care au numărul 2 în alt grup etc. Dacă este foarte numeroasă 
clasa, s-ar putea să fie nevoie să se facă, de exemplu, două grupe cu numărul 
Profesorul explică faptul că grupurile formate din cei cu numerele 1, 2, 3 şi 4 se vor numi de acum grupuri de "experŃi". Sarcina lor este să 
înveŃe bine materialul prezentat în secŃiunea din articol care le revine. Ei trebuie să-o citească şi să-o discute între ei pentru a o înŃelege 
bine. Apoi trebuie să hotărască modul în care o pot preda, pentru că urmează să se întoarcă la grupul lor originar pentru a preda această 
parte celorlalŃi. Este important ca fiecare membru al grupului de experŃi să înŃeleagă că el este responsabil de predarea acelei porŃiuni a 
textului celorlalŃi membri ai grupului iniŃial. Strategiile de predare şi materialele folosite rămân la latitudinea grupelor de experŃi. Vor avea 
nevoie de destul de mult timp pentru a parcurge fragmentul lor din articol, pentru a discuta şi elabora strategii de predare. 
 
c) Etapa a III-a: după ce grupele de experŃi şi-au încheiat lucrul, fiecare individ se întoarce la grupul său iniŃial şi predă celorlalŃi 
conŃinutul pregătit. Se atrage atenŃia, din nou, că este foarte important ca fiecare individ din grup să stăpânească conŃinutul tuturor 
secŃiunilor articolului. E bine să noteze orice întrebări sau nelămuriri au în legătură cu oricare dintre fragmentele articolului şi să ceară 
clarificări expertului pe acea secŃiune. Dacă rămân, în continuare, nelămuriŃi, pot adresa întrebarea întregului grup de experŃi în acea 
secŃiune. Dacă persistă dubiile, atunci problema va trebui cercetată în continuare. 
La final, profesorul reaminteşte tema şi unităŃile de învăŃare, apoi le cere elevilor să prezinte oral, în ordinea iniŃială, fiecare parte a 
articolului, aşa cum au asimilat-o în cadrul grupului de "experŃi". Astfel tema se va trece în revistă în unitatea ei logică. Pentru feedback-ul 
activităŃii, profesorul poate aplica un test, poate adresa întrebări pentru a verifica gradul de înŃelegere a noului conŃinut, capacitatea de 
analiză, sinteză, de argumentare a afirmaŃiilor f ăcute. 
Ce face profesorul în timpul învăŃării prin colaborare? 
Este foarte important ca profesorul să monitorizeze predarea, pentru a fi sigur că informaŃia se transmite corect şi că poate servi ca punct de 
plecare pentru diverse întrebări; stimulează cooperarea, asigură implicarea, participarea tuturor membrilor. 
Gruparea elevilor în Mozaic 
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Avantaje ale folosirii metodei: 

• Are caracter formativ. 
• Stimulează încrederea în sine a participanŃilor 
• Dezvoltă abilităŃi de comunicare argumentativă şi de relaŃionare în cadrul grupului. 
• Dezvoltă gândirea logică, critică şi independentă. 

 
Controversa creativa 
 
Este o metodă apropiată de reuniunea Phillips 66; impune timp; ea presupune divizarea grupului de lucru în microgrupuri a câte 4 
persoane; în fiecare, 2 dintre membri trebuie să susŃină cu fermitate o poziŃie într-un caz controversat; echipele se află în evidentă opoziŃie 
şi concurenŃă (e încurajat spiritul de competiŃie şi e susŃinută implicarea profundă, completă). 
Ideea de bază a metodei este „dezvăluirea integralităŃii unui fenomen prin articularea elementelor componente ale sale, aflate de multe ori 
într-o aparentă opoziŃie (I. O. Pânişoară). 
Este necesară o prealabilă explorare a problemei şi posibilităŃilor ei argumentative. 
Conducătorul activităŃii cere susŃinătorilor unei poziŃii să se retragă şi să se reunească în grupul „pro“/„contra“; ei discută şi revin în grupul 
de controversă. 
A doua zi, grupurile se refac şi cei 4 membri îşi prezintă poziŃiile; fiecare prezentare e însoŃită de luarea notiŃelor (pentru a marca 
argumentarea, a putea pune apoi întrebări ); după ce toŃi şi-au 
expus părerea şi au fost chestionaŃi de către ceilalŃi, fiecare se retrage şi se pregăteşte pentru „punctul de maxim interes“ – inversarea 
rolurilor. Cei care au fost „pro“ devin „contra“ şi invers. 
Toate argumentele avansate se pot utiliza în controversă. Ideea este ca demersul să fie înnoit. 
A treia zi amândouă echipele îşi expun noile poziŃii însoŃite de argumente noi şi vechile argumente exprimate din perspective noi „reflexia 
în oglindă“ – fiecare îşi ascultă propriul discurs realizat de altcineva, dintr-o altă perspectivă. 
Se încearcă apoi realizarea unei perspective comune în grupurile de către 4 persoane. Concluziile se comunică „în plen“. Se poate, astfel, 
descoperi că „fenomenele se compun din mai multe adevăruri, uneori contradictorii între ele; la un nivel superior vor căuta într-un fenomen 
perspectiva holistică cea care să conŃină toate aceste perspective“ (I. O. Pânişoară). 
 

Jocurile de spargerea ghetii - Ice Breacking Exercices 

 
Aceasta metoda este metoda jocurilor educative. Metoda jocurilor educative reuşeşte să stabilească un echilibru în activitatea elevilor, 
fortificând energiile intelectuale şi fizice ale acestora. Jocul devine o prezenŃă indispensabilă în ritmul muncii şcolare, iar profesorul 
reuşeşte să afle povestea fiecărui elev. 
Tipuri de jocuri:  
1. Jocuri de introducere: 

„Să ne prezentăm prin mişcări” 
Elevii stau în cerc, ei sunt rugaŃi să se gândească la o mişcare sau la o succesiune de mişcări caracteristice lor. În continuare, fiecare elev 
intră în mijlocul cercului şi prezintă mişcarea care îl caracterizează. Colegii imită mişcarea respectivă şi verbalizează ce au simŃit în timp ce 
au efectuat mişcarea colegului. 
„Cine suntem?” 
Elevii trebuie să se prezinte cu ajutorul a cinci cuvinte. De exemplu: eu sunt calm, răbdător, jucăuş, drăguŃ, sincer.  
 
2. jocuri pentru dezvoltarea comunicării nonverbale: 

„Exprimă sentimentul” 
Pe o bucată de hârtie sunt descrise sentimente, după care sunt introduse într-o căciulă din care fiecare elev extrage una. Fiecare elev trebuie 
să prezinte sentimentul, emoŃia respectivă cu ajutorul mimicii, gesturilor şi al posturii, iar colegii trebuie să ghicească ce sentiment a fost 
prezentat. La sfârşit se poate discuta despre situaŃii reale de viaŃă în care apar sentimentele, diferenŃele de exprimare care pot apărea. 
 
3. jocuri pentru dezvoltarea autocunoaşterii, autoevaluării, imaginii de sine, exprimării verbale şi autoafirmării:  

„Cartea mea de vizită” 
Se folosesc creioane colorate, carton sau hârtie colorată. Se cere elevilor să deseneze un simbol despre ei care îi caracterizează. AgăŃând pe 
piept „cartea de vizită”, elevii se aşază în cerc şi îşi prezintă aceste simboluri explicând fiecare în parte de ce a ales acest simbol şi ce 
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reprezintă. 
 
„Sursele mele de bucurie” 
Elevii vor desena sursele lor de bucurie, adică acele lucruri din viaŃa lor care îi fac bucuroşi. Se prezintă desenele. 
 
„Îmi placi, pentru că...” 
Elevii sunt luaŃi pe rând şi colegii spun despre ei câte o trăsătură pozitivă. PropoziŃiile pot începe astfel: „Îmi placi pentru că ...”, „Îmi place 
la tine faptul că ...”, „Îmi place când ...”, etc. 
„Da!-Nu!” 
Elevii formează perechi şi se uită unul la celalalt. Unul dintre ei trebuie să repete DA în timp ce celălalt va răspunde de fiecare dată NU. 
După un timp se schimbă rolurile. La sfârşit sunt întrebaŃi cum s-au simŃit! 
 
4. jocuri pentru dezvoltarea capacităŃii de cooperare-colaborare: 
„Oglinda” 
Elevii se aşază în perechi, stând faŃă în faŃă. Unul este „oglinda” şi imită gesturile partenerului care se mişcă încet, fără să vorbească. După 
un minut se schimbă rolurile. După joc se discută: când a fost mai plăcut, fiind oglinda sau stând în faŃa oglinzii? 
 
„Spiriduşul bun” 
Elevii îşi vor scrie numele pe un bileŃel şi îl vor pune într-o cutie. Fiecare elev va trage din cutie un bileŃel şi va păstra în secret numele tras. 
Jocul va fi următorul: Fiecare elev timp de o săptămână va fi spiriduşul bun al elevului al cărui nume l-a tras din cutie. Timp de o 
săptămână va avea grijă de el, îl va ajuta, îl va proteja, îi va acorda atenŃie sporită. După o săptămână se discută: Cine şi-a dat seama care a 
fost spiriduşul lui? Cum şi-a dat seama? În ce măsură au reuşit să fie spiriduşi? Cum s-au comportat cu celălalt?. 
 
5. jocuri de dezvoltare a creativităŃii, fanteziei şi imaginaŃiei: 
„O nouă zi” 
 
Ce ar fi dacă săptămâna nu ar conŃine şapte zile, ci opt? Cum s-ar numi a opta zi, ce caracteristici ar avea? Ar fi zi lucrătoare sau nu, cine 
şi-ar sărbătorii ziua onomastică, ce evenimente importante s-au petrecut de-a lungul timpului în ziua respectivă, etc? 
 
6. jocuri de încheiere: 
„Cadoul” 
 
Fiecare elev va primi o foaie de hârtie, pe care va trebui să deseneze un cadou unui membru din grup, ales de el. După terminarea desenelor 
se împarte „poşta”, aşezând desenele pe scaunele destinatarului. Se prezintă cadourile primite.  
 

Alte exemple de jocuri: 

• Nume şi calitate: Fiecare participant să-şi spună numele şi un cuvânt/ animal/ culoare/ caracteristica etc. care îl descrie şi care are 
aceeaşi ini Ńială cu cea a numelui sau. 

• Ii ştiu pe toŃi! : FaceŃi acelaşi exerciŃiu ca mai sus, dar alcătuiŃi un cerc şi flecare participant sa repete numele şi/ sau cuvântul 
descriptiv al tuturor participanŃilor. 

• Istoricul numelui : StaŃi într-un cerc, puneŃi pe podea o bucată mare de hârtie şi mai multe pixuri. RugaŃi fiecare participant să-şi 
scrie prenumele şi să spună ceva despre el (ex. istoricul numelui, ce părere are despre nume, cum preferă sa i se spună). 

• Prezentare în diade: împărŃiŃi participanŃii în perechi şi rugaŃi-i sa se întrebe reciproc: nume, clasă, activităŃi favorite, ceva despre 
familie şi/ sau unde trăiesc. Fiecare participant are trei minute pentru a-şi întreba partenerul, apoi schimbaŃi. Apoi participanŃii se 
adună în grupul mare şi îşi prezintă fiecare partenerul. 

• Drumul vieŃii : participanŃii primesc o foaie de hârtie şi markere colorate. Pe aceeaşi foaie de flipchart sau de hârtie, câte doi sau 
trei participanŃi îşi desenează, sub forma unei linii continue, drumul vieŃii, semnalând evenimentele importante. La final, toate cele 
două (trei) linii se vor întâlni în acelaşi punct (prezentul în care se află împreună). ParticipanŃii vor fi încurajaŃi să discute între ei 
despre ceea ce au desenat. La sfârşitul activităŃii, se organizează o expoziŃie, fiecare echipă desemnând un reprezentant 
(portavoce) care va caracteriza cu două adjective producŃia grupului său. 

• Auto-reclamă: fiecare participant primeşte o fişă de lucru şi este solicitat să-şi facă o mică campanie publicitară — să-şi 
promoveze o calitate, să identifice un slogan care i s-ar putea potrivi, să-şi compună o poezie laudativă etc. Apoi fiecare 
participant va prezenta producŃia sa publicitară întregului grup.  

• Blazon: cu fişa de lucru în mână, fiecare participant va realiza un blazon care să îl reprezinte, şi va prezenta acest blazon 
întregului grup. In cazul unor traininguri extensive, atât activitatea de auto-reclamă cât şi blazonul pot fi sugerate ca teme pentru 
acasă, prezentarea lor urmând să fie făcută în sesiunea următoare. 

Jocurile educative facilitează dezvoltarea următoarelor capacităŃi: încrederea în sine, capacitatea de avea încredere în ceilalŃi, autocontrolul, 
autoevaluarea, autocunoaşterea, capacitatea de introspecŃie, capacitatea de adaptare la situaŃii noi, toleranŃa, capacitatea de observare, 
capacitatea de comunicare verbală şi nonverbală, capacitatea de rezolvare adecvată a conflictelor, creativitatea,etc. 
Desigur, utilizarea jocurilor ca metodă de învăŃare nu este lipsită de dificultăŃi întâmpinate de elevi: dificultăŃi de ordin cognitiv 
(cunoaştere, înŃelegere, logica acŃiunii, de percepere a acŃiunilor, operaŃiilor), dificultăŃi de atitudine, de ordin psihosocial (de relaŃionare, 
de stres, de blocaje afective, insuccese etc), dificultăŃi de reglaj/autoreglaj, dificultăŃi de ordin tactic, dificultăŃi de adaptare s.a. (Cerghit). 
Metodele activ-participative dezvoltă gândirea critică a elevilor. Învătarea devine eficientă iar cunostintele nou însusite pot fi aplicate în 



 
54 

alte situatii sau în rezolvarea unor probleme (sarcini de lucru). În acest fel elevul participă activ la procesul de învătare care se 
îmbunătăteste considerabil în momentul în care scolarii folosesc un repertoriu de gândire si experienta lor anterioară. 

 

TEMA 12 : COMUNICAREA DIDACTICA 
 

Comunicarea a fost definita ca o formă particulară a relaŃiei de schimb între două sau mai multe persoane, două sau mai multe grupuri.  
EsenŃiale pentru actul comunicării sunt: 
 1) relaŃia dintre indivizi sau dintre grupuri,  
 2) schimbul, transmiterea şi receptarea de semnificaŃii, 
 3) modificarea voită sau nu a comportamentului celor angajati. 
 
Elementele  comunicării didactice sunt: 
• emiterea mesajului didactic de către profesor sau de o altă sursă de informaŃie, de la o anumită distanŃă; 
• canalul prin care se transmite mesajul; 
• receptarea mesajului de către elevi; 
• stocarea şi prelucrarea lui în scopul luării deciziilor (formularea răspunsurilor de către elev, a corectărilor sau a completărilor de 

către profesor). 
 
TIPURI DE COMUNICARE : 
 
Dupa nivelul interactiunii: 

• intraindividuala 
• interpersonala 
• de grup 
• de masa  
• publica sau mediatica. 

 
 
Dupa   tipul de cod utilizat  

• verbala   (orala     si scrisa) 
• paraverbala   
• nonverbala. 

 
 

Dupa canalul utilizat   
• directa (nemijlocita)  
• mediata (când se folosesc canale intermediare cum ar fi cartile, televiziunea, radioul, telefonul, internetul, 

aparatele foto, camerele de filmat etc. ). 
 
Comunicare nonverbală; se realizează prin intermediul mijloacelor nonverbale( corpul uman, spaŃiul sau teritoriul, imaginea) 
 
Comunicarea verbală (limbajul) . Limbajul este unul dintre mijloacele cele mai specific umane, cel mai frecvent folosit în 

comunicarea interumana. Limbajul, constituie expresia şi realizarea conduitelor verbale.  
In cadrul comunicarii verbale distingem: 
- comunicarea orala 
- comunicarea scrisa 
 
Expresivitatea comunicarii didactice este influentata de tinuta fizica, expresivitatea fetei, gesturi, stralucirea privirii, contactul vizual. 

Elementele limbajului nonverbal prelungesc semnificatia cuvintelor. De exemplu, un profesor care intra în clasa  si se aseaza la catedra sau 
se lipeste de tabla si ramâne acolo toata ora, îsi diminueaza mult din forta discursului. Limbajul nonverbal  are semnificatii la fel de 
profunde ca si cel verbal.  

Scopul comunicarii didactice este acela de a forma convingeri prin organizarea activitatii didactice si alegerea acelor procedee 
favorabile formarii convingerilor privind toate domeniile cognitiei si practicii umane. Atunci când formarea de convingeri nu este posibila, 
se apeleaza la  persuadare, prin care întelegem influentarea persoanei mai mult decât prin formare de convingeri, prin argumentare, dar si 
prin vizarea afectivitatii, de exemplu atunci cât apelam la flatare pentru a convinge mai usor. Persuasiunea însoteste convingerea atingând 
atât ratiunea cât si sentimentele.  

PARTICULARITATI 
Comunicarea didactică are mai multe caracteristici, care o deosebesc de alte forme ale comunicării interumane: 
• se desfăşoară între doi sau mai mulŃi agenŃi: profesor şi elevi, având ca scop comun instruirea acestora, folosind comunicarea 

verbală, scrisă, non-verbalk, paraverbală şi vizuală, dar mai ales forma combinată; 
• mesajul didactic este conceput, selecŃionat, organizat şi structurat logic de către profesor, pe baza unor obiective didactice 

precise, prevăzute în programele şcolare; 
• stilul didactic al comunicării este determinat de concepŃia didactică a profesorului şi de structura lui psihică; 
• mesajul didactic (repertoriul) are o dimensiune explicativ- demonstrativă şi este transmis elevilor folosind strategii didactice 

adecvate dezvoltării intelectuale a acestora şi nivelului de cunoştinŃe pentni a fi înŃeles de elevi; 
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- comunicarea se reglează şi autoreglează cu ajutonil unor retroac¬Ńiuni (feed-back şi feed-farward), înlocuind blocajele care pot apare 
pe parcurs. 

 In cadrul interactiunii profesor-elev, comunicarea psihopedagogica indeplineste mai multe FUNCTII :  
• funcŃia informativă, de transmitere a mesajului didactic şi educativ; 
• funcŃia formativă, de stimulare a gândirii şi a imaginaŃiei la elevi; 
• funcŃia educativă, de transmitere a influenŃelor educaŃionale, de coeziune şi afirmare a grupurilor şcolare; 
• funcŃia de evaluare şi reglare a procesului de predare - învăŃare; 
• funcŃia de rezolvare a problemelor educaŃionale şi a conflictelor şcolare. 
 
REGULILE comunicarii didactice eficiente sunt: 
- sa asculti, adica sa tii cont de parerea  si interesele celorlalti; 
- sa observi adica sa te intereseze ceea ce se întâmpla în cadrul situatiei de comunicare si sa întelegi starea receptorilor; 
- sa analizezi si sa cunosti  situatia receptorilor; 
- sa te exprimi adica sa-ti expui punctele de vedere si sentimentele vis-a-vis de obiectul comunicarii; 
- sa controlezi adica sa urmaresti calitatea si eficienta comunicarii. 
 
Competenta comunicationala pentru profesor presupune achizitii de cunostinte si abilitati din mai multe domenii: 
- cunoasterea influentei  contextului comunicational asupra continutului   si formei comunicarii, precum  si adaptarea 

comportamentului de comunicare la acesta; 
- cunoasterea regulilor comunicationale si a impactului comunicarii paraverbale si nonverbale în cadrul comunicarii didactice; 
- cunoasterea psihologiei umane si  scolare, abilitate de relationare cu elevii; 
- cunoasterea  culturii interlocutorilor, deoarece limbajul nonverbal difera de la o cultura la alta, iar ceea ce este considerat eficient în 

comunicare pentru o cultura  poate fi ineficient pentru o alta. 
Pentru a fi eficace, comunicarii didactice i se cer anumite CARACTERISTICI: 
1. Ale profesorului: 
-  claritatea mesajelor 
- precizia acestora 
- utilizarea unui limbaj adecvat si accesibil elevilor 
- utilizarea unui limbaj adecvat ( corect din p.d.v stiintific) 
- structurarea logică a mesajelor transmise; 
- prezentarea interesantă a conŃinutului instruirii; 
- asigurarea unui climat adecvat comunicării 
2. Ale elevilor: 
- să aibă capacitate de concentrare (pentru a putea recepta şi inŃelege  mesajul profesorului); 
- să posede cunoştinŃele anterioare necesare învăŃării ce urmează; 
- să fie motivaŃi pentru a învăŃa ( in general şi la un anumit obiect 
studiu, în particular); 
- să cunoască limbajele utilizate (de profesor sau de calculator, cazul instruirii asistate de acesta 
În comunicarea didactica profesorul trebuie sa-i faca pe elevi sa simta ca are o vocatie în aceasta directie, ca este un  partener de 

încredere, care doreste un dialog autentic. Competenta de comunicare se va manifesta    si prin capacitatea de ascultare a elevilor. Cei mai 
apreciati profesori sunt cei care permit libertatea de exprimare a elevilor, care nu-i fac nici sa se simt a judecati, nici manipulati, nici 
sfatuiti, ci cei care le ofera sentimentul de siguranta si libertatea comunicarii. 

 
 
BARIERE IN COMUNICAREA DIDACTICA 
 
Comunicarea poate fi OBSTRUCTIONATA sau doar perturbata de o serie de FACTORI care se interpun între semnificatia 

intentionata si cea perceputa  putând  fi  legati  de  oricare  dintre  componentele  comunicarii (emitator, mesaj, canal, receptor), sau de 
interactiunea lor. 

Dintre acestia cei mai importanti sunt : 
 
1. Efectele de statut – uneori statutul prea înalt al emitatorului în raport cu receptorul pot cauza rastalmaciri ale mesajului de catre 

acesta din urma.  
2. Probleme  semantice  –  specialistii  au  tendinta  sa foloseasca un jargon profesional, crezând ca  si ceilalti îl pot întelege; 

persoanele cu statut mai ridicat au tendinta de a se exprima într-un mod mai sofisticat, greu de înteles pentru persoane cu un nivel de 
scolarizare scazut. 

3. Distorsiuni perceptive – când receptorul are o imagine despre sine nerealista si este lipsit de deschidere în comunicare, neputându-i 
întelege pe ceilalti în mod adecvat. 

4. Diferente culturale – persoane provenite din medii culturale, cu valori, obiceiuri si simboluri diferite. 
5. Alegerea gresita a canalelor sau a momentelor – trebuie alese canalele corecte pentru fiecare informatie si de asemenea si momentul 

trebuie sa fie bine ales – o situatie urgenta nu are sorti sa fie îndeplinita daca este ceruta la sfâritul orelor de program sau la sfârsitul 
saptamânii. 

6. Lungimea excesiva a canalelor – o retea organizationala complicata duce la o comunicare lenta. 
 
FACTORI FIZICI PERTURBATORI   –  iluminatul  necorespunzator,  zgomote parazite,  temperaturi  excesiv  de  

coborâte/ridicate,  ticuri,  elemente  ce distrag atentia – telefon, cafea, ceai etc. 
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BARIERE UMANE  in cadrul unei comunicari eficiente sunt : 
- fizice: deficiente verbale, acustice, amplasament, lumina, temperatura, ora din zi, durata intîlnirii, etc. 
- semantice: vocabular, gramatica, sintaxa, conotatii emotionale ale unor cuvinte. 
- determinate de factori interni: implicare pozitiva (ex: Imi place Ion, deci il ascult);  implicare negativa (ex: Mirela m-a bîrfit acum 1 

an, deci interpretez tot ce spune ca fiind împotriva mea). 
- frica  
- diferentele de perceptie 
- concluzii grabite 
- lipsa de cunoastere 
- lipsa de interes (una din cele mai mari bariere ce trebuiesc depasite este lipsa de interes a interlocutorului fata de mesajul 

emitatorului).  
- emotii (emotia puternica este raspunzatoare de blocarea aproape completa a comunicarii). 
- blocajul psihic 
- tracul 
 
Blocajele de comunicare, sau distorsiunea informaŃiei se pot produce atunci când: 
• emiŃătorul (profesorul) nu stăpâneşte conŃinutul mesajului didactic transmis; 
• acesta nu este expus clar, inteligibil şi sistematizat; 
• emiŃătorul vorbeşte prea încet, prea tare sau prea repede; 
• nu prezintă la început scopul mesajului şi nu creează motivaŃii pentru a trezi interesul pentru comunicare; 
• emiŃătorul nu sincronizează diferitele tipuri de comunicare (verbală, paraverbală, nonverbală, vizuală etc.); 
• mesajul transmis nu corespunde cu interesele elevilor sau cu problemele ce le au de rezolvat; 
• mesajul didactic este prea cunoscut sau prea abstract şi nu trezeşte interes, producând plictiseală; 
• comunicarea este numai unidirecŃională, producând pasivitate; 
• elevii nu sunt angajaŃi în comunicare prin dialog sau prin întrebări retorice; 
• eficienŃa comunicării este blocată si de fondul stresant creat de emiŃător (plictiseală, oboseală, nerăbdare, teama de a nu greşi în 

expunere etc.); 
• elevii nu au cunoştinŃele necesare pentru a inŃelege mesajul didactic sau acestea nu au fost fixate temeinic şi ca urmare se 

produc interferenŃe. 
 
Intre obstacolele ce apar mai frecvent în comunicarea didactică, menŃionăm: 
– supraîncărcarea (determinată de criza de timp, dar şi de dorinŃa unor profesori de a nu omite lucruri importante); 
– utilizarea unui limbaj încifrat, inaccesibil (sau greu accesibil) elevilor;    – dozarea neuniformă, în timp, a materialului de predat; 
– starea de oboseală a elevilor /studenŃilor sau indispoziŃia profesorului; – climatul tensionat sau zgomotos. 
 
Pentru perfectionarea comunicării didactice, este necesară cunoaşterea respectarea unor reguli de către profesori, între care 

menŃionăm:      
– vorbirea corectă, deschisă şi directă (care previne sau reduce  distorsiunea mesajelor);   
– încurajarea feedback-ului din partea elevilor (pentru a cunoaşte în ce măsură mesajele transmise au fost corect recepŃionate şi 

înŃelese);       
– ascultarea atentă, răbdătoare şi încurajatoare a mesajelor primite din partea elevilor, concomitent cu efortul de a înŃelege exact sensul 

acestor mesaje;     
– folosirea mai multor forme de comunicare didactică pentru acelaşi tip de  mesaje (de regulă, orală şi vizuală, concomitent); 

        
–  repetarea mesajelor mai complexe 
 

Violenta scolara 
 

Exista numeroase definitii ale violentei. Eric Debarbieux , specialist in problematica violentei in mediul scolar , ofera o definitie prin care 
surprinde ansamblul fenomenului violentei : 
 
Violenta este dezorganizerea brutala sau continua a unui sistem personal , colectiv sau social si care se traduce printr-o pierdere a 
integritatii , ce poate fi fizica, materiala sau psihica. Aceasta dezorganizare poate sa opereze prin agresiune , prin utilizarea fortei ,constient 
sau inconstient , insa poate exista si violenta doar din punctul de vedere al victimei , fara ca agresorul sa aiba intentia de a face rau. Este 
dificil sa se realizeze discriminari intre cele doua concepte agresivitate si violenta. 
 
Violenta scolara este de cele mai multe ori nefatala, dar poate cauza serioase prejudicii dezvoltarii persoanei. Jacques Pain identifica doua 
tipuri de violenta in mediul scolar: 
a. violentele obiective care sunt de ordinul penalului ( crime si delicte) si asupra carora se poate interveni frontal 
b. violentele subiective, care sunt violente mai subtile , de atitudine, si care afecteaza climatul scolar. Sunt incluse aici dipsretul , umilirea, 
sfidarea, lipsa de politete, absentele de la ore. 
Violenta fizica si cea verbala sunt doua dintre cele mai des intalnite tipuri de violenta in scolile din Europa. 
Pe ansamblu, datele existente demonstreaza ca violentele scolare au o tendinta constanta de crestere , atingand rata cea mai inalta la nivelul 
invatamantului gimnazial si liceal ; din punct de vedere al distributiei pe sexe, violentele sunt cele mai des intalnite la baieti , atingand 
frecventa maxima in jurul varstei de 15 ani. 
Pe plan psihologic putem retine in principal urmatoarele trasaturi de care este marcata adolescenta : 
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• cautarea identitatii de sine,  
• cautarea unui set personal de valori ,  
• achizitia abilitatilor necesare pentru o buna interactiune sociala ,  
• castigarea independentei emotionale fata de parinti,  
• nevoia de a experimenta o varietate de comportamente, atitudini si activitati. 

Violentele intalnite in scoala la aceasta varsta, sunt semnalate din cauza ca baietii ( intr-o proportie mult mai mica, si fetele ) se afla la 
varsta confruntarilor fizice. Violenta scolara este asociata, in general, cu zonele urbane dificile, cu periferiile, acolo unde saracia este la 
ea acasa. De aceea , cand se vorbeste despre violenta in scoala, se considera drept surse favorizante : 

• factori exteriori scolii – factorul familial, factorul social , factorul individual , 
• factor intern scolii – scoala ca sursa de violenta. 

Conflictele şcolare 
 
În şcoală, conflictele sunt prezente atât în interiorul diverselor categorii de resurse umane care constituie organizaŃia şcolară (elevi, 
personal didactic, personal didactic auxiliar, personal administrativ), cât şi între aceste grupuri, între şcoală şi familie, între şcoală şi 
comunitatea locală. 
De asemenea, pot apărea conflicte între grupuri ale aceleiaşi categorii de resurse umane, între indivizi şi grup, grupuri şi manageri, ca şi 
între indivizi şi organizaŃia şcolară în ansamblul ei . 
a) Conflicte între elevi 
În cazul elevilor, conflictele au la bază, de regulă, competiŃia neloială, dorinŃa de afirmare cu orice preŃ, invidia, antipatia reciprocă, 
nepotrivirile de caracter, lupta pentru dominarea grupului, comunicrea slabă, exprimarea nepotrivită a emoŃiilor, absenŃa priceperilor de 
rezolvare a conflictelor, utilizarea greşită a puterii de către cadrul didactic etc. 
b) Conflictele dintre profesori 
Conflictele dintre profesori sunt determinate, mai ales, de lupta pentru obŃinerea unor avantaje (obŃinerea gradaŃiei sau salariului de merit, 
de exemplu), lupta pentru obŃinerea unor funcŃii de conducere ( şef de catedră sau de comisie metodică, membru în consiliul de 
administraŃie, director adjunct, director, inspector ) sau pentru afirmare ( obŃinerea de premii de către elevii lor care participă la diverse 
concursuri şcolare, obŃinerea gradului didactic I sau II etc.). 
Nu lipsesc însă nici cauze cum sunt: existenŃa unor convingeri şi opinii diferite, a unor valori diferite, deosebirile în plan temperamental şi 
cultural . 
c) Conflictele dintre cadrele didactice şi elevi 
În cazul conflictelor dintre profesori şi elevi, acestea au la bază cauze multiple, între care se detaşează blocajele de comunicare, existenŃa 
unor discrepanŃe între sistemul de criterii utilizat de cadrele didactice în evaluare şi cel al elevilor, între normele şi valorile cu care operează 
cele două categorii de membri ai organizaŃiei şcolare, relaŃiile profesori-elevi de tip autoritar . 
Mai mult, poate, decât în alte organizaŃii, în cele şcolare, este prezent şi ceea ce Florin DruŃă numeşte ,,conflict motivaŃional’’, înŃeles de 
acesta ca un ansamblu contradictoriu de motivaŃii care ,, provoacă adeseori caracterul ezitant, anormal, bizar, incoerent al conduitei’’. 
Un exemplu, la îndemână, ar putea fi conflictul între cerinŃele reformei învăŃământului şi conservatorismul personalului didactic, prea puŃin 
avizat şi motivat pentru a putea accepta cu uşurinŃă un nou mod de gândire şi de acŃiune practică . 
d)Conflictele între părin Ńi şi cadrele didactice 
Principalele cauze ale acestor conflicte sunt : 

• Comunicarea defectuoasă datorită neînŃelegerilor sau numărului mic de contacte pe parcursul unui an şcolar ; 
• Conflictul de valori şi lupta pentru putere: părinŃii au prejudecăŃi bazate pe experienŃele lor anterioare sau nu le este clar care esta 

rolul lor-profesorilor în viaŃa copiilor . 

Asadar, tendinŃele semnalate la nivel internaŃional in manifestarea violenŃei în şcoală sunt: 

• ViolenŃa fizică – violenŃa simbolică 
• ViolenŃa – expresie a intoleranŃei faŃă de diferenŃele etnice, religioase, de gen, de statut social 
• Multiplicarea violenŃei faŃă de profesori 
• Creşterea numărului de violenŃă extremă în spaŃiul şcolar  
• Difuzia mediului proxim şcolii în spaŃiul şcolar 

 
ViolenŃa în şcoala românească are urmatoarele elemente de context: 

• Tensiunile sociale asociate perioadelor de tranziŃie – difuzie la nivelul şcolii 
• Procesele de schimbare sunt însoŃite de tensiuni 
• Democratizarea şcolii - nevoia unor reevaluări de rol, de statut, de norme şi valori ale actorilor 
• Rolul mass-media în informarea publicului 
• Efecte ale mass-media asupra dezvoltării copiilor 

Actorii violenŃei în şcoală sunt: 
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• ViolenŃa între elevi 
• Manifestări violente ale elevilor faŃă de profesori 
• Manifestări violente ale profesorilor faŃă de elevi 
• PărinŃii – actori ai violenŃei în şcoală 
• ViolenŃa în proximitatea şcolii 

Factori de microclimat ai violenŃei şcolare: 

• Factori de mediu familial 
• Surse ale violenŃei în mediul şcolar 

Cauzele familiale au impact semnificativ asupra comportamentulu violent 
Asocieri semnificative între comportamentul violent al elevilor şi o serie de factori familiali: 

• climatul socio-afectiv (relaŃii tensionate între părinŃi, atitudini violente ale părinŃilor faŃă de copil, mediu lipsit de securitate 
afectivă);  

• tipul familiei (provenienŃa elevilor din familii dezorganizate); condiŃiile economice ale familiei (venituri insuficiente);  
• dimensiunea familiei (număr mare de copii în familie, situaŃie care implică, de multe ori, accentuarea fenomenului sărăciei);  
• nivelul scăzut de educaŃie a părinŃilor. 

Surse ale violenŃei  în mediul şcolar 

• dificultăŃile de comunicare elevi-profesori 
• subiectivitatea în evaluare  
• ironia, sancŃiunile, notarea şi stilul autoritar - soluŃii în prevenirea şi atenuarea manifestărilor violente (?) 
• vârsta şi experienŃa didactică a profesorilor; 
• programele şcolare prea încărcate şi programul şcolar supraaglomerat; 
• Metode pedagogice tradiŃionale versus metode moderne 

Factori individuali ai violenŃei: 

• trăsăturile de personalitate: agresivitatea/impulsivitatea; lipsa sau insuficienta dezvoltare a mecanismelor de autocontrol; motivaŃia 
centrată pe preferinŃă pentru violenŃă; particularităŃi ale sistemului de valori: dorinŃa de putere şi prestigiu; self-esteem şi 
exprimarea eu-lui; tendinŃa către comportament adictiv; empatia. 

• istoria personală (experienŃa victimizării). 

Profilul elevului violent: ipostaze posibile 

• Eşti al nimănui! 
• Descurcă-te cum poŃi în viaŃă! 
• Fie ce-o fi! 
• ViaŃa este o junglă. În viaŃă îŃi ajută tare mult dacă ştii să te baŃi.  

Modalit ăŃi de soluŃionare a conflictelor. Rolul comunicării în acest proces 
 
Rezolvarea conflictelor depinde, înainte de toate, de anumite opŃiuni strategice ale managerilor şi a organizaŃiilor din care fac parte, ce au la 
bază, la rândul lor, considerarea conflictului ca dăunător sau, dimpotrivă, ca util (între anumite limite) dezvoltării organizaŃionale. Se 
consideră de către mulŃi specialişti ca fiind mai oportună prevenirea conflictelor decât căutarea unor soluŃii de aplanare a acestora. 
ModalităŃile de rezolvare a conflictelor sunt diverse. Abordarea clasică propune patru căi de rezolvare a conflictelor: 

• Stăpânirea - soluŃionarea lui în favoarea unei părŃi, care este complet satisfăcută, în timp ce cealaltă parte este complet 
nesatisfăcută; 

• Compromisul – satisfacerea parŃială a ambelor părŃi; 
• Integrarea – satisfacerea completă a ambelor părŃi; 
• Separarea părŃilor aflate în conflict; 

Alte metode de rezolvare a conflictelor: 

• Apelul la scopuri-ameninŃări supraordonate ; 
• Apelul la cea de-a treia parte(concilierea), sub mai multe forme: inchizitorială , arbitrajul , medierea ; 
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ExperienŃa şcolii în prevenirea şi combaterea fenomenelor de violenŃă  
 

• Relativ limitată 
• Formală şi stereotipă 
• Bazată pe sancŃiune şi excludere şi mai puŃin pe prevenŃie, susŃinere a victimei dar şi a celui violent 
• Măsuri de pază şi control dar mai puŃin iniŃiative de îmbunătăŃire a climatului şcolar şi a metodologiilor pedagogice şi de 

consiliere 
• Resurse insuficiente: informaŃii, instrumente, personal calificat 

Recomandări: intervenŃii la nivel individual 

• Identificarea timpurie a elevilor cu potenŃial violent  
• Implicarea activă a elevilor cu potenŃial violent şi valorificarea intereselor, aptitudinilor şi capacităŃii elevilor care au comis acte 

de violenŃă  
• Evitarea centrării exclusiv pe sancŃiune 

Recomandări:intervenŃii la nivelul şcolii 

• ViolenŃa -temă pe agenda întâlnirilor formale ale şcolii  
• O cunoaştere mai bună a surselor posibile de violenŃă  
• Transformarea regulamentului şcolar din instrument formal în mijloc real de prevenŃie şi intervenŃie  
• la nivelul şcolii - structuri cu rol de mediere (centre de resurse);  
• programe de informare a elevilor privind modalităŃile adecvate de gestionare a unor situaŃii concrete de violenŃă (auto-control, 

negocierea conflictelor, comunicare, mijloace de auto-apărare); 

Recomandări:intervenŃii la nivel curricular 

• Dezbaterea şi încurajarea exprimării opiniei elevilor 
• Valorificarea temelor relevante pentru problematica violenŃei (drepturile şi îndatoririle individului, libertate şi normă/regulă de 

comportament, decizie şi consecinŃele deciziilor, abilităŃi sociale etc.) 
• Programe şi activităŃi extra-curriculare (săptămâna anti-violenŃă; concursuri/expoziŃii tematice, invitarea unor specialişti care să 

prezinte într-un mod interactiv teme legate de violenŃa şcolară la care să participe, pe lângă elevi, şi cadre didactice şi părinŃi) 

Recomandări: intervenŃii strategice 

• Campanii de conştientizare 
• Sistem de monitorizare la nivel naŃional a fenomenelor de violenŃă în şcoală (Observator naŃional)  
• Stimularea cooperării inter-instituŃionale şi implicarea societăŃii civile 
• Teme privind violenŃa şcolară în programele de formare continuă a cadrelor didactice  
• Discipline opŃionale centrate pe prevenŃia violenŃei 
• Stimularea cercetării privind violenŃa şcolară  

Violenta in scoala este o expresie a violentei din societate; cand violenta se produce in scoala, ea conduce si la alte consecinte : alaturi de 
prejudicii , victimizare , uneori moarte, violenta din scoala reduce sansele elevilor de a-si dezvolta personalitatea pe deplin si de a dobandi 
o educatie de calitate. A lupta contra violenŃei şcolare înseamnă a ameliora calitatea relaŃiilor şi a comunicării între toate persoanele 
angrenate în actul educaŃional. 
 
Comunicare şi conflict  

Comunicarea este un mod funcŃional de interacŃiune psihosocială a persoanelor,realizat prin intermediul simbolurilor şi al semnificaŃiilor 
social generalizate ale realităŃii în vederea obŃinerii stabilităŃii ori a unor modificări de comportament individual sau de grup. 
Fenomenul comunicării trebuie studiat ca releŃie interumană, ca o formă specifică de interacŃiune. Orice activitate pe care o desfăşurăm 
presupune schimbul de informaŃii, adică procese şi relaŃii de comunicare. Ca fenomen social, procesul comunicării îi angajează pe oameni 
cu toată încărcătura lor psihică, ceea ce nu se întâlneşte în lumea animală, unde are o semnificaŃie pur instrumentală. 
 
 Decalogul comunicării:  
1. Nu poŃi să nu comunici 
2.A comunica presupune cunoaştere de sine şi stimă de sine 
3. A comunica presupune cunoaşterea nevoilor celuilalt. 
4. A comunica presupune a şti să asculŃi 
5. A comunica presupune a înŃelege mesage. 
6. A comunica presupune a da feed-back-uri. 
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7. A comunica presupune a înŃelege procesualitatea unei relaŃii. 
8. A comunica presupune a şti să îŃi exprimi sentimentele. 
9. A comunica presupune a accepta conflictele. 
10.A comunica presupune asumarea rezolvării conflictelor. 
 
Alături de gesturi, mimică,artele figurative,limbajul face parte dintr-o mulŃime vastă de fenomene-conduite smbolice. La baza tuturor 
acestor fenomene, inclusiv a limbajului se află funcŃia semiotică. FuncŃia semiotică desemnează capacitatea de a utiliza semne/simboluri ca 
substitute ale obiectelor, respectiv acŃiunilor şi de a opera cu acestea în plan mintal. 
Mesajele transmise prin comunicare pot fi clasificate în funcŃie de teme sau în funcŃie de rolul comunicărilor în procesul discuŃiei colective, 
dezvăluindu-ne astfel dinamica unor fenomene de grup. Există aşadar două laturi ale schimbului de mesaje-conŃinutul verbal şi intelectual 
manifest şi latura mai discretă, dar observabilă-tonul intervenŃiei, audienŃa ei, statutul persoanei, gesturi, tăceri etc. 
Comunicarea se referă la: 

1.cunoaştere-ce se întâmplă când oamenii comunică cu ei înşişi şi cu fiecare altul; 
2.înŃelegere-cum acele cunoştinŃe pot fi folosite să explicăm şi să interpretăm procesele comunicării în viaŃa de zi cu zi; 
3.capacităŃi-folosirea acestei cunoaşteri şi înŃelegeri ca să ne facă capabili să comunicăm mai eficient. 
 
Din ce în ce mai mulŃi oameni recunosc că a fi un comunicator eficient e o calitate.În trecut arta comunicării eficiente (capacitatea de a 
exprima ideile şi opiniile proprii şi înŃelegerea lor de alŃi oameni) a fost gândită că se baza doar pe folosirea corectă a limbii. Dar studiul 
comunicării a mers dincolo de acest lucru şi a inclus folosirea „potrivită”atât a limbii cât şi a altor forme de comunicare. 
Arta de a comunica nu este un proces natural sau o abilitate cu care ne naştem. Noi învăŃăm să comunicăm. Orice comunicare implică 
creaŃie şi schimb de înŃelesuri. Aceste înŃelesuri sunt reprezentate prin „semne” şi „coduri”. Se pare că oamenii au o adevărată nevoie să 
„citească” înŃelesul tuturor acŃiunilor umane. Observarea şi înŃelegerea acestui proces poate să ne facă să fim mai conştienŃi referitor la ce 
se întâmplă când comunicăm. 
Fiecare dintre noi comunică datorită unei varietăŃi de nevoi şi scopuri:nevoi personale, scopuri sociale,necesităŃi economice şi expresie 
artistică. 
Etapele ce constituie structura oricărei activităŃi de comunicare eficientă nu sunt folosite întotdeauna în această ordine şi nici nu se exclud 
una pe alta. 
 
Aceste etape sunt: 

• 1Analiza scopului şi auditorului 
• 2.Documentarea (cercetarea) 
• 3.SusŃinerea propriilor idei 
• 4.Organizarea 
• 5.Elaborarea şi redactarea(editarea într-o limbă vie) 
• 6.Lupta pentru feed-back 

Abilitatea de a comunica presupune şi abilitatea de a rezolva conflictele de comunicare. Conflictul nu presupune în mod obligatoriu aspecte 
negative(ex.ceartă, tensiune), deci comunicarea eficientă nu înseamnă camuflarea conflictului. Acesta trebuie acceptat ca o parte firească a 
procesului de comunicare. 
 
Se poate spune că un conflict apare atunci când atitudinea şi acŃiunile unei persoane împiedică, distrage sau afectează într-un anumit mod o 
persoană în demersul ei de a atingere a unui scop. 
Conflictul poate apărea oriunde, oricând,în orice situaŃie. 
A crea conflicte e uşor, mai greu este să le rezolvi. 
Conflictele nerezolvate se soldează cu pierderi de timp şi energie. 
Conflictele pot fi bazate pe neînŃelegeri privind metodele folosite,scopurile prevăzute,procedurile administrative,delegarea 
responsabilităŃii,principii şi valori morale,fapte, acŃiuni. 
Conflictele pot fi bazate pe dezacorduri de idei privind stilul personal,lupta pentru putere,ameninŃarea stimei de sine, gelozie, dispreŃ. 
 
Stiluri de abordare a conflictelor: 

-în rezolvarea unei situaŃii de conflict este necesară uneori acceptarea metodei câştig-pierdere, adică una dintre părŃi primeşte ceea ce a 
cerut a fi rezolvat, iar partea cealaltă pierde; 
-metoda pierdere-pierdere- deşi este greu de crezut că o astfel de soluŃie este eficientă, există situaŃii când e cea mai eficientă 
soluŃie.Compromisul este o formă a acestei metode de soluŃionare a conflictelor. 
- a treia metodă de management al conflictelor este câştig-câştig. În astfel de situaŃii scopul lor este de a lucra împreună pentru a ajunge la 
soluŃia cea mai eficientă. 
 
Deşi pare greu de crezut conflictul are şi efecte pozitive:  
• Creşte motivaŃia pentru schimbare; 
• ÎmbunătăŃeşte identificarea problemelor şi a soluŃiilor; 
• Creşte coeziunea comună a unui grup după soluŃionarea comună a conflictelor; 
• Creşte capacitatea de adaptare la realitate; 
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• Oferă oportunitatea de cunoaştere şi dezvoltarea de deprinderi; 
• Dezvoltă creativitatea. 
 
Dacă conflictul este negat, reprimat, camuflat sau soluŃionat de tipul câştigător-învins, acesta poate avea o serie de efecte negative: 
• Scade implicarea în activitate; 
• Diminuează sentimentul de încredere în sine; 
• Polarizează poziŃiile şi duce la formarea de coaliŃii; 
• DificultăŃi în luarea deciziilor: 
 
Oamenii fiind diferiŃi adoptă strategii diferite pentru rezolvarea confictelor. Aceste strategii se învaŃă de obicei în copilărie şi par să 
funcŃioneze automat la un nivel „preconştient”. 
Dacă ai abilităŃile necesare ,poŃi valorifica pozitiv conflictele. Primul pas în învăŃarea rezolvării problemelor este acela de a fi conştient de 
propriul mod de rezolvare a conflictelor. Stilul tău de raportare la conflict îŃi arată cum să acŃionezi de obicei în situaŃii conflictuale. 
 
 Este bine să cunoaştem câteva din principiile de management al conflictelor: 
1.MenŃinerea unei relaŃii pozitive pe perioada conflictului prin:ascultare activă, utiizarea întrebărilor deschise pentru clarificarea mesajelor. 
2.DiferenŃierea dintre evenimente, comportament şi interpretarea lor, evaluarea diferitelor opŃiuni. 
3.Focalizarea pe problemă,nu pe persoane, folosirea unor termeni specifici, comportamentali în descrierea situaŃiei şi generali, utilizarea 
unui limbaj adecvat. 
4.Utilizarea comunicării directe, fără a reacŃiona cu propriile argumente, clarificarea întrebărilor, solicitarea informaŃiilor pentru înŃelegerea 
situaŃiei, evitarea învinovăŃirii şi etichetării interlocutorului, evaluarea impactului conflictului asupra relaŃiei sau grupului. 
5.Identificarea barierelor în rezolvarea conflictului. 
6.Utilizarea deprinderilor de rezolvare de probleme în abordarea conflictului. 
Este necesar să fii conştient de sentimentele tale în timpul conflictului şi după aceea şi de modul în care îl puteai preveni. 
Dacă dorim ca între noi ,adulŃii şi copiii să aibă loc o comunicare eficientă va trebui să învăŃăm cum să ascultăm şi să luăm în considerare 
părerea copilului, chiar şi atunci când nu suntem de acord cu el. 
Una din căile de îmbunătăŃire a comunicării cu copiii ar fi aplicarea limbajului responsabilităŃii. Formularea mesajelor la persoana I 
comunică copiilor modul în care comportamentul lor a fost deranjant. E foarte important ca emoŃiile să fie comunicate copiilor fără a-l 
învinovăŃi: 
„M-a deranjat foarte tare faptul că...”  şi nu formulări ca „ Uite ce s-a întâmplat din cauză că tu nu .....” 
Limbajul responsabilităŃii  se foloseşte atât pentru a comunica sentimentele pozitive cât şi pentru comunicarea lucrurilor sau situaŃiilor care 
ne deranjează. 
Altfel spus trebuie să învăŃăm să comunicăm aservit. 
ConsecinŃele comportamentului aservit sunt: 
• Problema este discutată 
• Drepturile tale sunt respectate 
• ÎŃi alegi tu activitatea 
• Ai încredere în tine 
• Recunoşti drepturile tale şi pe ale celorlalŃi 
A învăŃa să comunicăm aservit înseamnă să exprimăm cum ne simŃim într-o situaŃie. Acest tip de comunicare poate fi folosit cu succes şi la 
clasă în cadrul relaŃiilor profesor-elevi. Mesajele pe care le transmitem copiilor în diferite situaŃii pot fi: 

• ”Sunt supărată că n-ai învăŃat” 
• „M ă doare când văd că nu asculŃi şi în continuare comportamentul tău faŃă de colegi lasă de dorit.” 
• „Sunt dezamăgită deoarece ai scrie foarte dezordonat.” 
• „Mi-ar plăcea ca de acum înainte să îŃi citeşti lecŃia şi din manual.” 
• „Sunt mândră că te străduieşti să lucrezi mai ordonat.” 

Prin acest tip de formulare a mesajelor centrate pe „eu” (persoana I), învăŃătorul îi atrage atenŃia elevului că şi el are sentimente. El la 
rândul lui îl ajută pe copil să vadă realitatea cu alŃi ochi, îl ajută să înŃeleagă că prin comportamentul său poate răni oamenii fără să îşi dea 
seama. Un alt avantaj al comunicării mesajelor la persoana I este că procesul de comunicare este mai complex datorită schimbului mai 
mare de informaŃii. 
Odată ce noi vom folosi limbajul responsabilităŃii sunt mari şanse ca şi elevii la rândul lor prin imitaŃie să îl folosească. 
Fiecare copil, adolescent sau adult trebuie să conşientizeze drepturile aservite şi să facă apel la ele ori de câte ori este necesar. Adultul-
părintele sau dascălul-trebuie să accepte că şi copiii şi tinerii au aceleaşi drepturi aservite ca şi adulŃii şi că apelarea la această formă de 
comunicare nu lezează drepturile nici unei părŃi implicate în conflict. 
 

 

TEMA 13 – EVALUAREA SCOLARA 
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Evaluarea scolara - actul prin care - referitor la o prestatie orala, scrisa sau practica - se formuleaza o judecata prin prisma unor criterii. 
Evaluarea si notarea scolara alcatuiesc o modalitate de codare numerica - insotita de aprecieri calitative - a rezultatelor obtinute de elevi, 
servindu-se de scara de la 1 la 10. 

Prin evaluare se intelege masurarea si aprecierea cantitativa a efectelor invatarii scolare. 
 
Evaluarea este aplicabila in doua planuri: 
1. cu referire la efectele invatarii - vizeaza relatia profesor-elev: nivelul de pregatire a elevilor si evolutia acestuia in timp, in functie de 

posibilitatile lor reale de invatare prin raportare a performantelor obtinute de scoala la cele asteptate de societate. 
 
2. cu referire la insusi procesul instructiv-educativ - vizeaza autoestimarea profesorului, factorii de indrumare si control ai 

invatamantului in vederea asigurarii unei verificari sistematice si integrale a performantelor elevilor, a conceperii si realizarii unui proces 
instructiv-educativ capabil sa cultive interesul ptr studiu al elevilor. 

 
ETAPE 
 
           Procesul de evaluarii presupune mai multe etape: 
• definirea obiectivelor procesului de invatamant. 
• crearea situatiilor de invatare care sa permita elevilor achizitionarea comportamentelor preconizate prin obiective. 
• selectarea metodelor si instrumentelor de evaluare necesare. 
• desfasurarea procesului de masurare a cunostintelor achizitionate. 
• evaluarea si interpretarea datelor obtinute.  
• concluzii si aprecieri diagnostice si prognostice  
 
AcŃiunea de evaluare didactică include trei operaŃii : MASURAREA, APRECIEREA şi DECIZIA. 
 
Măsurarea presupune aplicarea unor tehnici specifice pentru a cunoaşte efectele acŃiunii instructiv- educative şi a obŃine date în 

perspectiva unui scop determinat. Exactitatea măsurii este condiŃionată de calitatea instrumentelor de măsură folosite şi de modul cum sunt 
acestea aplicate. 

                 - presupune o determinare obiectivă prin surprinderea riguroasă a unor achiziŃii şi nu implică emiterea unor judecăŃi de 
valoare. 

 
Aprecierea sau evaluarea propriu-zisă constituie procesul de judecată de valoare a rezultatelor constatate, prin compararea acestora 

cu scopurile urmărite . 
                   - presupune şi semnificaŃia unui rezultat observabil sau măsurabil într-un cadru de referinŃă axiologic. 
Decizia reprezintă operaŃia de evaluare care asigură prelungirea aprecierii într-o notă şcolară, caracterizare, hotărâre, recomandare,etc. 

cu valoare de prognoză pedagogică. 
           - se realizează în raport cu anumite criterii pedagogice, spre exemplu :  
a) potenŃialul elevului, valorificat la maximum ;  
b) creşterea calitativă a activităŃii didactice ; 
            c) prin anticiparea corect-pozitivă, prin metamorfoza diagnozei în prognoză ; 
            d) îndrumarea evaluatului prin termeni manageriali. 
 
 FUNCTII ALE EVALUARII 
 
In cadrul sist. de invatamant evaluarea are urm. functii: 
 
1. F. de constatare si diagnosticare a performantelor obtinute de elevi, explicate prin factorii si conditiile care au dus la succesul sau 

insuccesul scolar (factori psihologici, de natura pedagogica, sociala, factori stresanti) 
 
2. F. de regalre si perfectionare continua a metodologiei instruirii pe baza informatiilor obtinute din explicarea factorilor si a 

conditiilor ce au determinat rezultatele la invatatura.Aceasta functie se realizeaza prin feed-back 
 
3. F. de informare a parintilor elevilor si a societatii cu privire la rezultatele si evolutia pregatirii elevilor in scoala pt integrarea lor 

socio-profesionala 
 
4. F. motivationala , de stimulare a interesului pentru invatatura, autocunoastere si autoapreciere corecta, in raport cu obiectivele 

invatarii scolare 
 
5. F. de predictie (prognostica) si de decizie privind desfasurarea in viitor a activitatii instructiv-educative in scopul ameliorarii ei pe 

baza cunoasterii cauzelor ineficientei 
 
6. F. de selectionare si clasificare a elevilor in raport cu rezultatele scolare obtinute 
 
7. F. formativ –educativa , de ameliorare a metodelor de invatare folosite de elevi , de stimulare si optimizare a invatarii si de 

consolidare a competentelor scolare 
 

8. F. de perfectionare si inovare a intregului sistem scolar 
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FORME DE EVALUARE  
 
Dupa modul de integrare a verificarii si evaluarii in procesul de invatamant: 
 

1. Evaluarea initiala – probe initiale de evaluare, orale sau practice sunt elemente pe baza carora se alcatuieste programul de instruire 
de catre profesor(se stabileste nivelul de pregatire al elevului la inceputul unei perioade sau etape de lucru, la inceputul unei teme mari, 
capitol, precum si conditiile in care acesta se poate integra in programul de instruire) 

 
2. Evaluarea sumativa, cumulativa sau de bilant, se realizeaza la finele unei etape de instruire, la finele studierii unei teme, al unui 

capitol si, periodic, la sfarsitul semestrelor, al anului scolar, al ciclului de scolarizare prin conceperea unor subiecte cuprinzatoare care sa 
acopere intreaga arie tematica abordata. 

 
3. Evaluarea continua (formativa), presupune verificarea permanenta a rezultatelor, pe tot parcursul procesului de instruire, de obicei 

operandu-se pe secvente mici. Trecerea la secventa urmatoare se realizeaza numai dupa ce se cunoaste modul de desfasurare si eficienta 
educationala a secventei evaluate, rezultatele obtinute de elevi, prin adoptarea de masuri de ameliorare privind procesul de invatare si 
performantele unor elevi. 

 
STRATEGII DE EVALUARE 
 
= modalităŃile sau tipurile specifice de integrare a operaŃiilor de măsurare-apreciere-decizie în activitatea didactică/educativă, integrare 

realizabilă la diferite intervale de timp scurt, mediu şi lung şi în sensul îndeplinirii unor funcŃii pedagogice specifice.  
 
1. Din punct de vedere al situatiilor de evaluare, putem identifica doua strategii : 
♦  evaluare realizata în circumstante obisnuite, bazata pe observarea activitatii elevilor; 
♦  evaluare   specifica,   realizata   în   conditii   special   create   ce   presupune elaborarea   si  aplicarea  unor  probe,  partenerii  

angajati  în  proces  fiind constienti de importanta demersurilor de verificare si apreciere întreprinse; 
 

2. Dupa accentul pus pe proces sau pe sistem: 
♦  evaluarea de proces – se refera la performantele elevilor; 
♦ evaluarea de sistem – accentul se pune pe sistemul în care se desfasoara procesul de învatamânt 
 
3. Dupa functia dominanta îndeplinita, putem identifica doua strategii: 
- evaluare  diagnostica  (se  realizeaza  o  diagnoza  descriptiva  ce  consta  în localizarea lacunelor si erorilor în cunostinte si abilitati 

dar si a “punctelor forte” si o    diagnoza  etiologica  care  releva  cauzele  care  au  generat  neajunsurile constatate); 
- evaluare predictiva prin care se urmareste  prognozarea gradului în care elevii vor putea sa raspunda pe viitor unui program de 

instruire; 
 
4. Dupa  modul în care  se integreaza în desfasurarea procesului didactic, putem identifica trei strategii: 
- evaluare  initiala,  realizata  la  începutul  demersurilor  instructiv-educative, pentru a stabili nivelul la care se situeaza elevii; 
- evaluare formativa, care însotete întregul parcurs didactic, organizând verificari sistematice în rândul tuturor elevilor din toata 

materia; 
- evaluarea sumativa, care se realizeaza de obicei, la sfâritul unei perioade mai lungi de instruire; 
 
5. Dupa autorul care efectueaza evaluarea, putem identifica trei strategii: 
- evaluare interna, întreprinsa de aceeasi persoana/institutie care este direct implicata  si a condus activitatea de învatare (de exemplu, 

învatatorul sau profesorul clasei);  
- evaluarea externa, realizata de o alta persoana/institutie, alta decât cea care a asigurat derularea predarii si învatarii; 
- autoevaluare, efectuata de subiectul însusi asupra propriului progres; 
 
 
6.  Nu este mai putin importanta nici departajarea ce se face între: 
- evaluarea preponderent pedagogica, vizând în esenta ceea ce subiectii au asimilat, ceea ce stiu sa faca si ce capacitati si trasaturi si-

au format; 
- evaluarea  preponderent  psihologica,  privind  functiile  psihice  implicate  în activitatea   de   învatare.   Evaluarile   psihologice   

vizeaza   aptitudinea subiectului de a învata, adica ceea ce poate sa faca; 
 
7. Dupa obiectul evaluarii: 
- evaluarea procesului de învatare (atât a achizitiilor cât  si a procesului în sine); 
- evaluarea performantelor (realizate individual, în grup sau de catre grup); 
- evaluarea a ceea ce s-a învatat în scoala sau a ceea ce s-a învatat în afara scolii; 
 
8. Dupa domeniu: 
♦  evaluarea în domeniul psihomotor (capacitati, aptitudini, deprinderi); 
♦  evaluarea în domeniul socio-afectiv ( atitudini); 
♦  evaluarea în domeniul cognitiv (cunostinte); 
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9. Dupa modul în care pot sau nu pot fi cuantificate rezultatele: 
♦  evaluare cantitativa – rezulatele sunt cuanti-ficabile în functie de un punctaj; 
♦  evaluare calitativa – la care rezultatele nu pot fi masurate prin cuantificare; 
 
Evaluarea iniŃială  (predictiva)  
 
 - se efectuează la începutul unui program de instruire.  
 -  permite să se prevadă şansele de succes ale programului.  
 - profesorul poate să verifice punctele forte şi punctele slabe ale elevilor – poate apoi  alege modul cel mai adecvat de predare a noului 

conŃinut, dar şi de a gândi modalităŃi de instruire diferenŃiată.  
 - poate fi desfăşurată nu numai la începutul anului, ci şi la mijlocul sau sfârşitul lui, atât înaintea unei teme, cât şi în orice moment al 

ei  
 -  utilă pentru refacerea sau remedierea unei stări de fapt, pentru aplicarea unui scurt program de recuperare sau de refacere a 

noŃiunilor fundamentale ce vor fi implicate în susŃinerea învăŃării următoare, pentru a omogeniza, într-un fel, fondul de cunoştinŃe şi 
abilităŃi indispensabile unui nou proces. 

 
Evaluarea continuă( formativă sau de progres) 
 
- pe tot parcursul desfăşurării  procesului de învăŃământ. 
- probe sau teste de diagnoză, formative şi de progres, adecvate, administrate la sfârşitul fiecărei unităŃi parcurse -> se poate determina 

dacă fiecare elev a ajuns să-şi însuşească materia corespunzătoare 
- furnizeaza profesorului şi elevului un feed-back despre gradul de stăpânire a materiei şi despre dificultăŃile întâmpinate sau cu alte 

cuvinte, unde se situează rezultatele parŃiale faŃă de cele finale proiectate – poate duce la reluarea explicaŃiei, la modificarea unor elemente 
ale demersului didactic sau la organizarea unor programe de recuperare 

- funcŃie de diagnosticare şi ameliorare a procesului instructiv-educativ (se constituie astfel într-un mijloc de prevenire a situaŃiilor de 
eşec şcolar) 

- nu vizează sancŃionarea rezultatelor slabe ale elevilor, ci evidenŃierea rezultatelor bune, oricât de mici ar fi progresele înregistrate  
- este o evaluare centrată pe procese, destinată rectificării, reajustării şi adaptării acestora, ameliorării şi optimizării, reglării şi 

autoreglării învăŃării şi predării. 
 
Evaluarea sumativă ( periodică sau finală) 
 
- o evaluare de bilanŃ al instruirii(la sfârşitul parcurgerii unui ansamblu de sarcini de învăŃare ce constituie un tot unitar, corespunzător, 

de exemplu unei programe, unei părŃi mai mari din programă) sau indică rezultatele obŃinute la sfârşitul unei perioade de învăŃare- 
semestru, an şcolar, ciclu de studii, stadiu de ucenicie. 

- evidenŃiază finalul, efectul terminal rezultat de pe urma învăŃării parcurse şi nu cum s-a ajuns la acest produs 
- funcŃie de constatare a rezultatelor şi de clasificare a elevilor- nu mai oferă ameliorarea în timp a rezultatelor şcolare ale elevului  
- se desfasoara intr-o perioadă compactă de trei săptămâni la sfârşitul fiecărui semestru - se vor realiza recapitulări, sistemmatizări ale 

materiei, care vor permite elevului să se concentreze asupra aspectelor esenŃiale ale conŃinuturilor parcurse, asupra conceptelor-cheie şi a 
exerciŃiilor obligatorii, pregătindu-se astfel pentru probele de evaluare sumativă care urmează recapitulării 

- este utilizată pentru a furniza informaŃii de tip bilanŃ, în vederea: 
• diagnosticării într-o formă globală, a realizării obiectivelor generale (sau terminale) ale unei programe (sau părŃi ale programei), a  

rezultatelor înregistrate de elevi la sfârşitul unei perioade de învăŃare în raport cu aşteptările sau obiectivele fixate iniŃial 
 • certificării sau recunoaşterii atingerii unui nivel de pregătire, îndeplinirii unei învăŃări pănă la sfârşit, dobândirii unor competenŃe 
• adoptării unei decizii legate de promovarea/nepromovarea, acceptarea/respingerea, acordarea unei diplome, etc. 
• stabilirii unei diferenŃieri sau ierarhizări (clasificări) intre elevi 
• confirmării infirmării eficienŃei prestaŃiei profesorilor, a unor strategii utilizate, a valorii unor programe, manuale şcolare şi suporturi 

didactice  
- se încheie cu atribuirea unei note sau a unui calificativ, ori a unui certificat, diplome. 
 
 
METODE DE EVALUARE 
 
= cale prin care profesorul oferă elevilor posibilitatea de a demonstra nivelul de stăpânire a cunoştinŃelor, de formare a diferitelor 

capacităŃi testate prin utilizarea unei diversităŃi de instrumente adecvate obiectivului de evaluare propus. 
 
1. Metodele tradiŃionale   
• Probele orale 
• Probele scrise 
• Probele practice 

2. Metode complementare 
• observarea sistematică a activităŃii şi a comportamentului elevilor 
• referatul 
• investigaŃia 
• proiectul 
• portofoliul 
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• autoevaluarea. 
 
Metodele tradiŃionale 
 
Verificarea orala =  conversatie(individuala, frontala sau combinata)  prin care profesorul urmareste identificarea cantitatii si calitatii 

instructiei. 
- avantaje - comunicare deplina intre profesor si clasa de elevi 
                - feed-back-ul este mult mai rapid  
                - favorizeaza dezvoltarea capacitatilor de exprimare ale elevilor  
- dezavantaje - obiectivitatea ascultarii orale poate fi  periclitata de interventiile unor variabile: starea de moment a educatorului, gradul 

diferit de dificultate a intrebarilor puse, starea psihica a evaluatilor etc.  
                      - nu toti elevii pot fi verificati, ascultarea fiind realizata prin sondaj. 
 
Verificarea scrisa - apeleaza la anumite suporturi scrise, concretizate in lucrari de control sau teze. 
 - elevii isi prezinta achizitiile educatiei fara interventia profesorului 
- posibilitatea verificarii unui numar relativ mare de elevi intr-un interval de timp 
- raportarea rezultatelor la un criteriu unic de validare 
- avantajarea unor elevi timizi sau care se exprima defectuos pe cale orala 
- implica  feed-back mai slab, in sensul ca unele erori sau neimpliniri nu pot fi eliminate operativ, prin interventia profesorului 
 
Probele practice - presupun aplicarea cunostintelor teoretice insusite precum si deprinderilor si priceperilor anterior formate. 
 
 
Metode complementare (moderne de evaluare) 
 
Observarea sistematică a comportamentului elevilor în timpul activităŃii didactice furnizează profesorului o serie de informaŃii utile, 

diverse şi complete, greu de obŃinut astfel prin intermediul metodelor de evaluare tradiŃionale. 
- prof. foloseste: - fişa de evaluare (calitativă) 
                            - scara de clasificare 
                            - lista de control/verificare 
Fişa de evaluare - date factuale despre evenimentele cele mai importante pe care profesorul le identifică în comportamentul sau în 

modul de acŃinue al elevilor săi (fapte remarcabile, probleme comportamentale, evidenŃierea unor aptitudini deosebite într-un domeniu sau 
altul) 

                            - interpretările profesorului asupra celor întâmplate, permiŃându-i acestuia să surprindă modelul comportamental al 
elevilor săi. 

Scara de clasificare  - însumează un set de caracteristici (comportamente) ce trebuie supuse evaluării, însoŃit de un anumit tip de scară, 
de obicei scara Likert 

                                   - elevului îi sunt prezentate un  număr de enunŃuri în raport de care aceasta trebuie să manifeste acordul sau 
dezacordul, discriminând între 5 trepte : 

- puternic acord 
- acord 
- indecis (neutru) 
- dezacord 
- puternic dezacord 
 
 
Lista de control/ verificare - prin intermediul ei doar se constată prezenŃa sau absenŃa unei caracteristici, comportamente etc. fără a 

emite o judecată de valoare oricât de simplă. 
                                            - in listele de control se recomandă : 
# completarea informaŃiilor asupra comportamentului elevului în timpul activităŃilor didactice 
# aplicarea lor numind cazul copiilor cu dificultăŃi de învăŃare 
 
Referatul - permite o apreciere nunanŃată a învăŃării şi identificarea unor elemente de performanŃă individuală a elevului, care îşi au 

originea în motivaŃia lui pentru activitatea desfăşurată. 
- două tipuri de referate : 
a. referat de investigaŃie ştiinŃifică, bazată pe descrierea demersului unei activităŃi desfăşurate în clasă şi pe analiza rezultatelor obŃinute 
b.  referat bibliografic, bazat pe informarea documentară, bibliografică. 
 
InvestigaŃia oferă posibilitatea elevului de a aplica în mod creativ cunoştinŃele însuşite în situaŃii noi şi variate, pe parcursul unei ore 

sau a unei succesiuni de ore de curs.  
- presupune definirea unei sarcini de lucru cu instrucŃiuni precise, înŃelegerea acesteia de către elevi înainte de a trece la rezolvarea 

propriu-zisă, prin care elevul demonstrează şi exersează totodată, o gamă largă de cunoştinŃe şi capacităŃi în contexte variate.  
- se poate formula şi sub forma unor teme pentru acasă, dar definitivarea se va face în clasă, prin comentarea concluziilor. 
- presupune parcurgerea cel puŃin a următorilor paşi : 

• enunŃarea sarcinii de lucru (de către profesor) 
• identificarea modalităŃilor prin care se pot obŃine datele/informaŃiile necesare (de către elev, dar şi cu 

îndrumarea profesorului) 
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• strângerea datelor/informaŃiilor (de către elev) 
• stabilirea strategiei de utilizare a datelor/informaŃiilor ( de către elev cu îndrumarea profesorului) 
• scrierea unui raport privind rezultatele investigaŃiei (de către elev)  

- pune în valoare : • creativitatea şi ini Ńiativa 
                            • cooperarea şi participarea la lucru în echipă 
                            • constanŃa şi concentrarea atenŃiei 
                            • perseverenŃa 
                            • flexibilitatea gândirii şi deschiderea către noi idei 
- trebuie adaptată vârstei elevului şi experienŃei lor intelectuale 
 
Proiectul - metodă complexă de evaluare individuală sau de grup, recomandată pentru evaluarea sumativă.  
-subiectul este stabilit de către profesor, dar după ce se obişnuiesc cu acest tip de activitate, elevii însişi vor putea propune subiectele. 
- presupune parcurgerea cel puŃin a următorilor paşi : 

• enunŃarea sarcinii de lucru 
• repartizarea responsabilităŃilor în cadrul grupului 
• colectrea datelor, a materialelor 
• realizarea produsului 
• prezentarea 

- evaluează : - capacitatea de a observa şi de a alege metodele de lucru 
                    - capacitatea de a masura şi de a compara produsele (rezultatele) 
                    - capacitatea de a utiliza corespunzător bibliografia 
                   - capacitatea de a manevra informaŃia şi de a utiliza cunoştinŃe 
                   - capacitatea de a raŃiona şi de a utiliza proceduri simple 
                   - capacitatea de a sintetiza şi de a organiza materialul 
                   - capacitatea de a realiza un produs. 
- se poate derula într-o perioadă mai mare de timp, pe secvenŃe determinate dinainte sau structurate circumstanŃial. 
- criterii de evaluare: - validitate 
                                  - elaborare şi structurare 
                                  - creativitate 
                                  - calitatea materialului utilizat 
                                  - raportare la tema proiectului 
                                  - documentare 
                                  - lucru în echipă (distribuirea şi asumarea adecvată a sarcinilor) 
                                  - calitatea rezultatelor (valorificarea în practică, aplicabilitate) 
 
Portofoliul - o metodă de evaluare complexă, longitudinală, proiectată într-o secvenŃă mai lungă de timp, care oferă posibilitatea de a 

se emite o judecată de valoare, bazată pe un ansamblu de rezultate. 
- poate contine: 
                   - lucrări scrise 
                   - teste 
                   - chestionare 
                   - compuneri 
                   - fişe 
                   - proiecte 
                   - informaŃii despre activităŃile extraşcolare la care elevul a participat 
 
Autoevaluarea  presupune: 
• prezentarea sarcinii de lucru, a obiectivelor curriculare şi de evaluare pe care trebuie să le atingă elevii 
• încurajarea elevilor pentru a-şi pune întrebări legate de modul de rezolvare a unei sarcini de lucru 
• încurajarea evaluării în cadrul grupului sau al clasei 
• completarea la sfârşitul unei sarcini de lucru importante a unui   chestionar  
- are efect numai dacă este folosită în mod constant  
 
 
ELABORAREA PROBEI DE EVALUARE. 
 
Testul de evaluare didactica se constituie ca o proba complexa formulata dintr-un ansamblu de itemi, care in urma aplicarii ofera 

informatii pertinente referitoare la modul de realizare a obiectivelor didactice, la progresul scolar etc. 
Denumirea de test docimologic, se atribuie testelor care indeplinesc o functie docimologica, adica de examinare si notare. 
Testul docimologic prezinta urmatoarele avantaje: 
- are un grad mare de obiectivitate; 
- prezinta regurozitate in masurarea didactica si in aprecierea modului de rezolvare a problemelor continute; 
- permit obtinerea de rezultate multiple 
- se pot construi relativ usor 
- dezv capacitatea de autoevaluare la elevi 
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Testul docimologic are urmatoarele componente: 
- obiectivele didactice stabilite in corelatie cu continuturile de invatamant 
- continuturile itemilor 
- rezolvarile itemilor si modul de acordare a punctajelor 
- performanta maxima specifica, care reprezinta nivelul comportamental maxim ce poate fi atins de elev; 
- performanta minima admisa 
 
Elementele din care se compune un instrument de evaluare, enunŃuri, întrebări simple sau structurate, probleme, exerciŃii de orice 

tip poartă numele de itemi. 
Clasificarea itemilor: in funcŃie de gradul de obiectivitate oferit de corectare : 
- itemi obiectivi 
- itemi semiobiectivi 
- itemi subiectivi (cu răspuns deschis) 
 
I Itemi obiectivi , caracterizaŃi prin : 
- asigrarea obiectivităŃii în evaluare şi notare 
- fidelitate ridicată 
- permit un feed-back rapid 
- capacitatea de a testa un număr mare de elemente de conŃinut 
1. Itemi cu alegere duală -   alegerea răspunsului corect din două variante posibile, de tipul : adevărat-fals, corect-incorect, da-nu, 

fapt-opinie, cauză-efect etc. 
Avantaje : 
- obiectivitate 
- eficienŃă (pot acoperi un număr mare de obiective şi de conŃinuturi într-un timp relativ scurt de testare) 
- uşurinŃă în notare 
Limite : 
- nu pot evalua creativitatea şi nici capacitatea de sinteză 
- pot fi rezolvaŃi relativ uşor prin ,,ghicirea,, răspunsului (şansa de 50%) 
- utilizarea frecventă poate produce un efect negativ asupra învăŃării 
 
2. Itemi cu alegere multiplă - acest item este format dintr-un enunŃ (premisă) urmat de un număr de opŃiuni din care elevul trebuie să 

aleagă soluŃia corectă . 
Avantaje : 
- obiectivitate şi fidelitate mare 
- eficienŃă 
- uşurinŃă de notare 
- posibilitate redusă de ,,ghicire,, a răspunsului 
Limite : 
- nu pot evalua creativitatea şi capacitatea de sinteză 
 
3. Itemii de asociere -acest item, presupune stabilirea unor corespondenŃe, asocieri între elementele distribuite pe două coloane : pe 

una, premisele, iar pe cealaltă soluŃiile. 
Avantaje : 
- obiectivitate şi fidelitate mare 
- eficienŃă 
- uşurinŃă în notare 
Limite : 
- nu pot măsura rezultate ale învăŃării situate la niveluri cognitive superioare precum analiza şi sinteza 
- utilizarea frecventă poate produce un efect negativ asupra învăŃării 
În realizarea itemilor de asociere tip pereche, pentru a evita ghicirea soluŃiilor prin eliminare, numărul acestora trebuie să fie mai mare 

decât al premiselor.  
 
II. Itemii semiobiectivi , caracterizaŃi prin: 
- pot testa o gamă largă de capacităŃi intelectuale 
- plasează elevul într-o situaŃie cognitivă cu un grad de complexitate ridicat 
- permit utilizarea unor materiale auxiliare 
 
1. Itemii cu răspuns scurt/de completare - acest tip de item solicită elevul să formuleze un răspuns scurt , să completeze o afirmaŃie în 

aşa fel încât aceasta să dobândească sens şi valoare de adevăr. 
Avantaje: 
- validitate şi aplicativitate mare 
- evaluează atât capacităŃile cognitive inferioare, precum cunoaşterea şi înŃelegerea, cât şi medii, precum aplicarea 
- pot acoperi o arie amplă de conŃinuturi cu ajutorul unui număr relativ de itemi 
Limite: 
- elaborarea răspunsului nu solicită dezvoltarea unor capacităŃi cognitive complexe precum analiza, sinteza şi rezolvarea de probleme 
În realizarea itemilor cu răspuns scurt, răspunsurile solicitate trebuie să fie relevante pentru evaluarea unei abilităŃi.  
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2. Itemii de completare - sunt de fapt o variantă mai ,, pretenŃioasă,, a itemilor cu răspuns scurt. Ei solicită producerea unui răspuns al 
cărui rol este să întregească un enunŃ lacunar sau incomplet. 

Avantaje: 
- validitate şi aplicabilitate mare, evaluează atât capacităŃile cognitive inferioare (cunoaştere şi înŃelegerea) cât şi medii precum 

aplicarea 
- pot acoperi o arie amplă de conŃinuturi 
Limite: 

- elaborarea răspunsului nu solicită dezvoltarea unor capacităŃi cognitive complexe precum analiza, sinteza, rezolvarea de probleme. 
În realizarea itemilor de completare, formulările prea ample ale cerinŃelor sunt de evitat.  
3. Întrebări structurate  - sunt itemi care conŃin mai multe sarcini de lucru şi care fac trecerea de la itemii obiectivi la itemii subiectivi. 
 Este vorba de un anumit număr de aplicaŃii având ca punct de plecare acelaşi material-suport (un text, o hartă, o ilustraŃie). 
Avantaje: 
- permit utilizarea unor materiale suport stimilative 
- oferă posibilitatea testării unei game largi de abilităŃi 
- se pot realiza cerinŃe variate ca şi grad de dificultate 
Limite: 
- este dificil de apreciat gradul de dificultate al cerinŃelor 
- schema de notare este mai dificil de realizat, deoarece ea trebuie să aibă în vedere o varietate de modalităŃi de exprimare a soluŃiilor 
În realizarea întrebărilor structurate, materialul-suport trebuie să fie adecvat nivelului de înŃelegere al elevului . 
 
III.  Itemii subiectivi -c aracteristici generale: 
- permit evaluarea unor rezultate complexe ale învăŃării, abilităŃi de tip analiză, argumentare, sinteză 
- corectarea şi notarea nu prezintă un grad mare de obiectivitate 
- sunt proiectaŃi şi utilizaŃi pentru obiective şi situaŃii de evaluare în care interesează în mod deosebit demersul subiectului în 

producerea unui răspuns, nu întotdeauna unul singur posibil şi corect. 
 
1. Eseul structurat este o compunere ce tratează o anumită temă, indicată în cerinŃă. Tema la rândul ei presupune un număr variabil de 

cerinŃe, ce vor fi dezvoltate în cuprinsul eseului. Ordinea integrării cerinŃelor nu este obligatorie, eseul structural vizând atât cunoştinŃele 
punctuale ale elevului, cât şi creativitatea şi originalitatea. 

Avantaje: 
- proiectarea necesită un timp relativ redus 
- nu necesită auxiliare 
Limite: 
- acoperă o arie mică de conŃinuturi, deşi timpul necesar pentru elaborarea răspunsului este în general mare 
- schema de notare este greu de realizat 
Schema de notare trebuie realizată în relaŃie cu instrucŃiunile privind rezolvarea.  
 
2. Eseul liber este o compunere în care se indică tema ce va fi tratată, elevul fiind cel ce decide asupra parcursului, aşadar asupra 

aspectelor pe care este necesar să insiste, precum şi asupra ordinii în care acestea vor fi integrate în cuprinsul textului. 
Avantaje: 
- proiectarea necesită un timp redus 
- nu necesită materiale auxuiliare 
Limite: 
- acoperă o arie mică de conŃinuturi 
- necesită mult timp pentru evaluare 
- fidelitatea este scăzută 
Utilizarea lui încurajează activităŃile creatoare şi critice, precum argumentarea unor opinii, analiza situaŃiilor complexe. În realizarea 

eseului liber, alegerea temei trebuie realizată în funcŃie de obiectivul de evaluare şi în paralel cu schema de notare.  
 
3. Rezolvarea de probeleme acest tip de item se referă la o situaŃie-problemă, sarcină de lucru în care elevul se confruntă, în general, 

cu un caz pentru care nu există o soluŃie învăŃată anterior, o unică soluŃie. Scopul este de a pune elevul să-şi folosească cunoştinŃele şi 
deprinderile însuşite la obiectul respectiv, dar nu numai, pentru a formula o posibilă soluŃie a problemei. 

Avantaje: 
- poate fi utilizată în cadrul oricărei discipline 
- permite folosirea de materiale-suport 
- oferă posibilitatea testării unei game largi de abilităŃi 
- stimulează gândirea critică 
Limite: 
- schema de notare este mai dificil de realizat, deoarece există o varietate de modalităŃi de exprimare a soluŃiilor 
- necesită mult timp pentru evaluare 
În realizarea rezolvărilor de probleme , situaŃia-problemă trebuie să fie în concordanŃă cu vârsta şi nivelul de pregătire al elevului, iar 

formularea cerinŃelor să fie adecvată obiectivului de evaluare. 
 
FACTORI PERTURBATORI/ERORI DE EVALUARE SCOLARA 
 
În aprecierea si notare exista o serie de distorsiuni datorita unor efecte perturbatoare sau factorilor de personalitate  care tin atât 

de profesor cât si de elev. Evaluarea defectuoasa poate cunoaste mai multe ipostaze: 
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- notarea strategica – practicata la începutul activitatii pentru a tine elevii sub control, sub amenintarea notelor slabe sau a 
nepromovarii; 

- notarea sanctiune – care nu are nimic de-a face cu achizitiile sau performantele elevilor ci cu anumite atitudini considerate 
neacceptabile; 

- notarea eticheta  – prin notarea pe termen lung dupa aceleasi pareri favorabi- le/nefavorabile, sau în concordanta cu celelalte note ale 
elevului. 

 
Cei mai multi factori perturbatori   privesc activitatea profesorului. Situatiile cel mai frecvent întâlnite sunt: 
 
- Efectul „Halo” -  profesorul realizeaza aprecierea elevilor prin prisma unei evaluari initiale si prin generalizarea notarii la toate 

disciplinele. În virtutea judecatii anticipative profesorul nu mai remarca progresele sau partile pozitive ale elevului slab, dupa cum nici 
minusurile celui bun. O alta forma a efectului halo este  eroarea de generozitate care se rasfrânge asupra unui colectiv atunci când nu se 
doreste patarea onorii clasei, sau  scolii si profesorii manifesta o indulgenta nejustificata. O alta forma este efectul de blândete asupra 
persoanelor cunoscute si de severitate asupra noilor veniti. Pentru a corecta aceste tendinte    scoala poate recurge la anonimatul probelor 
scrise sau la recurgerea la corectori de la alte   scoli. 

 
- Efectul de ancorare - supraevaluarea unor rezultate deoarece pun în lumina elemente neasteptate, mai putin frecvente, care vor 

constitui baza unor noi grile de corectare a raspunsurilor. 
 
- Efectul Pygmalion - anticipatiile sau predictiile profesorului asupra performantelor elevilor sfârsesc prin a se produce/adeveri, 

datorita influentarii constiente sau inconstiente a comportamentului elevilor. Încrederea în posibilitatile elevilor  si încrederea în reusita lor 
constituie un puternic factor motivational, care sfârseste prin cresterea performantelor acestora. 

 
- Stilul personal al evaluatorului  - fiecare profesor are propria sa grila de apreciere, fie bazata pe reproducere cantitativa, fie pe 

originalitate. Altii noteaza mai generos, altii mai exigent, altii prefera notele de mijloc. Unii considera nota o modalitate de încurajare, altii 
de constrângere. O consecinta neplacuta a efectului apare atunci când elevii aflati în competitie sunt evaluati cu grade de exigenta diferita. 

 
- Efectul tendintei centrale -apare mai ales în cazul profesorilor începatori care din dorinta de a nu gresi sau subaprecia elevii acorda 

note în jurul valorilor medii. 
 
- Efectul de similaritate -  apare atunci când profesorul se ia drept reper pe  el însusi. De exemplu, profesorii care au experienta de 

fosti „premianti” sau au copii cu rezultate excelente, vor avea tendinta de a fi mai severi si invers. 
 
- Efectul de contrast -apare atunci când un elev primeste o nota mai buna sau mai slaba datorita comparatiei cu rezultatul anterior. 

Dupa o nota slaba un rezultat bun va parea si mai bun, sau dupa un candidat foarte bun, urmatorul care este mediocru va parea mult mai 
slab. 

 
- Efectul de ordine -se refera la inertia aprecierii (notarea concomitenta cu aceeasi nota) desi între raspunsuri exista diferente 

calitative. Se datoreaza mai ales factorilor ca oboseala, indispozitia, lipsa de interes etc. 
 
- Eroarea logica -se refera la înlocuirea parametrilor de performanta urmariti cu alte consideratii, care în realitate sunt elemente 

secundare, cum ar fi efortul depus pentru a ajunge la rezultat, constiinciozitatea, acuratetea stilul sau sistematicitatea expunerii etc. de   si 
uneori acest efect se justifica, el nu trebuie sa devin a o regula, deoarece creste riscul de subiectivitate în notare. 

 
Simpla constientizare a acestor efecte si dorinta de crestere a obiectivitatii notarii sunt în masura sa diminueze efectele perturbatoare 

asupra notarii, sa creasca încrederea elevilor în obiectivitatea si buna credinta a evaluatorului, sa creasca prestigiul profesorului   si 
institutiei   scolare. 

 
O alta controversa este legata de „pedagogia curbei lui Gauss” sau de stilurile de notare/apreciere a rezultatelor pe care le 

promoveaza profesorii. Acestea pot fi grupate în trei categorii: stilul sever, stilul generos  si stilul moderat. 
 
a) Stilul sever apare atunci când profesorul pune mai mult de jumatate din note sub nota de trecere sau la limita acesteia.  
În general, pedagogii considera ca severitatea excesiva demotiveaza elevii fapt care este de natura sa  reduca performanta   scolara în 

loc sa o creasca. De aceea, acest stil de notare trebuie evitat. 
 
b) Stilul generos este situatia invers a celei de mai sus. Conform acestui model majoritatea notelor (60% si peste) sunt situate peste 

nota de trecere.  
Acest tip de evaluare are o functie preponderent  motivationala, punând accent pe toate posibilitatile intelectuale ale scolarului  si 

bazându-se  si pe sprijinul parintilor pentru a obtine cele mai bune rezultate de la toti elevii.  
c) Stilul moderat sau pedagogia „curbei lui Gauss” , reprezinta un curent bazat pe rezultate statistice, pedagogia practica dar  si pe 

teoria „învatarii depline”, potrivit caruia 80% din populatia   scolara sunt capabili sa- si însuseasca materia din programe daca dispun de 
timpul necesar iar distributia notelor se înscrie aproximativ în modelul gaussian  60. Potrivit acestui model, factorul motivational este 
asigurat prin diferentierea notarii, iar reusita  scolara obtinuta printr-un cumul de factori. Practica didactica nu reuseste totdeauna sa 
diferentieze elevii în mod obiectiv, de aceea învatamântul frontal trebuie completat cu cel diferentiat. Chiar daca distributia initiala a 
aptitudinilor elevilor poate fi reflectata în curba lui Gauss, evolutia lor pâna la finalul procesului de instruire ramâne o necunoscut a asupra 
careia profesorii trebuie sa se aplece fara prejudecati sau modele prestabilite, în ultima instanta de maiestria si dedicatia lor depinzând 
performantele   scolare. 
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Practica docimologică scoate în evidenŃă numeroase disfuncŃii şi dificult ăŃi în evaluarea corectă şi obiectivă a rezultatelor 
şcolare. Dintre cauzele care generează distorsiuni subiective în evaluare, amintim: 

- alegerea defectuoasă a metodelor şi strategiilor de evaluare în raport cu obiectul evaluării (ceea ce se evaluează) sau cu obiectivele 
evaluării (ce se doreşte să se realizeze) 

- unele particularităŃi ale relaŃiei dintre profesor şi elevi, cu componentele ei afectiv-titudinale 
- influenŃe datorate contextului pedagogic în care se efectuează evaluarea (nivelul general al clasei, politica şcolii în materie de 

evaluare, salvgardarea ,,imaginii” şcolii, etc.) 
SoluŃia ar consta nu dintr-o desubiectivizare a evaluării (ceea ce nu este nici posibil, nici de dorit), ci dintr-o ancorare responsabilă în 

actul evaluativ, realizând optimizare între obiectivitate şi subiectivitate (a profesorului, dar şi a elevului), eliminând ceea ce îndeobşte este 
eroare, deviere grosolană de la normele deontologice.       Distorsiunile în notare apar şi 
prin implicarea factorilor de personalitate, atât cei care Ńin de profesor, cât şi cei care Ńin de elevi. Starea de moment, oboseala şi factorii 
accidentali pot favoriza, de asemenea, apariŃia unor erori în evaluare. Nu mai puŃin prezent este stilul didactic deficitar (din nepricepere, 
necunoaştere, lipsă de experienŃă, rea-voinŃă) care îl poate caracteriza pe profesor.  

 
 
 
 

Tema 14 - Proiectarea, implementarea si evaluarea documentelor 
curriculare (plan, programa, manual, auxiliare). AplicaŃii. 

 
 

.Documentele curriculare 
 
 
Continutul procesului educativ se organizeaza si planifica prin documente scolare ce au rolul de a-i imprima un caracter obiectiv, coerent si 
unitar , mai ales în conditiile în care pe lânga învatamântul public functioneaza o varietate de scoli particulare. Spunem astfel ca procesul 
de învatamânt si continuturile educationale se obiectiveaza prin documente scolare sau documente (produse) curriculare. 
 
Exista mai multe tipuri de asemenea produse, dupa importanta lor: 

• obiectivari primare (planul de învatamânt si programele scolare); 
• obiectivari secundare (manuale si metodicile speciale); 
• obiectivari tertiare (orare, planificari calendaristice, proiecte pedagogice). 

Planul de invatamant este un document oficial in care se structureaza continutul invatamantului pe niveluri si profiluri de scoli. In planul 
de invatamant se stabileste numarul de ore (maxim si minim) pe diferite discipline sau arii curriculare. Acest document are caracter 
reglator-strategie si reflecta filosofia si politica educational a sistemului de invatamant national. Totodata, el exprima, in forma sintetica, 
conceptia pedagogica si in special teoria curriculara care fundamenteaza stiintific procesul instructiv-educativ la nivel national. Prin 
efectele sale imediate pe linia managementului sistemului de invatamant, planul-cadru influenteaza strategia de alocare a resurselor umane 
si materiale in domeniul invatamantului, sistemul de evaluare si de examinare, sistemul de formare initiala si continua a personalului 
didactic. 
 
Importanta planului de invatamant, demonstrata prin efectele sale asupra tuturor celorlalte componenete ale sistemului si procesului de 
invatamant, face ca, ori de cate ori o reforma a invatamantului isi propune sa se exprime in primul rand ca o restructurare curriculara, ca sa 
reprezinte o reforma de esenta. Planul de invatamant trebuie interpretat ca o proiectie pedagogica si de politica educationala, continuu 
perfectibila, in scopul adaptarii la transformarile sociale si economice. 
 
 
Proiectarea unui plan-cadru de invatamant este un proces deosebit de complex si de laborios, implicand lucru in echipa la diverse niveluri 
de instanta decizionala. In cadrul acestui proces se pot distinge trei etape, fiecare antrenand profesionisti cu roluri specifice: 

• etapa de expertiza stiintifica ce antreneaza specialisti in teoria si dezvoltarea curriculum-ului; 
• etapa de expertiza practica ce antreneaza educatori practicieni; 
• etapa de expertiza decizionala ce transfera responsabilitatea factorilor de decizie. 

In cadrul actualei Reforme a invatamantului din Romania, Comisia de elaborare a Planului de invatamant, numita prin Ordinul Ministrului, 
a finalizat in 1998 un proiect reformator, care are la baza finalitatile invatamantului preuniversitar si doua categorii de principii: 
 
1. Principii de politica educationala: 

• Principiul descentralizarii si al flexibilizarii (scolile vor avea libertatea de a-si construi scheme orare proprii, cu „plaje orare" 
pentru disciplinele obligatorii si optionale); 
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• Principiul descongestionarii programului de studiu al elevilor, vizandu-se un mai mare randament al invatarii pe fondul unui 
consum psihic normal, fara fortari si presiuni; 

• Principiul eficientei; 
• Principiul compatibilizarii sistemului romanesc de invatamant cu standardele europene. 

2. Principii de generare a noului plan de invatamant: 

• Principiul selectiei si al ierarhizarii culturale; 
• Principiul functionalitatii; 
• Principiul coerentei; 
• Principiul egalitatii sanselor; 
• Principiul flexibilitatii si al parcursului individual;  
• Principiul racordarii la social. 

Ca o aplicare a principiului selectiei si al ierarhizarii culturale, noul plan-cadru de invatamant propune gruparea obiectelor de studiu pe 
sapte arii curriculare, pentru tot invatamantul preuniversitar (clasele I-XII): 
 
Planul cadru de învatamânt reprezinta un plan generativ, cu caracter de baza de pornire. Astfel, în locul unui plan de învatamânt unic 
pentru toate scolile de acelasi tip, prin planul cadru se fixeaza un trunchi comun de discipline obligatorii, care are o proportie de 75-80% 
din totalul disciplinelor, în virtutea principiului autonomiei institutiile scolare având posibilitatea de a decide asupra restului de discipline 
din programul educativ 
 
 
Aria curriculara – reprezinta un grupaj de discipline scolare care au în comun anumite obiective si metodologii si care ofera o viziune 
multii inter-disciplinara asupra obiectelor de studiu. Curriculumul National din România este structurat pe 7 arii curriculare, desemnate pe 
baza importantei diferitelor domenii de studiu, precum si a conexiunilor dintre acestea. Ariile curriculare sunt: limba si comunicare, 
matematica si stiinte ale naturii, om si societate, arte, educatie fizica si sport, tehnologii, consiliere si orientare. Aria curriculara trebuie sa 
ramâna aceeasi pe toata durata învatamântului obligatoriu, dar ponderea pe cicluri si clase este variabila. 
 
Ciclurile curriculare – reprezinta periodizari ale scolaritatii care au în comun obiective specifice. Ele grupeaza mai multi ani de studiu care 
apartin uneori de niveluri scolare diferite si care se suprapun peste structura formala a sistemului de învatamânt cu scopul de a focaliza 
obiectivele majore ale fiecarei etape de pregatire si de a regla procesul de învatamânt prin interventii de natura curriculara. Obiectivele se 
refera la ce anume ar trebui sa stie sau sa faca elevul la sfârsitul unui ciclu, iar efectele pregatirii prin cicluri curriculare sunt: asigurarea 
continuitatii disciplinelor (prin conexiuni explicite la nivelul curriculumului si transfer de metode), crearea premizelor extinderii 
învatamântului obligatoriu de la 6 la 16 ani, construirea unei structuri a învatamântului mai bine corelata cu vârstele psihologice. 
 
Programa scolara. Reprezinta acel document care configureaza continutul procesului instructiv - educativ la o disciplin a de învatamânt. 
Programa scolara este instrumentul de la care se porneste în proiectarea didactica, având o valoare operationala si instrumentala deosebita. 
Ea indica obiectivele, temele si subtemele la fiecare disciplina, timpul afectat pentru fiecare dintre acestea. În unele circumstante, programa 
poate suplini locul unui manual, dat fiind ca ea cuprinde urmatoarele informatii: importanta disciplinei în planul de învatamânt, valoarea ei 
instructiv-educativa; obiectivele de atins la disciplina respectiva, pe obiective cadru si de referinta; natura si volumul cunostintelor 
/abilitatilor ce trebuie predate /însusite de catre elevi concretizate în enumerarea temelor si subtemelor; timpul afectat pentru fiecare 
capitol, subcapitol, lectie; indicatii metodologice privind predarea si evaluarea; temele suplimentare; referinte bibliografice; standarde de 
performanta. În functie de tipul disciplinei programa include lucrarile practice circumscrise capitolelor sau lectiilor, numarul de ore de 
laborator, alte forme de aplicare a cunostintelor. 
 
Structura unei programe scolare conceputa din perspective curriculara, si adaptata actualei reforme curriculare din tara noastra se 
compune, dintr-o componenta generala, valabila pentru toate ariile curriculare si una particularizata la o arie curriculara anume. 
 
Componenta generala include: 

• prezentarea succinta a scopurilor tuturor programelor ariilor curriculare din planul de invatamant; 
• prezentarea obiectivelor generale ale sistemului de invatamant national; 
• precizarea obiectivelor instructiv-educative ale nivelului si ale profilului de invatamant pentru care au fost concepute programele; 
• planul de invatamant, insotit de precizari si comentarii referitoare la aspectele particulare ale rolului ariei curriculare respective si 

relatiile ei cu celelalte arii curriculare propuse; 
• principiile didactice fundamentale, corelate cu obiectivele instructiv-educative urmarite prin programa propusa. 

Componenta particularizata la o arie curriculara cuprinde urmatoarele elemente : 

• prezentare a disciplinei sau a ariei curriculare respective;  
• obiectivele generale; 
• obiectivele referentiale (tinta) pe ani de studiu;  
• temele sugerate spre studiere;  
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• sugerarea unor activitati de invatare; 
• sugerarea unor metodologii de predare, insotite de recomandari din domeniul curriculum de suport;  
• sugestii privind evaluarea rezultatelor elevilor; 
• precizarea standardelor nationale de performanta ale elevilor (nivel minim, mediu, maxim). 

Planificarea calendaristica 
 
Este un document administrativ alcatuit de profesor care asociaza intr-un mod personalizat elemente ale programei (obiective (competente) 
si continuturi) cu alocarea de timp considerata optima de catre acesta. 
 
In elaborarea planificarii se parcurg urmatoarele etape: 

• realizarea asociatiei dintre obiective (competente) si continuturi; 
• impartirea materiei an unitati de invatare; 
• stabilirea succesului de parcurgere a unitatii; 
• alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare unitate de invatare. 

 
Manualul scolar 
 
Manualul reprezinta instrumentul de lucru cel mai important, atât pentru elevi cât si pentru profesori, deoarece el îndeplineste trei functii 
fundamentale: de informare, de selectie a informatiilor, simplificari si organizari a cunostintelor conform cu programa scolara; de 
structurare logica a învatarii si de ghidare a învatarii în functie de metodele de predare- învatare privilegiate si de principiile didacticii. 
 
Un manual bun propune un mod de structurare a informatiei pe criteriul progresiei si sistematicitatii cognitive (în parti, capitole, 
subcapitole, lectii), prin respectarea programei scolare care vizeaza egalitatea sanselor. Fiecare unitate curriculara de baza (lectia) va 
include secvente distincte de informatii, explicatii, comentarii, corelatii intra si inter-disciplinare, exerciti, rezumate, întrebari, teste, 
referinte bibliografice. 
 
Ca expresie a democratizarii învatamântului si cresterii autonomiei institutiilor de învatamânt în tara noastra functioneaza în prezent 
manualele alternative. Acestea sunt considerate o necesitate atât pentru formatori cât si pentru elevi, întrucât nici unii nici altii nu sunt 
identici, profesorii având posibilitatea de a alege manualul care raspunde cel mai bine cerintelor diferite ale elevilor. Programele scolare 
definesc în termeni generali informatiile necesare fiecarei unitati de continut. Ramâne la latitudinea autorului de manual si a profesorului sa 
organizeze informatia în functie de obiectivele si continuturile prevazute în programa si de propriile optiuni privind progresia, abordarea 
metodologica si interesele, nevoile, ritmurile diferite ale elevi lor. 
 
Manualele scolare concretizeaza programele scolare in diferite unitati didactice sau experiente de invatare, operationalizabile in relatia 
didactica profesor-elev. In cadrul manualului, continuturile invatarii sunt sistematizate pe capitole, subcapitole, lectii, teme. Manualul 
scolar are urmatoarele functii pedagogice : 

• funcfia de informare, realizata prin mijioace didactice si grafice specifice; 
• functia de formare a cunostintelor si capacitatilor vizate de obiectivele instructiv educative; 
• functia de antrenare a capacitatilor cognitive, afective, psiho-motrice, sau a disponibilitatilor aptitudinale; 
• functia de autoinstruire, ce evidentiaza mecanismele de conexiune inversa interna existente la nivelul actiunilor didactice 

promovate prin intermediul programei, respectiv tehnicile de autoevaluare. 

Problematica actuala a manualelor alternative presupune din partea profesorilor practicieni competente psihopedagogice deosebite pentru 
alegerea acelor manuale care se adapteaza cel mai mult caracteristicilor psiho-comportamentale ale elevilor, precum si propriilor aptitudini 
si stiluri didactice. 
 
Alte suporturi curriculare  
 
Curriculum suport, constand in materiale didactice sau de documentare destinate elevilor si profesorilor, devine deosebit de necesar in 
strategia actualei reforme curriculare. Libertatea de optiune oferita profesorilor necesita abilitare curriculara prin care sa se formeze si sa se 
dezvolte competente didactice diferite fata de cele reclamate de rolul de profesor dirijat de autoritatea centrala. O parte integranta a 
strategiei de abilitare curriculara o constituie elaborarea si difuzarea de ghiduri metodologice, pachete de formare si de autoformare, liste 
de teme pentru diverse arii curriculare si inventarii de sugestii de realizare didactica a lor etc. Pentru elevi, in completarea manualelor, se 
cer elaborate si diversificate culegeri de texte literare, filosofice, culegeri de exercitii si probleme, soft didactic, atlase, etc. 
 
În contextul accelerarii mutatiilor din mediul tehnic si informational, dar si din politica educationala, în ultimele ghiduri metodologice de 
aplicare a noului curriculum din tara noastra, se vorbeste tot mai mult de noile tehnologii ale formarii. Acestea cuprind: 

• pe de o parte, suporturi pedagogice (scrise, audio si vizuale) altele decât manualul si culegerea sau caietul didactic traditionale si 
aici intra tabla magnetica sau de hârtie, casetele audio, transparentele, diapozitivele, casetele video, videoscopul; 
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• pe de alta parte, mijloacele multimedia care se refera la limbajele de programare (cu aplicatie în matematica, geometrie, 
informatica, contabilitate, gramatica, limbi straine, de la nivel initiere, la nivel avansati), jocurile educative, CD-Rom-ul, CD-
interactiv, internetul, bazele de date, e-learning, învatamântul la distanta asistat de calculator. 

 
 

Tema 15 - SUCCESUL SI INSUCCESUL SCOLAR 
 

Succesul, ca şi opusul său, insuccesul, depind de numeroşi factori : 
                    - factori social-obiectivi 
                    -  factori ce Ńin de structura individului(factori interni) 
 
Succesul scolar 
 
Factori social-obiectivi  
 
1. Mediul social-cultural - creează oportunităŃi ale realizării umane prin şcoală 
2. Mediul familial -  pregăteşte şi intreŃine spiritul de respect pentru şcoală, pregateste şi întretine efortul de invăŃare. 
3. Grupul extrafamilial, de prieteni, cu aspiraŃii prosociale, proşcolare - influenŃează aspiratiile şcolare şi profesionale.  
 
Factori interni 
 
1. Starea generală de sanatate - condiŃionează biologic reuşita în invăŃare 
2.CapacităŃile intelectuale (perceptive, de memorie, gândire şi imaginaŃie) şi abilitatile(deprinderi, aptitudini) -  determină in cea mai 

mare măsură înalta performanŃă şcolară. 
 
Insuccesul scolar (esec scolar – f. cea mai grava) 
 
-se reflectă in randamentul deficitar al invăŃării, sub nivelul cerinŃelor şi obiectivelor şi, uneori sub nivelul propriilor capacităŃi. 
- se manifestă sub două aspecte:  

• rămânerea în urmă la învăŃătură sau retardul şcolar 
• eşecul şcolar sub două forme: abandon şi repetenŃie. 

Rămânerea in urmă la invăŃătură sau retardul scolar 
- se manifestă prin incapacitatea temporară de a face faŃă activitatilor şcolare 
                               incapacitatea sau refuzul de a invăŃa de a nu avea rezultate in concordanŃă cu capacităŃile.  
(elevul nu poate avea rezultatele pe care le-ar dori sau care i se cer, sau aparent, elevul poate să inveŃe, dar refuza, ii lipseşte motivaŃia) 
- poate fi : # de scurtă durată, explicat prin dificultăŃi temporare - oboseală, stare de boală, după vacanŃă, evenimente stresante din 

viaŃa intima sau de familie -> sunt şanse mari de redresare. 
                 # de lungă durată, cu şanse reduse de redresare, cu eforturi mari din partea elevului şi a celor ce vor să-l ajute (se apropie 

de o forma a eşecului). 
Eşecul şcolar  
- forma severă a insuccesului şcolar  
-  se manifestă prin abandon şi prin repetenŃie( aceasta este o sancŃiune a neindeplinirii obligaŃiilor scolare) 
 
Insuccesul şcolar, cu toate formele lui de manifestare, reprezintă ansamblul pierderilor şcolare ale căror efecte se repercutează 

negativ asupra integrării sociale şi profesionale şi asupra relaŃiilor de convieŃuire cu semenii. 
 
 
Factori social-obiectivi  ce influenteaza insuccesul scolar : 
 
1. Mediul social-cultural deteriorat  - cauzele generate de organizarea şcolară, programe încărcate, orare incorect intocmite, lipsa de 

pregătire şi experienŃă a profesorilor, lipsa lor de tact, rutina, dezinteresul, defectele caracteriale şi temperamentale, erorile de evaluare. 
Derutează în activitatea de învăŃare neinŃelegerile dintre profesori, conducerea incompetentă a clasei şi a şcolii. 

 
                                                            - deficienŃele activităŃii de predare  
                                                            -  erorile de evaluare 
(nedreptăŃirea frecventă prin notare şi excesele de severitate ) 
 
2. Mediul familial - condiŃiile precare de viaŃă 
                                -  atitudinea indiferentă, neglijentă sau ostilă a părinŃilor faŃă de şcoală 
                                - atmosfera incordată de neinŃelegeri şi conflict 
                                - poziŃia defavorabilă între fraŃi . 
                                            - evenimentele stresante in viata de familie (boală, divorŃ, conflicte)  
3. Grupul extrafamilial -  mediul prietenilor ostili şcolii influenŃează negativ atitudinile faŃă de obligaŃiile şcolare. 
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Factori interni  
 
1. Starea generală de sanatate - bolile acute şi, cronice, perioadele de convalescenŃă, intrerup ritmul invăŃării (lacunele instalate 

împiedica recuperarea retardului). 
                                             - deficienŃele intelectuale, aptitudinale, influenteaza insuccesul si esecul scolar 
 
 
In fenomenul complex al  insuccesului şcolar cauzele devin efecte si efectele devin cauze. Tulburările de comportament şi 

personalitate sunt cauză şi efecte a inacceptării realităŃii şcolare, a inacceptării obligatiilor şcolare. Terapia preventivă şi curativă au ca 
punct de plecare depistarea cauzelor, eliminarea sau diminuarea acŃiunii lor. 

 
In ceea ce priveste esecul scolar – fenomen frecvent si  permanentizat uneori  in institutiile de invatamant ceea ce ne determina sa-l 

privim cu toata responsabilitatea. Un esec scolar cronicizat este periculos, deoarece el determina efecte negative atat in plan psihologic 
individual - o alterare a imaginii de sine a elevului in cauza, care-si va pierde tot mai mult increderea in propriile posibilitati si va ajunge sa 
dezvolte o teama de esec, cat si in plan social - marginalizarea sociala a elevului in cauza  

& exista doua tipuri  de esec scolar : 
                 a) un esec scolar de tip cognitiv - se refera la nerealizarea de catre elevii in cauza a obiectivelor pedagogice => niveluri 

scazute de competenta la elevii respectivi => rezultate slabe la examene si concursuri scolare, respectiv corigente, repetentie. 
Aceste niveluri scazute de competenta se explica in diferite moduri(cauze) : 
-  prin intarzieri in dezvoltarea intelectuala 
- un nivel foarte scazut de aspiratii si de expectante in raport cu activitatea scolara si cu propriul eu 
-  disponibiliti voluntare reduse -  necesare formularii obiectivelor de invatare si depasirii obstacolelor (dificultatilor) care apar in mod 

inerent pe parcursul activitatii de invatare; 
- absenta unor deprinderi de munca sistematica si a obisnuintei elevului de a-si autoevalua rezultatele scolare din perspectiva unor 

criterii obiective, promovate de scoala 
- insuficiente la nivelul operatiilor logic-abstracte ale gandirii : incompetenta de limbaj, incapacitatea de a relationa informatiile, 

absenta spiritului critic in gandire etc. 
                   b)  un esec scolar de tip necognitiv - se refera la inadaptarea elevului la exigentele ambiantei scolare 
                                                                                 - vizeaza, mai precis, inadaptarea la rigorile vietii de elev, la exigente de tip 

normativ pe care le presupune functionarea corespunzatoare a fiecarei scoli sau a oricarei colectivitati scolare.  
- elevul in adaptat recurge - la abandonul scolar 
                                           - la parasirea precoce a scolii, in favoarea unui mediu mai putin coercitiv( de regula cel al strazii sau al 

grupurilor de tineri necontrolati) 
 -cauzele aceste inadaptari scolare -  probleme individuale de natura afectiva (de exemplu, teama sau repulsia fata de scoala, aparute in 

urma unor pedepse severe sau a unor conflicte repetate cu parintii, profesorii) 
                                                       - determinari psiho-nervoase de natura congenitala (de exemplu - hiperexcitabilitate, dezechilibru 

emotional, autism, impulsivitate excesiva). 
 
& poate avea un caracter episodic sau poate lua aspectul unui fenomen de durata 
& poate avea grade diferite de amplitudine: - o amplitudine redusa ( insuccesul se manifesta doar in raport cu anumite materii sau 

sarcini de invatamant, ca expresie a lipsei de interes si de inclinatii (aptitudini) pentru respectivele materii sau ca urmare a unui mod 
neinteresant in care sunt predate aceste materii) - daca nu este contracarat la timp, poate duce la situatii de corigenta a elevilor in cauza sau 
la examene restante. 

                                                                     - are un caracter generalizat - cand  vizeaza toate materiile de invatamant, toate aspectele 
activitatii scolare 

 
Exista in realitatea scolara si numeroase situatii de false esecuri 
- timizii autentici, indecisii, resemnatii - apreciaza, de obicei, in mod exagerat dificultatea sarcinilor scolare de moment, considerandu-

le chiar de netrecut, deoarece nu au incredere in propriile posibilitati de actiune. Cel mai mic esec inregistrat ii determina pe acesti elevi sa 
se devalorizeze si mai mult si sa dezvolte o teama de esec, pe care-l vor privi ca pe o fatalitate. 

 
 Acelasi rezultat obtinut de doi elevi poate fi considerat de catre unui din acestia ca un succes, iar de celalalt ca un esec - acest lucru 

depinde de nivelul de aspiratii al fiecaruia: astfel, pentru un elev mai putin ambitios si care este constient de faptul ca dispune de capacitati 
intelectuale mai modeste, nota 7 este apreciata ca fiind foarte buna, in timp ce pentru un elev orgolios, supramotivat, aceasta nota 
reprezinta un regres (o deceptie) => esecul scolar este in mare masura un fenomen subiectiv 

 
 
STRATEGII DE ABORDARE PSIHOPEDAGOGICA A DIFICULTATI LOR IN INVATAREA SCOLARA.   
 
                 Insuccesul şcolar poate fi prevenit : 
-prin organizarea procesului de invăŃământ pe criterii ştiinŃifice, psihologice şi pedagogice.     
- prin distribuirea corectă a elevilor pe clase 
- asigurarea cu manuale şi rechizite 
- orar judicios 
-climatul stenic, stimulativ din clasă  - prin acŃiunea plina de tact a profesorilor, a dirigintelui, prin acŃiunea lor unitara. 
- activitatea didactică propriu-zisă sa ofere suportul angajării elevilor in efortul invăŃării. 
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- diferenŃierea şi individualizarea invăŃării, asigurandu-se şanse de reuşită (succes) tuturor elevilor 
- evaluarea rezultatelor invăŃării trebuie se facă sistematic, cu maximum de obiectivitate 
- solicitările şcolare să fie echilibrate (sa se prevină suprasolicitarea şi subsolicitarea) 
-colaborarea sistematică şi cu tact cu familia prin convorbiri şi lectorate pentru părinŃi previne atitudinile de rezistenŃă faŃa de 

obligaŃiile şcolare 
- supravegherea stării de sănătate şi a modului cum se implineşte maturizarea la varstele pubertăŃii şi adolescenŃei previn instalarea 

inapetenŃei pentru invăŃare. 
 
- daca fenomenul insuccesului se instalează   

• sa se stabileasca  planuri de intervenŃie terapeutică  
• să se corecteze deficienŃele procesului de invăŃământ 
• sa se intervină in familie, familia să devină o aliată a şcolii pentru corectarea handicapului şcolar 
• recurgerea la practica meditaŃiilor şi a consultaŃiilor 
• incurajarea elevului prin antrenarea in activităŃi, care-l interesează şi prin care se poate valorifica 
• diferenŃierea invăŃării prin programe cu grade treptate de dificultate şi prin procedee didactice adecvate 
• folosirea fişelor de muncă independentă  
• munca in echipe favorizează colaborarea si utilizarea de sine a fiecărui membru după capacităŃile lui. 
•  activitatea psihopedagogică de orientare şcolară şi profesională pentru examinarea corectă a opŃiunilor  
• individualizarea presupune doua tendinte complementare:  

                               - asigurarea unei independente mai mari a elevului in activitatea de invatare 
                               - elaborarea si administrarea unor sarcini diferentiate, in functie de ritmul si posibilitatile de asimilare ale celui care 

invata  
• datorita variatiilor mari de ritm intelectual si de stil de lucru, de rezistenta la efortul de durata, de abilitati 

comunicationale si nevoi cognitive care exista intre elevi e nevoie de actiuni de organizare diferentiata a procesului de 
predare-invatare, pe grupuri de elevi, in care sa primeze insa sarcinile individuale de invatare (de lucru). 

 
- Un rol important in obtinerea succesului scolar il are sistemul de recompense (intariri) si de pedepse 
 

 
PROGRAME DE INTERVENTIE PERSONALIZATA. 

 
= ansamblul masurilor sau actiunilor necesare  care trebuiesc luate in vederea depasirii sau rezolvarii situatiei de criza sau 

dificultate in care persoana se afla sau s-a aflat la un moment dat. 
 
Etapele formulării planului de interven Ńie sunt: 
 
a) formularea obiectivului de lungă durată — exemple: formarea unei stime de sine pozitive, dezvoltarea abilităŃilor de 

management al stresului, dezvoltarea abilităŃilor sociale, profesionale etc.; 
b) formularea obiectivelor specifice se realizează în funcŃie de natura problemei şi obiectivul de lungă durată; obiectivele 

specifice trebuie formulate în funcŃie de componentele comporta-mentale, cognitive sau emoŃionale ale descrierii  problemei; 
c) strategiile de intervenŃie sunt formulate pentru fiecare obiectiv specific în parte şi sunt realizate prin mai multe activităŃi specifice. 
d) evaluarea intervenŃiei vizează modificarea cunoştinŃelor, atitudinilor şi abilităŃilor. Se realizează prin: chestionare de atitudini si 

abilitati ; grile de observare comportamentala, grila de autoevaluare comportamentala ,etc. 
  
CONSILIERE SI ORIENTARE PERSONALA,  SOCIALA SI PROF ESIONALA 
 
- orientarea şcolară si profesională trebuie să se facă in funcŃie de individ  si de cerinŃele societăŃii. 
- pregătirea tineretului pentru opŃiunea profesională trebuie să aibă in vedere următoarele : 
                & domeniul activităŃii de pregătire a tineretului pentru opŃiunea scolară/profesională aparŃine educaŃiei si se implica in toate 

compartimentele şi la toate nivelurile învăŃământului; 
                &  caracterul interdisciplinar al activităŃilor de orientare şcolară si profesionala; 
                &  rolul personalului didactic in procesul orientării scolare şi profesionale, accelerarea maturizării profesionale a tânărului; 
                & un cadru institutional, un personal specializat şi o anume organizare şi a scolilor, care să corespundă obiectivelor propuse. 
 
Rolul orientarii scolare si profesionale consta în: 
- a  acorda celor  aflati  în  situatii  de  indecizie  cu  privire  la  viitorul  lor  scolar  si profesional informatii credibile, exacte si direct 

utilizabile, suport moral si emotional; 
- a-i ajute pe tineri sa se adapteze cu mai mare usurinta la dinamica prezenta sociala si economica (pentru ca acestia sa nu fie obligati 

sa opteze pentru “munca la negru”, activitati economice  gospodaresti, sa emigreze sau sa presteze activitati comunitare sezoniere); 
- a reduce presiunea emotionala a statutului de somer, deplasând atentia spre aflarea de solutii si alternative; 
-  a pleda sau a face educatie antreprenoriala; 
- a-i  ajuta  pe  tineri sa  se  autodescopere  în  planul  resurselor lor intelectuale, abilitatilor, deprinderilor, capacitatilor,  aptitudinilor,  

talentelor etc. ignorate, latente sau neexersate (de exemplu: simtul  limbii, capacitatea de învatare, de relationare sociala, de lucru în echipa, 
perseverenta, curiozitate intelectuala interna etc.); 

- a-i sprijini pe toti solicitantii în demersul ameliorarii imaginii de sine (deteriorata în urma unor esecuri de integrare în piata muncii), 
pentru ca acestia sa nu accepte cu usurinta statutul de somer, sa nu simta vinovati de aceasta, frustrati sau nefericiti; 
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- a acorda o atentie si un sprijin special “grupurilor de risc”: persoanelor cu anumite forme sau grade de handicap, copiilor strazii, 
grupurilor minoritare religios sau etnic, fetelor, celor cu niveluri reduse de educatie sau formare profesionala etc.; 

- a nu le da celor care apeleaza la serviciile consilierilor false sperante si asteptari, realismul si caracterul practic al consilierii trebuie 
sa fie prevalente; 

- a combate stereotipurile social vehiculate cu privire la profesii (curate - murdare, banoase - prost platite,  de  înalt  statut social - 
degradante, rezervate anumitor clase sociale sau origini familiale etc); 

- a oferi persoanelor informatii în strânsa legatura cu interesele, aspiratiile, valorile si aptitudinile posibil a fi dezvoltate, 
- a-i învata pe tineri ce si cum sa aleaga, a-i face liberi în alegerilor lor (pentru ca sunt în cunostinta de cauza); 
- a reduce distanta dintre lumea scolii si cea a muncii, a scoate institutia educativa dintr-o izolare relativa fata de lumea profesiilor, 

practica relatiilor interumane si viata sociala, în general. 
 
 
Consilierea profesionala este centrata pe alegerea optima a profesiunii, pe valorificarea maximala a capacitatii persoanei prin calificare 

si profesionalizare si se realizeaza de obicei la liceu, facultate, locul de munca. 
- a fost determinatä la nivelul societatii de tendintele de mecanizare, automatizare, cibernetizare ale economiei care au dus la 

necesitatea ridicarii, calificarii si specializarii profesionale. 
-  pentru a fi eficientä consilierea profesionala trebuie sä indeplineasca urmatoarele conditii: 
              & profesiunea trebuie inteleasa si tratata ca un mod de viata si un rol social, nu numai o ocupatie economica; 
              & modelul carierei trebuie privit din punct de vedere al psihologiei dezvotarii, si nu al psihologiei diferentiale. Aceasta 

inseamna ca in evolutia subiectului educational, formarea si dezvoltarea sa este obiectivul principal, si nu selectia acestuia pentru o anumita 
profesiune; 

              & asumarea conceptului de cariera ca fiind nu ascensiunea pe plan social, ci imbinarea mai multor ocupatii apropiate si 
integrarea lor unei cariere unice; 

              & principiul creativitatii trebuie sa fie principiul coordonator superior al invatamintului; 
 
Pentru ca activitatea de consiliere scolara si profesionala sa-si indeplineasca obiectivele, este nevoie de organizarea si programarea 

acesteia, de unitate intre componentele sale: consiliere scolara si consiliere profesionala. 
 
 

TEMA 16 . Managementul institutiei scolare: fundamente teoretico-metodologice. 
Stiluri de conducere. Schimbare si dezvoltare organizationala. Descentralizare 

invatamantului: rol, functii, mecanisme. 

 

1. Managementul institutiei scolare: fundamente teoretico-metodologice. 
2. Stiluri de conducere. 
3. Schimbare si dezvoltare organizationala. 
4. Descentralizarea invatamantului: rol, functii, mecanisme. 
 
1. Managementul institutiei scolare - fundamente-metodologice 
1. Conceptul de management educational. 
2. Principiile, functiile si continutul managementului educational. 
3. Nivelurile ale conducerii invatamantului - sistem si institutie. 
4. Directorul de scoala ca manager scolar: personalitate, stiluri, eficienta. 
5. Profesorul, factor de decizie. 
6. Elemente de reforma in domeniul managementului educational din Romania. 
 
1. Conceptul de management educational 
 
Managementul educational (pedagogic) = activitate psihosociala de conducere superioara a unui sistem de invatamant. 
Aceasta activitate trebuie sa abordeze eficient: 

• problemele globale - functionalitatea sociala de ansamblu a sistemului de invatamant; 
• problemele de pilotaj - valorificarea optima a resusrselor sistemului de invatamant; 
• problemele strategice - inovarea continua a sistemului de invatamant. 

Elaborarea conceptului de managemenet pedagogic presupune respectarea a 2 conditii metodologice: 

• prelucrarea informatiei de la alte stiinte socio-umane care analizeaza activitatea de management; 
• managementul scolar este un cadru de lucru didactic care pune in functiune programul managerial, conduce personalul didactitc si 

administrativ in scopul sustinerii eficientei procesului instructiv-educativ. 
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2. Principiile, functiile si continutul managementului educational 
 
Activitatea manageriala este orientata de mai multe principii: 

a. principiul eficientei activitatii manageriale, realizat pe baza aplicarii metodelor de informare si elaborare a deciziilor, de activizare a 
personalului in stabilirea deciziilor, de stimulare a initiativei si a muncii operative de conducere, prin obiectiile precise de indrumare si 
control, administrativ bugetare; 
 
b. principiul conducerii participative si al unitatii de actiune a tuturor factorilor care coopereaza la realizarea obiectivelor manageriale, pe 
baza cunoasterii temeinice a unitatii scolare; 
 
c. principiul organizarii si programarii rationale a tuturor activitatilor manageriale, in functie de obiective; 
 
d. principiul conducerii dinamice, pe baza unui stil eficient si al respectarii unor norme de conduita: responsabilitate, prestigiu, autoritate, 
ordine, disciplina, motivatie, stimulente morale si financiare, satisfactii profesionale etc. 
 
e. principiul inovarii permanente a metodelor si tehnicilor manageriale, a metodelor de predare-invatare-evaluare, de cercetare stiintifico-
metodica si de inovare a invatamantului. 
 
Functiile managementului scolar sunt: prevederea, decizia, organizarea, comanda (comunicarea deciziei), coordonarea si controlul. 
 
Metode manageriale 

• metode de informare si elaborare a deciziilor. In acest scop, managerul scolar utilizeaza metoda observatiei, studiul documentelor 
scolare, asistente la lectii, referate, analize, dezbateri, dari de seama, consfatuiri etc. 

• metode de activizare in scopul participarii personalului didactic la procesul managerial: explicatia, convorbirea, convingerea, 
observatia critica si autocritica, exemplul, sugestia, indemnul, lauda, aprobarea, dezaprobarea etc. 

• metode de stimulare a initiativei si a creativitatii: brainstorming-ul, dezbaterea libera, analogia, fuzionarea mai multor idei etc. 
• metode operative – se refera la conducerea prin obiective precise, la procesele administrative si bugetare. 

Valorificarea experientei de conducere exercitata la diferenta nivelului ale sistemului si ale procedurii de invatare, in calitate de profesor de 
specialist, profesor-diriginte, profesormetodist, profesor-consilier, profesor-cercetator, profesor-director, profesor-inspector etc. 
Conducerea manageriala a sistemului invatamantului solicita prezenta cadrului didactic, care este sustinuta social, din punct de vedere 
epistemic si etic: 

• epistemic (ce tine de cunoastere) - cadrul didactic are calitatea de factor de decizie, implicat in proiectarea si realizarea unui ciclu 
managerial complet, bazat pe informare, evaluare si comunicare a rezolvarii; 

• etic - prezenta cadrului didactic in functie de conducere este determinata de experienta acumulata de acesta in cadrul programului 
de invatamant. 

Cadrele didactice reprezinta o resursa manageriala inepuizabila valorificata la scara sociala a sistemului si programului de invatamant. 
 
Conducerea stiintifica, superioara a sistemului de invatamant se organizeaza pe 3 nivele: 

• nivel global→ MECT; 
• nivel teritorial→ ISJ; 
• nivel local→ unitati de invatamant de diferite tipuri (gradinite, scoli primare, scoli generale, scoli profesionale, scoli speciale, 

licee, grupuri scolare etc.). 

Practica managementului pedagogic solicita valorificarea experientei de conducere, exercitata de cadrele didactice la diferite nivele ale 
sistemului si ale programelor de invatamant: 

a. educator, invatator, profesor - conducere activitati didactice la nivelul unui colectiv; 
 
b. profesor-diriginte - conducere activitati educative la nivelul clasei; 
 
c. profesor-logoped - conducere procese de dezvoltare a limbajului copiilor; 
 
d. profesor-metodist - conducere activitate metodica la nivel judetean (CCD) si la nivel interscolar; 
 
e. profesor-director - conducere activitati de inspectie scolara de diferite tipuri, proiectate si realizate la nivel national (MECT) si judetean 
(ISJ); 
 
f. profesor-cercetator; 
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g. profesor-demnitar in MECT, comisii de specialitate - conducere globala a sistemului de invatamant conform liniei de politica 
educationala elaborata si sustinuta la nivel macrostructural. 
 
Tehnica elaborarii deciziei are urmatoarele etape: 

• stabilirea problemei de rezolvat; 
• culegerea informatiei; 
• analiza informatiei; 
• elaborarea deciziei; 
• comunicarea deciziei; 
• aplicarea deciziei; 
• evaluarea eficientei acesteia. 

Comunicarea in cadrul managementului scolar este o forma de comunicare interumana, care contine 3 elemente: 
 
a. emitatorul (managerul scolar) - trebuie sa transmita un mesaj inteligibil, sa prefere explicatii, demonstratii, argumente, sa acorde libertate 
de gandire si de actiune receptorului, sa foloseasca feed-back-ul pentru a se convinge daca este inteles; 
 
b. canalul de transmisie (comunicarea verbala, scrisa, nonverbala sau combinata); 
 
c. receptorul - percepe, selecteaza, interpreteaza, adopta o anumita atitudine. 
 
 
3. Niveluri ale conducerii invatamantului - sistem si institutie.  

 

  
 
4. Directorul de scoala ca manager scolar: personalitate, stiluri, eficienta 
 
Stilul managerial este ecuatia personala pe care managerul o pune in joc in aplicarea principiilor, in prezentarea obiectivelor, in luarea 
deciziilor, in prevenirea si rezolvarea conflictelor. 
 
Tipuri de stiluri: 

• stilul democrat; 
• stilul autoritar-excesiv; 
• stilul liberal-permisiv. 

a. competente necesare in proiectarea activitatii de conducere: 

• cunoasterea problemelor unititii scolare; 
• adoptarea principiilor si metodelor de management la specificul scolii; 
• utilizarea eficienta a resurselor umane si materiale. 
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b. competente in elaborarea deciziilor: 

• aplicarea tehnicii elaborarii deciziilor; 
• comunicarea, aplicarea si evaluarea deciziilor; 
• cooperarea cu factorii implicati in conducere; 
• prevenirea si evitarea deciziilor incorecte. 

c. competente necesare controlului si indrumarii: 

• stabilirea prioritatilor; 
• programarea operatiunilor, a asistentelor la lectii; 
• cooperarea cu sefii de catedre si de comisii metodice; 
• realizarea competenta a indrumarii. 

d. competente profesionale 

• performante psiho-pedagogice si metodice; 
• performante manageriale (aptitudini); 
• capactiatea de inovare si a daptare la sisteme noi. 

e. trasaturi de personalitate si calitati morale 

• temperament echilibrat, fermitate, hotarare; 
• responsabilitate sociala, spirit de dreptate, tact in relatiile cu personalul din subordine; 
• comportament civilizat, amabilitate, generozitate, incredere in oameni etc. 

1. 5. Profesorul, factor de decizie 
 
Profesorul reprezinta autoritatea publica, ca reprezentant al statului, transmitator de cunostinte si educator, evaluator al elevilor, 
partenerul parintilor in sarcina educativa, membru al colectivului scolii, coleg. 
Profesia de educator este - fara indoiala – incarcata de tensiune. Pentru a putea raspunde atator cerinte, el trbuie sa aibp cunostinta 
misiunii sale, are obligatia de a observa si evalua, disponibilitatea de a primi sugestii, aptitudinea de a organiza si regiza procesul 
de instuire. 
 
 de specialitate.  

2. Stiluri si modele psihologice de conducere a organizatiilor 
 
Definitie: Conducerea, in sensul managementului, se refera la capacitatea de a organiza si administra elementele componente ale unei 
organizatii. 
 
Conducerea a fost analizata din diferite perspective: 
1. a trasaturilor de personalitate ale liderului 
2. a stilului practicat de acesta 
3. a situatiilor ce urmeaza sa fie rezolvate in cadrul organizatiei 
 
Toate analizele facute au urmarit descoperirea acelor stiluri caracteristice care permit conducerii sa devina mai eficiente. 
 
 Bowers si Seashore elaboreaza Teoria celor patru factori ai conducerii eficiente. Cei patru factori sunt: 

• 1. suportul/ajutorul/sprijinul specific fie comportamentului de conducere centrat pe potentarea sentimentelor si sensibilitatea 
oamenilor, fie pe stimularea valorii si importantei personale. 

• 2. facilitarea interactiunii dintre membri grupului, caracteristica a conducatorului ce incurajeaza dezvoltarea unor relatii stranse si 
reciproc satisfacatoare intre componentii grupului. 

• 3. accentuarea scopului bazat pe comportamentul orientat pe stimularea entuziasmului si a dorintei de realizare, atat a scopurilor 
grupului cat si a unor performante inalte necesare dezvoltarii organizatiei. 

• 4. facilitarea muncii caracteristica a comportamentului ce sprijina grupul in realizarea obiectivelor, atat printr-o buna organizare, 
coordonare si planificare, cat si prin furnizarea resurselor materiale si a cunostintelor tehnice. 

Eficienta comportamentului de conducere este, in viziunea autorilor, determinata de combinarea tuturor celor patru factori enumerati. 
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Rensis Lickert (1967) elaboreaza Teoria celor patru sisteme de conducere care se refera in realitate le cele 4 stiluri generale de 
conducere. Acestea sunt urmatoarele: 
1. stilul autoritar-exploatator  caracterizat prin faptul ca, puterea, controlul si deciziile sunt concentrate in varful ierarhiei, iar sistemul de 
comunicare pe verticala si orizontala este slab structurat. Deciziile sunt luate la varful ierarhiei, nu exiata interes pentru problemele 
oamenilor si productivitatea este relativ scazuta. 
 
2. stilul autoritar-binevoitor  se caracterizeaza prin creearea unor oportunitati pentru audierea parerilor salariatilor. Deciziile importante se 
iau la varful ierarhiei, iar cele de mica importanta pot fi luate la nivelul esaloanelor inferioare. Productivitatea este acceptabila, dar 
influentata negativ de manifestari de absenteism si fluctuatia personalului. 
 
3. stilul consultativ se bazeaza pe o considerare mai atenta a opiniilor si ideilor subordonatilor in rezolvarea sarcinilor de munca. Exista o 
interactiune corespunzatoare intre conducere si subordonati bazata pe incredere si respect. 
 
Deciziile strategice sunt luate la varf, iar cele curente la nivelele de baza. 
 
Sistemul de comunicare este mult imbunatatit, iar motivarea oamenilor se bazeaza pe recompense si participarea indivizilor la luarea 
deciziilor. 
 
4. stilul participativ  este cel mai democratic sistem de conducere. El se bazeaza pe urmatoarele principii: 

• principiul relatiilor suportive conform caruia conducatorul trebuie sa se raporteze cu interes si respect la subordonati, trebuie sa fie 
sensibil la necesitatile si sentimentele acestora. 

• principiul considerarii grupului de munca ca stand la baza organizatiei. Conform acestui principiu, scopurile organizatiei sunt 
definite prin participarea membrilor grupurilor de munca, iar deciziile sunt luate le toate nivelurile organizatiei. 

Informatiile circula liber in toate directiile, motivatia este pozitiva si organizarea formala si informala se identifica neexistand forte ostile 
scopurilor organizationale. 
 
Nici acest model in ultima sa varianta nu poate fi considerat perfect, ci doar mai bun decit celelalte. 
 
Nici unul dintre modelele anterioare de analiza nu este perfect, deoarece eficiente conducerii depinde de adecvarea stilului de conducere la 
situatia respectiva. 
 

Teoriile moderne asupra conducerii pun accentul pe analiza legaturii dintre caracteristicile conducatorilor si cerintele situatiilor de 
conducere subliniind ideea de contingenta (de legatura) dintre acestea. 
 
In viziunea teoriilor contemporane eficienta in conducere depinde de personalitatea conducatorului situatiile care-i solicita folosirea 
capacitatilor sale de conducere. Validarea acestor teorii pe baza unor cercetari empirice a dus la identificarea unei multitudini de variabile 
situationale in cadrul organizatiilor, fapt ce a permis adincirea analizei cu privire la imbunatatirea activitatii acestora prin intermediul 
conducerii eficiente. 
 
Un dezavantaj major al acestor modele teoretice consta in faptul ca de mule ori acestea au o aplicabilitate limitata la tipul de societate in 
care au fost testate, la specificul indivizilor si organizatiilor dintr-o tara sau alta. 
 
De aceea extrapolarea acestor modele in alte tari si culturi trebuie facuta cu atentie tinindu-se seama de specificul dezvoltarii organizatiilor 
dintr-o anumita tara (determinata de nivelul sau de dezvoltare / de tipul de cultura organizationala existent) 
 

3. Schimbare si dezvoltare organizationala 
 
 
 
A schimba, potrivit DEX1, înseamnă a înlocui un lucru cu altul sau pe cineva cu altcineva (de aceeaşi natură), a da unui lucru altă formă, 
alt aspect, a modifica, a transforma, a muta. 
Schimbarea organizaŃională reprezintă procesul prin care se urmăreşte adaptarea unei organizaŃii la cerinŃele mediului în care îşi desfăşoară 
activitatea, prin transformarea parŃială sau totală a proceselor interne şi a resurselor disponibile sau atrase, pe baza anticipării reacŃiilor 
viitoare şi a gestionării legale şi eficiente a riscurilor potenŃiale, asociate mediului de desfăşurare a activităŃii. 
 
4.Descentralizarea invatamantului: rol, functii, mecanisme. 
 
Descentralizarea în educaŃie presupune redistribuirea responsabilităŃilor, a autorităŃii decizionale şi a răspunderii publice pentru funcŃii 
educaŃionale specifice, de la nivel central către nivelul local. 
Descentralizarea presupune participarea reprezentanŃilor societăŃii civile la procesul de luare a deciziilor (părinŃi, ONG, mediul de afaceri, 
asociaŃii profesionale, parteneri sociali etc.). 
Descentralizarea în educaŃie reprezintă procesul de transfer al competenŃelor decizionale de la nivelurile centrale către cele locale şi / sau 
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organizaŃionale, pentru a apropia decizia de beneficiarii serviciului public de educaŃie. Descentralizarea presupune si participarea factorilor 
non-administrativi în procesul de luare a deciziilor (părinŃi, societate civilă, mediul de afaceri, asociaŃii profesionale etc.) 
Descentralizarea învăŃământului preuniversitar reprezintă transferul de autoritate, responsabilitate şi resurse în privinŃa luării deciziilor şi a 
managementului general şi financiar către unităŃile de învăŃământ şi comunitatea locală. 
Descentralizarea nu este un scop în sine. Ea se înscrie în strategia naŃională de descentralizare şi are menirea creării unui sistem de 
învăŃământ organizat, administrat şi finanŃat conform rigorilor europene în ce priveşte asigurarea calităŃii procesului instructiv-educativ, 
accesului liber, egal şi deplin al tuturor copiilor şi tinerilor la actul educaŃional, adecvarea ofertei educaŃionale la interesele şi nevoile 
beneficiarilor direcŃi şi indirecŃi. 
EficienŃa descentralizării trebuie să se regăsească în valoarea adăugată în educaŃie, materializată prin capacitatea de integrare a tinerilor 
absolvenŃi în societate pe baza competenŃelor profesionale dobândite şi în funcŃie de piaŃa forŃei de muncă la nivel local, naŃional şi 
internaŃional. 
Descentralizarea nu trebuie să producă dezechilibre şi distorsiuni în organizarea, conducerea şi susŃinerea de la nivel naŃional a sistemului 
de învăŃământ. Acest proces va asigura repartizarea clară, echilibrată şi bine delimitată a puterii de decizie între organismele şi instituŃiile 
reprezentative ale comunităŃilor locale şi regionale, pe de o parte şi cele de la nivel naŃional –MEdC, MAI, MFP pe de altă parte. De 
asemenea, descentralizarea deciziei nu exclude, ci implică dezvoltarea sistemului de monitorizare, control şi evaluare, deopotrivă din partea 
comunităŃii locale, dar şi a instituŃiilor şi organismelor guvernamentale de specialitate. 
Modelul de descentralizare propus promovează accesul liber la educaŃie, echitatea şi calitatea serviciilor educaŃionale. 
Din perspectiva dezvoltării durabile şi a globalizării educaŃiei, pentru a crea premisele necesare asigurării calităŃii în educaŃie şi a utilizării 
eficiente a resurselor , descentralizarea se constituie într-un demers dinamic ce presupune implicare şi responsabilizare, pe de o parte, 
precum şi gândire strategică şi control, pe de altă parte. 
Modelul de descentralizare pe care îl propunem conferă şcolii rolul de principal factor de decizie, asigurând participarea şi consultarea 
tuturor actorilor sociali interesaŃi. 
AcŃiunile guvernamentale iniŃiate şi realizate în perioada 1997-2004 în vederea modernizării 
învăŃământului preuniversitar şi al compatibilizării acestuia cu sistemele de învăŃământ europene s-au materializat, între altele, în adoptarea 
şi aplicarea unui set de acte normative care au asigurat, parŃial, transferul de la nivelul central la cel al unităŃilor de învăŃământ şi consiliilor 
locale al unor responsabilităŃi şi atribuŃii cu privire la conŃinutul şi structura procesului de învăŃământ, la reŃeaua şcolară, la finanŃarea şi 
administrarea unităŃilor de învăŃământ şi la politicile în domeniul resurselor umane. 

Domenii in care se aplica descentralizarea  
 
Transferul de decizie de la nivelul central la cel local s-a desfăşurat în ritmuri diferite pe diversele domenii ale sistemului – curriculum, 
resurse, administrarea unităŃii de învăŃământ, 
politici de personal etc, într-un cadru legislativ în care persistă prevederi contradictorii, generând astfel unele incoerenŃe şi 
disfuncŃionalităŃi în sistem. 

a) Curriculum  
b) Evaluarea şi certificarea 
c) ReŃeaua şcolară şi fluxurile de elevi. 
d) Conducere şi administrare 
e) Resursele umane 
f) Politicile de finanŃare 
 

Rezultatele asteptate ale procesului de descentralizare 
 
1. Eficientizarea activităŃii şi creşterea performanŃelor instituŃiilor educaŃionale; la nivel central - prin degrevarea acestora de sarcinile de 
administrare curentă şi concentrarea pe elaborarea şi monitorizarea implementării politicilor educaŃionale; la nivel local – prin creşterea 
gradului de responsabilizare a comunităŃii locale şi a şcolii; la nivelul unităŃii de învăŃământ – prin consolidarea autonomiei şi a capacităŃii 
de a gestiona resursele financiare şi umane; 
2. Democratizarea sistemului educaŃional prin consultarea / implicarea comunităŃii şi a celorlalŃi beneficiari ai actului educativ în luarea 
deciziilor şi în asigurarea calităŃii bazată pe autoevaluare, evaluare externă şi responsabilitate publică. Mecanismele decizionale şi de 
consultare vor implica atât structurile sistemului de educaŃie, cât şi partenerii externi sau beneficiarii serviciilor educaŃionale (părinŃii, 
elevii, patronate, sindicate, autorităŃi publice locale, sectorul non-profit, asociaŃiile profesionale) 
3. Asigurarea transparenŃei în luarea deciziilor şi în gestionarea fondurilor publice destinate educaŃiei. 
4. Asigurarea accesului şi a echităŃii în educaŃie prin alocarea fondurilor pe baza costurilor pe elev. Descentralizarea va permite o apropiere 
de situaŃiile şi contextul specific fiecărei comunităŃi, va stimula intervenŃiile focalizate pe problemele locale: diversitatea culturală şi etnică, 
creşterea participării, abordările incluzive, discrepanŃele socio-economice. 
 
5. Creşterea relevanŃei ofertei de servicii educaŃionale prin asigurarea unei mai bune corelări cu nevoile locale, cu diversele situaŃii şi 
probleme ale comunităŃilor, cu nevoile şi interesele individuale ale elevilor. 
6. Stimularea inovaŃiei, a responsabilităŃii profesionale şi a răspunderii publice la nivelul cadrelor didactice, al managerilor şcolari şi al 
elevilor, prin transferul la nivel de şcoală a puterii de decizie cu privire la execuŃia bugetară şi politicile de personal, dar şi prin creşterea 
ponderii curriculumului la decizia şcolii. Apropierea deciziilor financiare, administrative, educaŃionale (curriculare) şi de resurse umane de 
nevoile şi interesele beneficiarilor va conduce la o mai bună alocare a resurselor, la stimularea parteneriatului în educaŃie şi la 
diversificarea funcŃiilor educaŃionale ale şcolii. 
Principiile procesului de descentralizare 
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1. Răspunderea publică. 
 2. Autonomia instituŃională. 
3. Apropierea centrului de decizie de locul actului de educaŃie pentru a conferi consistenŃă deciziei şi pentru a responsabiliza actorii la nivel 
local. 
4. TransparenŃa actului decizional, bazat atât pe accesul cetăŃenilor la informaŃia publică, cât şi pe participarea acestora la luarea deciziei. 
5. Valorizarea resursei umane. 
6. Subsidiaritatea 
7. Diversitatea culturală şi etnică. 
8. Abordarea etică a serviciului educaŃional, prin adoptarea şi aplicarea codurilor deontologice pentru personalul didactic, precum şi pentru 
cel din sistemele de control, asigurarea calităŃii şi management. 

 
 
 

Tema 17 - EDUCATIA ELEVILOR CU NEVOI SPECIALE 
 
 
Educatia speciala are in vedere un anumit tip de educatie adaptata si destinata copiilor care nu reusesc sa atinga in cadrul 

invatamantului  obisnuit nivele educative si sociale corespunzatoare varstei. 
Acesti copii sunt copii cu cerinte/nevoi educative speciale  
 Cerinte/nevoi educative speciale – CES- cerintele in plan educativ ale unor categorii de persoane, ca urmare a unor disfunctii sau 

deficiente de natura intelectuala, senzoriala, psihomotrice, fiziologica sau ca urmare a unor conditii psihoafective, socioeconomice sau de 
alta natura. 

Aceste cerintele educative speciale solicita abordarea actului educational de pe pozitia capacitatii elevului deficient sau aflat in 
dificultate de a intelege si valorifica continutul invatarii, si nu de pe pozitia profesorului sau educatorului care desfasoara activitatea 
instructiv-educativa in conditiile unei clase omogene sau pseudo-omogene de elevi.  

 Normalizarea - asigurarea unor conditii de viata, corespunzatoare pentru persoanele cu cerinte speciale, acceptarea acestora in cadrul 
societatii sau comunitatii din care fac parte, fiindu-le asigurate aceleasi drepturi, responsabilitati si posibilitati de acces la serviciile 
comunitare ca si celorlalti membrii ai societatii, in scopul dezvoltarii si valorificarii optime a potentialului de care aceste persoane dispun. 
Altfel spus, normalizarea se refera la sprijinul oferit persoanelor cu cerinte speciale de catre componentele sistemului social pentru a 
permite acestora un mod de viata similar sau apropiat cu al celorlalti membrii ai societatii; consecintele practice ale normalizarii sunt 
programele si actiunile bazate pe incluziune si integrare.  

- presupune de fapt integrarea copiilor cu dizabilitati (nevoi speciale) in scoala publica. 
  Educatia integrata - presupune ca relatiile dintre indivizi sa se bazaze pe o recunoastere a integritatii lor, a valorilor si drepturilor 

comune pe care le poseda.  
                                                              - are drept obiective, urmatoarele: 
- a educa acei copii cu cerinte speciale in scoli obisnuite alaturi de ceilalti copii normali; 
- a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educationala, consiliere scolara, asistenta medicala si sociala) in scoala 

respectiva; 
- a acorda sprijin personalului didactic a1 managerilor scolii in procesul de proiectare si aplicare a programelor de integrare ; 
- a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinte speciale la programul si resursele scolii obisnuite (sali de clasa, cabinete, laboratoare, 

biblioteca, terenuri de sport etc.); 
- a incuraja rel. de prietenie si comunicarea intre toti copii din clasa/scoala; 
- a educa si ajuta toti copiii pentru intelegerea si acceptarea dif dintre ei;  
- a tine cont de probl si opiniile parintilor, incurajandu-i sa se implice in viata scolii; 
- a asigura programe de sprijin individalizate pentru copiii cu cerinte speciale;  
- a accepta schimbari radicale in organizarea si dezvoltarea activitatilor instructiv-educative din scoala. 
 
Formele integrarii copiilor cu CES existente in scoala romaneasca se bazeaza pe urmatoarele modele:  
a.Modelul cooperarii scolii obisnuite cu scoala speciala - in acest caz, scoala obisnuita coordoneaza procesul integrarii si stabileste un 

parteneriat activ intre cadrele didactice din cele doua scoli care vor experimenta si sustine un nou mod de desfasurare a activitatilor 
didactice, pregatind impreuna continutul activitatilor scolare, adaptand materialele si mijloacele de invatare folosite in timpul orelor si 
oferind un cadru confortabil tuturor elevilor din clasa  

- exista alternativa infiintarii unor centre de zi sau centre de recuperare pentru copiii deficienti (prin reorganizarea scolilor speciale 
actuale) care sa includa un numar mic de copii si in care programul de activitate sa fie destinat activitatilor recuperatorii, compensatorii si 
de consolidare a cunostintelor primite la scoala, iar regimul de viata sa fie unul cat mai aproape de normalitate. 

b. Modelul bazat pe organizarea unei clase speciale in scoala obisnuita - acest model presupune integrarea copiilor deficienti in scoli 
de masa unde sa intre in relatie cu elevii normali, facilitandu-se, cu sprijinul cadrelor didactice si specialistilor din scoala, o mai buna 
intercunoastere si relationare intre cele doua categorii de copii.  

- modelul este criticat de unii specialisti care nu considera o integrare reala constituirea unei clase speciale intr-o scoala obisnuita, 
practica demonstrand dificultatea aplicarii unui program de integrare dupa acest model; discrepanta dintre clasele obisnuite si clasa speciala 
se accentueaza, timpul efectiv in care elevii normali si cei cu cerinte speciale relationeaza direct este destul de redus (in cele mai multe 
cazuri acest timp se reduce la durata pauzelor dintre activitatile scolare), iar in conditiile unui colectiv scolar de acest tip se constituie cu 
usurinta grupuri de elevi intre care apar conflicte sau atitudini ce pot accentua discriminarea fata de elevii deficienti din clasa speciala 
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(adica efectul opus  integrarii).                                                                            
c. Modelul bazat pe amenajarea in scoala obisnuita a unui spatiu sau a unei sali de instruire si resurse pentru copiii deficienti, 

integrati individual in clase obisnuite din scoala respectiva - in acest caz, profesorul care se ocupa cu elevii deficienti este si profesorul de 
sprijin care desfasoara activitati cu acesti copii, atat in spatiul special amenajat in scoala, cat si la orele de clasa, atunci cand conditiile 
solicita/permit acest lucru, colaborand direct cu educatorii din clasele unde sunt integrati copiii. 

d. Modelul itinerant- acest model favorizeaza integrarea intr-o scoala de masa a unui numar mic de copii cu cerinte speciale, 
domiciliati la mica distanta de scoala (se evita astfel dezavantajul deplasarilor pe distante mari ale copilului) si sprijiniti de un profesor 
itinerant (specializat in munca la domiciliul copiilor cu un anumit tip de deficienta); ei pot astfel participa la activitatile scolii respective. 

e.Modelul comun - este relativ asemanator cu modelul precedent, cu deosebirea ca in acest caz profesorul itinerant este responsabil de 
toti copiii cu deficiente dintr-un anumit areal si ofera servicii de sprijinire a copilului si familiei, ajuta parintii la alcatuirea programelor de 
invatare, urmareste evolutia scolara a copilului, colaboreaza cu profesorii scolii obisnuite in care este integrat copilul si intervine atunci 
cand apar probleme de invatare sau de adaptare a copiilor la anumite cerinte scolare. 

 
Procesul de integrare a copiilor in dificultate presupune din partea  profesionistilor antrenati nu doar interes, cunostinte si competente 

– ci si o capacitate reala de a lucra in echipa. O echipa constituita atat in cadrul scolii, dar si o echipa la nivel interinstitutional, care sa-i 
includa pe toti profesionistii care raspund de copil: educator sau asistent maternal, asistent social, profesor diriginte, director de scoala si 
altii. 

Scoala publica devenita scoala incluziva va dispune de: 
• dotari tehnico-materiale: sali specializate (de kinetoterapie, logopedie), aparate pentru diferite tipuri de deficiente, mijloace de 

invatamant adaptate; 
• asigurarea cu resurse umane corespunzatoare (specialisti in domeniu psihopedagogic si cadre didactice itinerante); 
•  adaptari functionale la nivelul cladirilor (modificari ale cladirilor, rampe de acces, scari rulante) 
 
Profesorul din scoala integrativa va avea o serie de obiective de perfectionare si autoperfectionare profesionala, cum ar fi : 

• Să fie capabil sa remarce punctele forte si interesele fiecărui copil şi să le utilizeze pentru motivarea interioară in procesul de 
educatie. 

• Să stie să stabilească obiective ambiŃioase dar diferenŃiate, adecvate elevului respectiv, ceea ce impune evaluare diferenŃiată. 

• Să formuleze aşteptări adecvate pentru FIECARE elev, oricare ar fi capacităŃile acestuia. Această abilitate a cadrului didactic 
permite tuturor elevilor să devină membri ai clasei şi ai şcolii. 

• Să stie sa utilizeze un stil de predare bazat mai mult pe activităŃi decât pe intervenŃia de la catedră. 

• Să stie sa ofere zilnic condiŃii pentru ca fiecare elev sa aiba un succes 
 
Competentele utile profesorului din scoala integrativa sunt: 

• Să realizeze că răspunde de fiecare copil din clasă.  
• Să cunoască diferite strategii de instruire şi să ştie să le folosească eficient.  

• Să lucreze în echipă cu părinŃii şi cu alti profesionisti care se ocupa de copil 

• Să perceapă lucrul cu fiecare membru al clasei ca pe o oportunitate de perfecŃionare profesională şi nu ca problemă pe care el 
sau alŃii o au de rezolvat. 

• Să fie flexibil şi să demonstreze un grad ridicat de toleranŃă.  
 
               Strategii de  integrare: 
 
•  strategii individuale 
•  strategii colective 
•   strategii totale 
 
Strategii individuale. Aceasta categorie priveste mai mult posibilitatile pe care individul, luat ca entitate, le utilizeaza sa se integreze. 

Orice sistem educational trebuie sa aiba in vedere sa inzestreze individul cu o gama de strategii individuale pe care acesta sa le poata folosi 
in imprejurarile diferite ale vietii sale. Toate abilitatile, incepand cu abilitatile intelectuale si terminand cu abilitatile sociale 
comportamentale, fac parte din strategiile individuale. Dar nu trebuie neglijat faptul ca strategiile individuale sunt rezultatul unor strategii 
colective de integrare la care individul este supus in permanent. Ceea ce este important, este ca aceste strategii individuale nu constituie 
mecanismele de eludare, ci forma de fluenta si creativitate cu care individul este inarmat. 

Strategii colective. Aceasta strategie incepe de la microgrupul familial, microgrupul de strada, strategiile socioprofesionale, deci 
scolare si culturale 

Strategii totale. Societatea ca atare cunoaste si ea o gama variata de strategii prin care faciliteaza integrarea individului in societate si 
a valorilor in constiinta individului. Gandirea social-culturala, modelul personalitatii, sistemul de circulate a valorilor, institutiile sociale 
etc. sunt tot atatea strategii care deservesc procesul de integrare. 

 
EducaŃia integrată, pornind de la intervenŃia timpurie, urmăreşte, deci, să ajute familia şi copilul cu nevoi speciale în vedere valorizării 

tuturor potenŃialităŃilor latente şi manifeste, pentru a trăi din plin, cu posibilităŃile pe care le are şi le dezvoltă, într-o ambianŃă constructivă, 
echilibrată. EducaŃia integrată îi va permite copilului cu CES să trăiască alături de ceilalŃi copii valizi, să desfăşoare activităŃi comune, 
dobândind abilităŃi indispensabile pentru o viaŃă cât mai apropiată de cea a valizilor, pentru o adecvată inserŃie socială 

CREATIVITATE, INOVA łIE ŞI EDUCAłIE PENTRU EXCELEN łĂ A COPIILOR/ ELEVILOR / TINERILOR CU 
POTENłIAL  APTITUDINAL RIDICAT 
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În functie de predominanta unor aptitudini, se poate avansa o tipologie a copiilor supradotati. Se vor distinge, astfel, următoarele tipuri 

de indivizi  : 
a. copii cu „aptitudini academice" sau şcolare, caracterizati prin succesul în activitatea de invătare, prin uşurinta operării cu notiunile 

abstracte şi a formulării generalizărilor, prin rapiditatea însuşirii cunoştintelor, în special teoretice. 
b.copii cu „aptitudini creatoare", caracterizati prin capacitatea de a produce ceva nou fată de stadiul lor de cunoştinte. 
c.copii cu „aptitudini ştiintifice", caracterizati prin capacitatea de observare, prin rationament logic şi prin uşurinta cu care folosesc 

calculele şi simbolurile, prin ingeniozitatea asocierii cunoştintelor. 
d.copii cu „aptitudini artistice", caracterizati prin capacitatea creatoare de a imagina şi organiza simboluri, forme, modele, culori şi 

sunete, de a crea prin aceste mijloace o impresie estetică. 
e.copii cu „aptitudini tehnice", caracterizati prin capacitatea deosebită de folosire şi de inventie a unor obiecte tehnice; prin aptitudinea 

de a intelege mecanica la un nivel teoretic, nu numai practic, de a rezolva probleme tehnice, de a sesiza relatiile spatiale. 
f.copii cu „aptitudini de conducere", caracterizati prin capacitatea de a-i călăuzi şi îndruma pe altii, de a-i convinge şi antrena, prin 

însuşiri de personalitate precum tactul, curajul, puterea de abstractie, ca şi printr-o evidentă inteligentă combinativă. 
g.copii cu „aptitudini sociale" (altele decât cele de conducere), caracterizati prin capacitatea de formare a relatiilor umane, prin 

competentă socială, prin facilitate psihomotorie. 
 
 
In perspectiva educatiei copiilor supradotati se poate recurge la mai multe strategii si metode: 
 
Accelerarea - se bazează pe parcurgerea conŃinuturilor într-un timp mai scurt.  
Accelerarea învătării a condus la schimbări de ordin legislativ ale sistemelor de instruire. Cele mai multe dintre aceste precizări 

normative privesc :  
a) saltul peste o clasă ; 
b) parcurgerea a două clase într-un an ; 
            c) admiterea timpurie la şcoală, liceu sau facultate         
            d) activităŃi suplimentare de tip extraşcolar ;  
            e) progresul diferenŃiat la unele materii ; 
            f) cursuri extracurriculare 
Accelerarea parcursurilor generează şi unele consecinŃe negative : instabilitatea în timp a performanŃelor şcolare, neadaptarea 

emoŃională şi neintegrarea socială. 
 
ÎmbogăŃirea -se referă la extinderea sau aprofundarea studiilor prin diferite strategii didactice    ->introducerea unor experiente 

educaŃionale mai bogate, variate sau suplimentare la curriculumul clasic, experienŃe care pot viza conŃinutul sau strategiile de predare ale 
profesorului. 

 ImbogăŃirea poate fi orientată spre proces (având ca scop dezvoltarea proceselor mintale, a creativităŃii),  spre conŃinut (centrat către 
anumite materii ce se predau în sens aprofundat) şi spre produs (avându-se în vedere anumite tipuri de rezultate - directe sau indirecte - ale 
instruirii. 

 
Gruparea - presupune reunirea elevilor în mai multe forme, pentru a genera o invăŃare eficientă. In acest sens, există mai multe 

posibilităŃi: 
• Sistemul de grupare pe abilităŃi omogene (performanŃe scăzute, performanŃe medii, performanŃe înalte) ; 
• Regruparea elevilor în funcŃie de abilităŃile la anumite materii, în rest instruirea făcându-se la un loc ; 
• Gruparea interclase, care selecŃionează elevii cu performanŃe înalte din clase diferite, care au parcurs aceeaşi programă 

şcolară la mai multe discipline ; 
• Gruparea intraclasă, când profesorul decide formarea unor grupuri mici în interiorul unei clase, în raport cu performanŃele la o 

anumită disciplină ; 
• Separarea elevilor dotaŃi în clase distincte ce urmează programe specifice ; 
• Gruparea în „mănunchi", prin formarea unor grupe de cinci-şase elevi ce sunt repartizate unor profesori special pregătiŃi 

pentru instruirea supradotaŃilor. 
 
Strategii şcolare - presupune iniŃierea şi statornicirea unor aşezăminte şcolare alocate cu prioritate subiecŃilor cu aptitudini înalte. 
Acest mod de organizare este asociat şi cu servicii specializate variate : studii individualizate, tutoriat, mentorat, admitere timpurie, 

salt peste o clasă etc. 
 
Strategii extraşcolare -se referă la o reŃea de servicii şi un cadru de stimulare pe care societatea le poate promova la un moment dat.  
 
S-a infiinŃat recent CETCP ( Centrul de Excelenta pt Tinerii Capabili de Performanta, ca o structură responsabilă de crearea şi 

asigurarea condiŃiilor optime de dezvoltare a acestora pe durata şcolarizării, în perspectiva valorificării integrale a potenŃialului creator al 
acestor categorii de elevi. 

 
 
EDUCATIA PENTRU DIVERSITATE  
 
Educatia pentru toti a fost definitä ca acces la educatie si la calitatea acesteia pentru toti copiii, fiind identificate doua obiective 

generale: 
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- asigurarea posibilitatilor participarii la educatie a tuturor copiilor, indiferent de cat de diferiti sunt ei si cat se abat, prin modelul 
personal de dezvoltare, de la ceea ce societatea a denumit normal. Participarea presupune in primul rand accesul si apoi identificarea 
modalitatilor prin care fiecare sa fie integrat. Accesul are in vedere posibilitatea copiilor de a ajunge fizic la influentele educative ale unei 
societati (familie, scoalä, comunitate), de a se integra in scoala si de a raspunde favorabil solicitarilor acesteia ; 

- calitatea educatiei se referä atat la identificarea acelor dimensiuni ale procesului didactic, ale continuturilor invätarii, cat si la calitäti 
ale agentilor educationali, care sa sprijine invätarea tuturor categoriilor de elevi, sä asigure succesul, sa facä sistemul deschis, flexibil, 
eficient si efectiv. 

Fiecare scoalä care doreste sa fie deschisä si flexibila, prin aplicarea principiilor incluziunii, trebuie sa demonstreze, prin 
managementul pe care il propune, urmätoarele : 

- intetegerea realä si recunoasterea incluziunii ca o parte a politicilor de egalizare a sanselor persoanelor cu cerinte speciale, si nu ca o 
simpla plasare a copiilor impreunä ; 

- recunoasterea legäturilor dintre educatia incluzivä si valorizarea diversitätii umane prin promovarea unui etos scolar care 
valorizeazä toti copiii si familiile lor ; 

- favorizarea unui climat de sprijin flexibil oferirea unor räspunsuri adecvate cerintelor individuate prin oferta educationalä a 
scolii ; 

- sustinerea implicarii comunitatii locale in dezvoltarea programelor si a ofertelor educationale pentru toate categoriile de elevi 
din scoalä ; 

- favorizarea accesului personalului didactic la ocazii de dezvoltare profesional care sa sustina/sprijine dezvoltarea practicilor 
incluzive. 

Scoala incluziva pune in centrul atentiei sale persoana umanä ca fiintä originala, unicä si irepetabila, accentuand ideea ca in fiecare 
societate exista personalitati, grupuri diferite, motivatii, ratiuni si puncte de vedere diferite. 

In opinia mai multor autori, promovarea educatiei incluzive/integrate in scolile din sistemul de invätàmant trebuie sä aiba la baza 
urmatoarele principii-cadru : 

- toti elevii au dreptul sa participe la toate activitatile incluse in programa scolilor obisnuite ; 
- in timpul programului scolar, personalul didactic si de specialitate se va implica direct in sustinerea pe toate caile a integrarii 

maximale a elevilor cu cerinte educationale speciale ; 
- scoala va trebui, printr-o serie de schimbäri radicale in domeniul curricu-lumului, sa vina in intampinarea tuturor cerintelor 

educationale ale elevilor, fara a leza demnitatea si personalitatea acestora ; 
In conditiile educatiei incluzive, clasele/grupele de elevi vor include copii apropiati ca varsta si nivel de experienta socioculturalä. 
Aplicarea acestor principii in practica scolii pentru diversitate presupune, din partea personalului didactic si de specialitate, o serie de 

calitäti, cum ar fi : 
- sa aibä responsabilitatea recunoasterii nivelului de competenta profesionalä si dorinta de perfectionare a capacitatilor de lucru in 

conditiile educatiei integrate si ale scolii incluzive; 
- sä manifeste o atitudine critica si constructivä, prin propuneri concrete si realiste, in sprijinul includerii copiilor cu cerinte educative 

speciale in clasele unde isi desfäsoara activitatea ;   - sä demonstreze o implicare totala in procesul didactic, astfel incat 
sa satisfaca intr-o masura cat mai mare cerintele educationale ale elevilor din clasa ;      
  - sa trateze elevii cu demnitate si respect si sä dea dovada de consideratie fata de situatia particularä in care se afla copiii 
cu cerinte educative speciale ;       - sa aiba convingerea ca educatia integrata si 
scoala incluziva presupun cu necesitate activitatea in echipe de specialisti (profesori, educatori, profesori de sprijin, consilieri scolari, 
asistenti sociali, psihopedagogi specializati in activitati cu diferite categorii de copii cu cerinte speciale).     

 
 

Tema 19 - PERSONALITATEA CADRULUI DIDACTIC 
 

Personalitatea profesorului presupune şi o serie întreagă de calităti, determinate de specificul şi complexitatea muncii pe care o 
desfăşoară. 

 
1.Calitătile atitudinale:  
a. umanismul, în general, şi dragostea de copii, în special 
b. calitati atitudinale de natură caracterial-morală: corectitudinea, modestia, fermitatea, răbdarea, optimismul, stăpănirea de sine 
 c.conştiinŃa responsabilităŃii si a misiunii sale : in mâinile sale se află, într-un fel, nu numai viitorul copilului, ci şi al naŃiunii al cărei 

membru este 
 
2. Aptitudini pedagogice 
a. Aptitudini didactice- referitoare la activitatea de instruire 
b. Aptitudini educative- privitoare la activitatea de modelare a personalitatii umane 
Fiecare din aceste categorii include apoi aptitudini legate de  realizarea unei sarcini concrete : 
                      - aptitudini metodice ; 
                     -  aptitudini de evaluare ; 
                     - aptitudini educative in domeniul educatiei morale, estetice, de mediu, de sanatate. 
Categorii de aptitudini pedagogice : 
- Aptitudini ce asigura calitatea gandirii – capacitatea de analiza si sinteza, flexibilitatea, originalitatea ; 
- Aptitudini ce asigura calitatea limbajului- capacitatea de a folosi in mod adecvat acest instrument de comunicare este prezenta in 

toate aptitudinile pedagogice :inteligibilitatea, claritatea, plasticitatea, expresivitatea, fluenta ; 
- Aptitudini ce garanteaza calitatea atentiei-concentrarea, intensitatea, distributivitatea,  comutativitatea ; 
- Aptitudini ce determina calitatea memoriei- rapiditatea memoriei, trainicia pastrarii si promtitudinea recunoasterii si reproducerii. 
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- Aptitudinea de a cunoaste si intelege psihicul celui supus actiunii educative-capacitatea intuitiva, patrunderea si sesizarea rapida a 
particularitatilor psihice individuale.Contactul permanent cu elevii, compensat cu o pregatire continua, dezvolta si perfectioneaza aceasta 
aptitudine ; 

- Aptitudinea empatica- ii ofera profesorului posibilitatea de a privi toate influentele prin prisma celor carora li se adreseaza si de a 
prevedea, nu numai eventualele dificultati, dar si posibilile rezultate ; 

- Aptitudini organizatorice- se manifesta in intrega activitate desfasurata de profesor : planificarea propriei munci, pregatirea si 
desfasurarea lectiilor, indrumarea activitatii colectivului de elevi ; 

- Spiritul de observatie- capacitatea ce permite sesizarea celor mai fine nuante si manifestari ale actiunii educative.Cu ajutorul ei 
profesorul poate surprinde si intui,, starea de spirit si intentiile elevilor, dupa expresia fetei si anumite miscari  

- Măiestria psihopedagogică reprezintă capacitatea complexă personală şi specifică a profesorului de a concepe, organiza, proiecta şi 
conduce cu competenŃă şi prestigiu, spirit creativ şi eficienŃă sporită procesul de învăŃământ, procesul de educare şi de instruire a elevilor. 
Măiestria psihopedagogică este rezultat atât al pregătirii cât şi al experienŃei didactice îndelungate, bazată pe interacŃiunea tututor calităŃilor 
personalităŃii profesorului şi, într-o măsură importantă, pregătirea psihopedagogică. 

-Tactul pedagogic- capacitatea de a gasi, la momentul oportun, forma cea mai adecvata de atitudine si tratare a elevilor ; se poate 
aprecia ca tactul este capacitatea profesorului de a-si mentine si consolida starile psihice pozitive si de a le domina si inhiba pe cele 
negative, oferind astfel raspunsuri si solutii promte tuturor solicitarilor procesului instructiv-educativ. 

Componente ale aptitudinilor pedagogice : 
- competenta stiintifica - implica o buna pregatire de specialitate 
- competenta psihopedagogica - ansamblul de capacitati necesare pentru  construirea diferitelor componente ale personalitati elevilor 
- competenta psihosociala- ansamblul de capacitati necesare optimizarii relatiilor interumane 
 
3. Calitatea memoriei 
 
Se caută să se determine în ce măsură personalitatea profesorului este o variabilă cauzală, responsabilă de reuşita sau nereuşita 

invătării. 
În această privintă, se estimează că, dincolo de unele caracteristici biologice inerente, ca cele de vârstă şi sex, profesorul ar putea să 

influenteze, în mod satisfacător, invăŃarea şi rezultatele ei, atitudinile şi interesele, aspiratiile şi orientările profesionale ale celor care invată 
prin comportamentele si atitudinile sale, prin empatia si relatiile sale cu aceştia. 

Afectivitatea ar constitui una dintre acele atribute ale personalităŃii care poate fi pusă în corelatie strânsă cu randamentul invătării la 
elevi. Aşa se explică de ce, remarcă aceiaşi cercetători, „profesorii cu personalităŃi afectuoase tind să fie apreciaŃi mai favorabil de catre 
inspectori, directori şcolari şi de către alti observatori". 

Spiritul de ordine ce caracterizează profesorii ordonati, sistematici, metodici şi cu responsabilitate facilitează, într-o mare masură, 
invăŃarea. 

Structurile motivationale (frustratiile şi satisfacŃfile predării) ce caracterizează profesorii şi rezultatele induse la elevi. 
 
STATUT 
 
Statutul exprima: 
- persoana ca membra a societatii; 
- indatoririle, drepturile si obligatiile persoanei 
 
ROLURI   
 
- Profesorul, ca expert al actului de predare-invălare: el poate lua decizii privitoare la tot ceea ce se intâmplă în procesul de 

învăŃământ. 
- Profesorul, ca agent motivator declanşează şi întreŃine interesul curiozitatea şi dorinŃa lor pentru activitatea de învăŃare. 
- Profesorul, ca lider : conduce un grup de elevi, exercitându-şi puterea asupra principalelor fenomene ce se produc aici. Este un 

prieten şi confident al elevilor, un substitut al părinŃilor, obiect de afecŃiune, sprijin în ameliorarea stărilor de anxietate. 
- Profesorul în ipostaza de consilier: este un observator sensibil comportamentului elevilor, un îndrumător persuasiv şi un sfătuitor al 

acestora. 
- Profesorul, ca model: prin întreaga sa personalitate, prin acŃiunile comportamentul său este un exemplu pozitiv pentru elevi. 
- Profesorul, ca profesionist reflexiv: se străduieşte tot timpul să inŃeleaga, şi să reflecteze asupra întâmplărilor inedite din clasă, să 

studieze şi analizeze fenomenele psihopedagogice cu care se confruntă. 
- Profesorul, ca manager: supraveghează întreaga activitate din clasa, asigură consensul cu ceilalŃi profesori, cu părinŃii şi cu ceilalŃi 

factori. 
 
Tipuri de relaŃii intre profesori şi elevi: 
            a.RelaŃii autoritariste, 
b.RelaŃii democratice, 
c.RelaŃii libere. 
 
COMPETENłE 
 
- sunt condiŃionate de aptitudinile pedagogice ale profesorului şi de nivelul culturii profesionale 
 
a.Comunicative (relaŃia profesor - elev din prisma relaŃiilor de transmitere şi decodificare a mesajului informaŃiilor). 
b. InformaŃională (câmpul de cunoştinŃe, actualitatea şi actualizarea acestora). 
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c. Teleologică (capacitatea de a concepe rezultatele educaŃiei din punctul de vedere al unor scopuri plurale nuanŃate, raŃional gândite şi 
operaŃionalizate). 

d. Instrumentală ( de creare a unor performanŃe comportamentale ale elevilor adecvate scopurilor urmărite printr-un ansamblu de 
metode şi mijloace pedagogice). 

e. Decizională ( alegerea între cel puŃin două variante de acŃiune a variantei care este mai optimă, mai valoroasă sau mai utilă). 
f.  Apreciativă (evaluare şi autoevaluare corectă). 
 
Profesiunea didactică reclamă din partea persoanei implicată în activităŃi de tip instructiv-formativ patru categorii de competenŃe: 
1. competenŃă ştiinŃifică 
• abilităŃi cognitive necesare pentru procesarea informaŃiilor; 
• informaŃii ştiinŃifice selectate, actualizate, exacte; 
• capacităŃi de vehiculare a cunoştinŃelor; 
• experienŃă didactică flexibilă; 
• capacitatea de recurs la strategii rezolutive variate; 
• aptitudini necesare pentru cercetare şi experimentare; 
• strategii creative; 
• operaŃii mentale flexibile şi dinamice; 
• capacitate de transfer şi aplicare a cunoştinŃelor; 
 
2. competenŃă psihosocială 
• capacitatea de a stabili fără dificultate relaŃii interpersonale adecvate cu elevii; 
• capacitatea de adaptare la roluri diverse; 
• capacitatea de comunicare eficientă atât cu grupul cât şi cu elevii, separat; 
• abilităŃi de adecvare a forŃei/autorităŃii la situaŃiile educaŃionale concrete (varierea raportului libertate-autoritate, indulgenŃă-

exigenŃă în funcŃie de specificul situaŃiilor apărute); 
• disponibilităŃi de adaptare la variate stiluri educaŃionale; 
• entuziasm, înŃelegere, prietenie; 
 
3. competenŃă managerială 
• capacitate de influenŃare a clasei şi a fiecărui elev în parte; 
• abilităŃi de planificare şi proiectare; 
• capacitate decizională; 
• capacitatea de a organiza, monitoriza şi coordona activitatea clasei/elevului; 
• administrarea corectă a sancŃiunilor şi recompenselor; 
• echilibru autoritate-putere-responsabilitate 
• rezistenŃă la situaŃiile de stres 
 
4. competenŃă psihopedagogică 
• capacitate de determinare a gradului de dificultate a unui conŃinut; 
• capacitate de a face accesibilă informaŃia transmisă; 
• empatie, capacitate de înŃelegere a disponibilităŃilor interne ale elevilor; 
• creativitate în activitatea instructiv-formativă; 
• atitudine stimulativă, energică, creativă; 
• tact pedagogic (organizarea conştientă, controlată, a propriului demers pedagogic şi capacitatea de restructurare “din mers” a 

acestuia, în funcŃie de variabilele nou survenite pe parcursul derulării procesului instructiv-formativ); 
• spirit metodic şi clarviziune în activitate; 
 
FORMARE INITIALA SI CONTINUA, EVALUARE SI AUTOEVALU ARE  
Formarea iniŃială a personalului didactic, indiferent de legislaŃia în vigoare, trebuie să cuprindă: 
- O pregătire psihologică prin care să se creeze condiŃiile cunoaşterii şi autocunoaşterii autentice, să se creeze înŃelegerea locului şi 

rolului personalităŃii In lume; 
- O pregătire pedagogică în baza căreia cel care doreşte să imbrăŃişeze cariera didactică să fie în măsură să cunoască, să inŃeleagă şi să 

aplice filozofia educaŃiei, să-şi formeze un bagaj de cunoştinŃe, priceperi şi deprinderi pentru a aplica teoriile curriculare, teoriile evaluării, 
teoriile instruirii, metodologia didactică pentru a-şi forma o competenŃă psihopedagogică; 

 
Perfectionarea prin definitivare şi grade diclactice. După o vechime de doi ani şi în baza unor inspecŃii de specialitate, fiecare 

dascăl este obligat să susŃină examenul de definitivare în invătămănt. Acest examen se poate susŃine de maximum trei ori într-o perioadă de 
2-5 ani vehime. Examenul de definitivat constă în: 

- o probă scrisă la specialitate şi metodica predării ei; 
- o probă orală de specialitate şi metodică; 
- o probă scrisă de Pedagogie. 
După patru ani de vechime de la definitivare orice dascăl poate să susŃină examenul pentru obŃinerea gradului didactic II. Acest 

examen, la care are dreptul să se prezinte în baza concluziilor unor inspecŃii de specialitate, constă din: 
- o probă scrisă la specialitate şi la metodica predării ei; 
- o probă orală la Pedagogie şi elementele de psihologie (programa analitică mai complexă decat cea pentru definitivat). 
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După alŃi patru ani vechime după gradul II, orice dascăl poate participa la examenele pentru obŃinerea gradului didactic I. Pentru 
gradul I, după trei ani vechime şi în baza unor concluzii ale inspecŃiilor de specialitate, dascălul participă la un colocviu de admitere la 
gradul I. Acest colocviu constă dintr-un interviu din: specialitate, metodică, psiho-pedagogie şi mai ales din metodologia cercetării 
ştiinŃifice. 

Formarea contiună a personalului didactic implică: 
Formarea continuă odată la cinci ani, acŃiune pe care fiecare dascăl trebuie s-o urmeze până la pensionare. Această activitate se 

realizează prin parcurgerea mai multor programe oferite mai ales prin departamentele specializate ale universităŃilor. 
Explozia  informaŃională deosebită, ca urmare a progresului ştiinŃific, tehnic, cultural, urmată de schimbări continue, chiar de mutaŃii 

în cadrul disciplinelor predate, în profesiuni, în activităŃile sociale utile, în condiŃiile economice, necesită o preocupare şi o capacitate 
deosebită de a asigura o perfecŃionare continuă a pregătirii profesionale, de specialitate şi psihopedagogice, în primul rând, dar şi o 
perfecŃionare în planurile cultural, etic, juridic şi cetăŃenesc, deoarece toate domeniile vieŃii sociale sunt în dezvoltare, atât sub aspect 
cantitativ, cât mai ales sub aspect calitativ. 

PerfecŃionarea profesională a profesorului este necesară, ca în toate profesiile, datorită potenŃialelor pierderi cognitive. Numai printr-o 
reactualizare şi perfecŃionare sistematică şi constantă a pregătirii profesionale la un nivel înalt de performanŃă, printr-o formare continuă se 
poate evita ceea ce se numeşte plafonare profesională, rutină, pregătire slabă sau mediocră. PerfecŃionarea profesională se realizează prin 
forme organizate care au un caracter formal sau informal: de exemplu prin cursuri de perfecŃionare de o anumită durată; cursuri 
postuniversitare, studii aprofundate, doctorate, sau activităŃi în comisii metodice şi ale diriginŃilor, cercuri pedagogice, simpozioane 
ştiinŃifice, întâlniri pedagogice, reuniuni. 

Formarea continuă este coordonată de Ministerul EducaŃiei NaŃionale şi se realizează prin unităŃi de învăŃământ, case ale corpului 
didactic, centre, instituŃii şi alte forme instituŃionalizate pentru pregătirea şi perfecŃionarea personalului de conducere, îndrumare şi control. 

Aceste instituŃii se pot asocia cu alte instituŃii similare din Ńară şi din străinătate, conform reglementărilor legale. 
Întreaga activitate de formare continuă a cadrelor didactice urmăreşte realizarea obiectivelor fundamentale ale educaŃiei şi 

învăŃământului: 
• dezvoltarea identităŃii naŃionale, în contextul integrării europene şi mondiale; 
• dezvoltarea culturală, ştiinŃifică, tehnică şi profesională; 
• dezvoltarea capacităŃii de anticipare şi de adaptare la schimbare, pentru progres psihosocial şi integrare; 
• formarea şi dezvoltarea personalităŃii umane integrale, armonioase, creatoare, independente şi interdependente; 
• dezvoltarea caracterului prospectiv şi permanent al educaŃiei; 
• democratizarea educaŃiei şi a învăŃământului, asigurarea condiŃiilor de egalizare relativă şi gradată a şanselor de acces şi parcurgere, 

pentru dezvoltarea maximă a potenŃialului psihofizic al fiecărui individ, pentru realizarea caracterului deschis al învăŃământului; 
• formarea capacităŃilor cognitive, afectiv-motivaŃionale, volitiv-acŃionale, atitudinale şi aptitudinale, a stilului activităŃii intelectuale, a 

conştiinŃei de sine şi a celei sociale, a concepŃiei despre om şi societate; 
• dezvoltarea personalităŃii capabile de cooperare, comunicare, decizie, inovare şi de adaptare creatoare la mediu şi a mediului la 

condiŃia umană; 
• educarea in spiritul valorilor democratice, moral-civice şi patriotice, estetice şi culturale ale societăŃii contemporane; 
• realizarea unei noi armonii între cultura generală, de specialitate şi cea profesională, la nivelul exigenŃelor formative ale societăŃii 

postindustriale informatizate, în funcŃie de profilul de formare determinat; 
• formarea tinerei generaŃii pentru integrare culturală şi socioprofesională eficientă, pentru dezvoltarea culturii şi civilizaŃiei. 
În scopul realizării acestor obiective, activitatea de formare continuă va fi axată pe obiective specifice dezvoltării competenŃelor 

psihopedagogice şi metodice în specialitate şi psihorelaŃionale, teoretico-metodologice, practic-acŃionale şi constructiv-creatoare. 
În acest context, restructurarea formării continue a cadrelor didactice constituie obiectivul prioritar al asigurării calităŃii 

învăŃământului, şansa reformei învăŃământului. 
 

Tema 18. Managementul proiectelor de cercetare in stiintele educatiei. 
 

 
1. Cercetarea pedagogica. Concept, specific, roluri, functii, tipologie. Relatie cercetare-teorie-practica educationala. 
 
2. Proiectul de cercetare. Etapele cercetarii in stiintele educatiei. 
 
3. Repertoriul metodelor si tehnicilor implicate in cercetarea specifica stiintelor educatiei: analiza, relatii, avantaje, limite. 
 
1. Cercetarea pedagogica. Concept, specific, roluri, functii, tipologie. Relatie cercetare-teorie-practica educationala. 
Cercetarea pedagogica este o strategie care urmareste surprinderea relatiilor dintre cat mai multe variabile pe care le incumba procesul real 
de educatie. Cercetarea pedagogica este o actiune de observare si investigare, pe baza careia cunoastem, amelioram sau inovam fenomenul 
educational. Nu toate fenomenele educationale pot fi supuse unei experimentari riguroase (exemplu: formarea sentimentelor morale). 
Practica educativa constituie, pentru cercetator, o sursa de cunoastere, un mijloc de experimentare, de verificare a ipotezelor si de 
generalizare a experientei pozitive. În acest timp cercetarea pedagogica, prin concluziile ei, contribuie la inovarea si perfectionarea 
procesului de invatamant si de educatie. 
In pedagogie, cercetarea ia forma inovatiilor. Inovatia se defineste ca fiind o operatie constienta ce are ca scop introducerea si utilizarea 
unei schimbari in restructurari care amelioreaza calitatea procesului de invatamant. Inovarea in invatamant este o realitate deoarece si 
invatamantul se reinoieste, atat la comanda societatii, cat si din interior. Inovarea pedagogiei este o miscare de la traditie la modernitate, 
prin introducerea unor schimbari, in scopul cresterii eficientei procesului de insturie si formare a personalitatii omului contemporan. 
Se cunosc doua nivele ale inovatiei:  
1) inovatia macroeducativa – la nivelul intregului sistem de invatamant;  
2) inovatia la nivel microeducativ – in scoala, la nivel de lectie etc. 
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Tipurile de cercetare pedagogica sunt:  
1) cercetarea pedagogica aplicativa – trebuie sa rezolve problemele educatiei curente, imediate, pe termen relativ scurt, in stransa legatura 
cu reforma invatamantului  
2) cercetarea fundamantala (de dezvoltare, de perspectiva) – abordeaza problemele educative cu caracter teoretic pe termen lung, in viitor. 
Cercetarea pedagogica fundamentala concepe si proiecteaza educatia , invatamantul, scoala viitorului. 
O alta clasificare a cercetarii pedagogice: 
• fundamentala si aplicativa; 
• observationala sau experimentala; 
• spontana sau stiintifica. 
 
Functiile cercetarii pedagogice: 
• functia explicativa - se rezuma doar la a constata, a descrie si a explica fenomenele educative manifestate; 
• functia praxiologica - cercetarea pedagogicp este importanta atunci cand depaseste stadiul descriptiv-explicativ si purcede benefic in 
maniera interventionista, determinand modificari, transformari, apropieri de optim si armonie; 
• fucntia predictiva - cercetarea pedagogica se carcaterizeaza in a spune ceea ce trebuie sa fie sau ceea ce va evolua in mod deosebit intr-o 
directie anumita; 
• functia sistematizatoare; 
• functia referential-informationala. 
 
1. Elaborarea ipotezei si a proiectului de cercetare: 
• ipoteza, fiind o anticipare de rezolvare stiintifica a problemei, trebuie sa fie corect 
formulata, sa se bazeze pe date reale si sa dirijeze intregul prices de cercetare. 
2. Documentarea si elaborarea instumentelor de cercetare: 
• se vor folosi metode de informare si documentare elaborandu-se ca instrumente de lucru: teste de cunostinte, deprinderi si abilitati, 
chestionare, sisteme statistice etc. 
3. Organizarea situatiei experimentale:  
- se stabilesc locul, durata si echipa de cercetare,precum si etapele cercetarii: 
• etapa preexperimentala (constatativa) pentru a cunoaste de la ce realitate pornim; 
• etapa experimentala, cand se aplica instumentele de cercetare si se culeg datele experimentale; 
• etapa finala a prelucrarii si interpretarii datelor experimentale. 
Tematica redactarii lucrarii cuprinde: 
• tema; 
• motivarea tematica si practica a alegerii acesteia; 
• istoricul problemei cercetate; 
• metodologia cercetarii; 
• interpretarea rezultatelor; 
• concluziile; 
• bibliografia selectiva utilizata. 
 
2. Proiectul de cercetare. Etapele cercetarii in stiintele educatiei 
Metodologia cercetarii pedagogice 
In cercetarea pedagogica totul pleaca de la problema de cercetat, care are o natura diversa. Problema se transforma in ipoteza cercetarii. 
Problema se formuleaza concis, dupa care se enunta ipoteza ce constituie argumentul cercetarii.  
Planul unei cercetari pedagogice cuprinde urmatoarele etape:  
1) stabilirea temei de cercetat;  
2) asigurarea documentarii preliminare pentru a cunoaste tot ceea ce s-a realizat mai valoros in lume in plan teoretic si aplicativ, pentru a 
nu porni pe un „loc gol”, sau a bate pasul pe loc, investigand probleme ce au fost deja cercetate;  
3) elaborarea ipotezei stiintifice si de lucru specifice temei cercetarii pedagogice.  
4) organizarea si desfasurarea activitatii de investigatie experimentala; acesta presupune asigurarea unitatilor si factorului uman de 
cercetare – unitati de invatamant cu subiecti, cercetatori, mijloace materiale si financiare, aparatura necesara pt. colectarea si analiza 
datelor, stabilirea concluziilor si alegerea solutiei optime, pe baze stiintifice si eficiente. 
 
Izvoarele de cercetare pedagogica sunt impartite in doua categorii:  
 
1) practica educationala, sociala; intelepciunea educatiei populare (proverbe, zicale); mostenirea pedagogica valoroasa a trecutului pe 
plan national si mondial (scrieri, opere, lucrari pedagogice); practica scolara contemporana – este izvorul esential si fundamental al 
cunoasterii pedagogice.;  
2) materiale arheologice (inscriptii, desene din pesteri etc); folclorul cu caracter educational (proverbe, ghicitori, zicatori, povestiri etc); 
documente oficiale (legi , planuri, programe de invatamant, multe dintre ele aflate in documente de arhiva); documente istorice generale si 
de istoria pedagogiei care privesc cultura, invatamantul din anumite perioade, in anumite tari; presa generala si presa pedagogica; operele 
filosofice, etice, juridice; operele pedagogice ale teoreticienilor si practicienilor; practica scoalra contemporana este cel mai imporatnt izvor 
de cercetare , de documentare, pe baza careia se poate face diagnoza si prognoza obiectiva a educatiei. 
 
In alta acceptiune, metodologia cercetarii pedagogice cuprinde mai multe etape: 
I. formularea problemei, a temei de cercetat; se impune ca tema sa fie aleasa cu rigurozitate, sa fie precis delimitata sa aiba importanta 
teoretica si practica, sa fie actuala sau de perspectiva etc. 
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II. analiza productivitatii activitatii scolare (planificari, proiecte didactice, cataloage, lucrari efectuate de elevi la cercurile pe obiecte etc.) 
III. experimentarea pedagogica 
- consta in marirea efectului produs ca urmare a introducerii unuia sau mai multor factori experimentali (exemplu: introducerea instuirii 
folosirii calculatorului); 
- experimentul se desfasoara folosind mai multe tehnici: 
• tehnica grupului; 
• tehnica grupelor paralele; 
• esantionarea – reprezinta alegerea unui numar de subiecti din populatia scolara ce urmeaza a fi supusi  experimentelor; 
• metoda testelor 
-- pedagogice (de cunostinte, abilitati, de prinderi); 
-- psihologice si sociometrice (masurarea relatiilor interpersonale din grup); 
--chestionarele scrise, convorbirea individuala sau in grup, ancheta psihopedagogica si studierea documentelor scolare constituie tehnici 
eficiente pentruculegerea si interpretarea datelor necesare cercetarii pedagogice. 
• metoda analizei psihopedagogice a datelor experimentului, prin clasificarea si ordonarea 
acestora, folosind calculul statistic, a curbelor statistice; 
• metoda scarilor de opinii si atitudini (exemplu: rezolvarile la invatamant pot fi distribuite pe o scara cu calificative: foarte bine, bine, 
suficient, insuficient); 
• metoda studiului de caz. 
 
3. Repertoriul metodelor si tehnicilor implicate in cercetarea specifica stiintelor educatiei: analiza, relatii, avantaje, limite. 
Metode de cercetare : 
1) Observatia este o metoda principala de investigatie directa, care se manifesta ca un act sistematic de urmarire atenta a procesului 
instrutiv –educativ, in asamblul sau, ori sub diversele lui laturi, aspecte, situatii, fara sa se aduca vreo modificare acestora din partea 
cercetatorului 
2) Experimentul este metoda principala de investigatie pedagogica directa, fiind definita ca o „observatie” provocata. Experimentul 
presupune modificarea fenomenului pedagogic pe care-l investigam .Datele obtinute in acest experiment sunt corelate sau verificate cu 
datele din experimentul natural. Verificarea veridicitatii, valorii si eficientei datelor pedagogice obtinute prin experiment necesita 
comparare. Astfel cercetarea se desfasoara pe doua grupe paralele de subiecti (clase, scoli, etc): o grupa experimentala (in care se provoaca 
fenomenul de studiat) si o grupa de control (martor). Rezultatele experimentului trebuie verificate pe noi subiecti (clase, scoli 
experimentale, „pilot”). Numai daca se confirma ipotezele, atunci se poate trece la generalizarea rezultatelor obtinute. 
3) Convorbirea (interviul) este o metoda de cercetare directa prin care se discuta in mod intentionat cu subiectii si factorii educativi pt. 
obtinerea de date in legatura cu desfasurarea procesului instructiv – educativ. Aceasta metoda se desfasoara sub forma de dialog sau sub 
forma de dezbateri; se recomanda ca aceasta metoda sa se desfasoare sub forma fireasca, naturala, sincera, spontana, fara a avea un caracter 
rigid, prea oficial. 
4) Ancheta (testul sau chestionarul) este o metoda de cercetare directa, sub forma unei „convorbiri in scris” dintre cercetator si subiecti.  
5) studiul documentelor scolare si a rezultatelor scolare obtinute de subiecti;  
6) metoda bibliografica – bazata a documentarii;  
7) metoda monografica;  
8) metoda istorica;  
9) metoda braistorming –ului si a studiului de caz;  
10) metoda statistico – matematica, metoda auxiliara de cuantificare a rezultatelor cercetarii. 
Cerintele unei cercetari pedagogice obiective: 
1) inregistrare fidela a datelor 
2) investigarea unui numar suficient de cazuri  
3) asigurarea cadrului natural al situatiilor pedagogice de investigatie  
4) folosirea imbinată a datelor din surse directe si indirecte,si a metodelor de investigatie  
5) inainte de stabilirea concluziilor finale se reia actiunea de prelucrare si interpretare a datelor  
6) folosirea mijloacelor tehnice moderne . 

 
 


