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Notă privind curriculumul pentru educaţia de bază  din cadrul  
programului “A doua şansă” - învăţământ secundar inferior  

 
1. Prezentarea generală a curriculumului pentru educaţia de bază 

 
 Grupul ţintă din cadrul programului “A doua şansă” - învăţământ secundar inferior este 
format din  adolescenţi şi adulţi care au abandonat la un moment dat şcoala, fără a finaliza 
învăţământul obligatoriu, nu au o calificare profesională sau doresc să obţină o nouă calificare. 
Deşi formarea profesională este una din componentele de bază ale programului „A doua şansă” 
– învăţământ secundar inferior, programul are în vedere şi dezvoltarea personală, includerea 
socială, formarea pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi, precum şi formarea şi dezvoltarea 
competenţelor cheie prin intermediul disciplinelor educaţiei de bază, care să-i confere tânărului 
/ adultului aceleaşi posibilităţi de evoluţie ulterioară ca şi absolventului învăţământului 
obligatoriu. Finalizarea educaţiei de bază este o condiţie pentru asigurarea egalităţii de şanse 
pentru persoanele din programul „A doua şansă” – învăţământ secundar inferior. 
 În elaborarea curriculumului pentru educaţia de bază din cadrul programului “A doua 
şansă” - învăţământ secundar inferior au fost luate ca repere obiectivele generale şi de referinţă 
din curriculumul pentru clasele V-VIII şi competenţele generale şi specifice ale disciplinelor 
din curriculumul pentru clasele a IX-a si a X-a de la şcoala de arte şi meserii şi tendinţele din 
programe similare europene.  
 Structura curriculumului ţine seama de modificările survenite în structura învăţământului 
preuniversitar: pe de o parte prelungirea duratei învăţământului obligatoriu la 10 clase, iar pe de 
altă parte, statutul elevilor claselor a IX-a şi a X-a de la şcoala de arte şi meserii care pot opta, după 
obţinerea nivelului 1 de calificare, fie pentru integrare profesională, fie pentru continuarea studiilor. 
Aceste condiţii oferă elemente comune şi specifice pentru curriculumul “A doua şansă” - 
învăţământ secundar inferior faţă de curriculumul naţional aplicat în învăţământul obligatoriu. 
 Studiul disciplinelor educaţiei de bază în programul “A doua şansă” - învăţământ 
secundar inferior urmăreşte să contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţii elevilor de a 
reflecta asupra lumii şi să ofere individului cunoştinţele necesare pentru a acţiona asupra 
acesteia, în funcţie de propriile nevoi şi dorinţe de a formula şi a rezolva probleme, pe baza 
relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii.  
 

Principiile fundamentale care au orientat elaborarea curriculumului sunt: 
• adoptarea unui model didactic coerent, în cadrul căruia să fie corelate competenţele şi 

conţinuturile cu nevoile reale şi imediate ale elevilor; 
• diversificarea strategiilor, a ofertelor şi a situaţiilor de învăţare şi adaptarea acestora la 

grupul ţintă; 
• compatibilizarea cu obiectivele şi finalităţile prevăzute în programele şcolare din 

învăţământul obligatoriu. 
 

Inovaţiile aduse prin acest curriculum  sunt următoarele: 
•    organizarea studiului fiecărei discipline în cadrul unor module flexibile; 
• formularea standardelor de performanţă pentru fiecare disciplină; 
• susţinerea prin materiale educaţionale: ghidul elevului şi ghidul profesorului, pentru 

fiecare modul al educaţiei de bază;  
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• predarea - învăţarea ştiinţelor naturii (Biologie, Chimie, Fizică) se realizează integrat, 
într-o manieră în care, în funcţie de specificul şi încadrarea cu personal didactic a 
şcolilor care organizează aceste clase, activităţile să poată fi realizate de oricare dintre 
profesorii care predau disciplinele respective; 

• programele şcolare sunt proiectate într-o perspectivă inter- şi transdisciplinară, în jurul 
competenţelor generale şi specifice comune  disciplinelor educaţiei de bază; 

• curriculumul este axat pe competenţele generale care vor fi formate/dezvoltate 
tânărului/adultului ca urmare a participării la activităţi de învăţare prin cooperare, în 
grupe, în contexte reale şi cu sarcini şi teme care răspund intereselor şi nevoilor 
acestora; 

• programele şcolare cuprind un număr delimitat  de competenţe generale, care urmează a 
fi formate/dezvoltate. Dezvoltarea fiecărei competenţe generale se realizează, cu 
precădere, în cadrul unui modul, dar aceasta este exersată  în cadrul tuturor modulelor 
propuse. Această abordare permite exersarea competenţelor la discipline diferite, 
existând astfel o comunicare intermodulară, bazată însă şi pe pre-achiziţiile 
participantului (experienţa de viaţă şi cunoştinţele, deprinderile, preconcepţiile acestuia 
dobândite pe parcursul vieţii); 

• lista de valori şi atitudini din cadrul programelor şcolare din curriculumul naţional este 
încorporată atât în cadrul competenţelor, cât şi în întreg demersul didactic sugerat; 

• fiecărui modul i s-a atribuit un titlu sugestiv; 
• selectarea şi ordonarea conţinuturilor s-a realizat având în vedere relevanţa lor pentru 

traseul educaţional al grupului-ţintă; 
• experienţa de viaţă acumulată de elevii participanţi în program constituie o resursă în 

procesul de învăţare; elevii  învaţă integrând noile achiziţii în experienţa proprie; 
• diversitatea individuală a cursanţilor, culturală sau de orice altă natură, se consideră 

resursă în învăţare; 
• deşi timpul alocat disciplinelor pentru educaţia de bază este redus - comparativ cu 

timpul alocat în învăţământul obligatoriu - finalităţile vor fi atinse prin construcţia 
demersului didactic şi centrarea pe competenţe; utilizarea eficientă a timpului alocat 
parcurgerii modulelor, abordarea conţinuturilor propuse din perspectiva caracterului 
practic-aplicativ şi funcţional al acestora, învăţarea prin investigare şi rezolvări de 
probleme practice/situaţii problemă sunt elemente cheie în vederea atingerii finalităţilor 
disciplinei; 

• curriculumul la decizia scolii (CDŞ) alocat modulelor educaţiei de bază permite  
identificarea diferitelor stiluri şi nevoi individuale în învăţare, abordarea diferenţiată a 
procesului de învăţare şi contribuie la creşterea încrederii în forţele proprii a elevilor, 
încredere care contribuie la dezvoltarea competenţelor, iar aceasta construieşte 
încrederea în propriile posibilităţi; 

• la finalul fiecărui modul este prevăzută evaluarea centrată pe competenţe, realizându-se 
astfel evaluarea competenţei generale a modulului. 

 
2. Componentele curriculumului pentru educaţia de bază 

 
Planul – cadru de învăţământ pentru programul „A doua şansă” – învăţământ 

secundar inferior este aprobat prin Ordinul M.Ed.C. nr. 5333/25.10.2005 privind aplicarea 
programului „A doua şansă” – învăţământ secundar inferior, în anul şcolar 2005-2006.    
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Conform planului-cadru de învăţământ pentru programul „A doua şansă” – învăţământ 
secundar inferior, fiecare dintre cele şapte arii curriculare includ una sau mai multe discipline. 
Pentru fiecare disciplină au fost proiectate module repartizate, pentru educaţia de bază, pe cei 
patru ani de studiu (anul I, II, III şi IV). 

Programele şcolare sunt parte a curriculumului. Fiecare programă şcolară descrie 
oferta educaţională a unei anumite discipline pentru un parcurs şcolar determinat prin planul - 
cadru de învăţământ pentru programul “A doua şansă” - învăţământ secundar inferior. 

La disciplinele: Limba şi literatura română, Limba modernă, Matematică, Ştiinţe, 
Cultură civică/Educaţie antreprenorială, Istorie şi Geografie au fost elaborate programe şcolare 
pentru programul “A doua şansă” - învăţământ secundar inferior. 

     La disciplina Limba modernă programa şcolară este elaborată pentru module de Limba 
engleză. În condiţiile în care există solicitări pentru o altă limbă modernă şi pentru disciplina 
Limba maternă, unitatea de învăţămant elaborează programa, respectând principiile şi structura 
programei elaborate pentru Limba engleză. 

La disciplinele/modulele Religie, Educaţie muzicală/Educaţie plastică, Educaţie fizică, 
Orientare şi consiliere vocaţională  se vor elabora programe şcolare la nivelul unităţii de 
învăţământ, prin selectarea unor teme din programele şcolare în vigoare pentru claseleV-VIII 
şi, după caz, pentru clasele a IX-a – a X-a. 

Procedura de elaborare şi aprobare a acestor programe va respecta reglementarile în 
vigoare, pentru curriculumul la decizia şcolii  şi recomandările din prezenta notă. 
 

3. Structura programelor şcolare 
 

Modelul de proiectare a programelor şcolare pentru educaţia de bază din cadrul 
programului “A doua şansă” - învăţământ secundar inferior urmăreşte să asigure: 

• focalizarea actului didactic pe achiziţiile finale ale învăţării; 
• accentuarea dimensiunii acţionale în formarea personalităţii elevului; 
• definirea clară a ofertei şcolii în raport cu interesele şi cu aptitudinile elevului, precum şi 

cu aşteptările societăţii. 
Modelul de proiectare curriculară centrat pe competenţe simplifică structura 

curriculumului şi asigură o mai mare eficienţă a proceselor de predare-învăţare şi evaluare. 
Acesta permite operarea la toate nivelurile cu aceeaşi unitate: competenţa, în măsură să 
orienteze demersurile tuturor agenţilor implicaţi în procesul de educaţie. 
 

Fiecare programă şcolară este construită pe aceeaşi structură, cuprinzând, pentru 
fiecare disciplină: 

Notă de prezentare a disciplinei 
• argumentează importanţa studiului disciplinei pentru elevii din cadrul programului 

„A doua şansă” – învăţământ secundar inferior; 
• prezintă  principiile care au stat la baza elaborării  programei; 
• prezintă noutatea adusă de programă; 
• descrie structura fiecărei programe de modul;  
• enumeră competenţele generale vizate de  disciplină.  

Programa pentru fiecare modul al disciplinei 
• argumentează importanţa modulului în cadrul disciplinei; fiecare disciplină este 

structurată în unul sau în mai multe module; 
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• prezintă competenţele generale; competenţa generală descrie acele lucruri pe care 
elevul trebuie să le ştie, să le înţeleagă sau pe care să fie capabil să le realizeze 
după parcurgerea modulelor; competenţele generale se definesc pe obiect de studiu 
şi se formează pe durata programului. Acestea au un grad ridicat de generalitate şi 
complexitate şi au rolul de a orienta demersul didactic către achiziţiile finale ale 
elevului; 

• detaliază competenţele specifice; competenţele specifice sunt subcomponente ale 
competenţelor generale, concretizate în rezultate măsurabile; 

• prezintă conţinuturile pentru fiecare modul; pentru dezvoltarea fiecărei competenţe 
specifice au fost selectate cele mai relevante conţinuturi. Temele propuse pot fi 
predate/învăţate utilizând metode adaptate diferitelor stiluri de învăţare şi cerinţelor 
educaţionale speciale ale elevilor; 

• cuprinde sugestiile metodologice care se referă la corelaţiile între competenţe şi 
conţinuturi, la exemple de metode şi tehnici propuse pentru abordarea conţinuturilor 
şi pentru dezvoltarea competenţelor; 

• conţine sugestii privind activităţile de învăţare; acestea presupun strategii didactice 
participative, centrate pe elev şi pe ce va trebui să ştie să facă acesta la finalul 
fiecărui modul. Metodele de predare-învăţare respectă principiul centrării învăţării 
pe individ şi conduc la dezvoltarea deprinderilor şi a competenţelor integratoare, 
transferabile, utile individului atât în viaţa şcolară, cât şi în cea socio-profesională 
sau familială. Este recomandată respectarea unor principii esenţiale pentru succesul 
dezvoltării competenţelor elevilor: 

- respect pentru diversitatea opiniilor; 
- încurajarea permanentă a elevilor; 
- stimularea dinamicii de grup şi a implicării tuturor elevilor; 
- creativitate în abordarea conţinuturilor şi în utilizarea metodelor; 
- deschidere pentru nevoile diferite şi speciale ale elevilor; 
- interes pentru dezvoltarea personală a elevilor; 
- valorizarea parteneriatelor cu membrii societăţii civile; 

• descrie evaluarea curentă şi evaluarea  de modul; specificul metodelor de evaluare 
este strâns corelat cu competenţele care urmează a fi dezvoltate. Sunt utilizate, în 
mod echilibrat, probe de evaluare orale şi activităţi practice. Evaluarea (continuă şi 
sumativă) se realizează în vederea surprinderii progresului în dezvoltarea 
competenţelor; 

• sugerează repere bibliografice pentru susţinerea demersului didactic; conţine atât 
titluri specifice disciplinelor, respectiv titluri de didactică a disciplinelor şi de 
pedagogie generală, cât şi adrese web ale unor site-uri utile pregătirii zilnice a 
profesorilor, site-uri care conţin resurse utile în construirea demersului didactic; 

• specifică standardele de performanţă care precizează cunoştinţele, deprinderile şi 
atitudinile prin care tânărul / adultul demonstrează competenţa formată; standardele 
de performanţă ale fiecărei discipline sunt construite pentru fiecare din 
competenţele generale formate / dezvoltate în cadrul unei discipline. 
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Standardele de performanţă pentru fiecare disciplină: 
• reprezintă, pentru toţi elevii, un sistem de referinţă comun şi echivalent, vizând sfârşitul 

unei trepte de şcolaritate; 
• reprezintă criterii de evaluare a calităţii procesului de învăţare;  
• constituie specificări  vizând cunoştinţele, deprinderile intelectuale şi comportamenta                      

le dobândite de elevi prin studiul unei discipline;  
• sunt exprimate simplu, sintetic şi inteligibil pentru toţi agenţii educaţionali şi reprezintă 

baza de plecare pentru elaborarea standardelor de evaluare, respectiv a criteriilor de 
notare;  

• sunt relevante din punctul de vedere al motivării elevului pentru învăţare, fiind orientate 
spre profilul de formare al acestuia, la finalizarea parcursului şcolar şi la intrarea în 
viaţa socială.    

   


