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1. NOTĂ DE PREZENTARE 
 

 Programa de limba şi literatura română pentru Modulul I – A.B.C. este  concepută 

pentru primul an de studiu al acestei discipline şi este destinată şcolilor în care se 

desfăşoară programul A Doua Şansă. Pornind de la particularităţile cursanţilor care vor fi 

cuprinşi în această formă de învăţământ, tineri care nu au fost înscrişi sau care au 

abandonat şcoala în timpul ciclului primar, ne-am propus realizarea unei programe 

şcolare care să permită: 

• dobândirea de cunoştinţe conform potenţialului şi nevoilor acestora; 

• valorificarea experienţei de viaţă a cursanţilor; 

• atingerea unor standarde caracteristice educaţiei de bază. 

Modelul didactic al predării disciplinei limba şi literatura română, cel comunicativ-

funcţional, care presupune studiul integrat al limbii şi literaturii române, din perspectiva 

pragmatică a comunicării este unic pentru întregul învăţământ obligatoriu şi a fost păstrat 

şi în această programă, întrucât el permite atingerea finalităţilor programului A doua 

şansă.  

Programa cuprinde aceleaşi obiective cadru ca şi cea de limba şi literatura română  

destinată ciclul primar din învăţământul de masă. 

Obiectivele de referinţă au fost formulate astfel încât să ofere un echilibru între 

exprimarea orală şi cea scrisă şi, de asemenea, să surprindă în progresie ceea ce este 

esenţial în activitatea de învăţare, cu atât mai mult cu cât parcurgerea unui modul va 

avea loc pe durata unui semestru. Obiectivele asigură cursanţilor formarea şi dezvoltarea 

deprinderilor elementare de citire, scriere, de comunicare a ideilor prin vorbire şi 

ascultare. Ele vizează în special alfabetizarea cursanţilor. 

Conţinuturile învăţării au fost selectate în funcţie de obiectivele de referinţă şi de 

particularităţile şi de nevoile grupului ţintă. Aceste conţinuturi sunt accesibile celor, care, 

datorită vârstei, au fost puşi în situaţii de interacţiune cu persoane diferite şi au acumulat  

experienţă, cel puţin în domeniul comunicării orale. Ordinea abordării conţinuturilor, ritmul 

şi metodologia abordării acestora vor fi stabilite de către cadrul didactic, în funcţie de 

caracteristicile grupului cu care se lucrează. 

Exemplele de activităţi de învăţare corespunzătoare fiecărui obiectiv de referinţă, 

cuprinse în programă, deşi sunt similare celor folosite în învăţământul de masă şi 
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specifice ciclului primar, pot deveni  motivante şi eficiente pentru grupul ţintă în situaţia în 

care acestea sunt plasate în contexte corespunzătoare vârstelor şi intereselor cursanţilor.  

Structura modulară a programei a impus conceperea unor standarde curriculare 

de performanţă pentru final de modul, care să permită elaborarea unor teste de evaluare 

prin care să determine nivelul real al pregătirii cursanţilor şi ale căror rezultate să stea la 

baza absolvirii modulului. 

Noutatea adusă de această programă constă în: 

• reducerea numărului de ore alocat disciplinei; 

• existenţa unor conţinuturi alternative (scrierea cu litere de mână sau/şi  de 

tipar) ; 

• introducerea standardelor de evaluare la sfârşitul fiecărui modul; 

• adaptarea finalităţilor la particularităţile grupului ţintă; 

• atribuirea unui nume fiecărui modul. 

 

Structura programei este următoarea: 

• Obiective cadru. 

• Obiective de referinţă. 

• Exemple de activităţi de învăţare. 

• Conţinuturi relevante ale învăţării. 

• Sugestii metodologice. 

• Evaluare. 

• Standarde de performanţă  pentru  modul. 

• Bibliografie. 

Programa trebuie folosită în mod flexibil, urmărindu-se adaptarea la ritmul propriu 

fiecărui cursant, asigurarea atractivităţii activităţilor propuse şi a utilităţii în viaţa cotidiană 

a cunoştinţelor şi deprinderilor ce urmează a fi dobândite. 

 

 
 

 

2. OBIECTIVE CADRU 
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1. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI ORAL. 

2. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE ORALĂ . 

3. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS. 

4. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE SCRISĂ. 

 

 

3. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ  
ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 

OBIECTIV  CADRU:  

1. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI ORAL 
 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

1.1 . să desprindă semnificaţia globală a  

   unui mesaj ascultat; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 . să sesizeze corectitudinea logică a 

   unui enunţ audiat; 

 

 

Ex. de ascultare şi de confirmare a 

înţelegerii unui mesaj ascultat; 

Ex. de formulare de răspunsuri la diferite 

întrebări enunţate; 

Ex. de formulare de răspunsuri la 

întrebări puse pe marginea unui text 

audiat; 

Ex. de recunoaştere a unor enunţuri care 

nu se potrivesc cu un mesaj ascultat 

anterior; 

Ex. de audiere a unor mesaje 

înregistrate. 

 

Ex. de sesizare a corectitudinii logice a 

unui mesaj audiat; 

Ex. de selectare a enunţului corect din 

punct de vedere logic dintr-o serie de 
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1.3. să distingă locul cuvintelor în 

         propoziţie, al silabelor în cuvinte şi  

         a sunetelor în silabe; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.   să manifeste atenţie la conţinutul    

         mesajelor emise de diferiţi  

         interlocutori. 

enunţuri date; 

Ex. de corectare a exprimărilor greşite 

din punct de vedere logic; 

Ex. de ordonare a cuvintelor pentru 

obţinerea unor propoziţii corecte din 

punct de vedere logic; 

Ex. de punere în corespondenţă a 

conţinutului unui mesaj cu imaginea 

corespunzătoare. 

 

Ex. de delimitare a cuvintelor dintr-o 

propoziţie; 

Ex. de determinare a poziţiei unui cuvânt 

 într-o propoziţie; 

Ex. de despărţire în silabe a unor cuvinte;

Ex.de identificare a poziţiei unei silabe 

 într-un cuvânt; 

Ex. de identificare a sunetelor  din 

cuvinte în diferite poziţii (iniţială, 

mediană, finală); 

 Ex. de  exemplificare a unor cuvinte care 

să îndeplinească anumite condiţii (să 

înceapă, să se termine sau să conţină un 

anumit sunet sau silabă). 

 

Ex. de ascultare a unor mesaje formulate 

de persoane diferite; 

Ex.  de tipul vorbitor-ascultator, vizând 

formarea comportamentului de 

ascultător; 

Ex. de formulare de întrebări pentru 

lămurirea unor aspecte neînţelese din 

mesaje transmise de diferiţi interlocutori; 

Ex. de stimulare a atenţiei prin 
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introducerea sau eliminarea unor 

elemente din mesaj. 

 
OBIECTIV CADRU:  

2. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE ORALĂ 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

2.1. să pronunţe articulat cuvinte din 

         vocabularul activ în cadrul unor 

         enunţuri proprii; 

 

 

 

 

 

2.2. să formuleze enunţuri logice, 

           potrivite  unor situaţii familiare; 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. să utilizeze formule de salut şi 

         prezentare în situaţii inspirate din 

         realitate; 

 

2.4.  să manifeste o atitudine degajată în 

        dialoguri cu diferite persoane. 

Ex. şi jocuri de dicţie, frământări de 

limbă; 

Ex. de transformare a unor cuvinte după 

exemple date; 

Ex. de corectare a pronunţiei regionale; 

Ex. de reglare a volumului şi vitezei 

vorbirii. 

 

Ex. de prezentare a unor obiecte sau 

activităţi familiare cursanţilor; 

Ex. de construire corectă a unor enunţuri 

pe baza unor imagini, folosind cuvinte 

date sau referitoare la  situaţii imaginare; 

Ex. de transformare sau completare a 

unor enunţuri după modele date; 

Ex. de formulare a unor instrucţiuni. 

 

Ex. prezentare a  unor date despre 

propria persoană ( în perechi, în faţa unui 

grup mai numeros); 

Jocuri de rol; 

Ex. de formulare a unor mesaje potrivite 

unor situaţii diferite; 

Jocuri de rol; 

Simulări ale unor situaţii de comunicare 

din viaţa cotidiană; 

Ex. de utilizare a formulelor de 

prezentare şi de salut în situaţii diferite. 
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OBIECTIV CADRU: 

 3. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

3.1.  să identifice litere, silabe, grupuri 

          de litere, cuvinte şi enunţuri în 

          textul scris cu litere de tipar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  să citească în ritm propriu şi cu voce 

        tare un text de mică întindere; 

 

 

 

 

 

3.3.  să desprindă semnificaţia globală a 

         unui  scurt text citit; 

 

 

 

 

 

 

3.4.   să  conştientizeze rolul instrumental  

Ex. de asociere a sunetului cu litera 

(grupul de litere) ; 

Ex. de determinare al numărului de 

silabe, sunete şi litere ale unui cuvânt; 

Ex. pentru lărgirea câmpului vizual prin 

identificarea silabelor în structura 

cuvintelor  şi a cuvintelor în structura 

propoziţiilor; 

Ex. de punere în corespondenţă a 

cuvântului cu imaginea sau cu obiecte 

concrete. 

 

Ex. de lectură individuală; 

Ex. de citire selectivă; 

Ex. de citire la prima vedere; 

Ex. de citire la prima vedere a unor 

scurte texte. 

 

 

Ex. de formulare de întrebări şi 

răspunsuri pe marginea unui text citit; 

Discuţii în grup despre conţinutul unor 

scurte texte citite; 

Ex. de citire dirijată; 

Ex. de prezentare a informaţiilor 

desprinse dintr-un enunţ sau text citit. 

 

Ex. de prezentare a unor informaţii (utile 
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         al cititului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şi care corespund intereselor cursanţilor) 

care se pot obţine prin citirea unor texte 

tipărite; 

Ex. de prezentare a unor  situaţii 

concrete din viaţa cotidiană în care este 

necesar cititul 

 ( citirea unor instrucţiuni de folosire a 

unor obiecte sau produse, calităţile unor 

produse etc.); 

Ex. de prezentare a unor informaţii 

desprinse din lectura independentă a 

unor scurte texte tipărite; 

 

 

OBIECTIV CADRU:  

4. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE SCRISĂ 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

4.1. să scrie corect litere, silabe, cuvinte 

       folosind litere de tipar (excepţie 

       litere, silabe, cuvinte care conţin 

       literele y, k, w, q); 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2 să scrie corect şi lizibil scurte 

         propoziţii pe teme familiare; 

 

 

 

 

Ex. de asociere  a sunetului cu litera sau 

grupul de litere; 

Ex. de reproducere a literelor de tipar; 

Ex. de scriere a cuvintelor folosind litere 

de tipar; 

Copieri, dictări, dictări în perechi; 

Ex. de întocmire a unor liste  de cuvinte 

legate de o anumită temă (liste de 

cumpărături, nume de prieteni, preferinţe 

culinare etc.) 

 

Ex. de copiere a unor enunţuri; 

Ex. de ordonare a cuvintelor în propoziţii; 

Ex. de apreciere a spaţiului dintre 

cuvinte; 

Ex.de corectare şi autocorectare a 

greşelilor de scriere; 
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4.3 să utilizeze corect punctul şi  

         scrierea cu majusculă; 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. să conştientizeze  utilitatea  

           redactării. 

Ex. de transformare, completare a unor 

enunţuri după modele date; 

Ex. de ordonare a unor cuvinte în 

propoziţie; 

Ex. de formulare de propoziţii folosind 

cuvinte sau imagini date; 

Ex. de formulare a unor propoziţii 

corespunzătoare unor situaţii prezentate. 

 

Ex. de completare a unor enunţuri cu 

semnele de punctuaţie studiate; 

Ex. de modificare a ordinii cuvintelor într-

o propoziţie, în vederea exersării scrierii 

cu majusculă a primului cuvânt dintr-un 

enunţ; 

Ex. de formulare de propoziţii enunţiative;

Ex. de copiere/transcriere a unor cuvinte 

sau a unor substantive proprii, a unor 

propoziţii enunţiative.  

 

Ex. de simulare a unor situaţii  din viaţa 

cotidiană ( completarea unor formulare); 

Ex. de redactare a unor mesaje în 

scopuri personale. 

 

4. CONŢINUTURI RELEVANTE ALE ÎNVĂŢĂRII  
 

1. Formarea capacităţii de lectură 

• Cartea. Direcţii de orientare în materialul tipărit. 

• Literele de tipar mari şi mici ale alfabetului ( excepţie K, Q, W, Y). 

• Grupurile de litere (ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi). 

• Citirea cuvintelor. 

• Citirea propoziţiilor enunţiative şi interogative (fără folosirea terminologiei). 

• Textul. Titlul unui text. Citirea textelor. 
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Notă: Pentru exersarea citirii se recomandă folosirea unor texte distractive sau cu caracter informativ. 

 

2. Formarea capacităţii de comunicare 

Comunicarea orală 

Comunicarea – schimb de informaţii între oameni. 

Formularea mesajului oral 

• Cuvântul - element de comunicare.  Pronunţarea articulată a cuvintelor din 

vocabularul activ. 

• Propoziţia - Formularea de propoziţii logice (fără terminologie). 

• Intonarea propoziţiilor enunţiative (fără terminologie). 

• Dialogul - convorbirea între două sau mai multe persoane. Utilizarea formulelor de 

salut şi prezentare. 

 

Comunicarea  scrisă 

Procesul scrierii 

• Literele mari şi mici, de tipar, ale alfabetului( excepţie K, Q, W, Y). 

• Despărţirea în silabe a cuvintelor ( după auz). 

• Scrierea cu litere de tipar. 

• Respectarea spaţiului dintre cuvinte. 

• Poziţionarea datei şi a titlului unui text. 

Ortografie 

• Scrierea ortografică a cuvintelor. 

• Scrierea grupurilor de litere (ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi). 

• Scrierea cu majusculă la începutul propoziţiilor şi a substantivelor proprii (fără 

terminologie). 

Punctuaţia 
Semnele de punctuaţie: punctul. 

 
Notă: 

 Pentru însuşirea şi exersarea scrisului se pot folosi caiete tip II sau dictando, întrucât mânuirea 

instrumentelor de scris nu ar trebui să fie o problemă pentru cursanţi (datorită vârstei). 

           

 3. Elemente de construcţie a comunicării 
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• Propoziţia. Cuvântul. Silaba. 

•  Sunetul – litera. 

 

5. SUGESTII METODOLOGICE 

 

Nu trebuie uitat nici o clipă că participanţii la cursurile din cadrul programului A 

doua şansă sunt persoane care nu au frecventat şcoala sau care au părăsit-o în condiţii 

şi din motive diferite. Responsabilitatea cadrelor didactice este deosebită, întrucât ele 

trebuie să prevină un nou abandon şcolar şi, mai mult decât atât, să-i determine, să-i 

motiveze pe aceşti cursanţi să acumuleze cunoştinţe şi să-şi formeze deprinderi de 

folosire corectă a limbii române. La nivel atitudinal se va urmări conştientizarea 

cursanţilor asupra utilităţii cititului, scrierii şi comunicării orale în rezolvarea problemelor 

cotidiene. Pentru a face mai agreabil şi, în acelaşi timp, pentru a optimiza procesul de 

învăţare, cadrul didactic trebuie să utilizeze următoarele strategii: 

• Proiectarea lecţiilor folosind cunoştinţele anterioare şi experienţa cotidiană a 

elevilor. 

• Trezirea interesului pentru conţinut prin relevarea aplicabilităţii şi funcţionalităţii 

învăţării. 

• Raportarea învăţării la alte discipline de studiu, în sensul abordării unor teme 

transdisciplinare. 

 Interesul elevilor pentru studiul limbii române se poate cultiva numai prin 

dezvăluirea „secretelor” acesteia în raport cu posibilitatea aplicării şi utilitatea 

cunoştinţelor noi în viaţa cotidiană, aşa încât, cadrul didactic trebuie să găsească 

modalităţi prin care să-i ajute pe cursanţi să înţeleagă scopurile unei sarcini anume, 

motivele pentru care au fost alese, cum şi când pot folosi ceea ce au dobândit. Cursanţii 

trebuie să înţeleagă că citirea, scrierea, vorbirea şi ascultarea sunt instrumente care îi 

ajută să fie persoane eficiente în comunicare. 

Strategiile didactice care urmează a fi folosite trebuie să cuprindă metode de învăţare 

activă specifice adulţilor (învăţarea pe bază de proiecte, ateliere de lucru, studii de caz), 

dar nu numai, întrucât este de anticipat că aceşti cursanţi nu au deprinderi de muncă 

intelectuală şi ar putea întâmpina dificultăţi în adaptarea la „viaţa şcolară”.  
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Modulul I îşi propune alfabetizarea cursanţilor şi va fi precedată de o scurtă perioada 

prealfabetară (10-12 ore). 

Pentru etapa prealfabetară, învăţătorul trebuie să aibă în vedere faptul că în 

program pot fi cuprinşi elevi care pronunţă incorect cuvintele uzuale şi care vor avea 

tendinţa să păstreze aceste greşeli şi în exprimarea în scris, care nu stăpânesc 

deprinderea de a comunica oral prin propoziţii, care au ticuri sau paraziţi în vorbire. În 

această situaţie sunt necesare exerciţiile variate în contexte multiple, deoarece 

renunţarea la vechile deprinderi în favoarea formării altora noi necesită timp şi efort sporit 

în comparaţie cu învăţarea în situaţia şcolarului mic. Prin urmare, se va pune accent pe 

pronunţarea articulată a cuvintelor şi pe dezvoltarea auzului fonematic. Metoda analizei şi 

sintezei fonetice se va aplica în situaţii de învăţare adaptate experienţei, nevoilor şi 

intereselor grupului ţintă: convorbiri pe bază de imagini reprezentând mediul apropiat, 

povestiri ale unor întâmplări din viaţa personală, simulări ale unor situaţii reale sau 

imaginate, dialoguri formate din 3-4 replici.  

Simultan se vor determina şi exersa deprinderile de mânuire a instrumentelor de 

scris, capacitatea de orientare în spaţiul de scriere şi de citire, se vor testa eventualele 

deprinderi de scriere a literelor de mână şi de tipar. În această etapă se vor corecta 

deficienţele din exprimarea orală, se vor corela şi fixa cunoştinţele pe care elevii le-au 

dobândit din experienţa personală sau de la alte discipline de studiu şi se vor forma 

deprinderi de activitate independentă şi de grup, se vor forma şi dezvolta deprinderile de 

a acţiona ordonat şi de a respecta normele şcolare. Astfel că, la sfârşitul perioadei, să se 

fi realizat progrese în ceea ce priveşte: 

- pronunţarea corectă a cuvintelor uzuale; 

- sesizarea sunetelor din cuvintele cunoscute formate din 2-3 silabe, fără diftongi 

sau triftongi şi aglomerări de consoane,  

- folosirea corectă a instrumentelor de scris şi orientarea în spaţiul de scris şi de 

citit; 

- formularea orală de propoziţii; 

- susţinerea unui dialog din 3-4 replici. 

Alfabetizarea propriu-zisă se va realiza după ritmul individual al fiecăruia. Se va 

urmări ca absolvenţii modulului să fie capabili să citească şi să scrie litere, cuvinte şi 

propoziţii. Predarea citit-scrisului se va face integrat, după etapele cunoscute.  
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Având în vedere timpul redus destinat însuşirii literelor, din conţinuturile învăţării 

au fost excluse literele care au o frecvenţă redusă în scrierea şi citirea în limba română 

(k, q, y, w), astfel încât perioada alfabetară se va prelungi până în al doilea modul.  

Pentru o mai bună desfăşurare a activităţii didactice este recomandabilă 

structurarea sistemelor de lecţii în blocuri de ore (3-4 ore dintr-o zi destinate aceleiaşi 

discipline de studiu).  

În  perioada alfabetară în cadrul unui bloc pot fi predate  două litere diferite, 

întrucât atât  pentru citire cât şi pentru  scriere se vor folosi numai litere de tipar. (În 

situaţia în care printre cursanţi există persoane care au deja deprinderi elementare de 

scriere cu litere de mână şi manifestă dorinţa de a utiliza această scriere, învăţătorul va 

lucra diferenţiat şi va sprijini cursantul în acest sens.) Ordinea în care sunt predate literele 

este la latitudinea învăţătorului. 

Exersarea citirii trebuie să aibă ca suport materiale tipărite care corespund 

intereselor elevilor. Acestea pot fi: ambalaje ale unor produse, instrucţiuni de folosire a 

unor obiecte, anunţuri, scurte articole din reviste, programe TV,  versurile unor cântece 

etc.  

Proiectarea activităţilor trebuie să fie realizată astfel încât să asigure atingerea 

standardelor de performanţă propuse la finalul fiecărui modul . 
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6. EVALUAREA 
 

Evaluarea, ca o componentă principală a procesului de învăţământ, trebuie să 

constituie o sursă de informaţie pentru planificarea activităţii ulterioare, o recunoaştere a 

progresului cursanţilor. Evaluarea trebuie să fie permanentă, adecvată obiectivelor 

propuse, dar şi nevoilor specifice ale cursanţilor. 

La clasă pot fi folosite multe tipuri de evaluare eficientă, începând de la aprecierile 

verbale şi continuând cu: 

a) Observarea sistematică a activităţii şi comportamentelor cursanţilor în activităţi 

desfăşurate individual sau pe grupe. 

Observaţiile formale, informale sau cumulate dau învăţătorilor o imagine clară asupra 

deprinderilor şi capacităţilor fiecărui cursant. Pentru a fi eficiente, observaţiile trebuie să 

fie sistematice, obiective, selective, exhaustive şi atent înregistrate. Există mai multe 

metode de înregistrare a observaţiilor, incluzând: 

• consemnarea unor evenimente; 

• liste de verificare; 

• inventare; 

• fotografii; 

• înregistrări audio. 

Exemplu: 

O  listă de verificare  ce s-ar putea folosi pentru evaluarea nivelului de audiţie şi 

ascultare ar putea cuprinde următoarele aspecte: 

 Realizează contact vizual cu vorbitorul. 

  Ascultă cu o expresie de interes. 

 Corpul să fie întors către vorbitor. 

 Ascultă şi urmează indicaţiile care i se transmit. 

 Participă la un dialog. 

 Se implică în discuţiile într-un grup mai numeros etc. 

b) Teste de  cunoştinţe în evaluarea continuă în care itemii să solicite: răspunsuri 

scurte, răspunsuri la alegere, răspunsuri în pereche, răspunsuri cu alegere multiplă, 

formularea de propoziţii, copieri, dictări, integrate în lecţia propriu-zisă  ca moment căruia 

i se vor aloca 10-15 minute; 
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c) Activităţi practice în care se utilizează informaţiile dobândite şi sunt exersate 

capacităţile de comunicare orală şi scrisă (confecţionarea unui mini-dicţionar, 

inscripţionarea unor tricouri cu sloganuri, realizarea unui calendar al clasei, realizarea 

unor “cărţi” , afişe) 

d) Proiectele tematice de învăţare individuală pe teme de interes comun sau de 

interes personal care presupun activizarea şi dezvoltarea achiziţiiloir elevilor. Este indicat 

ca evaluarea acestora  să se realizeze pe baza unor criterii ce au fost în prealabil  

negociate cu elevii. 

e) Autoevaluarea  permite cursanţilor să-şi aprecieze propriul progres, să devină 

conştienţi de procesul şi produsul învăţării şi să-şi asume responsabilităţi. 

Pentru autoevaluare se pot folosi: caiete de observaţii ale cursantului pe marginea 

muncii sale, jurnale, liste de verificare sau de inventariere, interviuri, chestionare etc. 

f) Interevaluarea ca modalitate de raportare a cursanţilor la exigenţele partenerilor de 

învăţare 

g) Portofoliul cursantului va furniza informaţii în privinţa evoluţiei sale pe parcursul 

traseului individual de instruire şi formare. Acesta, ca  parte integrantă a evaluării 

sumative, poate cuprinde: 

• Fişe de muncă individuală; 

• Proiecte de învăţare independentă sau de grup; 

• Teste de autoevaluare şi interevaluare; 

• Fişă individuală de citire; 

• Grile de observaţii în activităţile individuale sau pe grupe; 

• Produse finite realizate; 

• Fotografii ale proiectelor şi activităţilor; 

• Înregistrări audio şi video . 

La sfârşitul modulului cursanţii vor fi evaluaţi oral şi scris confom standardelor de 

performanţă specificate în programă.  
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STANDARDE DE EVALUARE 
Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 

• Desprinderea semnificaţiei globale a unui mesaj audiat; 

• Identificarea dintr-un enunţ oral a cuvintelor, silabelor şi literelor care îl compun.  

 

Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 

• Pronunţarea clară, precisă şi articulată a enunţurilor; 

• Formularea unor scurte enunţuri logice potrivite unor situaţii date; 

• Utilizarea în comunicare a formulelor de salut şi prezentare. 

 

Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris 

• Asocierea corectă a formei cuvintelor cu sensul lor; 

• Citirea corectă, cu voce tare, în ritm propriu a unor enunţuri; 

• Formularea de răspunsuri la întrebări care vizează informaţiile esenţiale din 

enunţuri citite. 

Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 

• Copierea corectă şi lizibilă a unor enunţuri; 

• Scrierea  corectă după dictare a propoziţiilor enunţiative; 

• Redactarea unor  propoziţii enunţiative cu respectarea regulilor ortografice 

studiate. 
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1. NOTĂ DE PREZENTARE 
 

 Această propunere de programă pentru disciplina Limba şi literatura română este 

destinată modulului al doilea pentru şcolile în care se desfăşoară programul A doua 

şansă. Pornind de la particularităţile cursanţilor care vor fi cuprinşi în această formă de 

învăţământ, tineri care nu au fost înscrişi sau care au abandonat şcoala în timpul ciclului 

primar, ne-am propus realizarea unei programe şcolare care să permită : 

• dobândirea de cunoştinţe conform potenţialului şi nevoilor  acestora ; 

• valorificarea experienţei de viaţă a cursanţilor ; 

• atingerea unor standarde caracteristice educaţiei de bază. 

 

Modelul didactic al predării disciplinei limba şi literatura română, cel comunicativ-

funcţional, care presupune studiul integrat al limbii şi literaturii române, din perspectiva 

pragmatică a comunicării este unic pentru întregul învăţământ obligatoriu  şi a fost păstrat 

şi în această programă, întrucât el permite atingerea finalităţilor programului A doua 

şansă.  

 

Noutatea adusă de această programă constă în: 

• reducerea numărului de ore alocat disciplinei; 

• existenţa unor conţinuturi alternative (scrierea cu litere de mână sau/şi  de 

tipar) ; 

• introducerea standardelor de evaluare la sfârşitul modulului; 

• adaptarea finalităţilor la particularităţile grupului ţintă. 

 

Programa propusă pentru modulul al II-lea cuprinde aceleaşi obiective cadru ca şi 

programa de limba şi literatura română destinată învăţământului de masă, pentru clasa a 

II-a. Acestea sunt menţinute şi în următoarele două module. 

Obiectivele de referinţă au fost formulate astfel încât să ofere un echilibru între 

exprimarea orală şi cea scrisă şi de asemenea să surprindă în progresie ceea ce este 

esenţial în activitatea de învăţare, cu atât mai mult cu cât parcurgerea unui modul va 

avea loc pe durata unui semestru. Ele asigură continuitatea cu Modulul A.B.C şi vor fi 

dezvoltate în modulele ce vor urma. 
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 Obiectivele asigură cursanţilor formarea şi dezvoltarea deprinderilor de vorbire şi 

ascultare, de citit şi scris. Ele urmăresc de asemenea dezvoltarea capacităţii de a utiliza 

surse de informare cu scopul de a face faţă diferitelor roluri pe care şi le asumă în 

societate. 

Conţinuturile învăţării au fost selectate în funcţie de obiectivele de referinţă şi 

sunt abordate în spirală. Aceste conţinuturi sunt accesibile cursanţilor, care, datorită 

vârstei, au fost puşi în situaţii de interacţiune cu persoane diferite şi au acumulat  

experienţă, cel puţin în domeniul comunicării orale şi au deprinderi elementare de citit-

scris. În acest modul, prin conţinuturile propuse, se urmăreşte continuarea perioadei 

alfabetare (studierea literelor K,W, Q, Y) şi parcurgerea celei postalfabetare.  

Activităţile de învăţare oferite ca sugestie asigură exersarea, aprofundarea şi 

dezvoltarea achiziţiilor anterioare ale cursanţilor şi învăţarea conţinuturilor noi prin 

descoperire şi  prin valorificarea experienţei personale proprii de viaţă.  

Ordinea abordării conţinuturilor, ritmul şi metodologia abordării acestora vor fi 

stabilite de către cadrul didactic, în funcţie de caracteristicile grupului ţintă, dar şi de cele 

individuale în acord cu caracteristicile comunităţii din care cursanţii fac parte. 

Structura modulară a programei a impus conceperea unor standarde de evaluare 
pentru modul. Acestea permit elaborarea unor probe de evaluare (orală, scrisă şi prin 

activitate practică) prin care să fie stabilit nivelul real al pregătirii cursanţilor şi în funcţie 

de care să se recunoască absolvirea acestui modul sau dimpotrivă, să impună reluarea 

cursurilor într-un modul inferior. 

Structura programei este următoarea: 

• Obiective cadru. 

• Obiective de referinţă. 

• Exemple de activităţi de învăţare. 

• Conţinuturile relevante ale învăţării. 

• Sugestii metodologice. 

• Evaluare. 

• Standarde de evaluare. 

• Bibliografie. 
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Programa trebuie folosită în mod flexibil, urmărindu-se adaptarea la ritmul propriu 

fiecărui cursant, asigurarea atractivităţii activităţilor propuse şi a utilităţii în viaţa cotidiană 

a cunoştinţelor şi deprinderilor ce urmează a fi dobândite. 

 

2. OBIECTIVE CADRU 

 

1. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI ORAL. 

2. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE ORALĂ. 

3. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS. 

4. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE SCRISĂ. 

 

 

3. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE 

ÎNVĂŢARE 

 

1. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI ORAL 
 

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 

1.1 . să desprindă informaţiile esenţiale 

       dintr-un mesaj ascultat; 

 

 

 

 

 

1.2 .  să sesizeze schimbarea   

  semnificaţiei mesajului transmis  

  ca urmare a modificării intonaţiei  

  sau topicii folosite în transmiterea 

acestuia; 

Ex. de sesizare a elementelor 

semnificative ale unui mesaj ascultat; 

Ex. de formulare de întrebări pentru 

lămurirea înţelesului unor mesaje 

ascultate; 

Ex. De genul adevărat/fals. 

 

Ex. de selectare a enunţului corect 

dintr-o serie de enunţuri formulate oral; 

Ex. de semnalare a greşelilor de 

exprimare în enunţuri formulate de 

interlocutori; 
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1.3 . să sesizeze cuvintele   

  necunoscute care împiedică  

  înţelegerea  mesajului oral; 

 

 

 

 

1.4 . să asculte cu atenţie mesajele  

  transmise de diferiţi interlocutori în 

  situaţii diferite. 

Ex. de intonare diferită a aceluiaşi 

enunţ; 

Ex. de schimbare a topicii unor 

enunţuri. 

 
Ex. de formulare de întrebări pentru 

stabilirea sensului cuvintelor necunoscute; 

Ex. de identificare şi semnalare a 

cuvintelor necunoscute dintr-un mesaj 

receptat. 

 

Ex. de ascultare a dialogurilor pe teme 

familiare şi de interes comun; 

Ex. de formulare de întrebări pentru 

aflarea unor informaţii de interes 

propriu; 

Ex. de tipul vorbitor-ascultător, vizând 

formarea comportamentului de 

ascultător activ. 

 

2. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE ORALĂ 
 

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 

2.1.  să pronunţe articulat mesaje   

        folosind intonaţia corespunzătoare  

        conţinutului acestuia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. de reproducere a unor enunţuri cu accent 

pe pronunţia clară şi articulată; 

Ex. de schimbare a topicii unor enunţuri 

cu sau fără schimbarea înţelesului 

acestora; 

Ex. de pronunţie corectă a cuvintelor 

care conţin aglomerări de consoane sau 

litera X; 

Recitări; 

Ex. de schimbare a sensului unui enunţ 

prin schimbarea intonaţiei. 
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2.2.  să îmbine enunţuri în mesaje proprii 

        corespunzătoare unor situaţii date; 

 

 

 

 

 

 

2.3.  să utilizeze formule uzuale de  

        iniţiere, menţinere şi încheiere a  

        unor dialoguri pe teme familiare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  să iniţieze dialoguri pe teme  

         familiare. 

 

Ex. de construire a unor enunţuri 

corespunzătoare unor situaţii reale sau 

fictive date. 

Ex. de obţinere a unor mesaje coerente 

prin ordonarea unor  enunţuri date. 

 

 

Ex. de recunoaştere a formulelor de 

iniţiere şi de încheiere a unor dialoguri în 

situaţii diferite; 

Ex. de selecţie, din mai multe variante, a 

formulei potrivite de iniţiere sau încheiere 

a unui dialog, într-o situaţie dată; 

Simulări ale unor situaţii diferite din viaţa 

cotidiană care să necesite folosirea  

formulelor uzuale de iniţiere şi încheiere 

a dialogului. 

 

Dialoguri pe teme de interes comun 

grupului; 

Activităţi de exprimare a propriei păreri în 

legătură cu un anumit fapt sau atitudine a 

unei persoane; 

Jocuri de rol. 

 
3. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS 
 

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 

3.1.  să identifice litere, silabe, grupuri de 

        litere, cuvinte şi enunţuri în textul  

        scris cu litere de tipar, *de mână; 

 

 

Ex. de lărgire a câmpului vizual prin 

identificarea silabelor în cuvinte, prin 

identificarea cuvintelor în structura 

propoziţiilor; 

Ex. de recunoaştere a cuvintelor care se 



 
 

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  să citească corect un text de mică  

        întindere, ţinând seama de semnele 

        de punctuaţie învăţate; 

 

 

 

 

 

 

3.3.  să desprindă informaţiile esenţiale 

        dintr-un  scurt text citit; 

 

 

 

 

 

 

3.4.  să manifeste curiozitate pentru  

        lectură. 

repetă într-un text; 

Ex. de recunoaştere a literelor cu cea 

mai mare frecvenţă într-un şir de cuvinte; 

Ex. de delimitare a cuvintelor scrise 

contopit într-o propoziţie; 

Ex. de identificare a cuvintelor în careuri, 

tabele etc.; 

 

Ex. de citire independentă; 

Ex. de citire selectivă; 

Ex. de citire în lanţ; 

Ex. de citire a cuvintelor pe silabe; 

Ex. de citire integrală a cuvintelor cu 

utilizare frecventă; 

Ex. de citire independentă (în şoaptă, în 

gând sau cu voce tare); 

 

Ex. de citire selectivă; 

Ex. de identificare a informaţiilor 

esenţiale dintr-un text citit; 

Ex. de recunoaştere a personajelor unui 

text citit; 

Ex. de identificare a ordinii întâmplărilor 

prezentate într-un scurt text narativ. 

 

Ex. de iniţiere în citirea unor texte, cărţi 

care corespund intereselor personale; 

Ex. de stimulare a curiozităţii pentru 

lectură prin prezentarea pe scurt a unor 

informaţii care se desprind dintr-un text 

tipărit ; 

Ex. de citire şi memorare a unor versuri. 

 

4. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE SCRISĂ 
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Obiective cadru Exemple de activităţi de învăţare 

4.1.  să scrie corect litere, silabe, cuvinte 

       şi enunţuri care conţin toate literele  

       alfabetului; 

 

 

 

 

 

 

4.2. să formuleze în scris enunţuri  

       folosind cuvinte noi sau mai puţin  

       cunoscute; 

 

 

 

 

 

 

4.3. să utilizeze corect semnul întrebării,  

       semnul exclamării şi linia de dialog; 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.  să aşeze corect în pagină o  

        redactare, respectând poziţia datei,    

       a titlului unui text şi a alineatului în  

       scrierea unor propoziţii; 

 

Ex. de scriere a unor litere silabe, 

cuvinte; 

Ex. de transcriere şi copiere a unor 

cuvinte şi propoziţii; 

Ex. de apreciere corectă a spaţiului dintre 

cuvinte; 

Ex. de corectare si autocorectare a 

greşelilor de scriere. 

 

Ex. de completare a unor propoziţii 

folosind cuvântul cel mai potrivit dintr-un 

şir de cuvinte date; 

Ex. de determinare a sinonimelor şi 

antonimelor unui cuvânt dat (fără 

terminologie); 

Ex. de integrare a cuvintelor noi în 

enunţuri proprii. 

 

Ex. de completare a unor enunţuri cu 

semnele de punctuaţie studiate; 

Ex. de motivare a folosirii semnelor de 

punctuaţie într-un enunţ; 

Ex. de formulare a a unor enunţuri care 

să conţină semnele de punctuaţie 

studiate; 

Copieri, transcrieri, dictări; 

 

Ex. de transcriere, cu accent pe plasarea 

corectă a datei şi a titlului; 

Ex. de diferenţiere a aşezării în pagină a 

unor texte tipărite; 

Ex. de corectare şi autocorectare a 
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4.5. să manifeste interes pentru  

       redactarea scrisă. 

 

greşelilor de aşezare în pagină. 

 

Ex. de completare  de rebusuri sau 

integrame; 

Completarea de chestionare, formulare, 

cu date personale; 

 

 

4. CONŢINUTURI RELEVANTE ALE ÎNVĂŢĂRII  
 

1. Formarea capacităţii de lectură 

• Cartea ( pagină, filă, copertă). 

• Alfabetul limbii române ( inclusiv K, Q, W, Y). Ordinea literelor în alfabet. 

• Citirea şi pronunţarea cuvintelor care conţin X. 

• Citirea cuvintelor şi a propoziţiilor scrise cu litere de tipar (şi de mână dacă 

cursanţii cunosc literele de mână). 

• Citirea textelor scurte (120 de cuvinte). 

• Textul nonliterar: cu caracter informativ (reclama, anunţul etc.). 

 

       2. Formarea capacităţii de comunicare  

Comunicarea orală 

• Comunicarea.  Elementele comunicării orale ( vorbitor, ascultător, mesaj) 

• Formularea mesajului oral 

• Dialogul – Formule de iniţiere, menţinere şi  de încheiere a unui dialog. 

Formularea de întrebări şi răspunsuri. 

• Cuvântul -  Cuvinte cu sens opus. Cuvinte cu sens asemănător. 

• Propoziţia – Intonarea propoziţiilor enunţiative, interogative şi exclamative (fără 

terminologie). 

 

Comunicarea scrisă 
Procesul scrierii: 

• Literele mari şi mici  ale alfabetului. Literele K, Q, W, Y. 

• Scrierea  cuvintelor şi propoziţiilor. 
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• Respectarea spaţiului dintre cuvinte în scrierea de tipar *de mână. 

• Respectarea poziţiei datei,  a titlului şi a alineatelor în spaţiul scrierii. 

 
Notă : Scrierea şi citirea  literelor de mână nu reprezintă conţinut obligatoriu. Dacă cursanţii au 

aceste deprinderi, ele vor fi exersate. 

 

Ortografie 

• Scrierea corectă a grupurilor mp, mb în cadrul cuvintelor. 
• Scrierea corectă a cuvintelor care conţin x. 

• Scrierea cuvintelor care conţin â şi î, (fără cuvinte derivate din cele care au litera 

iniţială î). 

Punctuaţia 

• Semnele de punctuaţie: punctul, semnul întrebării, semnul exclamării. 

 

      3. Elemente de construcţie a comunicării: 

• Lexicul - Cuvântul. Sensul cuvintelor. 

• Noţiuni de fonetică - Sunetul şi litera. 

• Alfabetul limbii române. 

 

5. SUGESTII METODOLOGICE 

 

Nu trebuie uitat nici o clipă că participanţii la cursurile din cadrul programului A 

doua şansă sunt persoane care au părăsit şcoala în condiţii şi din motive diferite. Faptul 

că ei au hotărât să-şi reia cursurile demonstrează că fiecare are un motiv personal pentru 

care a luat această decizie. Ar fi indicat ca prin orele de consiliere şi prin discuţii libere, 

învăţătorul să afle motivele fiecărui cursant, pentru ca, în funcţie de interesele şi nevoile 

personale să-şi orienteze demersul didactic şi să elaboreze programe individuale de 

intervenţie. 

Responsabilitatea cadrelor didactice este deosebită, întrucât ei trebuie să prevină 

un nou abandon şcolar şi, mai mult decât atât, să-i determine, să-i motiveze pe aceşti 

cursanţi să acumuleze cunoştinţe şi să-şi formeze deprinderi de folosire corectă a limbii 

române, în conformitate cu aşteptările lor. 
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Pentru a face mai agreabil şi în acelaşi timp pentru a optimiza procesul de 
învăţare cadrul didactic trebuie să aibă în vedere: 

• Proiectarea lecţiilor folosind cunoştinţele anterioare şi experienţa cotidiană a 

cursanţilor. 

• Trezirea interesului pentru conţinut prin relevarea aplicabilităţii şi funcţionalităţii 

învăţării. 

• Abordarea integrată a conţinuturilor. 

• Utilizarea la maximum a resursei temporale. 

• Raportarea învăţării la alte discipline de studiu, în sensul abordării unor teme 

transdisciplinare. 

• Utilizarea unor strategii interactive, promovarea învăţării prin cooperare.  

 

Interesul cursanţilor pentru studiul limbii române se poate cultiva numai prin 

dezvăluirea „secretelor“ acesteia în raport cu posibilitatea aplicării şi utilitatea 

cunoştinţelor noi în viaţa cotidiană, aşa încât învăţătorul trebuie să găsească modalităţi 

prin care să-i ajute pe cursanţi să înţeleagă scopurile unei sarcini anume, motivele pentru 

care au fost alese, cum şi când pot folosi ceea ce au dobândit. Cursanţii trebuie să 

utilizeze citirea, scrierea, vorbirea şi ascultarea ca instrumente care îi ajută să fie 

persoane eficiente în interacţiunile interpersonale.  

Învăţătorii care vor preda în acest program vor avea sarcina de a rafina limbajul 

existent al cursanţilor, precum şi acţiunile acestora, astfel încât aceştia să comunice 

atitudini responsabile şi pozitive. Ei îi vor ajuta pe cursanţi să-şi comunice nevoile, 

gândurile, dar în acelaşi timp să îi determine să fie interesaţi în găsirea de modalităţi prin 

care ei să poată răspunde nevoilor altora. Astfel, în timp, cursanţii vor conştientiza că 

utilizarea şi înţelegerea unui limbaj corespunzător sunt căi de clarificare a neînţelegerilor 

personale, mijloc de dezvoltare personală şi de rezolvare a conflictelor. 

În conceperea demersurilor didactice, învăţătorii trebuie să creeze contexte de 

comunicare diferite, atât familiare cursanţilor, cât şi prezumtiv necesare la un moment 

dat. Acestea trebuie să ofere cursanţilor posibilitatea exersării achiziţiile şi deprinderile 

lingvistice pe care le au, să le permită valorificarea experienţelor proprii de viaţă, dar să 

ofere posibilitatea asimilării unor noi cunoştinţe şi formarea de capacităţi. 
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Proiectarea activităţilor trebuie să fie realizată astfel încât să asigure atingerea 

standardelor de performanţă propuse la finalul fiecărui modul. Pentru o mai bună 

desfăşurare a activităţii didactice este recomandabilă structurarea sistemelor de lecţii pe 

unităţi de învăţare, fiecare putând fi parcursă în blocuri de ore (3-4 ore dintr-o zi 

destinate aceleiaşi discipline de studiu). 

Strategiile didactice ce urmează a fi folosite trebuie să cuprindă metode de învăţare 

specifice adulţilor (învăţarea pe bază de proiecte, ateliere de lucru, studii de caz, 

dezbateri), dar nu numai, întrucât este de anticipat că cursanţii nu au deprinderi de 

muncă intelectuală şi ar putea întâmpina dificultăţi în adaptarea la „viaţa şcolară”.  

 

6. EVALUAREA 
Chiar de la primele ore de curs, învăţătorul trebuie să facă o evaluare iniţială prin care 

să răspundă următoarelor întrebări: 

a. Ce cunoştinţe şi deprinderi are fiecare cursant? 

b. Ce sunt pregătiţi să înveţe? 

c. Ce stiluri de învăţare au? 

d. În ce domenii manifestă interes? 

Aceste informaţii despre fiecare pot fi colectate în urma unor discuţii libere individuale, 

într-o atmosferă degajată şi prietenoasă. Ele vor fi folosite în vederea individualizării 

învăţării în activităţile ulterioare. 

Evaluarea iniţială pentru modul se va face şi prin teste scrise şi orale concepute pe 

baza standardelor modulului I. 

Pe parcursul întregului modul vor fi utilizate evaluările continue, planificate pentru 

fiecare bloc, astfel încât să existe un feed-back permanent între învăţător şi cursanţi, iar 

activitatea didactică să poată fi permanent reglată.  

Evaluarea trebuie să fie permanentă, adecvată obiectivelor propuse, dar şi 

nevoilor specifice ale cursanţilor. Metodele tradiţionale de evaluare vor fi completate de 

cele alternative. 

La clasă pot fi folosite multe tipuri de evaluare eficientă, începând de la aprecierile 

verbale şi continuând cu: 

a) observarea sistematică a activităţii şi comportamentelor cursanţilor în activităţi 

desfăşurate individual sau pe grupe. 
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Observaţiile formale, informale sau cumulate dau învăţătorilor o imagine clară asupra 

deprinderilor şi capacităţilor fiecărui cursant. Pentru a fi eficiente, observaţiile trebuie să 

fie sistematice, obiective, selective, exhaustive şi atent înregistrate. Există mai multe 

metode de înregistrare a observaţiilor, incluzând: 

• consemnarea unor evenimente; 

• liste de verificare; 

• inventare; 

• fotografii; 

• înregistrări audio. 

Exemplu: 

O  listă de verificare  ce s-ar putea folosi pentru scriere poate cuprinde: 

• Cursantul realizează corespondenţa între sunet şi literă. 

• Cursantul scrie corect: 

- cuvinte din două silabe; 

- cuvinte din trei silabe; 

- cuvinte din trei şi mai multe silabe. 

• Cursantul foloseşte litera mare : 

- la începutul enunţului ; 

- la scrierea substantivelor proprii; 

• Cursantul foloseşte punctul la sfârşitul enunţurilor. 

 

b) teste de cunoştinţe în evaluarea continuă în care itemii să solicite: răspunsuri 

scurte, răspunsuri la alegere, răspunsuri în pereche, răspunsuri cu alegere multiplă, 

formularea de propoziţii, copieri, dictări, integrate în lecţia propriu-zisă ca moment căruia i 

se vor aloca 10-15 minute; 

c) activităţi practice în care se utilizează informaţiile dobândite şi sunt exersate 

capacităţile de comunicare orală şi scrisă (confecţionarea unui mini-dicţionar, 

inscripţionarea unor tricouri cu sloganuri, realizarea unui calendar al clasei, realizarea 

unor „cărţi“, confecţionarea unui produs după instrucţiuni, afişe) 

d) proiectele tematice de învăţare individuală pe teme de interes comun sau de 

interes personal care presupun activizarea şi dezvoltarea achiziţiilor elevilor.  

Exemple: În lumea vedetelor, Călătorii, Ce vreau să devin. 
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 Este indicat ca evaluarea acestora  să se realizeze pe baza unor criterii ce au fost în 

prealabil  negociate cu cursanţii. 

e) autoevaluarea  permite cursanţilor să-şi aprecieze propriul progres, să devină 

conştienţi de procesul şi produsul învăţării şi să-şi asume responsabilităţi. 

Pentru autoevaluare se pot folosi: caiete de observaţii ale cursantului pe marginea 

muncii sale, jurnale, liste de verificare sau de inventariere, interviuri, chestionare etc. 

f) interevaluarea ca modalitate de raportare a cursanţilor la exigenţele partenerilor de 

învăţare 

g) portofoliul cursantului va furniza informaţii în privinţa evoluţiei sale pe parcursul 

traseului individual de instruire şi formare. Acesta, ca  parte integrantă a evaluării 

sumative, poate cuprinde: 

• fişe de muncă individuală; 

• proiecte de învăţare independentă sau de grup; 

• teste de autoevaluare şi interevaluare; 

• fişă individuală de citire; 

• grile de observaţii în activităţile individuale sau pe grupe; 

• produse finite realizate. 

• fotografii ale proiectelor şi activităţilor; 

• înregistrări audio şi video . 

 

La sfârşitul modulului elevii vor fi evaluaţi de către învăţător oral şi/sau scris 

confom standardelor de evaluare specificate în programă.  

 

 

7. STANDARDE DE EVALUARE 
 

Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 

• Desprinderea informaţilor esenţiale dintr-un mesaj audiat. 

• Sesizarea corectitudinii logice a unui enunţ audiat. 

Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 

• Respectarea intonaţiei şi accentului în timpul vorbirii. 

• Formularea unor enunţuri corecte din punct de vedere lexical şi gramatical. 
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• Susţinerea unui convorbiri utilizând formulelor de iniţiere, menţinere şi încheiere a 

dialogului. 

Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris 

• Identificarea cuvintelor şi expresiilor necunoscute dintr-un text citit. 

• Citirea corectă şi coerentă, în ritm propriu, a unor texte cunoscute de maximum 

120 de cuvinte. 

• Formularea de răspunsuri la întrebări care vizează informaţii esenţiale dintr-un text 

citit. 

Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 

• Copierea unor fragmente de texte cu respectarea regulilor de aşezare în 

pagină. 

• Scrierea după dictare a unor enunţuri, cu respectarea regulilor de ortografie şi 

punctuaţie studiate. 

• Redactarea unor enunţuri cu respectarea regulilor de ortografie şi punctuaţie 

învăţate. 

 

8. Bibliografie 
 

1. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Consiliul Naţional pentru Curriculum, Limba şi 
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ciclul primar şi gimnaziu, Ed. Aramis, Bucureşti,  2002; 

 3. Kate Burke Walsh în colaborare cu Institutul pentru o Societate Deschisă,  Step by Step, Un 
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1. NOTĂ DE PREZENTARE 

 
 Programa pentru disciplina Limba şi Literatura română, destinată şcolilor în care 

se desfăşoară programul „A doua şansă” a fost elaborată ţinându-se seama de 

particularităţile cursanţilor care vor fi cuprinşi în această formă de învăţământ, tineri care 

nu au fost înscrişi sau care au abandonat şcoala în timpul ciclului primar. 

Este orientată după următoarele principii : 

• Egalizarea şanselor cursanţilor din grupul ţintă cu cele ale celor integraţi în 

învăţământul de masă. 

• Dobândirea de cunoştinţe conform potenţialului şi nevoilor acestora. 

• Valorificarea experienţei de viaţă a cursanţilor. 

• Atingerea unor standarde caracteristice educaţiei de bază. 

 

Modelul didactic al predării disciplinei Limba şi Literatura română, cel comunicativ-

funcţional, care presupune studiul integrat al limbii şi literaturii române, din perspectiva 

pragmatică a comunicării este unic pentru întregul învăţământ obligatoriu şi a fost păstrat 

şi în această programă, întrucât el permite atingerea finalităţilor programului. 

 

Noutatea adusă de această programă constă în: 

• reducerea numărului de ore alocat disciplinei; 

• introducerea standardelor de evaluare la sfârşitul modulului şi a conţinuturilor 

prevăzute în curriculum-ul pentru învăţământul obligatoriu, de masă şi 

adaptarea finalităţilor şi conţinuturilor la grupul ţintă. 

 

Programa propusă stabileşte ca obiective cadru formarea capacităţilor de 

exprimare şi receptare a mesajelor orale şi scrise, obiective identice cu cele destinate 

învăţământului de masă. 

Obiectivele de referinţă au fost derivate din obiectivele cadru. Ele au fost 

concepute astfel încât să răspundă nevoilor de învăţare ale elevilor şi în acelaşi timp să 

le permită atingerea unor standarde de performanţă similare celor prevăzute în programa 

destinată învăţământului de masă. Oferă un echilibru între exprimarea orală şi cea scrisă 
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şi coerenţă între modulul anterior şi cel următor surprinzând în progresie ceea ce este 

esenţial în activitatea de învăţare. 

 Obiectivele asigură elevilor formarea şi dezvoltarea deprinderilor de însuşire a 

ideilor prin citire şi ascultare, de comunicare a ideilor prin vorbire şi ascultare, precum şi 

dezvoltarea capacităţii de a utiliza surse de informare cu scopul de a face faţă diferitelor 

roluri pe care şi le asumă în societate. 

Conţinuturile învăţării au fost selectate în funcţie de obiectivele de referinţă şi 

sunt abordate în spirală. Pentru ca învăţarea să devină motivantă, ele au un caracter 

practic-aplicativ şi funcţional. Conţinuturile teoretice sunt puţine şi au fost introduse 

pentru a oferi posibilitatea cursanţilor să-şi continue studiile pe treptele superioare de 

învăţământ. Ordinea abordării conţinuturilor, ritmul şi metodologia abordării acestora vor 

fi stabilite de către cadrul didactic, în funcţie de caracteristicile grupului cu care se 

lucrează. 

Activităţile de învăţare variate trebuie introduse în contexte de interes pentru 

grupul ţintă, sunt orientate după obiectivele de referinţă, asigură implicarea activă a 

cursanţilor în învăţare şi conduc la stimularea atitudinii de cooperare şi întrajutorare. Cele 

din programă sunt doar orientative, urmând ca ele să fie completate de către învăţător în 

etapa de proiectare a lecţiei, cu altele specifice pentru învăţarea adulţilor (întocmirea de 

proiecte, studii de caz, activităţi practice, fişe de lectură independentă etc.) 

Structura modulară a programei a impus conceperea unor standarde de evaluare 

pentru acest modul, astfel încât acestea să permită elaborarea unor teste de evaluare 

care să releve nivelul real al pregătirii cursanţilor şi ale căror rezultate să stea la baza 

absolvirii modulului sau dimpotrivă să impună reluarea cursurilor în modulul inferior. 

 

Structura programei este următoarea: 

• Obiective cadru 

• Obiective de referinţă 

• Exemple de activităţi de învăţare 

• Conţinuturile relevante ale învăţării 

• Sugestii metodologice 

• Evaluare 

• Standarde de evaluare 
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• Bibliografie. 

 

Programa trebuie folosită în mod flexibil, urmărindu-se adaptarea la ritmul propriu 

fiecărui cursant, asigurarea atractivităţii activităţilor propuse şi a utilităţii în viaţa cotidiană 

a cunoştinţelor şi deprinderilor ce urmează a fi dobândite. 

 

 

2. OBIECTIVE CADRU 

 

1. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI ORAL. 

2. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE ORALĂ . 

3. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS. 

4. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE SCRISĂ. 

 

 

3. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE  
DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 

1. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI ORAL 
 

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 

1.1 . să desprindă informaţii de detaliu  

        dintr-un mesaj oral; 

 

 

 

 

 

 

Ex. de formulare de întrebări şi 

răspunsuri pentru determinarea 

informaţiilor de detaliu dintr-un mesaj 

audiat; 

Ex. de discriminare a informaţiilor de 

detaliu şi a celor esenţiale dintr-un mesaj;

Ex. de ordonare temporală a 

evenimentelor prezentate într-un mesaj 
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1.2 . să sesizeze corectitudinea unui    

  enunţ oral; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 . să sesizeze sensul unui cuvânt prin 

raportare la context; 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. să manifeste interes faţă de  

       mesajele transmise de diferiţi  

       interlocutori. 

oral. 

 

Ex. de identificare şi corectare a 

pronunţiei incorecte  (a cuvintelor care 

conţin grupuri vocalice şi x) 

Ex. de identificare a exprimărilor corecte 

din mai multe variante date; 

Ex. de identificare şi corectare a 

îmbinărilor incorecte de cuvinte în cadrul 

unui enunţ oral (acordul substantivului cu 

adjectivul, al prepoziţiilor cu 

substantivele, al subiectului cu predicatul, 

fără folosirea terminologiei). 

 

Ex. de determinare a sensului unui 

cuvânt prin raportare la context; 

Ex. de înlocuire a cuvântului nou cu altul 

cu înţeles asemănător; 

Ex. de completare orală a unor enunţuri 

folosind cuvinte noi; 

Ex. de schimbare a sensului unui cuvânt 

prin schimbarea contextului. 

 

Ex. de recunoaştere a vorbitorului, 

ascultătorului şi a mesajului într-o situaţie 

concretă; 

Activităţi în grup de identificare a unor 

situaţii de comunicare (mesajul, 

contextul, personajele); 

Ex. de sesizare a legăturii dintre 

elementele verbale şi nonverbale ; 

Discuţii libere pe teme date (care 

corespund mai mult sau mai puţin 
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intereselor proprii). 

 

 

2. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE ORALĂ 
 

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 

2.1.  să formuleze enunţuri respectând  

        acordurile gramaticale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  să redea prin cuvinte proprii  

         conţinutul unui fragment dintr-un  

         text  citit sau mesaj audiat; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. să utilizeze formule de permisiune şi 

       solicitare în diferite situaţii de  

       comunicare; 

 

Ex. de  semnalare şi corectare 

dezacordurilor folosite în exprimarea 

orală; 

Ex. de selectare a mesajului corect 

formulat dintr-un şir de mesaje date; 

Ex. de completare a unor enunţuri 

eliptice de subiect sau predicat (fără 

terminologie), substantiv-adjectiv;  

Ex. de formulare de mesaje orale după 

ilustraţii. 

 

Ex. de formulare de întrebări şi 

răspunsuri pentru clarificarea unor 

aspecte care nu au fost înţelese într-un 

mesaj audiat sau text citit; 

Ex. de formulare de răspunsuri la 

întrebări ce vizeză informaţii esenţiale şi 

de detaliu ce se desprind dintr-un mesaj 

audiat sau text citit; 

Ex. de povestire orală independentă a 

unui mesaj audiat sau fragment dintr-un 

text citit. 

 

Ex. de formulare de mesaje 

corespunzătoare unor situaţii simulate; 

Discuţii în perechi şi în grup pe teme 

cunoscute; 
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2.4.  să manifeste disponibilitate faţă de  

        diverşi  parteneri de dialog în diferite 

        situaţii de comunicare. 

Ex. de recunoaştere a formulelor de 

permisiune şi solicitare; 

Ex. de formulare de enunţuri care susţin 

dialogul. 

 

 

Ex. diferite, in grupuri, în care cursanţii îşi 

asumă roluri diferite; 

Jocuri de rol; 

Simulări ale unor situaţii care pot genera 

conflicte; 

Ex. de verbalizare a propriilor păreri în 

legătură cu un fapt, în raport cu părerile 

altor persoane; 

Ex. de stabilire a unor reguli, norme, în 

situaţii concrete sau imaginare de dialog 

în cadrul unui grup; 

Ex. de rezolvare a unor sarcini în grup. 

 

3. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS 
 

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 

3.1. să identifice elementele de baza ale   

       organizării textului în pagină; 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. să citească corect şi conştient un  

        text de mică întindere; 

Ex. de identificare a titlului, a autorului şi 

a textului propriu-zis în pagină; 

Ex. de recunoaştere a alineatelor; 

Ex. de motivare a scrierii unui enunţ cu 

alineat; 

Ex. de citire selectivă în funcţie de diferite 

repere ( al ... alineat,  a ... strofa,  al … 

vers). 

 

Ex. de citire în gând şi cu voce tare; 

Ex. de intonare corespunzătoare a 
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3.3. să desprindă aspecte de detaliu  

        dintr-un text citit; 

 

 

 

 

 

 

3.4. să recunoască în enunţuri elemente  

       de construcţie a comunicării studiate;

 

 

 

 

 

 

 

3.5. să manifeste interes pentru lectură. 

enunţurilor unui text; 

Ex. de reglare a respiraţiei în timpul citirii; 

Ex. de citire pe roluri a unui text narativ  

cu dialog; 

Ex. de recitare a unor poezii; 

Ex. de citire a cuvintelor pe silabe; 

Ex. de citire integrală a cuvintelor cu un 

număr mic de litere sau cu frecvenţă 

mare în comunicare; 

Ex. de citire conştientă; 

Ex. de citire explicativă şi selectivă. 

 

Ex. de ordonare a întâmplărilor 

prezentate într-un text narativ; 

Ex. de formulare de răspunsuri la 

întrebări care vizează aspecte de detaliu 

dintr-un text citit; 

Ex. de delimitare a unui text narativ în 

fragmente logice. 

 

Ex. de identificare a părţilor de vorbire 

studiate (substantiv, adjectiv, numeral); 

Ex. de identificare a acordului dintre 

substantiv şi adjectiv; 

Ex. de completare a unor propoziţii cu 

părţi de vorbire studiate ; 

Ex. de grupare a cuvintelor după ceea ce 

sunt ca părţi de vorbire. 

 

Ex. de consultare a cuprinsului unor cărţi 

pentru a înţelege rolul acestuia în 

identificarea unor informaţii care prezintă 

interes; 
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Ex. de formulare de întrebări legate de 

conţinutul unor lecturi sau texte citite in 

particular. 

 

4. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE SCRISĂ 
 

  

 4.1.  să redacteze scurte texte pe teme  

         familiare cu sprijin (plan de idei,  

         ilustraţii, întrebări etc.); 

 

 

 

 

 

 

4.2.  să realizeze acorduri gramaticale în 

        enunţuri proprii; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.  să respecte ortografia şi punctuaţia  

        într-un enunţ propriu; 

 

 

 

 

Ex. de povestire în scris a unor fapte şi 

întâmplări personale; 

Ex. de completare a unor felicitări şi 

ilustrate destinate unor persoane diferite; 

Ex. de redactare a unor texte pe baza 

unor întrebări; 

Ex. de transpunere a unor idei într-un şir 

de enunţuri cu o succesiune logică. 

 

Ex. de stabilire a acordului gramatical în 

enunţuri date; 

Ex. de transformare a unor enunţuri după 

modele date ; 

Ex. de identificare, corectare şi 

autocorectare a greşelilor de exprimare; 

Ex. de completare a unor propoziţii 

lacunare cu părţi de vorbire studiate; 

Ex. de formulare de propoziţii folosind 

cuvinte date. 

 

Ex. de scriere corectă a cuvintelor care 

conţin grupuri vocalice; 

Ex. de despărţire în silabe a cuvintelor; 

Ex. de folosire corectă a majusculei în 

scrierea substantivelor proprii; 

Ex. de scriere a cuvintelor ce conţin „ii“; 
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4.4.  să aşeze corect în pagină textele,  

        respectând alineatele; 

 

 

 

 

4.5.    să manifeste interes pentru  

          redactarea corectă a textului. 

Ex. de completare a unor enunţuri (scurte 

texte) cu semnele de punctuaţie 

corespunzătoare; 

Ex. de formulare de propoziţii enunţiative, 

exclamative, interogative (fără folosirea  

terminologie). 

 

Ex. de plasare corectă a titlului, datei, 

numelui autorului şi a alineatelor; 

Copieri, transcrieri, dictări; 

Ex. de apreciere şi autoapreciere a 

propriilor redactări. 

 

Ex de completare a datelor destinatarului 

şi expeditorului; 

Ex. de redactare a unor ilustrate şi 

invitaţii; 

Ex. de redactare a unor texte cu un 

caracter funcţional. 

 

 

4. CONŢINUTURI RELEVANTE ALE ÎNVĂŢĂRII 
 

1. Formarea capacităţii de lectură 
 Cartea – Cuprinsul unei cărţi 

 Textul literar   

• Textul narativ – Personajele textului narativ.  Delimitarea pe fragmente a unui text 

narativ. Povestirea orală a unui fragment dintr-un text narativ 

• Textul în versuri (strofa, versul) 

• Textul nonliterar (invitaţia, felicitarea, ilustrata) 

 

 

2. Formarea capacităţii de comunicare 
Comunicarea orală 
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• Comunicarea.  Elemente de comunicare nonverbală 

Formularea mesajului oral 

• Propoziţia – Intonarea propoziţiilor 

• Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri proprii 

• Povestirea orală a unui fragment dintr-un text citit sau a unui mesaj audiat 

• Povestirea unor fapte, întâmplări după un plan de idei, ilustraţii sau întrebări 

• Dialogul –formule solicitare şi permisiune 

 

Comunicarea scrisă 
 Procesul scrierii 

• Prezentarea textului. Plasarea datei, a titlului, a numelui autorului. Respectarea 

scrierii cu alineat 

• Formularea în scris a răspunsurilor la întrebări referitoare la conţinutul unui text 

citit 

• Scrierea funcţională (invitaţia, ilustrata, felicitarea) 

• Scrierea după imaginaţie. Texte pe teme familiare (după plan de idei, ilustraţii sau 

întrebări) 

 

Ortografie 

• Scrierea cuvintelor care conţin î şi â (şi în cuvintele compuse) 

• Scrierea cuvintelor ce conţin grupuri vocalice (fără terminologie) 

• Scrierea cuvintelor: într-o, într-un, dintr-o, dintr-un, printr-o, printr-un 

Punctuaţia 

• Semnele de punctuaţie: punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, linia de 

dialog, două puncte 
  
3. Elemente de construcţie a comunicării 
Lexicul: 

• Cuvinte cu sens asemănător. Cuvinte cu sens opus (actualizări) 

Noţiuni de fonetică 

• Grupurile de sunete: ea, ia, oa, ua, ie (pronunţarea şi scrierea corectă a cuvintelor 

care conţin aceste grupuri de sunete) 

• Despărţirea în silabe a cuvintelor la capăt de rând 
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Morfologie: 

Cuvântul - parte de vorbire. 

• Substantivul -Substantivul comun şi propriu. Numărul şi genul substantivelor 

• Adjectivul – Acordul adjectivului cu substantivul 

• Numeralul – recunoaştere. Scrierea şi pronunţarea corectă a numeralelor. 

 

5. SUGESTII METODOLOGICE 

 

Cursanţii care vor fi cuprinşi în modulul al III-lea au deja deprinderi de citit-scris şi 

au o experienţă în domeniul comunicării orale. 

Sarcina cadrelor didactice este aceea de a corecta deprinderile greşite ale 

cursanţilor şi în acelaşi timp de a le clădi încrederea în aptitudinile de comunicare orală, 

scriere şi citire. Ele trebuie să-i motiveze pe aceşti cursanţi să acumuleze cunoştinţe şi 

să-şi formeze deprinderi de folosire corectă şi expresivă a limbii române şi să aibă o 

atitudine pozitivă faţă de învăţare. 

Pentru a face mai agreabil şi în acelaşi timp pentru a optimiza procesul de învăţare 

învăţătorul trebuie să se concentreze pe: 

• proiectarea lecţiilor folosind cunoştinţele anterioare şi experienţa cotidiană a 

cursanţilor; 

• trezirea interesului cursanţilor pentru studiul limbii prin relevarea aplicabilităţii şi 

funcţionalităţii învăţării. Conştientizarea că utilizarea şi înţelegerea unui limbaj 

corespunzător sunt căi de clarificare a neînţelegerilor personale, mijloc de 

dezvoltare personală şi de rezolvare a conflictelor; 

• modelarea limbajul cursanţilor şi a acţiunilor acestora, astfel încât aceştia să fie 

capabili să-şi comunice nevoile, gândurile şi să aibă atitudini responsabile şi 

pozitive; 

• raportarea învăţării la alte discipline de studiu, prin abordarea transdisciplinară 

a unor teme; 
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• lărgirea câmpului de reprezentări al cursanţilor despre lume şi însuşirea de 

informaţii noi, prin abordarea conţinuturilor folosind ca suport fragmente de 

texte ştiinţifice şi literare; 

• împletirea activităţilor independente, centrate pe nevoile fiecăruia, cu cele pe 

grupe şi frontale pentru rezolvarea unor probleme comune, de interes general; 

• structurarea sistemelor de lecţii în blocuri de ore (3-4 ore dintr-o zi destinate 

aceleiaşi discipline de studiu); 

• utilizarea unor strategii de învăţare activă, specifice adulţilor, în vederea 

formării unor deprinderi de muncă intelectuală şi de autoeducaţie ; 

• evaluarea  continuă, stimulativă, ca parte integrantă a fiecărui bloc de ore. 

 

 Proiectarea activităţilor trebuie să fie realizată astfel încât să asigure atingerea 

standardelor de performanţă propuse la finalul modulului.  

 
 

6. EVALUAREA 
 

În  primele ore de curs învăţătorul trebuie să facă o evaluare predictivă care să aibă 

ca reper standardele de evaluare ale modulului al II-lea. Rezultatele obţinute îl vor ghida 

în proiectarea activităţii didactice ulterioare la clasă şi în tratarea diferenţiată a cursanţilor 

(Ce ştiu şi pot toţi să facă ? Ce ştie şi poate să facă fiecare ?). 

Pe parcursul întregului modul vor fi utilizate evaluările continue, planificate pentru 

fiecare bloc, astfel încât să existe un feed-back permanent între învăţător şi cursanţi, iar 

activitatea didactică să poată fi permanent reglată.  

Evaluarea trebuie să fie permanentă, adecvată obiectivelor propuse, dar şi 

nevoilor specifice ale cursanţilor. Metodele tradiţionale de evaluare vor fi completate de 

cele alternative. 

La clasă pot fi folosite multe tipuri de evaluare eficientă, începând de la aprecierile 

verbale şi continuând cu: 

a) observarea sistematică a activităţii şi comportamentelor cursanţilor în activităţi 

desfăşurate individual sau pe grupe. 
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Observaţiile formale, informale sau cumulate dau învăţătorilor o imagine clară asupra 

deprinderilor şi capacităţilor fiecărui cursant. Pentru a fi eficiente, observaţiile trebuie să 

fie sistematice, obiective, selective, exhaustive şi atent înregistrate. Există mai multe 

metode de înregistrare a observaţiilor, incluzând: 

• consemnarea unor evenimente; 

• liste de verificare; 

• inventare; 

• fotografii; 

• înregistrări audio. 

 

b) teste de cunoştinţe în evaluarea continuă în care itemii să solicite: răspunsuri 

scurte, răspunsuri la alegere, răspunsuri în pereche, răspunsuri cu alegere multiplă, 

formularea de propoziţii, copieri, dictări, integrate în lecţia propriu-zisă ca moment căruia i 

se vor aloca 10-15 minute; 

c) activităţi practice în care se utilizează informaţiile dobândite şi sunt exersate 

capacităţile de comunicare orală şi scrisă (întocmirea unui dicţionar de personalităţi, 

completarea unor formulare) proiectele tematice de învăţare individuală pe teme de 

interes comun sau de interes personal care presupun activizarea şi dezvoltarea 

achiziţiilor elevilor.  

Exemple: Prima mea carte, Vremea, Sportul românesc, Obiceiuri şi tradiţii. 

Este indicat ca evaluarea acestora să se realizeze pe baza unor criterii ce au fost în 

prealabil negociate cu elevii. 

d) autoevaluarea  permite elevilor să-şi aprecieze propriul progres, să devină 

conştienţi de procesul şi produsul învăţării şi să-şi asume responsabilităţi. 

Pentru autoevaluare se pot folosi: caiete de observaţii ale cursantului pe marginea 

muncii sale, jurnale, liste de verificare sau de inventariere, interviuri, chestionare etc. 

e) interevaluarea ca modalitate de raportare a cursanţilor la exigenţele partenerilor 

de învăţare 

e) portofoliul cursantului va furniza informaţii în privinţa evoluţiei sale pe parcursul 

traseului individual de instruire şi formare. Acesta, ca  parte integrantă a evaluării 

sumative, poate cuprinde: 

• fişe de muncă individuală; 

• proiecte de învăţare independentă sau de grup; 

• teste de autoevaluare şi interevaluare; 
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• fişă individuală de citire; 

• grile de observaţii în activităţile individuale sau pe grupe; 

• produse finite realizate; 

• fotografii ale proiectelor şi activităţilor; 

• înregistrări audio şi video. 

 

Evaluarea, ca o componentă principală a procesului de învăţământ, trebuie să 

constituie o sursă de informaţie pentru planificarea activităţii ulterioare, o recunoaştere a 

progresului cursanţilor. Evaluarea trebuie să fie permanentă, adecvată obiectivelor 

propuse, dar şi nevoilor specifice ale cursanţilor. 

Evaluarea poate fi completată de informaţii desprinse din portofoliul cursanţilor.  

Evaluarea finală de la sfârşitul modulului va fi realizată de către învăţător pe baza 

standardelor de evaluare stabilite.  

 

7. STANDARDE DE EVALUARE 
 

Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 

• Desprinderea informaţiilor de detaliu dintr-un mesaj audiat. 

• Desprinderea sensului unui cuvânt necunoscut prin raportare la sensul global al 

enunţului audiat. 

Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 
• Utilizarea calităţii expresive a limbajului şi a elementelor de comunicare 

nonverbală în transmiterea mesajelor. 

• Relatarea prin enunţuri scurte a unor fapte, întâmplări, pe baza unui suport (pan 

de întrebări, idei, ilustraţii, cuvinte de sprijin etc.) 

• Utilizarea formulelor de solicitare şi permisiune adaptate la interlocutor. 

 

 

Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris 

• Utilizarea calităţii expresive a limbajului şi a elementelor de comunicare 

nonverbală în transmiterea mesajelor. 

• Relatarea prin enunţuri scurte a unor fapte, întâmplări, pe baza unui suport (pan 

de întrebări, idei, ilustraţii, cuvinte de sprijin etc.) 
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• Utilizarea formulelor de solicitare şi permisiune adaptate la interlocutor. 

Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă; 
• Formularea în scris a răspunsurilor la întrebări adresate. 

• Scriere după dictare a unor scurte texte, cu respectarea regulilor de despărţire în 

silabe, a celor ortografice şi de punctuaţie învăţate, a aşezării în pagină şi a 

scrisului lizibil. 

• Redactarea unor scurte texte cu destinaţie specială (felicitarea, invitaţia) 
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 1. NOTĂ DE PREZENTARE 
 

 Această programă pentru disciplina Limba şi literatura română este destinată 

şcolilor în care se desfăşoară programul „A doua şansă“ pentru persoanele care  nu au 

absolvit  clasa a IV-a în învăţământul de masă. 

Ne-am propus realizarea unei programe şcolare care să permită : 

• dobândirea de către cursanţi a cunoştinţelor şi formarea de capacităţi conform 

potenţialului şi nevoilor proprii; 

• valorificarea experienţei de viaţă a cursanţilor; 

• atingerea unor standarde caracteristice educaţiei de bază. 

 

Modelul didactic al predării disciplinei Limba şi Literatura română, cel comunicativ-

funcţional, care presupune studiul integrat al limbii şi literaturii române, din perspectiva 

pragmatică a comunicării este unic pentru întregul învăţământ obligatoriu şi a fost păstrat 

şi în această programă, întrucât el permite atingerea finalităţilor programului propus. 

 

Noutatea adusă de această programă constă în: 

• reducerea numărului de ore alocat disciplinei; 

• introducerea standardelor de evaluare de la sfârşitul modulului şi a 

conţinuturilor prevăzute în curriculum-ul pentru învăţământul obligatoriu, de 

masă şi adaptarea finalităţilor şi conţinuturilor la grupul ţintă.  

 

Programa propusă cuprinde aceleaşi obiective cadru ca şi programa de limba şi 

literatura română destinată învăţământului de masă pentru ciclul primar. 

Obiectivele de referinţă au fost formulate astfel încât să ofere un echilibru între 

exprimarea orală şi cea scrisă şi de asemenea să surprindă în progresie ceea ce este 

esenţial în activitatea de învăţare, cu atât mai mult cu cât parcurgerea unui modul va 

avea loc pe durata unui semestru. Obiectivele asigură cursanţilor formarea şi dezvoltarea 

deprinderilor de însuşire a ideilor prin citire şi ascultare, de comunicare a ideilor prin 

vorbire şi ascultare, precum şi dezvoltarea capacităţii de a utiliza surse de informare cu 

scopul de a face faţă diferitelor roluri pe care şi le asumă în societate. 
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Conţinuturile învăţării au fost stabilite în funcţie de obiectivele de referinţă şi de 

relevanţa şi aplicabilitatea pe care o au în viaţa cotidiană (citirea cu scop informativ sau  

recreativ, scrierea în scop personal, informarea pentru rezolvarea unor probleme 

personale sau comunitare). Conţinuturile teoretice sunt puţine şi au fost introduse pentru 

a oferi posibilitatea cursanţilor să-şi continue studiile pe treptele superioare de 

învăţământ. 

Exemplele de activităţi de învăţare corespunzătoare fiecărui obiectiv de referinţă, 

cuprinse în programă, deşi sunt similare celor folosite în învăţământul de masă şi 

specifice ciclului primar, pot deveni eficiente pentru grupul ţintă în situaţia în care acestea 

sunt plasate în contexte corespunzătoare vârstelor şi intereselor cursanţilor. 

Ordinea abordării conţinuturilor, ritmul şi metodologia abordării acestora vor fi 

stabilite de către cadrul didactic, în funcţie de caracteristicile grupului cu care se lucrează. 

Structura modulară a programei a impus conceperea unor standarde curriculare 

de evaluare pentru modulul IV care permit elaborarea unor teste de evaluare care vor 

releva nivelul real al pregătirii cursanţilor şi ale căror rezultate să stea la baza absolvirii 

unui modul sau dimpotrivă să impună reluarea cursurilor într-un modul inferior. 

Structura programei este următoarea: 

• Obiective cadru. 

• Obiective de referinţă. 

• Exemple de activităţi de învăţare. 

• Conţinuturile relevante ale învăţării. 

• Sugestii metodologice. 

• Evaluare. 

• Standarde de evaluare. 

• Bibliografie. 

 

Programa trebuie folosită în mod flexibil, urmărindu-se adaptarea la ritmul propriu 

fiecărui cursant, asigurarea atractivităţii activităţilor propuse şi a utilităţii în viaţa cotidiană 

a cunoştinţelor şi deprinderilor ce urmează a fi dobândite. 
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2. OBIECTIVE CADRU 

 

1. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI ORAL. 

2. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE ORALĂ . 

3. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS. 

4. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE SCRISĂ. 

 

 

3. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE  
DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 
1. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A  MESAJULUI ORAL 

 

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 

1.1 .  să sesizeze succesiunea logică a  

   secvenţelor unui mesaj oral; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 . să sesizeze corectitudinea   

  structurilor gramaticale dintr-un 

mesaj oral; 

 

 

Ex. de discriminare a elementelor 

esenţiale  de cele de detaliu dintr-un 

mesaj audiat; 

Ex. de formulare de întrebări pentru 

sesizarea raporturilor logice dintre 

secvenţele unui mesaj oral; 

Ex. de recunoaştere a unor secvenţe 

care nu se potrivesc din punct de vedere 

logic cu altele anterior formulate într-un 

mesaj oral. 

 

Ex. de identificare şi corectare a unor 

îmbinări incorecte de cuvinte în cadrul 

unui mesaj; 

Ex. de completare a unor mesaje cu 

structuri gramaticale corecte. 
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1.3.  să sesizeze modificările de sens ale 

        unui cuvânt în contexte diferite; 

 

 

 

 

 

 

1.4.   să manifeste toleranţă faţă de  

         diferiţi interlocutori în situaţii  

         diferite. 

 

 

Ex. de înlocuire a unui cuvânt cu 

sinonime sau antonime (fără folosirea 

terminologiei) 

Ex. de integrare a unui cuvânt nou în 

contexte diferite; 

Ex. de introducere a unor cuvinte în 

expresii. 

 

Ex. de recunoaştere a unor factori 

perturbatori în comunicarea orală; 

Ex. de ascultare a unor mesaje în diferite 

condiţii de comunicare; 

Ex. de formulare de argumente pro şi 

contra asupra unui fapt sau a unei 

atitudini; 

Discuţii libere în cadrul unui grup. 

 
2. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE ORALĂ 
 

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 

2.1.  să formuleze mesaje orale,  

        respectând structurile gramaticale  

        corecte; 

 

 

 

 

 

2.2.  să relateze într-o succesiune logică 

        întâmplări citite dintr-un text, trăite  

        sau auzite; 

Ex. de corectare şi de autocorectare a 

exprimărilor incorecte; 

Dialoguri în situaţii reale sau imaginate; 

Povestirea unor fapte şi întâmplări 

Ex. de formulare a unor enunţuri cu părţi 

de vorbire sau de propoziţie studiate. 

 

 

Ex. de modificare a unor texte prin 

schimbarea unor determinanţi temporali, 

spaţiali sau cauzali; 
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2.3.  să-şi adapteze vorbirea la diferite  

        situaţii de comunicare în funcţie de  

        partenerul de dialog; 

 

 

 

 

 

2.4.  să manifeste independenţă în  

        diferite situaţii de comunicare. 

Ex. de formulare de întrebări şi 

răspunsuri pe marginea unui text; 

Ex. de ordonare a secvenţelor unui text 

narativ; 

Ex. de povestire a unui scurt text narativ. 

 

Ex. de simulare a unor situaţii în care 

cursanţii îşi asumă roluri diferite; 

Ex. de sesizare a corespondenţei dintre 

elementele verbale şi cele nonverbale; 

Ex. de dialog cu persoane diferite; 

Ex. de prezentare a punctului de vedere 

în legătură cu un fapt sau o atitudine. 

 

Ex. de exprimare a propriilor gânduri, 

păreri; 

Ex. de construire a unor monologuri 

informative, narative sau descriptive. 

 

3. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS 
 

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 

3.1.   să citească corect, conştient şi  

         expresiv un text de mică întindere  

         scris cu diferite tipuri de litere de  

         tipar; 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. de citire selectivă (după diferite 

criterii); 

Ex. de citire a unui text cu adaptarea 

intonaţiei impuse de semnele de 

punctuaţie; 

Ex. de recunoaştere a secvenţelor 

dialogate într-un text narativ; 

Ex. de citire pe roluri; 

Ex. de citire „la prima vedere“, în gând şi 

cu voce tare, a unui text necunoscut; 

Ex. de citire în lanţ sau în perechi. 
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3.2.    să desprindă ideile principale  

          dintr-un text citit; 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.   să sesizeze utilizarea corectă a  

         structurilor gramaticale studiate; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.     să manifeste iniţiativă pentru  

           lecturarea unor texte care  

           corespund intereselor personale  

           sau cu rol recreativ; 

 

 

Ex. de delimitare a unui text narativ în 

fragmente logice; 

Ex. de povestire orală a unui fragment; 

Ex. de discriminare a elementelor 

esenţiale şi a celor de detaliu dintr-un 

text narativ; 

Ex. de formulare a ideilor principale ale 

unui text narativ. 

 

Ex. de identificare a părţilor de vorbire 

studiate; 

Ex. de stabilire a acordurilor gramaticale; 

Ex. de transformare a unor propoziţii 

după modele date; 

Ex. de formulare de propoziţii cu părţi de 

vorbire studiate; 

Ex. de completare a unor propoziţii 

lacunare cu părţi de vorbire sau de 

propoziţie studiate. 

 

Ex. de prezentare a unor texte din lectura 

independentă; 

Ex. de selectare a unor texte care 

corespund intereselor proprii; 

Discuţii libere pe marginea unor texte 

citite independent. 

 

 

 

 

4. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE EXPRIMARE SCRISĂ 
 



 
 
 

 8

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare 

4.1.  să redacteze texte de scurtă  

        întindere adaptându-le scopului  

        comunicării şi destinaţiei; 

 

 

 

 

 

 

4.2.  să povestească în scris un fragment 

        dintr-un text narativ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.  să utilizeze în enunţuri proprii  

        achiziţiile lexicale şi elementele de  

        construcţie a comunicării; 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.  să respecte ortografia şi punctuaţia  

        într-un text propriu; 

 

Ex. de structurare a unor compuneri în 

introducere, cuprins, încheiere (fără 

terminologie); 

Ex. de modificare a conţinutului unui text; 

Ex. de redactare a unor scurte texte pe 

baza unui suport; 

Ex. de redactare a unor cereri sau de 

completare a unor formulare. 

 

Ex. de formulare a răspunsurilor la 

întrebări pe marginea unui text; 

Ex. de delimitare a unui text pe 

fragmente; 

Ex. de formulare a planului de idei; 

Ex. de dezvoltare în scris a ideii 

principale; 

Ex. de transpunere a vorbirii directe în 

vorbire indirectă (fără teminologie). 

 

Ex. de înlocuire a unor expresii şi cuvinte 

cu echivalente cerute de context: 

Ex. de îmbinare a cuvintelor în propoziţii; 

Ex. de completare a unor propoziţii  

lacunare cu structuri morfologice 

învăţate; 

Ex. de stabilire a acordurilor gramaticale; 

Ex. de identificare a părţilor de vorbire şi 

de propoziţie studiate. 

 

Ex. de utilizare a cratimei în scrierea 

ortogramelor studiate; 

Ex. de utilizare a semnelor de punctuaţie; 
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4.5.  să manifeste interes pentru  

         redactarea îngrijită a textului. 

Ex. de corectare şi autocorectare a 

greşelilor de ortografie şi punctuaţie; 

Ex. de scriere corectă a formelor verbelor 

„a fi“ şi „a lua”. 

 

Ex. de redactare a unor texte narative 

sau funcţionale; 

Ex. de  apreciere şi autoapreciere a 

modului de redactare a unui text. 

 

 

4. CONŢINUTURI RELEVANTE ALE ÎNVĂŢĂRII 
 

1. Formarea capacităţii de lectură 

• Tipuri de litere de tipar 

• Textul nonliterar – informaţiile din ziare şi reviste 

• Textul literar – Textul narativ.Ideile principale ale textului narativ 

• Textul în versuri (poezii cu tematică diversă) 

 

2. Formarea capacităţii de comunicare 
Comunicarea orală 

• Adaptarea la particularităţile interlocutorului şi la situaţia de comunicare 

• Formularea de propoziţii logice, corecte din punct de vedere 
gramatical 

• Formularea ideilor principale ale unui text sau mesaj audiat 

• Relatarea unor întâmplări trăite, a conţinutului unui mesaj audiat sau a unui 

text citit 

• Modificarea sensului unui cuvânt prin raportare la context 
 

 

 

Comunicarea scrisă 
a)  Procesul scrierii 
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• Scrierea lizibilă şi îngrijită 

• Scrierea funcţională – Scrisoarea familială 

• Povestirea în scris a unei întâmplări, a conţinutului unui text sau fragment de text 

de mică întindere citit, a conţinutului unui  scurt mesaj audiat. 

b) Ortografia 

• Scrierea corectă a cuvintelor   s-a/sa, l-a/la, s-au/sau, i-a/ia, i-au/iau 

• Scrierea corecta a formelor verbelor a fi şi a lua şi a pronumelor personale: eu, el, 
ea, ei, ele 

c) Punctuaţia 

• Punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, virgula în enumerare şi vocativ, 

două puncte 

 

Elemente de construcţie a comunicării 

a) Lexicul  

• Cuvinte cu aceeaşi formă şi sens diferit 

b) Morfologia 

• Cuvântul – parte de vorbire (actualizare) 

• Verbul – Numărul şi persoana verbului 

• Pronumele – Pronumele personal (numai formele: eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele). 

Numărul şi persoana pronumelui personal 

• Pronumele personal de politeţe (recunoaştere şi utilizarea în comunicare) 

c) Sintaxa 

• Cuvântul – parte de propoziţie 

• Predicatul (predicatul verbal – fără terminologie) 

• Subiectul (subiectul simplu, exprimat prin substantiv sau pronume personal) 

• Acordul predicatului cu subiectul 

• Propoziţia – comunicarea cu un singur predicat 

 

 

 

5. SUGESTII METODOLOGICE 
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Nu trebuie uitat nici o clipă că participanţii la cursurile din cadrul programului A 

doua şansă sunt persoane care au părăsit şcoala în condiţii şi din motive diferite. 

Responsabilitatea cadrelor didactice este deosebită, întrucât ele trebuie să prevină un 

nou abandon şcolar şi, mai mult decât atât, să-i determine, să-i motiveze pe aceşti 

cursanţi să acumuleze cunoştinţe şi să-şi formeze deprinderi de folosire corectă a limbii 

române. 

La nivel atitudinal se va urmări ca aceste persoane să manifeste: 
- iniţiativă pentru lecturarea unor texte care corespund intereselor personale sau cu rol 

recreativ,  

- toleranţă faţă de diferiţi interlocutori în situaţii de interacţiune,  

- independenţă în  situaţii de comunicare mai puţin familiare,  

- preocupare pentru exprimarea corectă şi expresivă. 

 Pentru a optimiza şi pentru a face mai agreabil procesul de învăţare,  învăţătorul 

trebuie să urmărească : 

• proiectarea lecţiilor folosind cunoştinţele anterioare şi experienţa cotidiană a 

cursanţilor; 

• trezirea interesului pentru conţinutul de învăţat, prin relevarea aplicabilităţii şi 

funcţionalităţii lui; 

• raportarea învăţării la alte discipline de studiu, prin abordarea transdisciplinară 

a unor teme. 

Învăţătorii care vor preda în acest program vor avea sarcina de a educa limbajul 

cursanţilor, precum şi acţiunile acestora, astfel încât ei să devină capabili să comunice 

atitudini responsabile şi pozitive. Învăţătorii îi vor ajuta pe cursanţi să-şi exprime nevoile 

şi gândurile, dar în acelaşi timp să îi determine să fie interesaţi în găsirea de modalităţi 

prin care ei să poată răspunde nevoilor altora. Astfel, în timp, elevii vor conştientiza că 

utilizarea şi înţelegerea unui limbaj corespunzător sunt căi de clarificare a neînţelegerilor 

personale, mijloc de dezvoltare personală şi de rezolvare a conflictelor. 

În conceperea demersului didactic, învăţătorii trebuie să creeze contexte de 

comunicare diferite, în care, pe de o parte, cursanţii să aibă posibilitatea exersării 

achiziţiilor lingvistice şi valorificarea experienţelor proprii de viaţă, iar pe de altă  parte să 

le ofere posibilitatea asimilării unor noi cunoştinţe şi formarea de capacităţi. 
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 Proiectarea activităţilor trebuie să fie realizată astfel încât să asigure atingerea 

standardelor de performanţă propuse la finalul modulului. Pentru o mai bună desfăşurare 

a activităţii didactice se recomandă structurarea lecţiilor în blocuri de ore (3-4 ore dintr-o 

zi destinate aceleiaşi discipline de studiu). 

Strategiile didactice folosite trebuie să cuprindă metode de învăţare specifice 

adulţilor (învăţarea pe bază de proiecte, ateliere de lucru, studii de caz, dezbateri). 

 Activităţile trebuie să încurajeze comunicarea, socializarea, să promoveze învăţarea 

prin cooperare, dar şi studiul individual. 

 

6. EVALUAREA 
 

Evaluarea iniţială  pentru modul se va face prin teste scrise şi orale concepute după 

standardele modulului al III-lea. Constatările desprinse vor fi repere pentru proiectarea 

activităţii didactice ulterioare şi tratarea diferenţiată a cursanţilor. 

Pe parcursul întregului modul va fi utilizată evaluarea continuă, planificată şi 

elaborată pentru fiecare bloc, astfel încât să asigure un feed-back permanent între 

învăţător şi cursanţi.  

Evaluarea trebuie să fie realizată permanent, orientată după obiectivele propuse, 

dar şi după nevoiloe particulare ale cursanţilor. Metodele tradiţionale de evaluare vor fi 

completate de cele alternative. 

La clasă vor fi folosite diferite tipuri de evaluare, începând de la aprecierile verbale şi 

continuând cu: 

a) observarea sistematică a activităţii şi comportamentelor cursanţilor în activităţi 

desfăşurate individual sau pe grupe. 

Observaţiile formale, informale sau cumulate dau învăţătorilor o imagine clară asupra 

deprinderilor şi capacităţilor fiecărui cursant. Pentru a fi eficiente, observaţiile trebuie să 

fie sistematice, obiective, selective, exhaustive şi atent înregistrate. Există mai multe 

metode de înregistrare a observaţiilor, incluzând: 

• consemnarea unor evenimente; 

• liste de verificare; 

• inventare; 

• fotografii; 
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• înregistrări audio. 

b) şedinţele învăţător-cursant, desfăşurate într-o manieră confortabilă, sunt discuţii 

scurte şi libere sau structurate şi sistematice, concentrate în jurul unei probleme 

specifice. Ele oferă informaţii despre ce a reuşit cursantul să înveţe, care este natura 

intereselor manifestate de el, domeniul în care are nevoie de ajutor, ce lucruri consideră 

că-i sunt mai utile, ce ar dori să înveţe în continuare. Este important ca informaţiile 

desprinse de învăţător să fie confidenţiale şi cursantul să cunoască acest lucru. 

c) teste de cunoştinţe în care itemii să solicite: răspunsuri scurte, răspunsuri la 

alegere, răspunsuri în pereche, răspunsuri cu alegere multiplă, formularea de propoziţii, 

copieri, dictări, integrate în lecţia propriu-zisă ca moment căruia i se vor aloca 10-15 

minute; 

d) activităţi practice în care se utilizează informaţiile dobândite şi sunt exersate 

capacităţile de comunicare orală şi scrisă (confecţionarea unui mini-dicţionar, 

inscripţionarea unor tricouri cu sloganuri, realizarea unui calendar al clasei, realizarea 

unor „cărţi“ , confecţionarea unui produs după instrucţiuni,  afişe). 

e) proiectele tematice de învăţare individuală pe teme de interes comun sau de 

interes personal care presupun activizarea şi dezvoltarea achiziţiilor elevilor.  

Exemple : Mari descoperiri, Vieţuitoare pe cale de dispariţie, Legi scrise şi nescrise. 

Este indicat ca evaluarea acestora  să se realizeze pe baza unor criterii ce au fost în 

prealabil  negociate cu elevii. 

f) autoevaluarea permite cursanţilor să-şi aprecieze propriul progres, să devină 

conştienţi de procesul şi produsul învăţării şi să-şi asume responsabilităţi. 

Pentru autoevaluare se pot folosi: caiete de observaţii ale cursantului pe marginea 

muncii sale, jurnale, liste de verificare sau de inventariere, interviuri, chestionare etc. 

g) interevaluarea ca modalitate de raportare a cursanţilor la exigenţele partenerilor 

de învăţare 

h) portofoliul cursantului va furniza informaţii în privinţa evoluţiei sale pe parcursul 

traseului individual de instruire şi formare. Acesta, ca  parte integrantă a evaluării 

sumative, poate cuprinde: 

• fişe de muncă individuală; 

• proiecte de învăţare independentă sau de grup; 

• teste de autoevaluare şi interevaluare; 

• fişă individuală de citire; 

• grile de observaţii în activităţile individuale sau pe grupe; 
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• produse finite realizate; 

• fotografii ale proiectelor şi activităţilor; 

• înregistrări audio şi video. 

Evaluarea trebuie să fie permanentă, adecvată obiectivelor propuse, dar şi nevoilor 

specifice ale elevilor. 

Evaluarea finală se va face pe baza unor teste orale şi/sau scrise în perioada sesiunii 

de evaluare anunţată cursanţilor la începutul modulului. 

 
 

7. STANDARDE DE EVALUARE 
 

Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 

• Desprinderea raporturilor logice dintre secvenţele unui mesaj audiat.  

• Identificarea corectitudinii gramaticale a unui enunţ audiat.. 

Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 

• Adaptarea vorbirii în diferite situaţii de comunicare orală. 

• Relatarea pe scurt, în succesiune logică a unor fapte, întâmplări trăite, auzite sau 

citite. 

• Susţinerea unui dialog adaptat la interlocutor şi situaţia de comunicare. 

 

 

 

 

Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris 

• Identificarea în contexte date a părţilor de vorbire şi de propoziţie studiate. 

• Citirea corectă, cursivă şi expresivă a unor texte de aproximativ 300 de cuvinte. 

• Formularea   ideilor principale  ale unui text narativ. 

Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 

• Redactarea planului simplu de idei al unui text narativ. 

• Povestirea în scris, cu respectarea regulilor de ortografie şi punctuaţie învăţate, a 

unui fragment dintr-un text narativ. 

• Redactarea unui scurt text propriu, corect din punct de vedere lexical şi gramatica. 
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NOTĂ DE PREZENTARE 
 

Nevoia de mobilitate şi acces la informaţie din lumea contemporană împreună cu 

importanţa comunicării eficiente cu celălalt au făcut ca studiul a cel puţin unei limbi 

străine să devină un element indispensabil în echiparea fiecărui cetăţean pentru a face 

faţă cu succes provocărilor unei societăţi bazate pe cunoaştere.   

Studiul limbii străine contribuie într-o manieră specifică la formarea generală a 

fiecărei persoane, în special prin dezvoltarea competenţei de comunicare într-o limbă 
străină1  dar şi prin dezvoltarea abilităţilor cognitive în general, sensibilizarea cu privire la 

aspecte inter-culturale, lărgirea orizontului de cunoaştere, creşterea stimei de sine, 

sporirea motivaţiei pentru studiul continuu (lifelong learning).   

Programul „A doua şansă“ destinat tinerilor/adulţilor care doresc să îşi finalizeze 

studiile obligatorii, propune un curriculum modern, armonizat cu tendinţele actuale la nivel 

european în lumina celor de mai sus, prin introducerea programei de limba engleză încă 

din primul an de studiu, ceea ce reprezintă o noutate în sistemul de învăţământ 

românesc.   

O altă noutate adusă de programul „A doua şansă“ este structura modulară, care 

permite înscrierea cursanţilor la niveluri diferite, în funcţie de ultima clasă absolvită.  

Fiecare modul corespunde unui nivel de clasă din învăţământul obligatoriu ciclul primar, 

însă va fi parcurs accelerat, într-o perioadă de 17 săptămâni, cu 1 oră pe săptămână 

pentru modulele I şi II, respectiv 2 ore săptămânal pentru modulele III şi IV.  Din acest 

motiv, programa de faţă cuprinde o listă redusă de conţinuturi ale învăţării, dar şi sugestii 

metodologice pentru eficientizarea la maximum a timpului disponibil.   

Prin parcurgerea modulelor de iniţiere (I şi II), se asigură un prim contact al 

cursanţilor cu specificul limbii engleze.  Accentul cade pe achiziţia unor conţinuturi 

minimale, care să permită comunicarea orală la nivel elementar şi să constituie baza 

dezvoltării ulterioare a competenţei de comunicare în limba engleză.   

                                                 
1 „abilitatea de a exprima şi interpreta gânduri, sentimente, informaţii atât în formă orală cât şi scrisă într-o 
gamă largă de contexte familiare, de muncă şi sociale“ („Abilităţi de bază, antreprenoriat şi limbi 
străine,“ Directoratul General pentru educaţie şi cultură al Comisiei Europene) 
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În modulele III şi IV se consolidează capacităţile de receptare şi exprimare orală şi 

se formează cele de receptare şi exprimare scrisă.  Totodată se vor introduce tehnici de 

învăţare independentă, care să permită cursanţilor continuarea dezvoltării competenţelor 

obţinute şi după terminarea studiilor. 

La finele celor patru module propuse, cursanţii vor atinge un nivel comparabil cu 

nivelul A1 din Cadrul European Comun de Referinţă.   

În elaborarea acestei programe s-a ţinut cont de prevederile programei şcolare din 

cadrul curriculum-ului naţional pentru învăţământul obligatoriu şi recomandări din 

documentele europene privitoare la predarea/învăţarea limbilor străine (vezi bibliografia), 

adaptându-le la specificul programului „A doua şansă“.   

Recomandăm abordarea flexibilă a programei, având mereu în vedere nevoile şi 

interesele specifice ale cursanţilor, contextele locale diferite, etc.  De asemenea, 

recomandăm adaptarea continuă la stilurile diverse de învăţare şi nivelul de achiziţii 

anterioare ale cursanţilor.  Implicarea activă a cursanţilor în procesul învăţării (prin 

negocierea conţinuturilor abordate, a metodelor de lucru utilizate, selectarea textelor) le 

va creşte gradul de motivare şi măsura în care competenţele formate vor putea fi utilizate 

cu succes în contextul real.   

Nu trebuie neglijat că tinerii/adulţii care intră în programul „A doua şansă“ au deja 

o experienţă de viaţă pe care, cu sprijin din partea cadrului didactic, pot s-o valorifice cu 

succes pentru dobândirea competenţelor vizate.   
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OBIECTIVE CADRU 

 

 

Modulele I şi II (iniţiere) 

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral  
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală  

3. Dezvoltarea interesului pentru studiul limbii engleze ∗ 

 
 
 

Modulele III şi IV 

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral  
2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală  
3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris 
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 

5. Dezvoltarea interesului pentru studiul limbii engleze∗ 

                                                 
∗ Obiectivele notate cu asterisc nu vor fi evaluate la final de modul sau ciclu curricular. 
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LIMBA ENGLEZĂ 
MODULUL  I 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 
 La sfârşitul modulului I cursanţii vor 

fi capabili: 
Pe parcursul modulului I se recomandă 
următoarele activităţi: 

1.1. să  recunoască sunete specifice 
limbii engleze 

- exerciţii de identificare; 

1.2. să reacţioneze verbal/nonverbal la 
un mesaj audiat 

- exerciţii de răspuns la comenzi, 
formule simple de comunicare în 
societate; 

1.3. să desprindă sensul global al unui 
enunţ foarte simplu 

- răspunsuri la întrebări simple; 
- exerciţii de tip adevărat/ fals. 

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 
 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului I cursanţii vor 
fi capabili: 

Pe parcursul modulului I se recomandă 
următoarele activităţi: 

2.1. să articuleze sunete, izolat şi în 
cuvânt/grupuri de cuvinte 

- exerciţii de pronunţie; 

2.2. să reproducă enunţuri foarte simple/ 
părţi ale unui enunţ 

- exerciţii de repetare după model a 
unor sunete/cuvinte/enunţuri; 

2.3. să producă enunţuri foarte simple, 
adecvate unor situaţii de 
comunicare uzuală 

- activităţi în perechi (dialoguri simple); 
- simulări, jocuri de rol. 

3. Dezvoltarea interesului pentru studiul limbii engleze 
 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului I cursanţii vor fi 
capabili: 

Pe parcursul modulului I se recomandă 
următoarele activităţi: 

3.1. să manifeste interes pentru studiul 
limbii engleze 

- însemnări în jurnalul de învăţare; 
- discuţii în perechi/grup; 

 

 

CONŢINUTURI 

ORGANIZARE TEMATICĂ 
- Identificare personală 
- Familia 
- Casa şi mediul înconjurător 
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FUNCŢII COMUNICATIVE 

1. a saluta şi a răspunde la salut 
2. a se prezenta şi a prezenta pe cineva 
3. a mulţumi şi a răspunde la mulţumiri 
4. a se scuza şi a răspunde la scuze 
5. a descrie persoane apropiate 
6. a descrie obiecte din universul apropiat 
7. a localiza obiecte în spaţiul înconjurător 
 

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII 
I. Gramatică 

Alfabetul şi sunetele limbii engleze 
Substantivul 

numărul singular 
Articolul  

a/ an; the 
Pronumele  

personal în nominativ 
Adjectivul 

calificativ  
posesiv singular 
demonstrativ singular 

Numeralul 
cardinal (1-12) 

Verbul 
to be, to have, can  (prezent - afirmativ) 
imperativul 

Prepoziţii  
de loc (in, on, under)  

Adverbe 
de loc (here, there) 

Conjuncţii 
uzuale (and) 

II. Lexic 
75-100 unităţi lexicale (cuvinte, sintagme corespunzătoare realizării funcţiilor 
comunicative, în cadrul ariilor tematice specificate mai sus) 
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 STANDARDE DE EVALUARE 
MODULUL I 

 
 

 OBIECTIVE CADRU STANDARDE 
 

1. Dezvoltarea capacităţii de 
receptare a mesajului oral 
 

S.1  Recunoaşte sunete specifice limbii 
engleze şi cuvinte cunoscute dintr-un scurt 
mesaj audiat, după 1-2 repetări 
 
S.2  Desprinde sensul global al unui enunţ  
foarte simplu, demonstrând aceasta prin 
reacţii verbale/non-verbale adecvate, după 
1-2 repetări 
 

2. Dezvoltarea capacităţii de 
exprimare orală 
 
 

S.3  Reproduce destul de corect 
sunete/cuvinte/scurte enunţuri audiate 
 
S.4  Produce câteva mesaje foarte simple 
despre sine, cu sprijin 
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LIMBA ENGLEZĂ 
MODULUL  II 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 
 La sfârşitul modulului II cursanţii vor 

fi capabili: 
Pe parcursul modulului II se recomandă 
următoarele activităţi: 

1.1. să  recunoască sunetele specifice 
limbii engleze 

- exerciţii de identificare/discriminare; 

1.2. să distingă cuvinte şi sintagme în 
fluxul verbal 

- exerciţii de discriminare; 
- exerciţii de selectare a imaginilor 

corespunzătoare cuvintelor audiate 
1.3. să reacţioneze verbal/nonverbal la 

un mesaj audiat 
- exerciţii de răspuns la comenzi, 

formule simple de comunicare în 
societate; 

1.4. să desprindă sensul global al unui 
enunţ foarte simplu 

- răspunsuri la întrebări simple; 
- exerciţii de tip adevărat/ fals. 

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 
 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului II cursanţii vor 
fi capabili: 

Pe parcursul modulului II se recomandă 
următoarele activităţi: 

2.1. să articuleze sunete, izolat şi în 
cuvânt/grupuri de cuvinte, 
respectând accentul specific limbii 
engleze 

- exerciţii de pronunţie cu perechi 
minimale; 

2.2. să reproducă enunţuri simple/ părţi 
ale unui enunţ, folosind intonaţia 
adecvată 

- exerciţii de repetare după model a 
unor cuvinte, sintagme, propoziţii; 

2.3. să producă enunţuri simple, 
adecvate unor situaţii de 
comunicare uzuală 

- activităţi în perechi (dialoguri simple); 
- simulări, jocuri de rol. 

3. Dezvoltarea interesului pentru studiul limbii engleze 
 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului II cursanţii vor 
fi capabili: 

Pe parcursul modulului II se recomandă 
următoarele activităţi: 

3.1. să manifeste interes pentru studiul 
limbii engleze 

- însemnări în jurnalul de învăţare; 
- discuţii în perechi/grup; 
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CONŢINUTURI 

ORGANIZARE TEMATICĂ 
- Timpul şi vremea 
- Călătorii/Transport 
- Profesii 

FUNCŢII COMUNICATIVE 

1. a saluta şi a răspunde la salut 
2. a se prezenta şi a prezenta pe cineva 
3. a cere şi a da informaţii cu privire la oră/vremea de afară 
4. a solicita repetarea unor informaţii neînţelese 
5. a exprima posesiunea 
6. a descrie diverse mijloace de transport 
7. a solicita informaţii cu privire la profesia unei persoane 
8. a mulţumi şi a răspunde la mulţumiri 
9. a se scuza şi a răspunde la scuze 

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII 
I. Gramatică 

Alfabetul şi sunetele limbii engleze (reluare) 
Substantivul 

numărul singular/plural 
Articolul  

a/ an; the 
Pronumele  

personal în nominativ 
Adjectivul 

calificativ  
posesiv singular/plural 
demonstrativ singular/plural 

Numeralul 
cardinal (13-20) 

Verbul 
to be, to have, can  (prezent -  afirmativ/negativ) 
imperativul 

Prepoziţii  
de loc (in, on, near, under)  

Adverbe 
de loc (here, there) 

Conjuncţii 
uzuale (and) 

II. Lexic 
75-100 unităţi lexicale (cuvinte, sintagme corespunzătoare realizării funcţiilor 
comunicative, în cadrul ariilor tematice specificate mai sus) 
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STANDARDE DE EVALUARE 
MODULUL II 

 
 

 OBIECTIVE CADRU STANDARDE 
 

1. Dezvoltarea capacităţii de 
receptare a mesajului oral 
 

S.1  Recunoaşte sunetele specifice limbii 
engleze, cuvintele şi expresiile cunoscute 
dintr-un scurt mesaj audiat 
 
S.2  Desprinde sensul global al unui enunţ 
simplu, demonstrând aceasta prin reacţii 
verbale/non-verbale adecvate 
 

2. Dezvoltarea capacităţii de 
exprimare orală 
 
 

S.3  Reproduce destul de corect 
sunete/cuvinte/enunţuri, cu accent adecvat 
 
S.4  Produce câteva mesaje simple despre 
sine şi persoane familiare 
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LIMBA ENGLEZĂ 
MODULUL  III 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 
 La sfârşitul modulului III cursanţii vor 

fi capabili: 
Pe parcursul modulului III se recomandă 
următoarele activităţi: 

1.1. să identifice informaţiile necesare 
dintr-un text audiat 

- exerciţii de ascultare cu completarea 
informaţiei căutate în tabele sau grile; 

1.2. să reacţioneze verbal/nonverbal la 
un mesaj audiat 

- exerciţii de răspuns la comenzi, 
dialoguri simple; 

1.3. să desprindă sensul global al unui 
enunţ foarte simplu 

- răspunsuri la întrebări simple; 
- exerciţii cu alegere multiplă. 

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 
 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului III cursanţii vor 
fi capabili: 

Pe parcursul modulului III se recomandă 
următoarele activităţi: 

2.1. să articuleze sunete, izolat şi în 
cuvânt/ grupuri de cuvinte, 
respectând accentul specific limbii 
engleze 

- exerciţii de pronunţie; 

2.2. să reproducă enunţuri simple/ părţi 
ale unui enunţ 

- exerciţii de repetare după model a 
unor cuvinte, sintagme, propoziţii; 

2.3. să producă enunţuri simple, 
adecvate unor situaţii de 
comunicare uzuală 

- activităţi în perechi (dialoguri simple); 
- jocuri didactice. 

3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris 
 Obiective de referinţă Exemple de  activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului III cursanţii vor 
fi capabili: 

Pe parcursul modulului III se recomandă 
următoarele activităţi: 

3.1. să recunoască litere/ grupuri de 
litere în cuvinte şi cuvintele în spaţiul 
grafic 

- exerciţii de identificare: a unor litere/ 
grupuri de litere în cuvinte; a unor 
cuvinte; sintagme; enunţuri scrise; 

3.2. să citească un text scurt cu glas tare - exerciţii de citire, cu/ fără model; 
3.3. să desprindă sensul global al unui 

text simplu, citit în gând 
- exerciţii de tip adevărat/ fals; 
- potrivire imagine-text. 

4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 
 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului III cursanţii vor 
fi capabili: 

Pe parcursul modulului III se recomandă 
următoarele activităţi: 

4.1. să reproducă în scris litere, grupuri 
de litere, cuvinte, sintagme, enunţuri 

- exerciţii de copiere; 

4.2. să realizeze legătura între scriere şi 
pronunţie la nivelul cuvântului şi al 
grupului de cuvinte 

- exerciţii de scriere după dictare 
(cuvinte, propoziţii scurte). 
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4.3. să scrie cuvinte, sintagme, propoziţii 
 

- exerciţii de completare pe baza unui 
suport vizual; 

- exerciţii de completare a unor 
formulare, tabele, grile etc. 

5. Dezvoltarea interesului pentru studiul limbii engleze 
 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului III cursanţii vor 
fi capabili: 

Pe parcursul modulului III se recomandă 
următoarele activităţi: 

5.1. să manifeste interes pentru studiul 
limbii engleze 

- realizarea unui proiect care să 
ilustreze avantajele cunoaşterii unei 
limbi străine. 

 

 

CONŢINUTURI 
ORGANIZARE TEMATICĂ 

- Oraşul 
- Servicii 
- Cumpărături 
- Timp liber/hobby-uri 
 

FUNCŢII COMUNICATIVE 

1. a descrie obiecte/locuri din universul apropiat 
2. a cere şi a da informaţii (de ordin personal, despre mediul înconjurător) 
3. a propune şi a cere cuiva să facă ceva 
4. a cere voie 
5. a exprima capacitatea mintală şi fizică 
6. a descrie activităţi preferate pentru timpul liber 
7. a cere lucruri într-un magazin 
 

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII 
I. Gramatică 

Substantivul 
numărul singular/plural 

Pronumele  
personal în nominativ/acuzativ 

Adjectivul 
calificativ  
posesiv singular/plural 
demonstrativ singular/plural 

Numeralul 
cardinal (21-100) 

Verbul 
to be, to have, can, may, must  (prezent -  afirmativ/negativ/interogativ) 
structuri specifice:  there is / there are 
timpul prezent continuu (afirmativ) 
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Prepoziţii  
de loc (in, on, near, under, to)  

Adverbe 
de loc (here, there) 
de timp (now) 

Conjuncţii 
uzuale (and, but) 

II. Lexic 
150  unităţi lexicale (cuvinte, sintagme corespunzătoare realizării funcţiilor 
comunicative). 
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STANDARDE DE EVALUARE 
MODULUL III 

 
 

 OBIECTIVE CADRU STANDARDE 
 

1. Dezvoltarea capacităţii de 
receptare a mesajului oral 
 

S.1  Identifică informaţiile necesare  
dintr-un scurt text audiat, demonstrând 
aceasta prin completare de cuvinte şi 
sintagme în tabele/grile/propoziţii lacunare 
 
S.2  Desprinde sensul global al unui enunţ 
simplu, demonstrând aceasta prin 
răspunsuri simple 
 

2. Dezvoltarea capacităţii de 
exprimare orală 
 
 

 
S.3  Produce câteva mesaje simple în 
situaţii de comunicare uzuale, pe teme 
familiare 
 

3. Dezvoltarea capacităţii de 
receptare a mesajului scris 
 

S.4  Citeşte suficient de cursiv un text scurt 
cu glas tare 
 
S.5  Desprinde sensul global al unui text 
simplu, citit cu voce tare 
 

4. Dezvoltarea capacităţii de 
exprimare scrisă 
 
 

S.6  Reproduce în scris 
litere/cuvinte/sintagme/enunţuri 
 
S.7  Scrie cuvinte şi propoziţii simple după 
dictare 
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LIMBA ENGLEZĂ 
MODULUL  IV  

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 

 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 
 La sfârşitul modulului IV cursanţii vor 

fi capabili: 
Pe parcursul modulului IV se recomandă 
următoarele activităţi: 

1.1. să identifice mărci orale ale 
categoriilor gramaticale 
fundamentale 

- exerciţii de discriminare auditivă a 
mărcilor orale pentru număr, 
persoană; 

1.2. să desprindă sensul global al unui 
scurt mesaj audiat (mini-dialog, 
descrieri de persoane/ obiecte/ 
acţiuni) 

- exerciţii de confirmare a înţelegerii 
globale a unui text audiat, prin 
îndeplinirea unei sarcini simple (de ex. 
bifează, încercuieşte, mimează, 
desenează etc.); 

1.3. să reacţioneze adecvat la diferite 
tipuri de mesaje 

- exerciţii de răspuns la comenzi, 
întrebări, formule de comunicare în 
societate. 

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 
 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului IV cursanţii vor 
fi capabili: 

Pe parcursul modulului IV se recomandă 
următoarele activităţi: 

2.1. să reproducă scurte mesaje/ părţi 
ale unui mesaj 

- exerciţii de repetare după model; 
- exerciţii de corectare a pronunţiei. 

2.2. să integreze cuvinte noi în enunţuri 
proprii 

- alcătuire de enunţuri cu elementele de 
vocabular şi structurile noi; 

- joc-concurs pentru alcătuirea de 
propoziţii coerente conţinând mai 
multe cuvinte noi. 

2.3. să formuleze întrebări simple şi 
răspunsuri scurte în situaţii de 
interacţiune, în contexte familiare 
sau de necesitate imediată 

- dialoguri; 
- jocuri de rol; 
- activităţi de simulare. 

2.4. să vorbească despre sine/ despre 
persoane/ despre activităţi din 
universul imediat 

- descrieri simple, cu suport vizual sau 
verbal (întrebări, cuvinte de sprijin). 

3. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris 
 Obiective de referinţă Exemple de  activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului IV cursanţii vor 
fi capabili: 

Pe parcursul modulului IV se recomandă 
următoarele activităţi: 

3.1. să identifice semnificaţia unor 
cuvinte / propoziţii simple, în texte 
autentice comune (etichete, anunţuri, 
afişe) 

- exerciţii de tip adevărat/ fals; 
- exerciţii de alegere (din soluţii 

multiple); 
- potrivire imagine – text; 

3.2. să desprindă informaţii particulare 
dintr-un text citit în gând  

- exerciţii de confirmare a receptării, 
prin răspunsuri la întrebări de control; 
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3.3. să citească un scurt  text cunoscut, 
cu intonaţie adecvată semnificaţiei 
textului 

- exerciţii de citire (pe roluri, în grup, 
individual, în gând, cu voce tare). 

4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 
 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului IV cursanţii vor 
fi capabili: 

Pe parcursul modulului IV se recomandă 
următoarele activităţi: 

4.1. să reproducă în scris cuvinte, 
sintagme, enunţuri 

- exerciţii de copiere; 
- completare de text lacunar; 

4.2. să producă în scris scurte enunţuri/ 
mesaje, pe baza unui suport verbal/ 
imagine 

- exerciţii de completare: grile de 
informaţii, formulare, tabele, etc.); 

- exerciţii de redactare (scurte 
descrieri). 

5. Dezvoltarea interesului pentru studiul limbii engleze 
 Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

 La sfârşitul modulului IV cursanţii vor 
fi capabili: 

Pe parcursul modulului IV se recomandă 
următoarele activităţi: 

5.1. să demonstreze interes pentru 
studiul limbii engleze 

- prezentarea orală a unor piese de 
portofoliu relevante (fişe de 
autoevaluare, texte preferate etc.). 

 

CONŢINUTURI 

ORGANIZARE TEMATICĂ 
- Programul zilnic 
- Locul de muncă (angajare, interviu, sarcini specifice) 
- Timpul (momentele zilei, lunile anului, anotimpuri) 
- Tradiţii/Sărbători 

FUNCŢII COMUNICATIVE 
1. a iniţia şi a încheia un schimb verbal 
2. a identifica elemente din universul familiar/care ţin de locul de muncă 
3. a cere informaţii şi a oferi date personale la telefon 
4. a cere şi a da informaţii (de ordin personal, despre mediul înconjurător) 
5. a exprima ceea ce îţi place sau ceea ce nu îţi place 
6. a localiza persoane, obiecte, acţiuni 
7. a se scuza şi a răspunde la scuze 
8. a propune şi a cere cuiva să facă ceva 
9. a relata activităţi: la prezent (reluare şi îmbogăţire) 

10. a exprima planuri de viitor 
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ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII 
I. Gramatică 

Substantivul 
numărul singular/plural (câteva plurale neregulate) 

Pronumele  
personal în nominativ/acuzativ 
posesiv 

Adjectivul 
calificativ, gradul comparativ de superioritate 
posesiv singular/plural 
demonstrativ singular/plural 

Numeralul 
ordinal (1st – 31st) 

Verbul 
timpul prezent continuu (afirmativ/negativ/interogativ) 
timpul prezent simplu (afirmativ/negativ/interogativ) 
timpul viitor (cu will) 

Prepoziţii  
de loc (between, over, across, above, at, in, on) 

Adverbe 
de timp (tomorrow, then) 

II. Lexic 
200  unităţi lexicale (cuvinte, sintagme corespunzătoare realizării actelor de 
vorbire)
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SUGESTII METODOLOGICE 

 

Cursanţii tineri/adulţi din programul „A doua şansă“ vor avea nevoie de mult sprijin 

şi de un climat deschis, de cooperare, în care să îşi poată asuma riscuri (de a face 

greşeli de pronunţie, de a înţelege greşit, de a nu înţelege deloc - inevitabile în învăţarea 

unei limbi străine).  De aceea recomandăm organizarea activităţilor în grupe mici de 

lucru, utilizarea metodelor de învăţare prin cooperare şi stabilirea unor reguli comune de 

abordare a greşelilor şi de funcţionare a grupului. 

Deoarece este posibil ca în fiecare modul grupul să fie compus din cursanţi cu 

niveluri diferite de competenţă, recomandăm folosirea metodelor de predare diferenţiată, 

pentru a asigura şansa fiecărui cursant de a progresa pe parcursul modulului (întrebări 

direcţionate diferenţiat în funcţie de gradul de dificultate, formarea de echipe de lucru 

compuse din persoane cu abilităţi similare/diferite – în funcţie de scopul activităţii, sprijin 

prin rotaţie, fişe de lucru individuale etc.) 

Sugerăm structurarea scenariului didactic pe modelul constructivist, cu trei etape 

distincte: 

1. orientare (introducerea temei, actualizarea cunoştinţelor anterioare, analiza 

nevoilor, formularea de întrebări); 

2. achiziţii (prezentarea noului text, extragerea de semnificaţii/reguli, rezolvarea 

de sarcini de lucru, exersarea competenţelor); 

3. reflecţie (extindere, conexiuni, aplicaţii în situaţii reale) şi evaluare.   

Acest model permite valorificarea cunoştinţelor şi experienţelor anterioare ale 

cursanţilor, centrarea pe nevoile acestora şi implicarea lor activă în  procesul de învăţare 

prin descoperire.  Rolul profesorului va fi mai degrabă de facilitare şi dirijare a procesului 

de învăţare decât acela de transmitere de cunoştinţe. 

Recomandăm ca textele propuse să fie cât mai diverse şi, pe cât posibil,  autentice 

(adică nu rescrise în scop didactic), ex.:  programe TV, orare de trenuri, buletine de ştiri, 

dialoguri între persoane, versuri ale unor cântece preferate de cursanţi etc.)  

Complexitatea textului nu este atât de relevantă cât natura sarcinilor de lucru.  Acestea 

vor trebui să fie simple la început, urmând ca gradul de complexitate să crească treptat.  
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Ele vor urmări mai ales latura comunicativ-funcţională (rezolvarea cu succes a unei 

sarcini într-un context dat) şi mai puţin acurateţea gramaticală). 

Pentru accelerarea ritmului de învăţare, explicaţiile cu privire la diverse aspecte 

ale limbii sau instrucţiunile de rezolvare a sarcinilor se pot da la început în limba maternă, 

urmând ca pe măsură ce nivelul cursanţilor creşte, limba străină să fie folosită din ce în 

ce mai mult.  

 

Recomandări specifice - Modulele I şi II 

Modulele de iniţiere se axează pe comunicarea orală.  Receptarea orală a unor 

texte autentice prezintă dificultăţi specifice, pe care cursanţii trebuie să le înţeleagă 

pentru a le putea depăşi.  Acestea derivă din însuşi caracterul imaterial al fluxului verbal, 

care nu permite întotdeauna reveniri asupra textului audiat.  De aceea, dezvoltarea 

abilităţilor de discriminare auditivă, memorizare şi ascultare activă va beneficia de atenţie 

specială în cadrul acestor module de iniţiere. 

Pregătirea receptării, selectarea adecvată a sarcinilor de lucru în timp ce se  

ascultă textul şi după aceea sunt aspecte importante care vor da cursanţilor o direcţie 

clară şi sentimentul reuşitei.  Sugerăm organizarea activităţilor de receptare după 

modelul următor:   

• Înainte de receptarea textului:  activităţi care să creeze un context motivant, să 

actualizeze achiziţii deja dobândite, să ofere elementele necesare pentru 

realizarea sarcinilor următoare, ex:: 

- mici conversaţii în grup pe baza unei imagini/glume, 

- crearea unor liste de cuvinte/idei legate de tema propusă, 

- formulare de întrebări, 

- exerciţii de predicţie, etc. 

• În timpul receptării:  activităţi succesive, cu grad de complexitate progresiv, 

care presupun ascultarea textului de câte ori este nevoie.  Sarcinile trebuie 

formulate foarte clar pentru fiecare activitate, astfel încât cursanţii să ştie exact 

care este rezultatul aşteptat. 

Exemple de activităţi pentru această etapă: 

- exerciţii de discriminare fonetică; 

- de identificare: a unor cuvinte/sintagme/enunţuri; 
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- de răspuns la comenzi, întrebări, formule de comunicare în societate; 

- de confirmare a receptării, prin răspunsuri la întrebări de control; 

- răspunsuri la întrebări de tipul „adevărat“/„fals“ etc. 

• După receptarea textului – activităţi de reflectare asupra conţinutului textului 

sau asupra achiziţiilor lingvistice (sunete noi, vocabular, structuri, formule 

conversaţionale, competenţe etc.) 
Exemple de activităţi de învăţare: 

- exersarea noilor sunete învăţate; 

- integrarea noilor cuvinte în enunţuri proprii; 

- conversaţii, discuţii pe tema ideilor din text; 

- exerciţii de formulare a unor întrebări de control sau întrebări suplimentare cu 

privire la textul receptat. 

Textele utilizate vor fi variate şi se vor alege în funcţie de contextul local şi 

interesele cursanţilor.  În şcolile cu acces la internet există posibilitatea de a găsi o mare 

diversitate de texte, cu diferite grade de dificultate (emisiuni radio, dialoguri, cântece, 

fragmente din discursuri etc.).  În lipsa acestora, se pot folosi înregistrări de pe casete 

audio sau/şi video care însoţesc manuale de predare a limbii engleze pentru adulţi.   
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EVALUARE 

Evaluarea curentă în cadrul lecţiilor de limbi străine trebuie văzută ca o parte 

integrantă a predării şi învăţării.  Monitorizarea continuă a progresului poate constitui 

pentru cursanţii programului „A doua şansă“ un sprijin pentru dezvoltarea încrederii în 

sine şi a motivării de a merge mai departe spre atingerea potenţialului propriu.  Pentru a 

asigura efectul benefic al evaluării, recomandăm ca observaţiile, comentariile, discuţiile 

pe baza performanţei cursanţilor să aibă mereu caracter pozitiv (focalizat pe identificarea 

reuşitelor) şi constructiv.  Cursanţii vor fi implicaţi activ în procesul de evaluare continuă, 

prin completarea de fişe de autoevaluare, discutarea rezultatelor, stabilirea cursului de 

acţiune pentru îmbunătăţirea rezultatelor personale. 

Sugerăm utilizarea următoarelor modalităţi de evaluare continuă: 

• Liste de evaluare completate de cursanţi şi (eventual) profesor. 

Se bifează afirmaţii de tipul „can do“, formulate pornind de la obiectivele de 

referinţă, în funcţie de conţinutul lecţiei predate, ex.: „pot să disting cuvintele 

cunoscute din textul ascultat“, „pot să identific numele unei persoane care se 

prezintă“; 

• Testări periodice (recomandăm exerciţii de tipul potriviţi, 

încercuiţi/subliniaţi/bifaţi, completaţi spaţiile goale, adevărat/fals, corectaţi 

greşeala, alegeţi varianta potrivită etc.), care pot fi evaluate de profesor sau 

cursanţi; 

• Jurnalul de învăţare, completat la intervale regulate (după fiecare lecţie/capitol, 

săptămânal), în care cursanţii reflectează asupra învăţării şi progresului 

propriu; 

• Portofoliul elevului, care poate conţine lucrări reprezentative ale fiecărui 

cursant (textele preferate, fişe de lucru rezolvate), fişele de autoevaluare şi 

testările periodice etc.   

 

 

 

 



 
 
 

 22

Pentru evaluarea sumativă, la final de modul, se pot folosi teste (de tipul celor 

descrise mai sus), interviuri, jocuri de rol, prezentări de proiecte etc.  Sugerăm ca testele 

de evaluare finală să cuprindă sarcini de lucru relevante (să poată demonstra atingerea 

standardelor de evaluare, să fie în sfera de interes a cursanţilor), cu grade diferite de 

dificultate şi asemănătoare cu activităţile de învăţare organizate pe parcursul modulului.   
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STANDARDE DE EVALUARE 
La finele modulului IV, absolvenţii Programului „A doua şansă“ 

vor atinge nivelul A1: 
 
 
 

 OBIECTIVE CADRU STANDARDE 
 

1. Dezvoltarea capacităţii de 
receptare a mesajului oral 
 

S.1  Identifică, în mesaje scurte audiate, 
semnificaţia unor cuvinte şi propoziţii 
simple referitoare la universul imediat 

 
S.2  Desprinde sensul global al unui scurt 

mesaj audiat referitor la sine, la familie, 
împrejurări concrete, când se vorbeşte 
rar şi cu claritate 

 
2. Dezvoltarea capacităţii de 

exprimare orală 
 
 

S.3  Utilizează expresii şi fraze simple 
pentru a vorbi despre sine, persoane şi 
activităţi din universul apropiat 

 
S.4  Iniţiază şi menţine un dialog scurt pe 

teme familiare, formulând întrebări şi 
răspunsuri 

 
3. Dezvoltarea capacităţii de 

receptare a mesajului scris 
 
 

S.5  Identifică semnificaţia unor cuvinte şi 
propoziţii simple, în texte autentice 
comune (etichete, anunţuri, afişe) 

 
S.6  Desprinde sensul global al unui scurt 

text citit în gând 
4. Dezvoltarea capacităţii de 

exprimare scrisă 
S.7  Completează corect formulare cu 

detalii personale 
 
S.8  Redactează un enunţ /scurt mesaj, pe 

baza unui suport verbal, a unei 
imagini, sau ca răspuns la un alt text 
(e.g. scrisoare, mesaj de felicitare.) 
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1. NOTĂ DE PREZENTARE 
 
 Programa de Cunoaştere a mediului elaborată pentru programul „A doua şansă” ţine 
seama de caracteristicile grupului ţintă. 
  S-a pornit de la premisa că cursanţii deţin o serie de cunoştinţe şi reprezentări 
empirice sau semi-ştiinţifice despre mediul în care trăiesc, precum şi abilităţi în utilizarea 
unor instrumente de experimentare pe care aceştia le-au acumulat prin observări 
spontane, nesistematizate, experienţe subiective şi acţiuni proprii generate de nevoi şi 
interese situaţionale personale. Prin urmare, predarea-învăţarea disciplinei Cunoaşterea 
mediului vizează esenţializarea, aplicarea, aprofundarea, conexarea şi conferirea 
caracteristicilor de durabilitate, mobilitate şi orientare ştiinţifică a informaţiilor deja 
existente. Se urmăreşte ca  prin dirijarea de către cadrul didactic a activităţii cursantului 
(observarea, investigarea, experimentarea, explorarea, exersarea, comunicarea, 
activitatea practică), acesta să devină capabil să-şi explice funcţionarea unor legi 
universale, obiective, fără un grad ridicat de teoretizare, legi la care să se raporteze 
pentru a transforma natura în beneficiul său, fără a periclita echilibrul acesteia.  
 La nivelul personalităţii subiectului instruit se urmăreşte: ca din spectator pasiv la 
transformările obiective din mediul în care trăieşte, să devină un individ care să formuleze 
ipoteze, capabil să-şi explice „de ce?”, „cum?”, „în ce măsură?” şi „cu ce consecinţe?” se 
produc schimbările mediului şi să desprindă concluzii; din receptor întâmplător al 
informaţiilor spontane şi aleatorii, să devină o persoană capabilă să caute informaţia în 
surse a căror existenţă o conştientizează, să o utilizeze şi să o aplice în rezolvarea 
problemelor proprii sau colective, să declanşeze sau să reproducă situaţii care să-i 
permită explorarea şi investigarea; din „victimă” a fenomenelor pe care nu le înţelege, să 
devină persoană capabilă să-şi explice cauzele şi consecinţele acestora şi să aibă 
atitudini şi conduită corespunzătoare normelor morale. 
  
 Programa propune un studiu integrat al mediului înconjurător (ştiinţe, tehnologie, 
ecologie) cu conţinuturi din curriculum-ul nucleu corespunzătoare celor din învăţământul 
primar de masă, dar  concentrate, sistematizate şi organizate diferit, astfel încât să 
permită abordarea lor pe un modul, pe parcursul a 17 ore de curs. 
 
 Noutatea acestei programe constă în: 

• preluarea, prelucrarea şi sistematizarea conţinuturilor esenţiale recomandate de 
curriculum-ul naţional la clasele I-IV; 

• introducerea unor recomandări pentru adaptarea conţinuturilor la specificul 
comunităţii locale din care provin cursanţii; 

• prezentarea unor sugestii metodologice; 

• prezentarea unor experimente asociate care să asigure învăţarea activă; 

• elaborarea standardelor de evaluare a cursanţilor la final de modul. 
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 Programa de faţă debutează cu formularea obiectivelor cadru care vizează formarea 
de capacităţi corespunzătoare ciclului primar: „comunicare, studiu individual, înţelegerea 
şi valorificarea informaţiilor tehnice, relaţionarea în mediul social şi natural” şi atitudini: 
„grija faţă de mediul natural, interesul pentru aprecierea şi argumentarea logică, 
curiozitatea şi preocuparea faţă de fenomenele din mediu, independenţa gândirii” 
(Curriculum Naţional – Ştiinţe, clasa a III-a) şi sunt coerente cu cele pentru ciclul 
gimnazial al programului „A doua şansă”. 
 Fiecare obiectiv cadru capătă un grad mai mare de specificitate prin defalcarea pe 
obiective de referinţă. Pentru fiecare dintre acestea s-au propus activităţi de învăţare, 
astfel încât pentru fiecare obiectiv de referinţă să existe exemple care să acopere toate 
conţinuturile propuse.  
 Activităţile de învăţare sugerate, precum şi indicaţiile metodologice  sunt orientative şi 
urmăresc să sprijine cadrul didactic în elaborarea unor strategii de predare-învăţare-
evaluare corespunzătoare particularităţilor vârstelor grupului ţintă.  
 Obiectivelor de referinţă li se asociază conţinuturi care vor fi abordate în activităţi de 
învăţare pentru care programa oferă sugestii. Se poate observa că unităţile de conţinut 
sunt grupate pe unităţi de învăţare, fiecărei unităţi de conţinut (temă) fiindu-i conceput 
pentru parcurgere o oră de curs. Aceasta nu împiedică educatorul să schimbe ordinea de 
abordare a conţinuturilor, să aprofundeze sau să extindă pe acelea care corespund 
intereselor cursanţilor sau comunităţii din care aceştia fac parte, să le conexeze cu 
conţinuturile altor discipline pentru abordări transdisciplinare. Acestea sunt notate cu * şi 
scriere înclinată.  
 Programa oferă posibilitatea de flexibilizare, în funcţie de particularităţile fiecărui 
colectiv de cursanţi, de interesele acestora, de resursele materiale ale şcolii şi 
particularităţile mediului local. 
 Pentru fiecare modul sunt prezentate standarde de evaluare, în termeni de 
capacităţi, care orientează activitatea de predare-învăţare-evaluare şi autoevaluare. În 
funcţie de rezultatele obţinute va fi certificată  absolvirea/neabsolvirea respectivului modul 
de către fiecare cursant. 
 
Structura programei de faţă este următoarea: 
 - notă de prezentare; 
 - obiective cadru; 
 - obiective de referinţă şi exemple de activităţi de învăţare; 
 - sugestii privind conţinuturile relevante; 
 - sugestii metodologice; 
 - evaluare; 
 - standarde de evaluare; 
 - bibliografie; 
 - anexe. 
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2. OBIECTIVE CADRU 

 
 
 
 
 
 
 

1. Dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de observare, explorare, investigare a 
realităţii  prin folosirea unor instrumente şi practici ştiinţifice. 

2. Formarea capacităţii de a utiliza terminologia specifică prin descrierea şi 
explicarea fenomenelor/legilor obiective, relaţiilor şi interrelaţiilor  din mediul 
natural. 

3. Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător, prin stimularea 
interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat şi a propriei sănătăţi. 
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3. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
 
1. Dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de observare, explorare, investigare a 
realităţii  prin folosirea unor instrumente şi practici ştiinţifice 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

1.1. Să descrie caracteristici 
observabile ale mediului 
înconjurător. 

• exerciţii de recunoaştere în imagini sau în realitate 
a unor fenomene şi corpuri, medii de viaţă, a 
caracteristicilor acestora, şi a formelor de 
manifestare în mediul înconjurător (exemple: 
anotimpuri, caracteristicile lor,  stările de agregare 
ale apei, medii de viaţă, forme de relief, floră şi 
faună, relaţii de hrănire etc.); 

• exerciţii de redare prin diferite mijloace (verbal, 
scris, practic, sub formă de enumerare, descriere, 
povestire, rapoarte, fişe, tabele, grile, scheme, 
desene, colaje, modele etc.) a informaţiilor 
desprinse prin observaţie  în situaţii reale sau 
simulate; 

• exerciţii de selectare, dintr-o listă de termeni dată, a 
„cuvintelor cheie” care corespund descrierii şi 
explicării unor fenomene produse, relaţii între 
etapele unui experiment realizat, concluzii 
desprinse etc.; 

• exerciţii de recunoaştere şi denumire, folosind 
limbajul propriu, a fenomenelor din natură, 
reproduse în condiţii de laborator (exemplu: 
propagarea luminii, formarea zilelor/nopţilor şi 
anotimpurilor, circuitul apei în natură) şi/sau 
constatate în realitate; 

• formularea orală sau în scris a răspunsurilor la 
întrebări  ale cadrului didactic sau ale colegilor, 
întrebări care solicită descrierea unor aspecte 
observabile din natură; 

• exerciţii de enunţare în manieră proprie a 
ipotezelor, a modificărilor produse, a demersurilor 
întreprinse, a concluziilor şi a rezultatelor obţinute 
în urma  experimentelor efectuate  individual sau 
pe grupe (pentru conţinuturi precum: proprietăţile, 
stările de agregare şi circuitul apei în natură, 
adaptări ale vieţuitoarelor la condiţiile de mediu, 
rolul oxigenului în respiraţie etc.). 

1.2. Să realizeze experimente 
simple pe baza unor ipoteze 
date. 

• exerciţii de identificare a necesarului de materiale şi 
a condiţiilor ce trebuie respectate pentru a efectua 
un experiment propus sau ales; 

• identificarea ipotezelor, a demersului experimental 
şi a concluziilor, ca etape ale unui experiment; 

• efectuarea unor operaţii succesive – etape ale unui 
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experiment, prezentate printr-un instructaj verbal 
sau scris, imagini, scheme etc. pentru a constata 
producerea unui fenomen; 

• simularea, folosind trusa de laborator şi/sau 
substitute ale elementelor din natură, fenomene din 
natură (exemplu: propagarea luminii, mişcările de 
rotaţie şi revoluţie a Pământului şi formarea 
zilelor/nopţilor şi a anotimpurilor,  circuitul apei în 
natură, temperatura şi mişcarea aerului etc.) în 
activităţi individuale sau pe grupe; 

• notarea, reprezentarea grafică, completarea unui 
tabel cu observaţii parţiale, pe etapele unui 
experiment propus sau ales din mai multe propuse, 
precum şi a rezultatelor şi concluziilor desprinse; 

• realizarea individuală sau în cooperare a unor 
experimente care îşi propun reproducerea unor 
fenomene cunoscute în condiţii de laborator 
(exemplu: confecţionarea unei sere). 

1.3. Să interpreteze 
succesiunea unor fenomene 
şi procese din natură. 

• formularea orală/ în scris a unor enunţuri logice de 
tipul „dacă … atunci” prin care să redea relaţiile 
dintre fenomene şi procese din natură;  

• completarea unor scheme, enunţuri eliptice care 
descriu, exprimă relaţii şi interrelaţii între fenomene, 
transformări etc. (exemplu: relaţiile dintre 
anotimpuri şi activităţile oamenilor/viaţa animalelor, 
surse, forme, consecinţe şi moduri de prevenire a 
poluării); 

• ordonarea etapelor prin care se manifestă 
fenomenele în succesiune logică, având la 
dispoziţie desene, scheme, imagini, puzzle-uri, 
fragmente de text etc.). 

1.4. Să aplice procedee de 
natură ştiinţifică în activitatea 
proprie. 

• dezbaterea modalităţilor de protejare a resurselor 
naturale; 

• confecţionarea unor dispozitive miniaturale (de 
exemplu: care să producă energie folosind ca sursă 
forţa apei sau mişcarea aerului, a unei sere); 

• activităţi de organizare  ergonomică a spaţiului în 
care îşi defăşoară activitatea (dispunerea 
mobilierului în funcţie de sursele de lumină şi 
căldură, iluminare corespunzătoare şi aerisirea sălii 
de clasă, cultivarea  şi îngrijirea  plantelor 
ornamentale, a unor zarzavaturi, legume etc. ). 
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2. Formarea capacităţii de a utiliza terminologia specifică prin descrierea şi 
explicarea fenomenelor/legilor obiective, relaţiilor şi interrelaţiilor  din mediul 
natural. 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

2.1. Să descrie relaţii între 
sisteme din mediul 
înconjurător. 

• redarea prin desen a  elementelor şi fenomenelor 
din natură, precum şi a relaţiilor dintre acestea 
(exemplu: Sistemul Solar – poziţia Pământului faţă 
de Soare, sursa de  lumină  şi  ca efect producerea 
zilelor etc.) 

• punerea în corespondenţă a unor enunţuri 
formulate în limbaj specific disciplinei prin care  
sunt redate cauze ale producerii unor fenomene şi 
efectele  acestora, relaţii între fenomene; 

• ordonarea în  succesiune logică a unor enunţuri în 
care este utilizată terminologia sau imagini care 
prezintă relaţiile dintre sisteme; 

• selectarea, dintr-o listă dată de termeni specifici a 
celor „cheie” care corespund descrierii şi explicării 
unor fenomene produse, relaţiilor între etapele unui 
experiment realizat etc.; 

• simularea unor fenomene observate şi explicarea 
orală sau în scris, folosind limbajul specific al 
disciplinei a proceselor şi a rezultatelor; 

• completarea unor fişe de observaţii, grile, tabele de 
date etc.  în timpul realizării de experimente şi 
interpretarea  prin grafice sau verbal a acestora; 

• comentarea unor informaţii despre fenomenele 
studiate prin transpunerea limbajului specific 
disciplinei în limbaj comun, sau invers. 

2.2. Să comunice prin 
maniere diverse observaţii şi 
concluzii privind relaţiile dintre 
părţile componente ale unui 
sistem şi/sau sistemele 
studiate. 

• descrierea verbală/în scris a modificărilor observate 
în situaţia efectuării experimentelor; 

• comunicarea verbală în situaţia unor studii de caz, a 
asaltului de idei, a interpretării de roluri, de 
efectuare de vizite şi excursii tematice sau pe baza 
unor suporturi intuitive (desene, planşe, colaje, 
schiţe) a propriilor observaţii şi concluzii (de 
exemplu pentru conţinuturile: surse de poluare, 
consecinţe ale poluării, mijloace de protecţie a 
mediului); 

 
• realizarea unor proiecte de învăţare pe teme date 

sau alese (de exemplu: efectul factorilor de mediu 
asupra vieţuitoarelor, adaptări ale vieţuitoarelor la 
factorii de mediu, poluarea); 

• susţinerea unor referate întocmite pe baza 
consultării unor surse de specialitate; 
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• întocmirea şi prezentarea unor colecţii personale 
sau colective de articole din ziare şi reviste în care 
sunt prezentate aspecte legate de mediul 
înconjurător (schimbări ale caracteristicilor 
anotimpurilor, poluare, hazarde naturale); 

 
3. Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător, prin stimularea 
interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat şi a propriei sănătăţi. 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

3.1. Să  conştientizeze efecte 
ale mediului înconjurător 
asupra propriului organism. 

• identificarea unor factori de risc: expunerea la 
variaţii de temperatură, soare, aglomerări urbane, 
zgomote, atmosferă poluată; 

• descrierea unor posibile metode de protejare a 
mediului la factorii de risc identificaţi, cu 
particularizări la comunitatea locală; 

• rezolvarea pe cale deductivă a unor situaţii 
problemă, ipotetic formulate (exemplu: ce s-ar 
putea face, dacă toate apele râurilor ar fi poluate?”) 

• Jocuri de rol/simulări ale unor situaţii de criză  în 
care trebuie să intervină (exemplu: să acorde 
primul ajutor în caz de arsuri, asfixiere, gripă, boli 
contagioase); 

• *activităţi practice susţinute în folosul comunităţii, 
orientate după specificul acesteia. 

 



 
 
 

 9

 
 

4. SUGESTII PRIVIND CONŢINUTURILE RELEVANTE 
 
1. Factorii de mediu 
A. Lumina şi căldura 
a) Lumina şi căldura Soarelui. 
b) Mişcarea de rotaţie şi de revoluţie a Pământului. Formarea zilelor şi a nopţilor, 
formarea anotimpurilor. 
c) Modificări şi adaptări ale lumii vii determinate de alternanţa zi-noapte şi de 
succesiunea anotimpurilor. Activităţi ale oamenilor specifice fiecărui anotimp 
*particularizate la comunitatea locală. 
B. Aerul  
Proprietăţile aerului. Temperatura şi mişcările aerului. Oxigenul şi respiraţia vieţuitoarelor.  
Energia vântului. Surse şi consecinţe ale poluării aerului. Măsuri de prevenire a poluării.   
C. Apa  
Proprietăţile apei. Stările de agregare ale apei. 
Circuitul apei în natură. Fenomene ale naturii: ploaia, ninsoarea, ceaţa, formarea 
curcubeului. 
Apa - mediu de viaţă. Flora şi fauna acvatică – relaţii de hrănire, particularizare la zona 
geografică a comunităţii locale. 
Apa – sursă de energie. Surse şi consecinţe ale poluării apei. Măsuri de prevenire, 
*particularizare la comunitatea locală. 
 
2. Bogăţii ale solului şi subsolului 
a) Soluri, roci, minerale, combustibili, lemnul, hrana. Protejarea acestor resurse. *Studiu 
de caz – particularizare la comunitatea locală. 
b) Pădurea – mediu de viaţă şi varietatea resurselor acesteia. *Studiu de caz – Pădurea 
din zona geografică a comunităţii locale. Grădina – mediu de viaţă şi resurse ale 
acesteia. *Particularizare la comunitatea locală. 
c) Flora, fauna şi activităţile oamenilor din zonele de câmpie şi luncă. *Studiu de caz – 
particularizare la comunitatea locală. 
d) Flora, fauna şi activităţile oamenilor din zonele de deal şi munte. *Studiu de caz – 
particularizare la comunitatea locală. 
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5. SUGESTII METODOLOGICE 
 
 Prezentul curriculum urmăreşte ca în baza obiectivelor propuse să ofere cursanţilor 
care frecventează modulul „Lumea în care trăim” un volum redus de  informaţii ştiinţifice, 
dar cu caracter operaţional. Valorificând informaţia şi experienţa acumulată şi 
completând-o cu cea propusă de programă, cursanţii vor dobândi o serie de competenţe 
specifice, utile într-o abordare ulterioară, diferenţiată după domeniile ştiinţifice de interes 
personal sau necesare pentru continuarea studiilor. De asemenea ei îşi vor structura un 
set de valori şi atitudini faţă de mediul înconjurător şi faţă de propria persoană. 
 Curriculum-ul disciplinei „Cunoaşterea mediului” creează condiţii pentru ca respec-tivii 
cursanţi să-şi formeze competenţe generale în ritm propriu, prin efort propriu, în 
contexte adaptate comunităţii locale. Prin urmare, strategia didactică trebuie axată pe: 

• accentuarea caracterului formativ al metodelor de instruire (acestea sunt utilizate în 
activitatea de predare-învăţare, în scopul dezvoltării capacităţilor de a opera cu 
informaţiile asimilate, de a aplica şi evalua cunoştinţele dobândite, de a verifica 
ipoteze şi de a căuta soluţii adecvate de rezolvare a problemelor propuse); 

• aplicarea metodelor centrate pe stimularea structurilor cognitive şi operatorii ale 
cursanţilor (în scopul transformării cursantului în subiect al propriei instruiri şi 
educaţii);  

• o îmbinare şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al 
cursantului (documentarea după surse de informaţie variate, observaţia proprie, 
exerciţiul individual, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica 
muncii cu fişe etc.) cu activităţile care solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de 
genul discuţiilor; 

• folosirea unor metode care să favorizeze intervenţia nemijlocită a cursantului în 
realizarea experimentului; 

• motivarea cursanţilor prin asigurarea posibilităţii de transfer a ceea ce au învăţat la 
rezolvarea unor probleme de interes personal şi/sau al comunităţii locale. 

 
Prin urmare, activităţile de învăţare trebuie axate pe: 

• prelucrarea variată a informaţiilor transmise şi transferarea lor în contexte diferite; 
• solicitarea unor corelaţii intra şi interdisciplinare; 
• antrenarea cursanţilor în utilizarea independentă a diverselor surse de informare: 

cărţi, reviste, afişe, dicţionare, atlase etc. 
• introducerea conţinuturilor pornind de la ceea ce este cunoscut cursanţilor, către ceea 

ce este mai puţin familiar, utilizând moduri diferite de antrenare a gândirii; 
• organizarea unor activităţi diferenţiate care să permită rezolvarea de către cursant a 

sarcinii în ritm propriu; 
• îmbinarea activităţilor independente individuale cu cele pe grupe, prin cooperare; 
• sugerarea unui algoritm al învăţării, prin ordonarea sarcinilor, astfel cursantul reuşind 

să deprindă tehnici de muncă intelectuală; 
• prezentarea unor situaţii problemă care să solicite cursantul să decidă asupra unei 

alternative din mai multe posibile. 
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 Demersul didactic propus prin actuala programă, ca şi în  cazul învăţământului 
primar de masă, este orientat spre: 

• dirijarea atenţiei voluntare a subiecţilor spre fenomenele din mediul înconjurător  
familiar, propuse a fi studiate şi a relaţiilor dintre componentele acestora; 

• înţelegerea şi explicarea prin limbaj specific a fenomenelor naturale observate sau 
evidenţiate; 

• secvenţierea etapelor de desfăşurare a acestora după criteriul logic; 
• iniţierea şi realizarea unor investigaţii, pornind de la tematica propusă; 
• derularea experimentelor ca succesiune de etape care presupun formulare de ipoteze 

şi verificarea acestora; 
• formarea deprinderii de a anticipa evoluţia fenomenelor studiate, pornind de la 

condiţiile existente; 
• înregistrarea datelor în tabele, scheme, diagrame şi interpretarea lor ulterioară pentru 

a desprinde concluzii; 
• formarea obişnuinţei de a utiliza simboluri pentru a reprezenta, clasifica şi rezuma 

concluziile unor experimente. 
  
În întocmirea planificării calendaristice este utilă parcurgerea următoarelor etape: 
 - asocierea obiectivelor de referinţă cu conţinuturile; 
 - identificarea unităţilor de învăţare; 
 - stabilirea succesiunii de parcurgere a  unităţilor de învăţare; 
 - alocarea timpului util parcurgerii fiecărei unităţi de învăţare, în concordanţă cu  
   obiectivele de referinţă şi conţinuturile vizate. 
 Fiecare unitate de învăţare va fi detaliată cu specificarea obiectivelor de referinţă ce 
se urmăresc, a activităţilor de învăţare, a demersului didactic (resursele temporale, 
strategia didactică, resursele materiale) şi a formelor de evaluare  practicate. 
 Conţinuturile programei (temele mari) au fost grupate în aşa fel încât ele pot fi 
preluate ca şi unităţi de învăţare şi (subtemele) gândite, din perspectiva timpului, ca 
abordabile într-o oră de curs. Nu este obligatorie preluarea lor ca atare, deoarece în 
funcţie de caracteristicile colectivului de cursanţi şi a particularităţilor unităţii şcolare,  ele 
permit  reorganizarea şi planificarea diferită în timp.  
 Activităţile de învăţare prezentate în programă sunt doar sugestii. Cele mai multe fac 
referire la experimente.  În anexa programei sunt prezentate o serie de experimente şi 
experienţe asociate conţinuturilor. Cadrul didactic va alege din cele propuse pe acelea 
potrivite grupului ţintă şi care sunt posibil de realizat. Poate  să utilizeze şi altele prin care 
să fie transmise cursanţilor informaţiile relevante astfel încât să le formeze şi să le 
dezvolte acestora competenţele vizate de obiective.   
  Conţinuturile şi obiectivele notate cu * sunt sugestii pentru dezvoltare sau abordare 
facultativă. Ele nu sunt solicitate de standardele de performanţă. Pot fi integrate în teme 
transdisciplinare şi aplicate în contexte particulare ce ţin de comunitatea locală. Toate 
celelalte obiective şi conţinuturi fac parte din curriculum-ul nucleu şi sunt obligatorii. 
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6. EVALUARE 
 
 Pentru evaluarea performanţelor elevilor se recomandă metode adaptate la 
particularităţile de vârstă ale acestora şi la specificul disciplinei. Se vor folosi mai frecvent 
evaluări prin probe practice şi probe orale şi mai rar cele prin probe scrise.  
 Se recomandă ca metode de evaluare formativă 

• cele în care predomină conversaţia: explicaţia, expunerea, conversaţia euristică, 
dezbaterea, problematizarea, brainstormingul, convorbirea cu oponent, masa 
rotundă, Panel şi scrisă: activitatea cu materiale tipărite, proiectele tematice de 
învăţare. 

• cele în care predomină acţiunea practică, operaţională, reală: lucrările practice, studiul 
de caz şi simulată: jocul de rol. 

• cele în care predomină comunicarea orală: expunerea, explicaţia, conversaţia 
euristică, dezbaterea, problematizarea, brainstormingul, convorbirea cu oponent, 
masa rotundă şi scrisă: activitatea cu materiale tipărite, proiectele tematice de 
învăţare. 

 
 De exemplu, pentru tema „Apa” cursanţii vor putea întocmi proiect tematic, individual 
sau pe grupe, care să cuprindă: 

• descrierea unui experiment  (de exemplu, în care s-a urmărit demonstrarea 
proprietăţii apei de a trece dintr-o stare de agregare în alta şi concluziile desprinse în 
urma efectuării experimentului - experimentul se poate să fi fost realizat la clasă); 

• fişă de însemnări ale observaţiilor pe parcursul unui experiment derulat pe o perioadă 
mai mare (3 –7 zile), ca temă pentru acasă; 

• desen (schemă) care prezintă circuitul apei în natură, realizat la ora de curs; 
• test de tipul creion-hârtie, aplicat elevilor în etapa de retenţie-transfer a lecţiei; 
• pagină de curiozităţi cu subiectul „Apa” – realizată ca temă pentru acasă; 
• pagină cu sfaturi utile pentru situaţii de criză: inundaţie, înec, secetă (se poate conexa 

cu teme de la aria curriculară „Om şi societate”) 
• schema unui aparat de filtrare a apei sau aparatul propriu-zis, dacă este posibil, 

realizată în clasă (transdisciplinar) sau acasă;  
• fotografii cu mediul acvatic specific comunităţii, realizate eventual într-o excursie; 
• colecţie de fotografii, plante presate, specifice mediului acvatic; 
• fişe de prezentare a unor plante şi animale acvatice; 
• afişe sau alte materiale publicitare care să sensibilizeze membrii comunităţii cu privire 

la poluarea apei (dacă este cazul) (se poate conexa cu teme de la aria curriculară 
„Om şi societate”); 

• eseuri care să reprezinte rezolvarea unor situaţii de criză ipotetice „ Dacă ai fi liderul 
comunităţii voastre, ce ai face ca să previi inundaţiile/seceta?” (se poate conexa cu 
teme de la aria curriculară „Om şi societate”). 

 
 O parte a filelor portofoliului pot fi rezultatul unor activităţi ce presupun abilităţi de 
utilizare a calculatorului şi navigare pe INTERNET. 
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 Observaţiile privind comportamentul cursanţilor vor putea fi consemnate în fişe de 
observaţii, liste de verificare şi de inventar, înregistrări audio sau video şi apoi apreciate 
prin raportare la obiective în vederea evaluărilor sumative. 
 Utilizarea portofoliului ca metodă de evaluare complementară, flexibilă, complexă  şi 
viabilă este o alternativă prin care se poate urmări progresul cursantului de la o etapă la 
alta, fără să genereze cursanţilor tensiuni. Ea permite realizarea unei evaluări continue a 
capacităţilor cursanţilor şi raportarea performanţelor la obiectivele cadru. 
 Portofoliul poate cuprinde: notiţele din clasă, selecţii din temele pentru acasă, 
rapoarte de laborator, pagini de proiect, obiecte realizate, înregistrări audio sau video, 
răspunsurile la chestionare adresate cursanţilor, liste de verificare şi inventar, fişe de 
observaţie a cursantului în diferite activităţi, rapoarte de autoevaluare şi/sau interevaluare 
a activităţilor individuale sau în cooperare cu membrii grupului,  
 Evaluarea trebuie să fie stimulativă, să valorifice punctele forte ale fiecărui cursant, să 
se axeze pe obiective importante, să se realizeze prin metode variate,  permanent în 
concordanţă cu ceea ce s-a predat în procesul de instruire şi în concordanţă cu specificul 
comunităţii. 
 Performanţele de la finalul fiecărui modul sunt formulate în termeni de capacităţi şi 
reprezintă nivelul minim pe care fiecare cursant trebuie să-l atingă pentru a fi considerat 
promovat. 
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7. STANDARDE DE EVALUARE 

 

Obiective cadru Standard 

1. Dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor 
de observare, explorare, investigare a 
realităţii  prin folosirea unor instrumente 
şi practici ştiinţifice. 
 

S1 Prezentarea unor caracteristici 
observabile ale mediului înconjurător. 
S2 Identificarea relaţiilor dintre fenomene pe 
baza unor criterii. 
S3 Utilizarea instrumentelor şi procedeelor 
simple în activităţi experimentale de 
descoperire a naturii. 

2. Formarea capacităţii de a utiliza 
terminologia specifică prin descrierea şi 
explicarea fenomenelor/legilor obiective, 
relaţiilor şi interrelaţiilor  din mediul 
natural. 

S1 Prezentarea unor observaţii referitoare la 
fenomene, evenimente, sisteme din mediul 
înconjurător 
S2 Descrierea producerii unor fenomene şi 
procese din natură. 
S3 Prezentarea unor cauze şi urmări ale 
succesiunii unor fenomene şi procese din 
natură. 
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9. ANEXĂ 
 
EXPERIMENTE PROPUSE 
 
1. Lumina: 
• propagarea luminii şi formarea umbrei şi a penumbrei; 
• descompunerea luminii cu ajutorul unei prisme; 
• cultivarea unor plante de floarea-soarelui şi observarea orientării plantelor în diferite 

momente ale zilei; 
• pe o porţiune a unui răsad de grâu se acoperă vârful tulpinilor unei părţi din plante cu 

câte o căciulă de hârtie, se observă că tulpinile neacoperite se orientează după 
Soare; 

• se acoperă un ochi şi se priveşte cu celălat o sursă de lumină puternică, după o 
perioadă de acomodare se compară dimensiunile pupilelor. 

 
2. Căldura aerului: 
• deplasarea curenţilor de aer, consecinţă a rotaţiei Pământului; 
• mişcarea aerului cald; 
• boabe de fasole sau de grâu puse în  vase cu vată umedă se dezvoltă diferit în funcţie 

de temperatură; 
• cultivarea într-o miniseră a unor seminţe (mărar, pătrunjel, roşii etc.). 
 
3. Apa: 
• starea solidă: experiment care să pună în evidenţă forma şi volumul propriu; 
• starea lichidă: experiment care să pună în evidenţă forma diversă şi volumul propriu. 
• starea gazoasă: experiment care să pună în evidenţă lipsa formei şi a volumului 

propriu; 
• prin îngheţare apa îşi măreşte volumul; 
• circuitul apei în natură, după modelul apei puse la încălzit într-un vas, apă care ajunsă 

la punctul de fierbere se transformă în vapori şi care apoi se condensează în contact 
cu un capac rece; 

• proprietatea de a fi dizolvant pentru unele substanţe şi de a nu fi dizolvant pentru 
altele; 

• poluare: udarea unei plante din ghiveci cu apă în care s-a dizolvat detergent. 
 
4. Solul: 
• compoziţia solului: arderea unei mostre de sol pentru a evidenţia prezenţa apei şi a 

substanţelor minerale; 
• permeabilitatea solului: udarea unor soluri având compoziţii diferite – nisip, pietriş, 

argilă, pământ de flori (cernoziom). 
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NOTĂ DE PREZENTARE 
 

 Programa de Ştiinţe, elaborată în cadrul programului „A două şansă” ţine seama de 
caracteristicile grupului ţintă şi de particularităţile disciplinei. 
  S-a pornit de la premisa că subiecţii deţin o serie de cunoştinţe şi reprezentări 
empirice sau semi-ştiinţifice despre factorii de mediu, corpuri, materiale, medii şi cicluri de 
viaţă, părţi componente ale plantelor, animalelor şi omului etc. precum şi abilităţi în 
utilizarea unor instrumente de experimentare pe care aceştia le-au acumulat prin 
observări spontane, nesistematizate, experienţe subiective şi acţiuni proprii generate de 
nevoi şi interese situaţionale personale. 
  Prin urmare, predarea-învăţarea disciplinelor ştiinţe vizează esenţializarea, aplicarea, 
aprofundarea, conexarea şi conferirea caracterului ştiinţific informaţiilor deja  existente.  
 Se urmăreşte ca, prin dirijarea de către cadrul didactic a activităţii subiectului (obser-
varea, investigarea, experimentarea, explorarea, exersarea, comunicarea, activitatea 
practică) acesta să devină capabil să-şi explice funcţionarea unor legi universale, 
obiective, fără un grad ridicat de teoretizare. Cunoscând aceste legi, el poate înţelege 
transformările din natură, efectul acestora asupra corpurilor şi materialelor şi poate 
interveni în transformarea naturii în beneficiul său, fără a periclita echilibrul acesteia.  
 
 Programa propune un studiu integrat al ştiinţelor (biologie, fizică, chimie, tehnologii). 
Conţinuturile programei sunt selectate din programa destinată ciclului primar de masă şi 
valorifică experienţa de viaţă a cursanţilor..Acestea sunt concentrate, sistematizate şi 
organizate, astfel încât să permită abordarea lor pe parcursul a 17 ore de curs. 
 
 Noutatea acestei programe constă în: 

• preluarea conţinuturilor esenţiale recomandate de curriculum-ul naţional la disciplinele 
ştiinţe şi integrarea acestora; 

• introducerea unor recomandări pentru adaptarea conţinuturilor la specificul comunităţii 
locale şi la particularităţile grupului ţintă; 

• recomandări metodologice pentru elaborarea strategiilor adaptate la particularităţile 
colectivului care va învăţa după această programă; 

• recomandări pentru experimente asociate care să asigure învăţarea activă; 
• standarde de evaluare pentru  final de modul. 

 
 Programa de faţă debutează cu formularea obiectivelor cadru care vizează formarea 
de competenţe corespunzătoare ciclului primar: „comunicare, studiu individual, 
înţelegerea şi valorificarea informaţiilor tehnice, rezolvarea de probleme, relaţionarea în 
mediul social şi natural” şi atitudini: „grija faţă de mediul natural, interesul pentru 
aprecierea şi argumentarea logică, curiozitatea şi preocuparea faţă de fenomenele din 
mediu, independenţa gândirii” (Curriculum Naţional – Ştiinţe, clasa a III-a). Acestea sunt 
identice cu cele ale Modulului III, „Lumea în care trăim” şi coerente cu cele pentru ciclul 
gimnazial al programului „A doua şansă”. 
  Fiecare obiectiv cadru capătă un grad mai mare grad de specificitate prin defalcarea 
pe obiective de referinţă. Pentru fiecare dintre acestea s-au propus activităţi de învăţare 
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diverse. O activitate de învăţare poate conduce spre realizarea mai multor obiective de 
referinţă.  
 Activităţile de învăţare propuse, precum şi indicaţiile metodologice sugerează 
cadrului didactic elaborarea unor strategii de predare-învăţare-evaluare corespunzătoare 
particularităţilor  grupului ţintă şi comunităţii locale. 
 Prezenta programă oferă cadrului didactic posibilitatea de a realiza planificarea 
calendaristică pe unităţi de învăţare. Obiectivelor de referinţă li se asociază conţinuturi 
care vor fi abordate în activităţi de învăţare pentru care programa oferă sugestii. Se poate 
observa că unităţile de conţinut sunt grupate pe două teme mari: Caracteristici şi 
proprietăţi fizice ale corpurilor, Transformări ale corpurilor şi materialelor. Fiecare dintre 
ele este structurată pe unităţi de conţinut. Învăţătorul are libertatea să schimbe ordinea 
de abordare a conţinuturilor, să aprofundeze sau să extindă pe acelea care corespund 
intereselor cursanţilor sau comunităţii din care aceştia fac parte, să le conexeze cu 
conţinuturile altor discipline pentru abordări transdisciplinare, să le planifice din punctul 
de vedere al timpului. Conţinuturile care vor fi studiate dependent de specificul 
comunităţii sunt notate cu * şi scriere înclinată; ele asigură atingerea obiectivelor de 
referinţă cu caracter atitudinal. 
 Modulul propune conţinuturi prin care se aprofundează şi se completează o serie de 
informaţii dobândite de elevi în modulul anterior şi prin care se exersează capacităţile 
vizate de acesta. Astfel în modulul „Natura în continuă schimbare”, accentul se pune pe 
transformările pe care le produc factorii asupra corpurilor şi materialelor din natură. 
 Sunt prezentate standarde de evaluare în termeni de comportamente care 
orientează activitatea de evaluare şi autoevaluare a achiziţiilor elevilor. În funcţie de 
rezultatele obţinute va fi certificată  absolvirea/neabsolvirea respectivului modul de către 
fiecare elev. 
 
 Structura programei este următoarea: 
 - notă de prezentare, 
 - obiective cadru, 
 - obiective de referinţă şi sugestii de activităţi de învăţare, 
 - sugestii privind conţinuturile relevante; 
 - sugestii metodologice; 
 - evaluare, 
 - standarde de evaluare, 
 - bibliografie, 
 - anexe. 
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2. OBIECTIVE CADRU 
 

 
 

 
 
 
 
 

1. Dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de observare, explorare, investigare a 
realităţii  prin folosirea unor instrumente şi practici ştiinţifice. 

2. Formarea capacităţii de a utiliza terminologia specifică prin descrierea şi 
explicarea fenomenelor/legilor obiective, relaţiilor şi interrelaţiilor  din mediul 
natural. 

3. Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător, prin stimularea 
interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat şi a propriei sănătăţi. 
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3. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 
ŞI SUGESTII DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 
1. Dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de observare, explorare/ investigare a 
realităţii,  prin folosirea unor instrumente şi practici ştiinţifice 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

1. 1. Să aplice observaţia ca 
demers al cunoaşterii de tip 
ştiinţific. 
 

• recunoaşterea în imagini sau în realitate: 
- a unor corpuri, a caracteristicilor şi proprietăţilor 

acestora (exemple: recunoaşterea corpurilor cu 
viaţă/fără viaţă, a stărilor de agregare a 
corpurilor); 

- a unor fenomene şi forme de manifestare a lor 
în mediul înconjurător; 

- a unor medii de viaţă şi a florei şi faunei 
specifice; 

- a părţilor componente ale plantelor, animalelor 
şi omului; 

- a efectelor pe care schimbările de mediu le au 
asupra vieţuitoarelor.  

• efectuarea de comparaţii: 
- asupra caracteristicilor şi proprietăţilor 

observabile ale corpurilor şi materialelor 
(exemple: compararea formei sau a 
dimensiunilor unor corpuri);  

- asupra caracteristicilor observabile ale mediilor 
de viaţă (pădurea – balta);  

- asupra caracteristicilor observabile ale unui 
corp înainte şi după ce a fost supus unei 
schimbări, prin experiment (exemplu: petalele 
unor flori a căror tulpină a fost introdusă în apă 
colorată, mărirea pupilei ca adaptare a ochiului 
la lumină). 

• exprimarea în formă proprie (orală/scrisă) a 
informaţiilor dobândite prin observarea sistematică 
şi dirijată a:  
- unor medii de viaţă prezentate prin desene, 

filme, scheme sau în situaţia efectuării unor 
excursii; 

- părţilor componente ale corpului uman, ale unei 
plante, al unui animal redate prin mulaje, 
desene, scheme, filme; 

- etapelor de evoluţie ale unei plante, animal, om 
desprinse în urma efectuării de exprimente, 
vizionării de filme; 

- consecinţelor pe care le are poluarea, constate 
în mediul apropiat. 

1.2. Să folosească practici 
ştiinţifice pentru determinarea  

• efectuarea de experimente simple sub îndrumarea 
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caracteristicilor şi 
proprietăţilor  corpurilor şi 
materialelor. 

cadrului didactic; 
• completarea unor fişe de observaţie cu informaţii şi 

date despre proprietăţile unor corpuri sau materiale 
supuse schimbării prin experiment, în diferite etape 
ale efectuării acestuia; 

• măsurarea dimensiunilor, maselor, volumelor, 
vitezei de deplasare a corpurilor; 

• selectarea din fişe, tabele, grafice, a datelor 
necesare în formularea concluziilor privind 
rezultatele unui experiment; 

• elaborarea de studii comparative asupra 
caracteristicilor şi proprietăţilor unor corpuri şi 
materiale; 

1.3. Să realizeze experimente 
simple pe baza unor ipoteze 
date şi a unui plan de lucru. 

• exerciţii de identificare a necesarului de materiale, a 
instrumentarului şi a condiţiilor ce trebuie 
respectate pentru a efectua un experiment propus 
sau ales din mai multe  propuse; 

•  exerciţii de recunoaştere a ipotezelor de la care se 
porneşte  un experiment; 

• enumerarea şi specificarea succesiunii etapelor 
acestuia; 

• identificarea factorului care produce schimbarea; 
• identificarea rezultatului experimentului; 
• formularea orală sau în scris a concluziilor 

experimentului; 
• completarea, în urma efectuării unor experimente, a 

unor scheme, enunţuri eliptice care descriu, expri-
mă relaţii şi interrelaţii între fenomene, caracteristici 
şi proprietăţi ale corpurilor în vederea reconstituirii 
unui text care   descrie un experiment; 

• efectuarea practică a unor operaţii succesive – 
etape ale unui experiment, prezentate printr- un 
instructaj verbal sau scris, imagini, scheme etc. 
pentru a constata producerea unui fenomen; 

• notarea, reprezentarea grafică, completarea unui 
tabel  cu etapele unui experiment propus sau ales, 
precum şi a rezultatelor şi concluziilor desprinse; 

•   efectuarea practică de experimente care îşi 
propun reproducerea unor fenomene cunoscute în 
condiţii de laborator;  

• prezentarea orală sau în scris a etapelor producerii 
unui fenomen şi a relaţiei dintre acestea (de 
cauzalitate, de condiţionare, de dependenţă, de 
interacţiune, de influenţare etc.) în termeni de 
„dacă..., atunci”; 

1.4. Să aplice procedee de 
natură ştiinţifică în activitate. 

• determinarea prin măsurare şi cântărire a propriilor 
dimensiuni corporale, a temperaturii corpului; 

• determinarea prin teste simple a existenţei sau 
inexistenţei unei tulburări de vedere sau de auz etc.

• determinarea condiţiilor optime necesare dezvoltării 
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unor plante cultivate în interes personal (plante de 
apartament, a zarzavaturilor pe timp de iarnă, a 
celor din sere sau microsere etc.); 

• confecţionarea unor dispozitive miniaturale, 
(realizarea unei sere în miniatură, conservarea 
unor legume şi fructe, a unor instalaţii de filtrare a 
apei, a unor circuite electrice etc.); 

• dezbaterea modalităţilor de protejare a resurselor 
naturale, cu particularizare la comunitatea locală; 

• activităţi de organizare  ergonomică a spaţiului în 
care trăiesc (dispunerea mobilierului în funcţie de 
sursele de lumină şi căldură, iluminare 
corespunzătoare şi aerisirea sălii de clasă); 

• *activităţi practice la nivelul comunităţii, în funcţie de 
particularităţile acesteia, de abilităţile cursanţilor, 
timpul disponibil etc. 

 
2. Formarea capacităţii de a utiliza terminologia specifică prin descrierea şi 
explicarea fenomenelor/legilor obiective, relaţiilor şi interrelaţiilor  din mediul 
natural. 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

2.1. Să comunice prin 
maniere diverse observaţii şi 
concluzii privind corpurile din 
natură, relaţiile dintre ele şi 
dintre ele şi  mediul natural. 

• descrierea verbală/în scris a modificărilor observate 
în situaţia efectuării experimentelor; 

• notarea în tabele grafice, scheme, diagrame a 
observaţiilor transpuse în limbaj cifric, în  alte 
simboluri grafice convenite sau enunţuri; 

• Întocmirea unor tabele după modelul: 
 

Ştiu Doresc să aflu 

 
• comunicarea verbală în situaţia unor studii de caz, a 

asaltului de idei, a interpretării de roluri sau pe baza 
unor suporturi intuitive (desene, planşe, colaje, 
schiţe) a propriilor observaţii şi concluzii (de 
exemplu pentru conţinuturile: surse de poluare, 
consecinţe ale poluării, mijloace de protecţie a 
mediului); 

• realizarea unor proiecte pe teme date sau 
întocmirea unui jurnal care să prezinte modificări 
constatate în viaţa plantelor, animalelor dintr-un 
terariu sau din propria gospodărie; 

• susţinerea unor referate întocmite pe baza 
consultării unor surse de specialitate sau a unor 
vizite şi excursii efectuate; 

 
• întocmirea şi prezentarea unor colecţii personale 

sau colective de articole din ziare şi reviste în care 
sunt prezentate aspecte legate de mediul 
înconjurător (caracteristici ale anotimpurilor, 
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poluare, hazarde naturale), albume foto, ierbare, 
insectare; 

• realizarea de afişe, pliante, articole de revistă. 
2.2. Să descrie după un plan 
de idei, de întrebări sau fişă 
de observaţie/ grilă  dată:  
corpuri, proprietăţi şi 
caracteristici ale acestora şi 
relaţia lor cu mediul 
înconjurător, folosind 
terminologia specifică. 

• exerciţii de punere în corespondenţă a unor 
fragmente de enunţ formulate în termeni specifici 
disciplinei, astfel încât să se obţină  enunţuri 
complete, adevărate; 

• exerciţii de completare  a unor enunţuri cu termeni 
specifici disciplinei; 

• exerciţii de selectare a unor termeni specifici 
disciplinei dintr-o listă dată, pentru a completa 
enunţuri sau pentru a descrie corpuri şi materiale, 
proprietăţi şi caracteristici ale acestora; 

• ordonarea în  succesiune logică a unor enunţuri 
formulate în limbaj specific disciplinei sau imagini 
însoţite de explicaţii care prezintă preducerea unui 
fenomen;  

• simularea unor fenomene observate şi explicarea 
proceselor şi a rezultatelor, folosind un vocabular 
specific disciplinei; 

• completarea unor fişe de observaţii, grile, tabele de 
date etc.  în timpul realizării de experimente şi 
interpretarea  prin grafice sau verbal a acestora; 

• formularea orală/scrisă a răspunsurilor la întrebări 
utilizând terminologia însuşită; 

• formularea de întrebări, utilizând terminologia 
însuşită,  pornind de la un conţinut ştiinţific dat. 

2.3. Să explice, utilizând 
terminologia specifică, 
proprietăţi şi caracteristici ale 
corpurilor, producerea unor 
fenomene şi a relaţiilor dintre 
ele. 

• identificarea unor caracteristici comune/diferite ale 
corpurilor şi gruparea lor după criterii date; 

• caracterizarea unui corp dat şi prezentarea 
caracteristicilor generale care permit introducerea 
lui într-o clasă anume, precum şi a caracteristicilor 
specifice  care-l diferenţiază de corpurile din 
aceeaşi clasă; 

• întocmirea, folosind un inventar de termeni, a unui 
raport de prezentare a proprietăţilor şi 
caracteristicilor corpurilor; 

• întocmirea, folosind teminologia, a unor scheme 
logice pentru explicarea producerii unor fenomene; 

• formularea orală/scrisă a răspunsurilor la întrebări 
date; 

• prezentarea orală/scrisă a unor rapoarte, după un 
plan dat. 
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3.Formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător, prin stimularea 
interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat şi a propriei sănătăţi. 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 

3.1. Să conştientizeze efecte 
ale mediului înconjurător 
asupra propriului organism. 

• identificarea unor factori de risc: expunerea la 
variaţii de temperatură, soare, aglomerări urbane, 
zgomote, atmosferă poluată; 

• descrierea unor posibile metode de protejare a 
mediului la factorii de risc identificaţi *particularizare 
la mediul comunităţii locale;  

• rezolvarea pe cale deductivă a unor situaţii 
problemă, ipotetic formulate (exemplu: ce s-ar 
putea face, dacă toate apele râurilor ar fi poluate?)  

• realizarea unor colecţii  de imagini, de articole de 
ziare şi reviste cu informaţii privind cazuri de 
poluare; 

• studii de caz privind poluarea, sau specifice 
comunităţii locale; 

• realizarea de afişe şi pliante cu mesaje în favoarea 
protejării mediului cu rol de sensibilizare a 
membrilor comunităţii în probleme particulare ale 
acesteia; 

3.2. Să întreprindă acţiuni 
pentru păstrarea igienei 
locuinţei şi a sănătăţii 
personale. 

• jocuri de rol/simulări ale unor situaţii de criză  în 
care trebuie să intervină (exemplu: să acorde 
primul ajutor în caz de arsuri, asfixiere, gripă, boli 
contagioase); 

• întocmirea unui meniu cu alimente sănătoase şi 
variate pentru o săptămână; 

•  consultarea ambalajelor unor produse alimentare şi 
identificarea compoziţiei produselor şi a termenului 
de valabilitate; 

• întocmirea unor liste în care sunt enumerate riscuri 
ale unor practici precum: fumatul, consumul de 
alcool, abuzul de medicamente, subnutriţia, 
supraalimentaţia, sedentarismul etc. 

3.3. *Să participe la acţiuni 
comune de îngrijire şi 
protejare a mediului din 
comunitatea locală. 

• organizarea de expoziţii cu lucrări executate din 
materiale reciclabile, de afişe cu scopul de a 
sensibiliza comunitatea; 

• activităţi practice de îngrijire a spaţiului din 
apropierea şcolii; 

• cultivarea de răsaduri, puieţi, plante ornamentale în 
spaţiul din apropierea şcolii sau  din  comunitate. 
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4. SUGESTII PRIVIND CONŢINUTURILE RELEVANTE 

 
1. Caracteristici şi proprietăţi fizice ale corpurilor 
A. Clasificări de corpuri după criteriul cu viaţă/fără viaţă.  
a) A celor cu viaţă, în: plante, animale, om; a plantelor: în cultivate/spontane, după mediul 
de viaţă; a animalelor: în sălbatice/domestice, după mediul de viaţă.  
b) Clasificarea corpurilor fără viaţă: după materialul din care sunt confecţionate, după 
starea de agregare, după criteriul naturale/prelucrate. 
B. Caracteristici şi proprietăţi fizice: 
a) caracteristici observabile: forma, culoarea, gustul, mirosul corpurilor; 
b) proprietăţi fizice observabile: starea de agregare, conductibilitatea, magnetismul; 
c) proprietăţi fizice determinate prin măsurare şi cântărire în unităţi standard: dimensiune, 
masă, volum. 
C. Componente observabile la plante şi rolul lor. Clasificări ale plantelor după mediul 
de viaţă. * Studiu de caz adaptat la particularităţile comunităţii. 
D. Componente observabile la animale şi rolul lor. Clase de animale (reptile, peşti, 
amfibieni, păsări, insecte, mamifere) – noţiuni generale  
E. Corpul uman, componente observabile şi rolul lor. Reguli de igienă individuală. 
 
2. Transformări ale corpurilor şi materialelor 
A. Factori care determină transformări ale corpurilor şi materialelor:  
a) lumina, căldura, umiditatea; 
b) forţe care determină mişcarea/repaosul corpurilor – gravitaţia, forţe de împingere şi 
tracţiune. 
B. Transformări ale materialelor în alte materiale cu proprietăţi diferite:  
a) transformări fizice (fără teoretizare): dizolvarea, topirea, vaporizarea, condensarea, 
solidificarea, fierberea, sedimentarea, deshidratarea, filtrarea, sfărâmarea sau altele 
(selectiv); 
b) transformări fizico-chimice (fără teoretizare): arderea, coacerea, acrirea, oţetirea,  
afumarea, distilarea, fermentarea, putrezirea, ruginirea  ş.a. (selectiv). 
 
 
 
 
 
 
 
A. Ciclul vieţii:  
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a) naştere, creştere şi dezvoltare, înmulţire, moarte; 
b) cicluri de viaţă ale organismelor. *Studiu de caz – cicluri evolutive la plante precum: 
ciuperci cultivate, legume, insecte (fluture, albină, viermi de mătase), broască ş.a., 
adaptat la preocupările comunităţii. 
B. Reacţii de adaptare a fiinţelor vii la factorii de mediu. Vieţuitoare dispărute şi pe 
cale de dispariţie. Intervenţia omului în menţinerea echilibrului ecologic: ocrotirea 
vieţuitoarelor pe cale de dispariţie (rezervaţii), diminuarea populaţiei (stârpirea) unor 
vieţuitoare care s-au înmulţit excesiv (şobolani, iepuri, ciori, insecte în caz de invazie 
etc.); 
C. Măsuri de protejare a mediului înconjurător şi a sănătăţii personale. *Studiu de 
caz – protejarea mediului propriei comunităţi. Întocmirea unor proiecte în vederea 
soluţionării unor probleme particulare ale comunităţii, cum ar fi: împădurirea, prevenirea 
eroziunii solului, asanarea, construirea unor baraje, a unui pod, a unei microcentrale 
eoliene sau microhidrocentrale, sistem de irigaţii, sisteme de reciclare a deşeurilor, 
instalaţii de purificare a apei,  instalaţii de incinerare a resturilor menajere ş.a.
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5. SUGESTII METODOLOGICE 
 
 Prezentul curriculum urmăreşte ca în baza obiectivelor urmărite să ofere cursanţilor 
un volum redus de informaţii ştiinţifice, dar cu caracter operaţional. Valorificând informaţia 
şi experienţa acumulată şi completând-o cu cea propusă de programă, ei vor dobândi o 
serie de competenţe specifice, utile într-o abordare ulterioară, diferenţiată după domeniile 
ştiinţifice de interes personal sau necesare pentru continuarea studiilor. 
 Curriculum-ul la disciplina „Ştiinţe” creează condiţii pentru ca subiecţii să-şi formeze 
competenţe generale în ritm propriu, prin efort propriu, în contexte adaptate comunităţii 
locale. Prin urmare, strategia didactică trebuie axată pe: 
• accentuarea caracterului formativ al metodelor de instruire (acestea sunt utilizate în 

activitatea de predare-învăţare, în scopul dezvoltării capacităţilor de a opera cu 
informaţiile asimilate, de a aplica şi evalua cunoştinţele dobândite, de a verifica 
ipoteze şi de a căuta soluţii adecvate de rezolvare a problemelor cotidiene),  

• aplicarea metodelor centrate pe stimularea structurilor cognitive şi operatorii ale 
cursanţilor (în scopul transformării cursantului în subiect al propriei instruiri),  

• o îmbinare şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al 
elevului (documentarea după surse de informaţie variate, observaţia proprie, 
exerciţiul individual, instruirea programată, experimentul şi lucrul individual, tehnica 
muncii cu fişe etc.) cu activităţile care solicită efortul colectiv (de echipă, de grup) de 
genul discuţiilor,  

• folosirea unor metode care să favorizeze intervenţia nemijlocită a cursantului în 
realizarea experimentului. 

• motivarea cursanţilor prin asigurarea posibilităţii de transfer a ceea ce au învăţat la 
rezolvarea unor probleme de interes personal şi/sau al comunităţii locale. 

 
 Prin urmare, activităţile de învăţare trebuie axate pe: 

• prelucrarea variată a informaţiilor transmise şi transferarea lor în contexte diferite; 
• solicitarea unor corelaţii intra şi interdisciplinare; 
• antrenarea cursanţilor în utilizarea independentă a diverselor surse de informare: 

cărţi, reviste, afişe, dicţionare, atlase etc. 
• introducerea conţinuturilor pornind de la ceea ce este cunoscut cursanţilor, către ceea 

ce este mai puţin familiar, utilizând moduri diferite de antrenare a gândirii; 
• organizarea unor activităţi diferenţiate care să permită rezolvarea de către cursant a 

sarcinii în ritm propriu; 
• îmbinarea activităţilor independente individuale cu cele pe grupe, prin cooperare; 
• sugerarea unui algoritm al învăţării, prin ordonarea sarcinilor, astfel ca să deprindă 

cursantul cu tehnici de muncă intelectuală; 
• prezentarea unor situaţii problemă care să solicite cursantul să decidă asupra unei 

alternative din mai multe posibile. 
 
 Demersul didactic propus prin actuala programă, ca şi în cazul învăţământului 
primar de masă, este orientat spre: 
• dirijarea atenţiei voluntare a subiecţilor spre fenomenele din mediul înconjurător  

familiar, propuse a fi studiate şi a relaţiilor dintre componentele acestora; 
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• înţelegerea şi explicarea prin limbaj specific a fenomenelor naturale observate sau 
evidenţiate; 

• secvenţierea etapelor de desfăşurare a acestora după criteriul logic; 
• iniţierea şi realizarea unor investigaţii, pornind de la tematica propusă; 
• derularea experimentelor ca succesiune de etape care presupun formulare de ipoteze 

şi verificarea acestora; 
• formarea deprinderii de a anticipa evoluţia fenomenelor studiate, pornind de la 

condiţiile existente; 
• înregistrarea datelor în tabele, scheme, diagrame şi interpretarea lor ulterioară pentru 

a desprinde concluzii; 
• formarea obişnuinţei de a utiliza simboluri pentru a reprezenta, clasifica, rezuma 

concluziile unor experimente. 
 
 În întocmirea planificării calendaristice este utilă parcurgerea următoarelor etape: 

- asocierea obiectivelor de referinţă cu conţinuturile; 
- identificarea unităţilor de învăţare; 
- stabilirea succesiunii de parcurgere a  unităţilor de învăţare; 
- alocarea timpului util parcurgerii fiecărei unităţi de învăţare, în concordanţă cu 

obiectivele de referinţă şi conţinuturile vizate. 
 

 Fiecare unitate de învăţare va fi detaliată cu specificarea obiectivelor de referinţă ce 
se urmăresc, a activităţilor de învăţare, a demersului didactic (resursele temporale, 
strategia didactică, resursele materiale) şi a formelor de evaluare  practicate. 
 Conţinuturile programei (temele mari) au fost grupate în aşa fel încât ele pot fi 
preluate ca şi unităţi de învăţare şi (subtemele) gândite, din perspectiva timpului, ca 
abordabile într-o oră de curs. Nu este obligatorie preluarea lor ca atare, deoarece în 
funcţie de caracteristicile colectivului de cursanţi şi a particularităţilor unităţii şcolare, ele 
permit  reorganizarea şi planificarea diferită în timp.  
 Pentru capitolul în care se studiază transformările fizice ale corpurilor şi materialelor 
sunt recomandate fenomene din care învăţătorul va selecta pe cele care prezintă interes 
pentru cursanţi sau poate opta pentru altele relevante în atingerea obiectivelor. 
Recomandarea de a studia selectiv aceste fenomene permite realizarea de experimente 
pe grupe (în grupe diferite să se studieze fenomene diferite pentru ca apoi grupele să 
facă schimb de informaţii). 
 Activităţile de învăţare prezentate în programă sunt doar sugestii. Cele mai multe fac 
referire la experimente. Experimentele propuse în programă sunt orientative, cadrul 
didactic urmând să aleagă pe acelea care sunt posibil de realizat, şi relevante pentru  
formarea şi dezvoltarea competenţelor vizate de obiective.  
  Conţinuturile şi obiectivele notate cu * sunt sugestii pentru dezvoltare sau abordare 
facultativă şi ele nu sunt solicitate de standardele de performanţă. Pot fi integrate în teme 
transdisciplinare ( asociat cu Educaţie civică - pentru probleme legate de protejarea 
mediului,  Matematică –în cazul în care se solicită măsurări şi cântăriri sau obţinerea unor 
valori numerice prin experimentare, Istorie şi geografie – pentru conţinuturile care 
abordează mediile de viaţă) şi aplicate în contexte particulare ce ţin de comunitatea 
locală. Toate celelalte obiective şi conţinuturi fac parte din curriculum-ul nucleu şi sunt 
obligatorii. 
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6. EVALUARE 
 
 Pentru evaluarea performanţelor cursanţilor se recomandă metode adaptate la 
particularităţile de vârstă ale acestora şi ale disciplinei. Se vor folosi mai frecvent evaluări 
prin probe practice şi probe orale şi mai rar cele prin probe scrise.  
 Metode de evaluare specifice disciplinei şi corespunzătoare vârstei cursanţilor, 
recomandate pentru evaluările curente sunt :   

• cele în care predomină cercetarea realităţii în mod direct: observaţia sistematică şi 
independentă, experimentul, investigaţia şi indirect : modelarea; 

• cele în care predomină acţiunea practică, operaţională, reală: lucrările practice, studiul 
de caz şi simulată: jocul de rol; 

• cele în care predomină comunicarea orală: expunerea, explicaţia, conversaţia 
euristică, dezbaterea, problematizarea, brainstormingul, convorbirea cu oponent, 
masa rotundă şi comunicarea scrisă: activitatea cu materiale tipărite, proiectele 
tematice de învăţare. 

 
 Ca procedee de evaluare aplicabile la metodele sus menţionate recomandăm 
folosirea frecventă a lucrărilor practice (dispozitive miniaturale, instalaţii) şi a chestionării 
orale şi mai puţin a lucrărilor scrise/de control. 
 În aprecierea progreselor pe care cursanţii le-au făcut la nivelul dezvoltării capacităţi-
lor propuse de obiectivele cadru, aprecieri realizate la evaluările sumative se recoman-
dă utilizarea următoarelor instrumente de evaluare: fişele de observaţii,  listele de verifi-
care şi de inventar, înregistrările audio sau video realizate în activităţile individuale şi 
realizate prin cooperare în clasă sau în afara ei. 
 Pentru evaluările sumative se mai recomandă aprecierea portofoliului personal al 
elevului. Acesta poate cuprinde : 

• fişe de muncă individuală; 
• teste de evaluare curentă; 
• fişe de înregistrare a datelor obţinute în urma experimentării; 
• proiecte de învăţare independentă sau de grup; 
• proiecte ecologice; 
• referate, studii de caz; 
• grile de observaţii întocmite de învăţător în activităţile individuale sau pe grupe; 
• produse finite realizate, colecţii de obiecte; 
• fotografii ale proiectelor şi activităţilor. 
 

 Evaluarea va fi stimulativă, valorificând punctele forte ale fiecărui cursant elev, se va 
axa pe obiective importante, va fi în concordanţă cu ceea ce s-a predat în procesul de 
instruire şi în concordanţă cu specificul comunităţii. 
 Evaluarea se va realiza permanent şi se va completa cu autoevaluare şi intereva-
luare. 
 Performanţele de la finalul fiecărui modul sunt formulate în termeni de capacităţi şi 
reprezintă nivelul minim pe care fiecare cursant trebuie să-l atingă pentru a fi considerat 
promovat. Evaluarea finală a fiecărui cursant se va raporta la aceste standarde. 
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7. STANDARDE DE EVALUARE 
 

Obiective cadru Standard 

1. Dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor 
de observare, explorare, investigare a 
realităţii  prin folosirea unor instrumente 
şi practici ştiinţifice. 
 

S1 Descrierea unor caracteristici observabile 
ale corpurilor şi materialelor. 
S2 Descrierea relaţiilor dintre fenomene pe 
baza unor criterii. 
S3 Utilizarea instrumentelor şi a practicilor 
ştiinţifice pentru determinarea 
caracteristicilor şi proprietăţilor corpurilor şi 
materialelor. 
S4 Aplicarea procedeelor de natură ştiinţifică 
în activitatea proprie. 

2. Formarea capacităţii de a utiliza 
terminologia specifică prin descrierea şi 
explicarea fenomenelor/legilor obiective, 
relaţiilor şi interrelaţiilor  din mediul 
natural 

S1 Comunicarea în maniere diverse a unor 
observaţii referitoare la corpurile din natură,  
la relaţiile dintre ele şi dintre ele şi 
fenomenele naturii. 
S2 Explicarea producerii unor fenomene şi  
a unor procese din natură studiate. 
S3 Interpretarea succesiunii unor fenomene 
şi procese din natură studiate. 
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9. ANEXA 
 

Recomandări de experienţe şi experimente 
 
1. Factori care determină transformări ale corpurilor şi materialelor: decolorarea 
unei bucăţi de ţesătură colorată expusă la lumină, deformarea unui obiect din plastic 
expus la căldură excesivă, topirea îngheţatei, umezirea sării expuse în mediu umed, 
formarea mucegaiului în încăperi umede. 
2. Proprietăţi fizice observabile: separarea substanţelor din amestecuri prin cernere: 
făină/impurităţi, nisip/pietriş, strecurare: ceai/plante, decantare: vin/drojdie , filtrare: 
cafea/zaţ, fierbere: zahăr/apă. 
3. Proprietăţi fizice observabile: conductibilitatea - circuite electrice cu conductori şi 
izolatori; magnetismul – atragere/respingerea metalelor, folosind un magnet, sau lipsa 
magnetismului. 
4. Proprietăţi fizice măsurabile: cântărirea, măsurarea, determinarea volumelor unor 
corpuri din imediata vecinătate şi notarea datelor în tabele. 
5. Transformări fizico-chimice: prepararea borşului, coacerea pâinii, afumarea cărnii, 
prepararea oţetului, a brânzei, a murăturilor. 
6. Componente observabile la plante şi rolul lor: orientarea rădăcinii unei plante către 
porţiunea de sol umed, colorarea petalelor unei flori albe în situaţia în care are tulpina 
introdusă în apă colorată, orientarea frunzelor unei plante după lumina Soarelui, aburirea 
pereţilor unui clopot de sticlă care acoperă o plantă, germinarea seminţelor, ruperea 
frunzelor unei plante şi observarea efectului pe care o are asupra ei. 
7. Cicluri de viaţă ale organismelor: cultivarea unor plante: fasole, grâu,  zarzavaturi, 
ciuperci; creşterea viermilor de mătase, apicultura.    
8. Reacţii de adaptare a fiinţelor la factorii de mediu: transpiraţia, lăcrimarea, 
mărirea/micşorarea pupilei, orientarea tulpinii şi a frunzelor unei plante după lumină. 
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1. NOTĂ DE PREZENTARE 
 
Prezentul curriculum-ul pentru disciplina Educaţie civică este elaborat în 

cadrul proiectului „Accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate” – componenta  
„A doua şansă”, care îşi propune integrarea populaţiei tinere (care nu a urmat integral 
sau deloc cursurile învăţământului obligatoriu) în societate şi pe piaţa muncii. 

 
Programa şcolară este elaborată în conformitate cu textul Legii învăţământului, în 

special în articolele 3 şi 4, referitoare la idealul educaţional şi la finalităţile 
învăţământului, dar şi cu spiritul şi cu recomandările actuale referitoare la realizarea 
coeziunii sociale.  

Colaborare, pluralism şi alternativă, individualizare, centrare pe cursant, 
cultivarea diversităţii, respectarea celuilalt ca persoană – chiar şi când este mai puţin 
instruit – sunt aspecte incluse în coeziunea socială şi ele dau disciplinei Educaţie 
civică un statut diferit de cel avut în educaţia cursanţilor mici, în cadrul proiectului de 
faţă. 

Beneficiarii acestui proiect sunt persoane care nu au urmat în perioada 
copilăriei şcoala primară. Acest fapt devine, din perspectiva disciplinelor civice, un 
avantaj, experienţa socială şi participarea pe piaţa muncii a cursanţilor din proiect 
asigurând un nivel de cunoaştere care să permită reintegrarea mai uşoară în lumea 
şcolii a cursanţilor săi. Datorită acestui fapt modulul de Educaţie civică (reprezentând 
corespondentul programelor pentru clasele a III-a şi a IV-a) poate fi realizat în două 
moduri alternative: 

a. După parcurgerea modulelor pentru nivelurile I şi al II-lea, în ordinea obişnuită 
a succesiunii curriculare. Această opţiune respectă „ordinea cronologică” a 
disciplinelor repartizate pe ani de studiu după particularităţile cursanţilor mici. 

b. În primele săptămâni de şcoală, ca modul introductiv, folosindu-se valenţa lui 
social-integratoare şi nevoia de acomodare a cursanţilor la rigorile sistemului 
educaţional şi ale grupului de învăţare. Caracterizat prin flexibilitate, 
modularitate, adecvare şi centrare pe cursant, proiectul „A doua şansă” 
recomandă începerea cursurilor cu disciplinele civice (chiar şi atunci când noii 
cursanţi nu ştiu încă să scrie şi să citească). Această a doua soluţie este 
recomandată pentru că ea ar putea arăta cursanţilor, dincolo de cuvinte, că 
deşi sunt în clasele mici, ei sunt trataţi ca adulţi a căror experienţă socială este 
recunoscută. 
 

Rolul disciplinelor civice în sistemul celei de-a doua şanse poate fi conturat prin: 
• nevoia de a-i integra pe cursanţi în colectivul de învăţare, de a le spori 

încrederea în posibilităţile lor de a finaliza cursurile şi de a le întări motivaţia 
pentru parcurgerea şi finalizarea programului; 

• exersarea unui comportament civic democratic atât în grupul mic al clasei cât 
şi în grupurile mai mari ale comunităţii; 

•  necesitatea de alfabetizare civică (chiar şi înaintea alfabetizării propriu-zise) 
prin familiarizarea cu limbajul, tematizările şi activităţile de învăţare specifice, 
cu comportamentul activ, liber, responsabil, tolerant, deschis, comunicativ, 
cooperant, autoevaluativ; 

• posibilitatea de a valorifica experienţa specifică dobândită, prin accentuarea 
dimensiunilor afectiv-atitudinale asociate celei cognitive, stimularea participării 
şi a comunicării sociale responsabile.  
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Curriculum-ul de faţă se adresează învăţătorilor şi cursanţilor. Informaţiile 
factuale, exemplele, cazurile sau situaţiile folosite ca referinţă pentru activităţile cu 
cursanţii pot fi alese în funcţie de specificul clasei, al unor cursanţi, al comunităţilor 
locale etc. Curriculum-ul este orientativ în ceea ce priveşte conţinuturile şi metodele. 
Obiectivele sunt prezentate sub forma obiectivelor-cadru şi a obiectivelor de referinţă, 
formulate în raport cu o anumită selecţie a activităţilor de învăţare, în acelaşi fel în 
care sunt elaborate toate programele şcolare pentru învăţământul primar. 

Programa de Educaţie civică presupune că persoanele sunt egale, că toate au 
raţiune, sentimente, acţionează, au voinţă. Cursanţii din proiect nu au avut toţi şi nici 
permanent experienţa egalităţii. Este un prilej să afle şi să se simtă bine ca persoane.  

Cursurile ar putea începe cu Educaţia civică tocmai pentru că tematica 
disciplinei pleacă de la sine (ca persoană) către ceilalţi ca grup mic (familie, prieteni, 
clasa de la şcoală) şi apoi ca şi comunitate locală, popor al unei ţări. 

Spiritul disciplinei este al toleranţei, al acceptării diferenţelor, al colaborării şi 
sprijinului. Toate acestea nu sunt sinonime cu ajutorul din milă. Mila degradează şi 
nu stimulează voinţa celui care este ajutat astfel. Cursanţii din clasele de tip „A doua 
şansă” sunt persoane care trebuie să aibă exerciţiul demnităţii umane şi al acţiunii 
comunitare în spiritul coeziunii sociale, înainte de instrucţia şcolară. Conţinutul 
disciplinelor din aria educaţiei/culturii civice este tocmai despre această problematică.  

Rezultă de aici că disciplina Educaţie civică poate transforma cursanţii în 
persoane motivate, mulţumite că sunt persoane şi că trăiesc tocmai în comunitatea în 
care trăiesc, bucuroase că vă au tocmai pe dumneavoastră la catedră, surprinse că 
la şcoală este frumos, nu tocmai greu pentru că este vorba despre ceea ce ei ştiu 
sau cred că ştiu cel mai bine: despre fiecare dintre ei.  

Acest fapt ar putea să îi încurajeze şi să îi stimuleze să continue programul. 
Aş spune chiar mai mult, reuşita modulului de Educaţie civică va influenţa decisiv 
participarea la cursurile celelalte. 

 
 
 

2. OBIECTIVE CADRU 

 

1. Utilizarea corectă a limbajului din sfera valorilor civice. 

2. Respectarea normelor de comportare în societate. 

3. Exersarea relaţionării democratice în cadrul grupurilor sociale. 

4. Manifestarea unor atitudini constructive, pozitive în ceea ce priveşte activitatea 
grupurilor din care fac parte şi a exprimării opiniilor personale legate de 
activitatea desfăşurată în cadrul comunităţii locale. 
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3. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI  
DE ÎNVĂŢARE 

 

1. Utilizarea corectă a limbajului din sfera valorilor civice 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 
La sfârşitul studierii discipli-
nei cursantul va fi capabil: 

Pe parcursul modulului se recomandă următoarele activităţi: 

1.1. să recunoască şi să 
descrie înţelesul unor 
termeni specifici 
limbajului civic; 

− găsirea termenilor potriviţi pentru exemple date de 
cursanţi; 

1.2. să exprime oral şi în 
scris enunţuri simple cu 
referire la situaţii diferite 
de viaţă cu conţinut civic. 

− realizarea unor povestiri, dialoguri; punerea unor 
întrebări; completarea unor propoziţii; 
− rezolvarea şi comentarea unor probleme civice date. 

 
 

2. Respectarea normelor de comportare faţă de lucruri, plante şi animale  
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 
La sfârşitul studierii discipli-
nei cursantul va fi capabil: 

Pe parcursul modulului se recomandă următoarele activităţi: 

2.1. să identifice cazuri 
de respectare şi cazuri 
de nerespectare a 
regulilor şi normelor de 
comportare; 

− recunoaşterea în situaţii date a cazurilor de respectare 
şi de încălcare a normelor sociale; 

2.2. să identifice reguli 
cu privire la raporturile 
persoanei cu „lucrurile”, 
cu „plantele şi animalele” 
şi cu „ceilalţi oameni”. 

− exemplificarea raporturilor dintre persoane; 
− jocuri de rol pe teme date. 

 
 

3. Exersarea relaţionării democratice în cadrul grupurilor sociale mici 
 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 
La sfârşitul studierii discipli-
nei cursantul va fi capabil: 

Pe parcursul modulului se recomandă următoarele activităţi: 

3.1. să identifice 
grupurile sociale din 
care face parte: familie, 
grup de prieteni, colegi 
de clasă, grup de 
muncă, etc. 
să formuleze reguli de 
comportare în grup; 

− - discutarea despre grupuri diferite pe baza unor 
exemple date; 
− - realizarea unei colecţii de exemple din viaţa 
comunităţii şcolare; 
− - întâlniri ale cursanţilor cu reprezentanţi ai comunităţii 
locale şi discutarea unei probleme reale a grupului lor; 
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3.2. să formuleze criterii 
simple în funcţie de care 
se pot constitui diferite 
grupuri; 

− - imaginarea unor situaţii faţă de care să precizeze 
cum ar acţiona dacă ar face parte din diferite grupuri; 
− - exemplificarea comportamentelor indicate în situaţii 
diverse cum ar fi: vrem să fim admişi într-un grup şi nu 
suntem; vrem să ieşim dintr-un grup şi nu putem. 

3.3. să descrie într-o 
manieră clară şi concisă 
diferite relaţii sociale de 
grup; 

− - folosirea povestirii, dramatizării pentru evidenţierea 
unor relaţii sociale de grup; 
− - analiza independentă a unor situaţii (conflictuale sau 
nu) date şi indicarea argumentată a comportamentului 
indicat; 

3.4. să dovedească 
dorinţă de participare la 
activitatea unor grupuri; 

− imaginarea unor activităţi pentru membrii grupurilor din 
care face parte; 
− realizarea semestrială a unor activităţi comune clasei; 
− inventarierea unor situaţii reale din cadrul comunităţii 
şcolare şi de cartier în care intervenţia lor ar fi bine 
venită. 

 
 

4. Manifestarea unor atitudini constructive, pozitive în ceea ce priveşte 
activitatea grupurilor din care fac parte şi a exprimării opiniilor personale 
legate de activitatea desfăşurată în cadrul comunităţii locale 

 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 
La sfârşitul studierii discipli-
nei cursantul va fi capabil: 

Pe parcursul modulului se recomandă următoarele activităţi: 

4.1. să formuleze 
enunţuri simple pro şi 
contra în soluţionarea 
unor dileme / probleme 
civice; 

− discutarea în grup şi soluţionarea unei 
dileme/probleme civice; 
− redactarea unei scrisori în care să se exprime un 
punct de vedere despre o problemă reală. 

4.2. să descrie acţiuni 
care necesită luarea 
unor decizii în cadrul 
comunităţii; 

− comentarea unor texte şi imagini cu conţinut civic, ce 
necesită luarea unor decizii şi exprimarea unei opinii 
personale; 
− comentarea unor situaţii prezentate de mass media; 
− discutarea unor filme; 

4.3. să exprime o opinie 
personală referitoare la 
o problemă a comunităţii 
(de exemplu: ampla-
sarea unei construcţii; 
modul de colectare şi 
depozitare a deşeurilor; 
păşunatul în spaţii 
publice; programul 
localurilor din cartier; 
distribuirea unor 
ajutoare în caz de 
inundaţii ş.a.). 

− exprimarea unor puncte de vedere personale în 
probleme de interes comunitar (scrisori, memorii, petiţii). 
− organizarea unor campanii de prezentare, informare a 
publicului pe o temă dată. 
− implicarea cursanţilor în activităţi voluntare la nivelul 
comunităţii. 
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4. CONŢINUTURLLE ÎNVĂŢĂRII  
Titlul modului: Despre persoană 

 
I. Persoana 

1. Persoana mea. Persoana lui (ei). Ce înseamnă să fim persoane? Persoane 
cu nevoi speciale. 

2. Trăsături morale ale persoanei: 
- încrederea în sine şi în celălalt/lipsa de încredere; 
- respectul/lipsa de respect; 
- curaj/frică/laşitate; 
- bunătate/răutate; 
- sinceritate/minciună; 
- modestie / lipsă de modestie. 

II. Raporturile noastre cu lucrurile şi fiinţele 
1.  Raporturile noastre cu lucrurile 

 Lucrurile care ne exprimă: camera mea, îmbrăcămintea, cartea, 
tehnica, arta; 

 Atitudini faţă de lucruri: grijă, brutalitate, proprietate; 
 Nevoia de lucruri. Lucrul ca instrument de joc, învăţare, muncă 

2. Raporturile noastre cu animalele şi plantele 
 Atitudini faţă de animale şi plante: grijă, brutalitate, compasiune, iubire, 

respect, frică; 
III. Raporturile noastre cu ceilalţi oameni 

1.  Relaţii dintre oameni în cadrul grupului: 
• de rudenie; 
• de prietenie; 
• de colaborare şi de competiţie; 
• de autoritate (conducătorul grupului, supunerea, invidia, revolta, 

admiterea - respingerea din / de către grup). 
2.  Manifestarea relaţiilor dintre oameni în diferite situaţii: 

• situaţii „normale” (desfăşurarea unor activităţi, obţinerea unor drepturi, 
relaţii cu diferite autorităţi); 

• situaţii „limită” (catastrofe, accidente, agresiuni, moartea); 
3. Reguli ale grupului: drepturi şi îndatoriri în cadrul grupului. 

IV. Comunitate, stat, societate 
1. Comunitatea locală (sat, comună, oraş, judeţ, sector etc.). 
2. Tradiţii şi obiceiuri în comunitate 
3. Statul român şi simbolurile lui 
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5. SUGESTII METODOLOGICE 
 
Educaţia civică va fi desfăşurată din perspectiva unei pedagogii interactive, 

prin utilizarea cu precădere a unor metode participative, bazate pe activităţi de 
învăţare precum: 

• studii de caz; 
• jocuri de rol; 
• discuţii cu persoane-resursă (avocaţi, poliţişti, reprezentanţi ai unor ONG-uri etc.) 

invitate la lecţie; 
• activităţi de tip proiect (de investigare personală a unor aspecte, de 

documentare, etc.); 
• vizite la anumite instituţii: primărie, secţii de poliţie, jandarmerie, sedii ale unor 

ONG-uri etc.; 
• dezbaterea unor cazuri controversate; 
• discutarea unor filme legate de o anumită temă. 

 
Ca modalităţi de lucru, vor fi preferate activităţile pe perechi de cursanţi sau pe 

grupe de 4-5, care facilitează comunicarea interpersonală, creativitatea de grup şi 
participarea reală a fiecărui cursant din clasă la realizarea unei anumite teme. 

Învăţătorii şi cursanţii vor utiliza manualul cursantului şi ghidul cadrului didactic, ei 
având libertatea de a folosi şi alte asemenea materiale-resursă (colecţii de ziare, 
reviste, filme, emisiuni de radio şi televiziune, broşuri, planşe, fişe de lucru etc.). 

Aspectele implicate de coeziunea socială vor fi foarte importante în cadrul 
proiectului. Colaborare, pluralism şi alternativă, individualizare, centrare pe cursant, 
cultivarea diversităţii, respectarea celuilalt ca persoană – chiar şi când este mai puţin 
instruită– sunt aspecte incluse în coeziunea socială. Cadele didactice vor fi atente 
pentru a sesiza nevoile cursanţilor şi pentru a acţiona adecvat în rezolvarea unor 
probleme legate de modul individual de dezvoltare al fiecăruia.  

Felul în care cadrul didactic acţionează concret în clasă nu poate intra în 
contradicţie cu conţinuturile predate fără să compromită nu numai disciplina ci 
întregul program. 
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6. EVALUAREA 
 
Ne putem aştepta ca persoanele înscrise în programul „A doua şansă” să aibă 

o motivaţie bine conturată iniţial dar care să nu fie de lungă durată. Promovarea 
modulului de Educaţie civică are nu numai rostul de a contribui la structurarea 
grupului de învăţare ci şi pe acela de a întări încrederea în sine a cursanţilor şi 
motivaţia pentru studiu. 

În aceste condiţii se recomandă ca evaluarea să nu fie realizată ca notare 
chiar din primele săptămâni. Este nevoie de o perioadă de acomodare şi de depăşire 
a barierelor emoţionale individuale (pe care cursanţii să nu le recunoască dată fiind 
vârsta lor). Evaluarea va fi preponderent formativă, măsurând în primul rând 
progresul individual. Ea va trebui să fie însoţită şi de autoevaluare deoarece pentru 
aceşti cursanţi este foarte important să-şi aprecieze corect progresul sau lipsa lui. 
Propunem ca în structura evaluării finale să fie cuprinse următoarele elemente: 

- evaluarea calităţii activităţii curente; 
- modul de participare, relaţionare şi atitudinile exprimate (explicit sau tacit) în clasă; 
- calitatea portofoliului pe probleme civice; 
- evaluare finală, în baza standardelor de performanţă. 
Ponderea acestor elemente în evaluarea finală va fi stabilită local, de fiecare 

şcoală în parte. 
 
 
 

7. STANDARDE DE EVALUARE  
 

Obiectiv cadru Standarde de evaluare 

1. Utilizarea corectă a 
limbajului din sfera 
valorilor civice. 
 

− Identificarea termenilor studiaţi în situaţii de viaţă 
comunitară obişnuită. 
− Folosirea corectă în contexte variate (după model dat 
şi independent) a următorilor termeni: persoană; 
trăsături morale ale persoanei; raporturi cu lucruri, 
plante, animale; relaţii dintre oameni în cadrul grupului; 
comunitatea locală (sat, comună, oraş, judeţ, etc.); 
tradiţii şi obiceiuri, simbolurile statului român. 

2. Respectarea 
normelor de comportare 
faţă de lucruri, plante şi 
animale. 
 

− Cunoaşterea normelor de comportare faţă de lucruri, 
plante şi animale. 
− Evaluarea unor situaţii simple din perspectiva 
normelor de comportare faţă de lucruri, plante şi 
animale. 
− Exemplificare independentă a situaţiilor de respectare 
şi a situaţiilor de încălcare a normelor de comportare 
faţă de lucruri, plante şi animale. 

3. Exersarea relaţionării 
democratice în cadrul 
grupurilor sociale mici. 

− Enumerarea unor reguli de comportare în grup, specifice 
grupului dat. 
− Analiza unor situaţii, după model şi independent, 
referitoare la respectarea regulilor de relaţionare în grup. 
− Analiza şi evaluarea corectă a propriului comportament în 
situaţii de relaţionare la grup. 
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4. Manifestarea unor 
atitudini constructive, 
pozitive în ceea ce 
priveşte activitatea 
grupurilor din care fac 
parte, tradiţii şi obiceiuri 
locale şi a exprimării 
opiniilor personale 
legate de activitatea 
desfăşurată în cadrul 
comunităţii locale. 

− Descrierea independentă a simbolurilor statului 
român, ale judeţului în care trăiesc. 
− Indicarea comportamentului adecvat în situaţii diferite 
prin care comunitatea locală poate trece. 
− Numirea unor tradiţii şi obiceiuri practicate în România. 
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1. NOTĂ DE PREZENTARE 



 
În concordanţă cu politica educaţională promovată în contextul reformei 

învăţământului, cu finalităţile învăţământului românesc şi, în consecinţă, cu ale celui 
european, aria curriculară „Om şi societate”, respectiv disciplina Istorie-Geografie 
din cadrul proiectului „Accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate”, contribuie pe 
termen lung la dezvoltarea următoarelor competenţe fundamentale: capacitatea de a 
reflecta asupra lumii, de a formula şi de a rezolva probleme pe baza relaţionării 
cunoştinţelor din diferite domenii; valorizarea propriilor experienţe în scopul unei 
orientări profesionale optime pentru piaţa muncii; capacitatea de integrare activă în 
grupuri sociale diferite: familia, mediul profesional, prietenii etc.; competenţe 
funcţionale esenţiale pentru reuşita socială precum comunicare, gândire critică, 
luarea deciziilor, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe, 
conştientizare culturală; expresivitate şi sensibilitate în scopul împlinirii personale şi 
al promovării unei vieţi sociale de calitate; autonomie morală.  

Pe termen scurt această disciplină integrată urmăreşte acelaşi obiectiv major 
ca şi ciclul curricular de dezvoltare: formarea capacităţilor de bază necesare pentru 
continuarea studiilor (familiarizarea cu o abordare pluridisciplinară a domeniilor 
cunoaşterii, dezvoltarea achiziţiilor lingvistice şi încurajarea folosirii limbii pentru 
exprimarea în situaţii variate de comunicare, precum şi formarea responsabilităţii 
pentru propria dezvoltare etc.). 

Prezentul curriculum a fost elaborat pe baza disciplinelor de studiu Istorie şi 
Geografie specifice învăţământului de masă din clasa a IV-a, ca un curriculum 
integrat, adresat persoanelor care n-au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar 
şi care doresc să-şi finalizeze studiile specifice învăţământului obligatoriu. 

Ideea nouă propusă de prezentul curriculum constă în trecerea de la 
Geografia şi Istoria de tip descriptivist spre un demers de învăţare care încurajează 
înţelegerea relevanţei acestor discipline pentru viaţa cotidiană a cursantului şi care 
are în vedere aplicabilitatea cunoştinţelor dobândite la aceste discipline. Scopul 
principal nu este doar acela de a informa cursanţii, ci, de asemenea, de a folosi 
informaţia pentru a-i ajuta să-şi sporească înţelegerea şi să-şi îmbunătăţească 
capacitatea de a se implica în societate, atât în plan social, cât şi profesional.  

 
Programa şcolară de faţă urmăreşte să contribuie la formarea unei imagini 

obiective asupra existenţei umane, asupra raporturilor dintre semeni, a celor spaţiale 
şi temporale ce caracterizează realitatea înconjurătoare. Ea propune un traseu de 
învăţare în care cursanţii să facă cunoştinţă cu realităţi trecute şi prezente pornind de 
la situaţii familiare până la cele care se află la mare distanţă în timp şi spaţiu.  

În elaborarea programei şcolare de Istorie-Geografie s-au concretizat 
următoarele intenţii care au în vedere specificul învăţării la adulţi: 

• Corelarea cu obiectivele şi conţinuturile disciplinelor din aceeaşi arie 
curriculară şi nu numai (ex: Educaţia civică, Ştiinţe ale naturii, Limba şi 
literatura română, Matematică); 

• Definirea de obiective de referinţă şi propunerea unor activităţi de învăţare din 
perspectiva caracterului practic –aplicativ, funcţional al învăţării; 

• Prezentarea selectivă, sintetică a unor conţinuturi relevante pentru cursanţi; 
• Valorificarea experienţei de viaţă a cursanţilor ca modalitate de a spori gradul 

lor de implicare în propria activitate de învăţare. 
Timpul redus de învăţare şi abordarea nouă a acestor discipline au determinat 

redimensionarea şi reconfigurarea listelor de conţinuturi vehiculate în învăţământul 
de masă. Cele 5 module tematice propuse – Familia; Orizontul local; Identitatea 
naţională, europeană; România; România în Europa - abordează conţinutul din 
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punctul de vedere al celor patru concepte esenţiale în studiile sociale: timp, spaţiu, 
populaţie, sisteme de organizare. Gândite din perspectiva constructivistǎ asupra 
învǎţǎrii, sugestiile de conţinuturi implică în mod constant, atât însuşirea cunoştinţelor 
de conţinut, cât şi a celor procedurale, cele dintâi reprezentând un suport pentru 
exersarea celorlalte. Enunţarea clară a abilităţilor ce se formează în cadrul 
secvenţelor de învăţare presupune mai multe avantaje, atât din perspectiva cadrului 
didactic care poate proiecta activitatea de învăţare în funcţie de obiective şi nu de 
conţinut, cât şi din perspectiva cursantului care va participa şi se va implica în mod 
conştient în procesul de construire a cunoştinţelor. 

Activităţile de învăţare propuse oferă învăţătorilor sugestii pentru realizarea 
unor demersuri didactice interactive (dezbaterea, discuţia, proiectul, investigarea unei 
situaţii-problemă, interviul, interogarea reciprocă etc.) care să permită acţiunea în 
comunitate / în preajma acesteia. Scopul lor este valorificarea experienţei şi 
producerea de experienţe noi pentru beneficiarii acestui program. 

Pentru evaluarea performanţelor cursanţilor este indicată utilizarea echilibrată 
a metodelor tradiţionale şi a celor complementare (observarea sistematică, 
investigaţia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea etc.) în funcţie de obiectivele 
educaţionale urmărite.  

 
Programa de Istorie-Geografie pentru nivelul IV are urmǎtoarea structurǎ: 

notă de prezentare, obiective cadru, obiective de referinţă, sugestii de activităţi de 
învăţare, sugestii ale conţinuturilor relevante, sugestii metodologice, evaluare, 
standarde de evaluare şi, în final, bibliografia necesară susţinerii demersului didactic. 

 
 
 

2. OBIECTIVE CADRU 
 

 

1. Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului. 

2. Cunoaşterea şi utilizarea surselor documentare. 

3. Cunoaşterea unor elemente de geografie şi istorie specifice orizontului local, 
României, Europei.  

4. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine, de ceilalţi, faţă de mediul 
înconjurător. 
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3. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI SUGESTII DE ACTIVITĂŢI  
DE ÎNVĂŢARE 

 

1. Înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului 
 

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare / proiecte 
La sfârşitul modulului de 
Istorie – Geografie 
cursantul va şti: 

Pe parcursul modulului de Istorie – Geografie se recomandă 
următoarele activităţi: 

1.1. să ordoneze 
cronologic evenimente 
personale/istorice 
 

− alcătuirea unui jurnal personal; 
− alcătuirea calendarului clasei referitor la activităţile 
comune trecute şi viitoare: 
− exerciţii de lectură a unor axe cronologice; 
− prezentarea cronologică a unor evenimente din 
trecutul comunităţii. 

1.2. să reprezinte în 
plan elemente ale 
spaţiului apropiat şi ale 
orizontului local  
 

− exerciţii de recunoaştere a unor elemente ale spaţiului 
geografic imediat, local, pe harta judeţului; 
− exerciţii de localizare a elementelor din orizontul 
imediat, cel local şi din ţară (construcţii, râuri, forme de 
relief etc.) 
− realizarea unor reprezentări cartografice simple ale 
orizontului apropiat şi local. 

1.3. să localizeze corect 
evenimente istorice, 
elemente ale spaţiului 
geografic într-un context 
dat  
 

− completarea unor informaţii istorice / geografice ‚ pe 
hărţi parţial completate; 
− realizarea şi localizarea pe harta judeţului, a ţării a 
unor trasee imaginare care reunesc elemente ale 
spaţiului geografic; 
− jocuri de tip puzzle organizate pe grupe pe teme date. 

1.4. să utilizeze şi să 
interpreteze informaţii 
oferite de repere 
naturale sau de hărţi  

− exerciţii de utilizare a simbolurilor, semnelor 
convenţionale în citirea hărţilor; 
− exerciţii de orientare în teren folosind repere naturale 
şi instrumente simple. 

 
 

2. Cunoaşterea şi utilizarea surselor documentare  
 

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare / proiecte 
La sfârşitul modulului de 
Istorie – Geografie 
cursantul va şti: 

Pe parcursul modulului de Istorie – Geografie se recomandă 
următoarele activităţi: 

2.1. să exerseze 
folosirea unei surse 
documentare 

− vizitarea unui monument, castel, cetate; 
− analizarea şi interpretarea unor surse variate (imagini, 
texte istorice şi geografice, alte izvoare documentare) 
prin intermediul interogării multiprocesuale; 
− colecţionarea de articole, fotografii, afişe ş.a. care 
înfăţişează personalităţi, locuri, evenimente; 
− realizarea de expoziţii pe teme date cu obiecte având 
valoare de surse documentare. 
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2.2. să folosească 
diferite proceduri de 
înregistrare a datelor 
geografice şi istorice 
observate şi mediate  

− înregistrarea informaţiilor, faptelor, evenimentelor 
istorice în ordinea producerii lor; 
− înregistrarea datelor istorice şi a elementelor 
geografice în formă grafică sau prin cuvinte; 
− reprezentarea elementelor componente ale spaţiului 
apropiat şi a relaţiilor dintre ele prin intermediul 
montajelor de tip poster. 

 
 

3. Cunoaşterea unor elemente de geografie şi istorie specifice 
orizontului local, României, Europei 

 
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare / proiecte 
La sfârşitul modulului de 
Istorie – Geografie 
cursantul va şti: 

Pe parcursul modulului de Istorie – Geografie se recomandă 
următoarele activităţi: 

3.1. să identifice 
componentele specifice 
orizontului apropiat, 
local 
 

− investigaţia personală/ în grup, pe teren /cu ajutorul 
modelelor, hărţi-lor; 
− lectura ghidată a unor texte cu conţinut ştiinţific; 
− descrierea orizontului apropiat / local pe baza unui 
algoritm de prezentare; 
− pregătirea, planificarea şi desfăşurarea unor vizite, a 
unor excursii cu teme date. 

 
3.2. să precizeze 
caracteristici ale realităţii 
înconjurătoare 

− analizarea trăsăturilor specifice realităţii înconjurătoare 
prin intermediul unor fotografii, diapozitive, modele, texte 
cu conţinut ştiinţific, internet; 
−  prelucrarea în cât mai puţine cuvinte / cu ajutorul 
desenului, a informaţiilor obţinute prin activităţi 
independente / excursii geografice / istorice; 
− interogarea reciprocă privind resursele naturale ale 
localităţii în trecut şi prezent; 
− reconstituirea trecutului istoric al localităţii cu ajutorul 
vestigiilor identificate. 

3.3. să exprime în 
cuvinte proprii legătura 
dintre mediul geografic 
şi viaţa oamenilor  
 
 

− citirea şi discutarea unor pasaje din monografii ale 
localităţilor; 
− formularea de întrebări pornind de la problematica 
temei alese; 
− exerciţii de identificare a ocupaţiilor şi a modului de 
viaţă specifice unor locuri şi perioade istorice folosind 
organizatori grafici şi / sau discuţia dintre colegi etc.; 
− realizarea de proiecte în grupuri mici care să 
exemplifice modul de viaţă al locuitorilor din mediul 
apropiat/local. 

3.4. să prezinte 
evenimente /fapte 
/personalităţi 

− discuţii în grup despre faptele unor personalităţi, 
referitoare la evenimente petrecute în trecut şi cu conse-
cinţe importante pentru acea perioadă, pentru prezent; 
− alcătuirea de albume reprezentative pentru reconstitu-
irea unui eveniment /fapt istoric /personalitate studiată; 
− povestirea unor legende populare, istorice 
semnificative pentru tema studiată. 
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3.5. să identifice 
elemente din patrimoniul 
istoric, cultural, naţional 
şi european 

− observarea/comentarea unor imagini, filme, 
diapozitive reprezentând elemente de patrimoniu;  
− vizitarea unor muzee, expoziţii, case memoriale; 
− investigarea în grup a unor aspecte privind elementele 
de patrimoniu sugerate de către învăţător sau propuse 
de cursanţi. 

 
 

4. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine, faţă de ceilalţi şi faţă 
de mediul înconjurător. 

 
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare / proiecte 
La sfârşitul modulului de 
Istorie – Geografie 
cursantul va şti: 

Pe parcursul modulului de Istorie – Geografie se recomandă 
următoarele activităţi: 

4.1. să se identifice cu 
familia, cu grupul social 
de apartenenţă, cu 
comunitatea locală 

−  
− alcătuirea unui jurnal al clasei; 
− alcătuirea unui proiect referitor la schimbările produse 
în timp în localitatea în care trăiesc/ trăieşte, în grup sau 
individual. 

4.2. să identifice şi să 
respecte culturi, moduri 
de viaţă diferite de cele 
proprii  

− alcătuirea unui pliant referitor la valorile, normele de 
convieţuire fundamentale într-o societate multiculturală; 
− participarea la sărbători şi ceremonii locale diferite de 
cele proprii; 
− realizarea unui proiect care are ca scop investigarea 
unei  situaţii-problemă formulată de  învăţător/cursant. 

4.3. să manifeste interes 
pentru conservarea 
mediului înconjurător 
 
 
 

− realizarea unor afişe publicitare cu mesaje precise; 
− explorarea mediului din orizontul local şi apropiat 
urmărind consecinţele intervenţiei umane şi prezentarea 
soluţiilor corespunzătoare. 
− întâlniri cu factori de decizie din comunitatea locală; 
− participarea la activităţi cu caracter ecologic. 

4.4. să identifice relaţia 
dintre învăţarea şcolară 
şi activităţile cotidiene / 
economice  

− observarea dirijată a activităţilor cotidiene, a celor 
desfăşurate în serviciul comunităţii; 
−  identificarea cunoştinţelor, priceperilor impuse de 
practicarea acestor activităţi. 

4.5. Să identifice 
cunoştinţe, abilităţi pe 
care se bazează 
supravieţuirea fiecăruia 
într-un mediu natural / 
creat de om  

− identificarea unor metode de utilizare a resurselor 
naturale disponibile; 
− pregătirea, planificarea şi realizarea unor excursii 
tematice. 
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4. SUGESTII PRIVIND CONŢINUTURI RELEVANTE 
 

1. FAMILIA  
• Timp şi istorie personală. Istoria familiei  
• Utilizarea documentelor personale 

 
2. ORIZONTUL LOCAL 

• Orizontul apropiat de ieri şi de azi 
Tehnici de orientare. Planul simplu 

• Orizontul local. Aşezări omeneşti. 
Patrimoniu: Monumente, castele, cetăţi  
Istoria locală 

 
3. IDENTITATE NAŢIONALĂ, EUROPEANĂ  

• Popoare ale Europei de ieri şi de azi 
Dacii, romanii, grecii, slavii, turcii (ocupaţii, moduri de viaţă, cultură, obiceiuri,  
conducători, influenţe). 
Poporul român. Comunităţi ale minorităţilor pe teritoriul actual al României. 
Ruşii, bulgarii, ungurii, sârbii (localizare pe hartă, tradiţii, obiceiuri, sărbători, 
influenţe)  

• Conducători, eroi, evenimente: Alexandru cel Mare, Decebal, Traian, Dragoş, 
Ştefan cel Mare, Napoleon, Regina Maria, Ecaterina Teodoroiu 
 
 

Notă: Învăţătorii au posibilitatea de a alege 2 dintre conducătorii şi eroii enumeraţi, unul din 
istoria naţională, altul din istoria universală. Cursanţii vor fi capabili să recunoască 
personalitatea prezentată având date imaginea sa şi faptele săvârşite. Acolo unde e cazul, se 
va urmări realizarea de conexiuni intra şi interdisciplinare, valorificarea cunoştinţelor şi a 
experienţelor câştigate în anii de studiu anteriori.  

 
4. ROMÂNIA  

Caracteristici geografice generale 
• Marile unităţi geogafice ale ţării (prezentare generală): munţii, dealurile, 

podişurile, câmpiile 
• Clima, apele, vegetaţia, animalele – aspecte generale 
• Producerea de bunuri şi servicii  
• Organizarea administrativă 
• Regiunile istorice. Reşedinţele de judeţ. Judeţele 
•  Patrimoniul istoric şi cultural al României 

 
5. ROMÂNIA ÎN EUROPA 

• România. Limite.Vecini  
• Europa –un continent la nivelul planetei  

Caracteristici geografice generale. Uniunea Europeană 
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5. SUGESTII METODOLOGICE 
 
Programa pentru Istorie-Geografie pentru clasele din programul A doua 

şansă presupune o abordare nouă din partea cadrului didactic. Cel mai important 
aspect este organizarea în funcţie de specificul şi de interesele cursanţilor, renunţând 
la organizarea tradiţională a materialului de studiu. 

Opţiunea pentru organizarea tematică în cauză are ca punct de plecare noile 
tendinţe în didactica Istoriei şi a Geografiei şi anume: echilibrarea raportului local, 
naţional, regional, abordarea interdisciplinară a domeniilor de cunoaştere etc. 

Lista de conţinuturi reprezintă o ofertă minimă sub forma unor structuri 
tematice care însă nu abordează problematica în profunzimea sa şi este orientativă. 
O parte a acestora poate fi înlocuită cu altele, mai semnificative pentru un anumit 
grup de subiecţi (ex.: oraşul Bucureşti poate fi reintrodus în conţinut pentru subiecţii 
din Bucureşti). 

Problema în cazul acestui grup ţintă nu este însă conţinutul, cât este atingerea 
standardelor curriculare care să-i permită finalizarea educaţiei de bază. 

Timpul rezervat unei teme sau unui conţinut este din nou la latitudinea cadrului 
didactic. Important este ca acesta să-l folosească eficient, orientându-l spre formarea 
şi dezvoltarea competenţelor prevăzute în programă.  

De aceea, întreg curriculum urmăreşte să deplaseze accentul în activitatea 
didactică de pe transmiterea de informaţii pe facilitarea şi intermedierea învăţării, pe 
formarea de competenţe şi deprinderi practice, pe învăţarea realizată prin cooperare, 
pe rezolvarea unor sarcini de lucru în cadrul / apropierea comunităţii. 

În acest sens, este fundamentală deschiderea învăţătorilor spre comunitate, 
valorificarea resurselor acesteia, nu doar a celor materiale, ci mai ales a celor legate 
de cunoştinte, experienţe şi opinii. Cadrele didactice vor trebui astfel să-şi proiecteze 
activităţile didactice ţinând seama şi de posibilităţile de colaborare oferite de 
comunitate. 

Ocaziile de învăţare vor valorifica, pe cât posibil, experienţa personală a 
cursanţilor, vor promova practici participative, încurajând discuţiile şi interacţiunea 
atât pe orizontală, cât şi pe verticală, exersând suficient fiecare competenţă. Aceste 
situaţii trebuie să fie cât mai reale şi să urmărească integrarea lor în situaţii concrete 
de viaţă. 

Modelul de învăţare propus include în componenţa sa o suită de activităţi: 
• Activităţi de actualizare a vechilor cunoştinţe sau abilităţi pe care cursanţii le 

au despre subiectul care va fi abordat.  
În această etapă, asaltul de idei sau lucrul în perechi corelat cu organizatori 

grafici îi va ajuta pe cursanţi să-şi compare răspunsurile cu ale colegilor şi în acelaşi 
timp să-şi actualizeze cunoştinţele fără să intervină monotonia. Întrebările pot deveni 
un puternic factor care să motiveze cursantul pentru activităţile care urmează. 

 
• Activităţi de confruntare cu noile informaţii în scopul înţelegerii şi construirii 

sensului acestora. 
Confruntarea cu noile informaţii se poate realiza pe mai multe căi: citirea unui 

text, studierea unui material vizual şi/sau auditiv, discuţia în grup, crearea unei 
situaţii-problemă ce ar putea constitui punctul de plecare în activitatea de învăţare. 
Cursantul începe să înveţe noile cunoştinţe, să-şi formeze noile competenţe prin 
activităţi de muncă independentă / în grupuri mici, care presupun rezolvarea unor 
sarcini complexe de învăţare şi comunicare a rezultatelor.  
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O altă variantă o reprezintă învăţarea prin interacţiunea directă cu mediul 
studiat. Această interacţiune poate avea loc fie în clasă (spre exemplu, invitarea unui 
membru al comunităţii pentru a vorbi despre evenimente istorice petrecute prin acele 
locuri), fie în mediul imediat înconjurător şcolii (spre exemplu, identificarea în sat 
/oraş a unor elemente de ordin istoric/ geografic), fie într-un alt mediu geografic şi 
cultural (spre exemplu, vizita în alte comunităţi, excursiile).  

• Activităţi de reflecţie asupra cunoştinţelor dobândite cu scopul integrării lor în 
schemele din baza proprie de cunoştinţe. 
Se recomandă utilizarea acelor strategii care să implice exprimarea ideilor şi a 

informaţiilor întâlnite prin construirea de scheme într-un cadru contextual cu sens. De 
exemplu, analiza unui aspect din trecutul istoric / realitatea înconjurătoare în urma 
căruia să se identifice punctele forte / slabe ale acestuia, realizarea unui afiş 
publicitar ori stabilirea unor itinerare cu teme date sunt modalităţi în măsură să 
sprijine activitatea de învăţare. 

Transpunerea în realitate a acestui model de învăţare presupune utilizarea şi 
altor activităţi şi strategii specifice cum ar fi: jocul de rol, simularea, proiectul, 
portofoliul, autoevaluarea, interevaluarea, raportul oral, instruirea asistată de 
calculator, acolo unde este posibil. 

 
Pentru completarea cadrului metodologic al unei unităţi de învăţare specifice 

ariei curriculare „Om şi societate “ şi grupului ţintă, evidenţierea câtorva sugestii se 
impune: 

 considerarea experienţei de viaţă a cursanţilor ca o resursă de învăţare 
importantă şi exploatarea ei corespunzătoare; 
 debutul învăţării de la aspecte relevante pentru dezvoltarea personală a 

cursantului şi pentru integrarea acestuia în societate; 
 crearea unor ocazii de învăţare cu un puternic caracter practic aplicativ şi 

funcţional; 
 organizarea predării pentru a facilita transferul de informaţii şi de 

competenţe de la o disciplină la alta, de la o arie curriculară la alta;  
 desfăşurarea predării în contexte care leagă activitatea şcolară de viaţa 

cotidiană.  
 conceperea activităţilor de învăţare în aşa fel încât să permită o organizare 

flexibilă a instruirii în timp şi spaţiu; 
 colaborarea între învăţător şi cursanţi în procesul de evaluare. 
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6. EVALUARE 
 
Experienţa la clasă a demonstrat că evaluarea curentă trebuie să aibă un rol 

preponderent formativ. 
Pentru asigurarea unui proces de evaluare eficient, adaptat grupului ţintă, 

propunem utilizarea următoarelor modalităţi: 
• portofoliul; 
• proiectul; 
• jurnalul reflexiv; 
• observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului cursantului; 
• fişa pentru activitatea personală a cursantului; 
• investigaţia; 
• interviul. 

O asemenea evaluare ca de altfel toate celelalte mijloace alternative de 
evaluare pot determina comportamente noi, pozitive, atât din partea cursanţilor cât şi 
din partea cadrelor didactice. Având în vedere aceste aspecte, dar şi diversitatea 
acţiunilor evaluative, se recomandă folosirea raţională a metodelor tradiţionale şi a 
celor complementare, aşa încât acestea să poată evidenţia în mod obiectiv 
competenţele formate la un moment dat. 

În cazul sfârşitului unei unităţi de învăţare, activităţile de evaluare pot avea un 
impact mărit atunci când cursanţii sunt implicaţi activ în organizarea şi planificarea 
acestora. De exemplu, dacă urmărim să evaluăm cunoştinţe memorate/ competenţe, 
cursanţii şi învăţătorii pot realiza împreună un scenariu de evaluare cu sarcini precise 
care să fie oferite spre rezolvare la un termen stabilit de comun acord.  

 
Evaluarea de modul se va realiza pe baza unor standarde de evaluare 

prestabilite şi aflate în corespondenţă cu obiectivele urmărite pe parcursul 
desfăşurării modulului. Recomandăm ca evaluarea finală a acestui modul să se 
realizeze mai mult prin probă orală sau practică şi în mai mică măsură prin probă 
scrisă.  

Pentru ca stress-ul pe care orice evaluare îl induce cursantului să fie diminuat, 
sugerăm organizarea unei simulări a evaluării finale de modul. 
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7. STANDARDE DE EVALUARE 
 

Obiective cadru Standarde curriculare de performanţă 
1. Înţelegerea şi 
reprezentarea timpului 
şi a spaţiului 

S.1. Localizarea în timp şi spaţiu a unor evenimente 
istorice/din viaţa personală a cursanţilor/ a unor 
elemente de bază aparţinând spaţiului istorico-geografic 
apropiat, regional, statal; 

2. Cunoaşterea şi 
utilizarea surselor 
documentare  

S.2. Identificarea informaţiei refe- 
ritoare la o temă studiată având la dispoziţie o sursă de 
informare cunoscută (izvor istoric scris/ nescris, primar/ 
secundar, suport cartografic simplu); 
S.3. Orientarea pe teren cu ajutorul unei schiţe simple 
identificând semnificaţiile semnelor convenţionale şi 
legătura dintre acestea şi elementele observabile de pe 
teren. 

3. Cunoaşterea unor 
elemente de geografie 
specifice orizontului 
local, României 

S.4. Identificarea unor componente ale mediului 
geografic românesc şi localizarea lor pe un material 
cartografic simplu;  
S.5. Descrierea unui aspect studiat din realitatea 
înconjurătoare pe baza unui suport imagistic şi a unui 
plan de idei. 

4. Cunoaşterea şi 
înţelegerea elementelor 
de istorie socială şi 
culturală 

S.6. Realizarea unui portofoliu care să prezinte 
informaţii relevante despre una dintre personalităţile 
istorice studiate sau despre contribuţia poporului român 
la patrimoniul naţional/ universal. 
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Aprobat prin OMEdC nr.5160 /06.10.2005 



 

1. NOTĂ DE PREZENTARE 
 

Modulul 1 „În lumea numerelor“ constituie prima etapă în învăţarea 
matematicii de către tinerii cuprinşi în programul A doua şansă. Deoarece există 
diferenţe între stadiile de dezvoltare intelectuală ale subiecţilor învăţării (cursanţii 
având vârste şi experienţe de viaţă diferite), programa prevede utilizarea ca bază 
pentru învăţare a achiziţiilor matematice practice dobândite empiric. Prin aplicaţiile 
prevăzute (teme, proiecte) se urmăreşte conştientizarea cursanţilor în legătură cu 
nevoia învăţării matematicii ca o condiţie importantă a reuşitei în desfăşurarea 
oricărei activităţi în viaţa de zi cu zi (obţinerea carnetului de şofer, plăţile curente, 
utilizarea cardului, semnarea statului de plată, ridicarea alocaţiei, cumpărăturile), fie 
că e vorba de o activitate casnică, de o meserie sau de un joc. Activităţile tematice 
propuse au în vedere adaptarea la preocupările grupului ţintă, matematizarea 
realului, extinderea învăţării dincolo de şcoală şi evitarea, cât de mult posibil, a 
teoretizărilor. 

 
Primul nivel al învăţării matematicii vizează formarea competenţelor de bază, 

anume: orientare în spaţiu, numeraţia, calculul aritmetic, noţiuni intuitive de 
geometrie, măsurare şi măsuri. 

 
În construirea programei am luat în considerare elemente specifice  învăţării în 

programe de tip „A doua şansă”, cum sunt: timp redus de învăţare, particularităţile 
cursanţilor, metode specifice învăţării adulţilor. 

 
Noutatea adusă de programa de matematică de faţă se poate sintetiza în 

următoarele aspecte: 
a) modalitatea de abordare a conţinuturilor:  

• înlocuirea conţinuturilor teoretice cu o varietate de contexte problematice care 
să valorifice experienţa cursanţilor în învăţare; evitarea teoretizării; 

• asigurarea unui caracter practic aplicativ şi funcţional conţinuturilor pentru ca 
învăţarea să devină motivantă; 

• asigurarea relevanţei a ceea ce se învaţă prin includerea în activităţi a unor 
teme cum ar fi: buget, consum, sănătate, timp liber, meserii, teme ce vor 
constitui elemente de portofoliu şi se vor evalua. 

b) procedee de adaptare a învăţării la specificul grupului ţintă:  
• în rezolvarea de probleme propunem căutarea de soluţii pornind de la 

experienţa de viaţă, folosirea pentru verificare a unor mijloace la îndemână, 
cum ar fi monedele şi bancnotele, jocurile de societate, enigmele, estimările; 

c) modalităţile de învăţare: 
• devin prioritare activităţile de observare, de culegere a unor date din 

comunitate, de alcătuire şi de rezolvare a unor probleme cu datele 
înregistrate, de realizare a unor proiecte civice în comunitate; 

• se urmăreşte formarea la cursanţi a unor ,,tipare personale” de învăţare prin 
respectarea, în toate activităţile, a modelului A B C: A - orientare, activare, 
trezirea motivaţiei, folosirea achiziţiilor anterioare; B - achiziţii noi; C - aplicare, 
transfer în noi contexte simulate sau autentice; 
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• capătă importanţă reală activităţile care conduc la stimularea atitudinii de 
cooperare, de ajutorare; 

d) schimbarea rolurilor cadrului didactic:  
• cadrul didactic este facilitator, consilier, organizator al unor activităţi de învă-

ţare care să răspundă nivelului şi ritmului propriu de dezvoltare al cursanţilor; 
 

Programa porneşte de la obiectivele cadru şi obiectivele de referinţă ale 
programei naţionale, pe care le revizuieşte, pentru a răspunde nevoilor de învăţare 
ale cursanţilor din grupul ţintă căruia i se adresează.  

  
La rubrica activităţi de învăţare, sunt prevăzute activităţi cu inserţie în cotidian, 

proiecte ca suport pentru evaluarea finală. Activităţile de învăţare sugerate 
evidenţiază nevoia respectării stilurilor diverse de învăţare. Sunt prevăzute activităţi 
specifice matematicii senzoriale (analizarea calităţilor vizuale externe, cum ar fi 
forme, dimensiuni), implicarea în jocuri cum ar fi şahul, monopoly, responsabilizarea 
prin participarea la planificarea resurselor clasei, realizarea de tabele, familiarizarea 
cu computerul, experimentarea unor idei noi.  

Programa prevede de asemenea sugestii metodologice legate de aplicarea ei, 
astfel încât să fie atinse obiectivele prevăzute. 

Sunt prezentate modalităţi de evaluare, altele decât cele tradiţionale, astfel 
încât să se elimine efectul de stres al evaluării. Devine prioritar principiul ,,a învăţa 
făcând’’, precum şi învăţarea experienţială, şi, în consecinţă, programa prevede 
realizarea de proiecte de grup, individuale, în comunitate. Sunt precizate, cu titlu de 
sugestie, teme de proiecte cu focalizare pe o anumită problemă matematică. 

Ultima secţiune a programei cuprinde standarde de evaluare de la sfârşitul 
acestui modul. 

 
Programa trebuie folosită în mod flexibil de către cadrele didactice, urmărindu-

se în mod constant atât adaptarea conţinuturilor şi metodelor la particularităţile 
individuale şi ale grupului condus, dar şi asigurarea atractivităţii situaţiilor de învăţare 
cu scopul finalizării cu succes a acestei etape a învăţământului obligatoriu precum şi 
continuarea studiilor de către cursanţi. 

 
Notă: Programele de matematică pentru nivelurile 1-4 sunt coerente şi, indiferent de nivelul la 
care cadrul didactic urmează să predea, se sugerează studierea programelor în ansamblul lor. 
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2. OBIECTIVE CADRU 
 

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii. 

2. Dezvoltarea capacităţilor de rezolvare a problemelor. 

3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând elemente de 
limbaj matematic. 

4. Dezvoltarea motivaţiei pentru învăţarea şi aplicarea matematicii în contexte 
variate. 

 
 
 

3. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ, CONCEPTE, SUGESTII  
DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE / PROIECTE 

 

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii 
 
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare / proiecte 
La sfârşitul modulului 
cursantul va fi capabil să: 

Pe parcursul modulului se recomandă următoarele tipuri de 
activităţi: 

1.1. - să înţeleagă  
formarea numerelor (din 
zeci şi unităţi), utilizând 
obiecte pentru justificări; 

− gruparea  unor obiecte câte zece;  
−  numărarea cu obiecte în care grupele de câte 10 se 
înlocuiesc cu un alt obiect; 
−  folosirea monedelor, bilelor de diferite culori şi mărimi, 
timbre etc.;  
−  efectuarea de schimburi echivalente: zece monede 
de un leu cu o monedă de 10 lei, zece monede de 10 lei 
cu o bancnotă de 100 lei (lucru în perechi); 
− descompunerea  unor numere concrete în zecile şi 
unităţile din care sunt formate (exemplu: 12  lei – o 
monedă de zece lei şi două monede de câte 1 leu); 

1.2. - să scrie, să 
citească, să compare şi 
să  ordoneze numerele 
naturale de la 0 la 100; 

− reprezentarea prin obiecte sau desene a numerelor; 
−  asocierea numărului corespunzător unor mulţimi de 
câte 1, 2, 3 ... 9 obiecte; 
−  trecerea de la o formă de reprezentare la alta: din 
sistem numeric în reprezentare obiectuală a numerelor 
sau în desene şi invers: desenează tot atâtea obiecte 
câte indică numărul; 
− identificarea  numerelor în situaţii reale de viaţă: citirea 
preţurilor, identificarea numerelor de pe tricoul 
sportivilor, identificarea numerelor în articole de ziar etc.;
− scrierea şi citirea numerelor de la 0 la 100; 
− realizarea unor desene hazlii folosind cifre şi numere; 
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− scrierea pe computer a cifrelor;  
− numărarea  „înainte“ şi „înapoi“, cu şi fără sprijin în 
obiecte sau desene; 
− exerciţii practice în  curtea şcolii: „Jocul pistei“; 
− gruparea şi regruparea  obiectelor sau desenelor 
numărate în funcţie de „pasul” numărării: câte două, 
câte trei, câte cinci; 
−  compararea şi ordonarea  grupurilor de obiecte 
folosind procedee diferite; 
− jocuri de ordonare şi comparare cu cărţile de joc; 
− compararea  numerelor folosind diferite reprezentări 
ale acestora; 
− proiect ,,Numerele în viaţa noastră”; 

1.3. - să efectueze 
operaţii de adunare şi 
de scădere în 
concentrul 0–30, fără 
trecere peste ordin, iar 
în concentrul 30–100,  
fără trecere peste ordin 
şi cu sprijin; 

− adunarea şi scăderea cu numere naturale de la 0 la 
30 fără trecere peste ordin; verificarea rezultatelor cu 
ajutorul obiectelor: cărţi de joc, monede şi bancnote, 
dominouri, zaruri; 
− scrierea unor „arbori de calcul”; efectuarea unor 
adunări cu mai mulţi termeni, având ca suport obiecte 
sau desene; 
− jocuri: ,,În câte moduri poţi plăti un obiect care costă 
30 de lei?“; 
−  adunarea şi scăderea cu numere naturale de la 30 la 
100 fără trecere peste ordin folosind suport concret; 
verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; 
−  compunerea şi descompunerea  numerelor în sume 
sau diferenţe de numere cu ajutorul dominourilor; 
−  operarea cu numere prin calcul mintal, folosind 
monede, cărţi de joc, zaruri sau desene; exerciţii de 
scriere a acestor operaţii; 
− proiect de anchetă în comunitate: ,,Pâinea“ 
(sortimente de pâine, câte persoane preferă un anume 
sortiment). 
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2. Dezvoltarea capacităţilor de rezolvare a  problemelor 
 
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare / proiecte 
La sfârşitul modulului 
cursantul va fi capabil să: 

Pe parcursul modulului se recomandă următoarele tipuri de 
activităţi: 

2.1. - să stabilească 
poziţii relative ale 
obiectelor în spaţiu; 

− poziţionarea  obiectelor în spaţiu (stânga, dreapta, 
sus, jos, deasupra, sub, interior, exterior etc.); 
− jocuri pe computer pentru desenarea după instrucţiuni 
date; 
− jocuri practice de orientare în teren pentru găsirea 
unei recompense (exemplu: ,,Găseşte mingea”), 
respectând reguli de deplasare: 10 paşi la dreapta, 6 
paşi la stânga etc.; 
− recunoaşterea în teren şi  numirea  poziţiei pe care o 
ocupă diverse obiective (şcoala, dispensarul) în spaţiu  
(stânga, dreapta, sus, jos, deasupra, sub, interior, 
exterior etc.); 
−  observarea poziţiei unor obiecte (imagini) pe computer; 

2.2. - să recunoască 
forme plane, să sorteze 
şi să clasifice obiecte 
date sau desene, după 
criterii diverse; 

− observarea şi descrierea verbală a figurilor geometrice 
cunoscute; 
− identificarea formelor plane pe obiecte reale: ţesături, 
pavaj, construcţii; 
− activităţi  de construcţii folosind şipci, scândurele, 
sârme; 
− lucrări practice de şnuruire, de realizare a unor 
tablouri cu beţişoare: Casa mea, Şcoala mea, Grădina 
mea, Maşina mea etc.; 
− desenarea pe computer a figurilor geometrice; 
− selectarea unor figuri geometrice desenate după 
criterii date  şi decuparea lor; 
− realizarea de obiecte pentru jocuri de rol: coif, joben 
etc.; 
− observarea unor obiecte de anumite forme în spaţiul 
clasei sau în afara clasei; 
− sortarea şi clasificarea unor obiecte date după criterii 
date sau identificate prin observare; precizarea criteriilor 
utilizate; 
−  obţinerea amprentelor unor corpuri geometrice: cub, 
piramidă etc.; 
− vizita într-un atelier meşteşugăresc, pe un şantier de 
construcţii etc., pentru a observa obiecte de anumite 
forme; vizionarea unui film didactic; jocuri pe calculator; 
− recunoaşterea formei feţelor unor corpuri din lumea 
reală; 
−  poster cu figuri geometrice, folosirea în aprecierea 
lucrărilor a vocabularului specific: am folosit pătrate, 
triunghiuri etc.; 
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2.3. - să sesizeze 
asocierea dintre 
elementele a două 
grupe de obiecte, 
desene sau numere mai 
mici ca 30, pe baza unor 
criterii date; 

− scrierea numerelor corespunzătoare unor grupuri de 
obiecte, desene sau numere ordonate: câte 2, câte 4, 
câte 6 etc.; 
−  trecerea de la şirul obiectual la şirul numeric şi invers; 

2.4. - să continue 
modele repetitive repre-
zentate prin obiecte, 
desene sau numere mai 
mici decât 10; 

− continuarea  unor modele repetitive reprezentate prin 
obiecte, desene sau numere; 
− realizarea unor frize decorative, a unor colaje, a unor 
rame de tablouri, a unor decoraţiuni pentru obiecte de 
vestimentaţie, pentru faianţarea unei camere; 
− să realizeze modele repetitive folosind litere, cuvinte; 
− jocuri de realizare a unor modele repetitive pe 
computer; 
− proiect: „Cum să fie casa mea”; 

2.5. - să descompună 
numere mai mici ca 30 
în sumă sau diferenţă 
folosind obiecte, desene 
sau numere; 

− compunerea şi descompunerea  numerelor folosind  
cărţi de joc, banii şi numere; 
− descompunerea  numerelor în forme echivalente şi 
utilizarea acestora pentru efectuarea operaţiilor; joc ,,În 
câte feluri poţi plăti un obiect care costă 10 lei? Dar unul 
care costă 30 de lei?”; 
− identificarea şi aplicarea de scheme pentru  
efectuarea adunărilor şi scăderilor; 
− jocuri de completare a unui desen, astfel încât să se 
obţină un anumit număr de puncte (cărţi de joc) şi 
scrierea operaţiei potrivite; 

2.6. - să rezolve 
probleme care presupun 
o singură operaţie dintre 
cele învăţate (adunare 
sau scădere); 

− analiza părţilor componente ale unei probleme; 
− exerciţii – joc: „Când spun minus, mă gândesc la...”, 
„Când spun plus, mă gândesc la...”; 
− adăugarea sau extragerea de elemente dintr-o 
mulţime de obiecte şi exprimarea operaţiei verbal şi în 
scris; verificarea prin numărare; 
− rezolvarea de probleme folosind cărţile de joc, 
zarurile, banii  şi verificarea rezultatului prin numărare; 
− rezolvarea de probleme folosind date din tabele sau 
liste de preţuri; 

2.7. - să formuleze oral 
exerciţii şi probleme cu 
numere de la 0 la 30; 

− probleme pornind de la o temă: cumpărături, 
transporturi, preocupări; 
− formularea de probleme cu sprijin concret în obiecte 
sau desene;    
− formularea de probleme pornind de la numere 
concrete date; 

2.8. - să măsoare 
dimensiunile, 
capacitatea sau masa 
unor obiecte folosind 
unităţi de măsură 
nonstandard; 

− măsurarea  dimensiunilor, capacităţii sau masei unor 
obiecte folosind unităţi de măsură nonstandard : creion, 
gumă, palmă, vase de capacităţi diferite, balanţe 
improvizate etc.); 
− alegerea etalonului potrivit pentru o anumită măsurătoare; 
−  măsurarea  lungimii şi lăţimii terenului de sport, a 
curţii şcolii, folosind pasul, talpa etc.; 
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− compararea rezultatelor; 
−  ordonarea  unor obiecte după dimensiune sau după 
masă prin comparări succesive;  
− realizarea unor tablouri (compoziţii spaţiale) folosind 
benzi de hârtie colorată de diferite lungimi, lăţimi; 
− observarea şi aproximarea dimensiunilor acestor benzi; 
− exprimarea aprecierilor folosind expresiile: „mai lung“, 
„mai înalt“, „mai uşor“, „mai greu“, „cel mai lung“ etc.; 
− înregistrarea în diverse forme (prin desene, numere 
etc.) a rezultatelor măsurărilor; 
− proiect: „Dimensiuni curioase“ (vizită la Internet). 

2.9. - să recunoască 
orele fixe pe ceas; 

− localizarea  evenimentelor cotidiene în termenii: 
„înainte“, „după“, „în timp ce“; 
− relatarea unor mici istorioare personale cu folosirea 
termenilor: „înainte“, „după“, „în timp ce“ etc.; 
− citirea  orelor fixe pe ceas; 
− realizarea unei agende personale pentru planificarea 
timpului pe o zi, pe o săptămână etc.; 
− realizarea unui orar hazliu; 
− scrierea orarului de la dispensar, de la magazin etc.;  
− exerciţii de plasare în timp a unor evenimente 
cotidiene;  
− compararea duratei unor activităţi; 
−  înregistrarea  evenimentelor pe parcursul unei ore, 
zile, săptămâni, luni; 
− proiect: , „Orar hazliu“. 

 
 

3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând  limbajul  
matematic 

 
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare / proiecte 
La sfârşitul modulului 
cursantul va fi capabil să: 

Pe parcursul modulului se recomandă următoarele tipuri de 
activităţi: 

3.1. - să explice 
modalităţile de calcul 
folosite în rezolvarea 
unor probleme practice; 

− exprimarea în cuvinte proprii a modului de lucru 
folosit în rezolvarea unor sarcini care solicită operarea 
cu obiecte, desene sau numere; 
− probleme în contexte reale (ex.: gestionarea banilor la 
cumpărături); 
− rezolvarea unor situaţii - problemă: „am avut x lei, am 
primit rest y lei; câţi lei am cheltuit?“; 
− descrierea  procedeelor utilizate pentru măsurarea şi 
compararea obiectelor. 
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4. Dezvoltarea motivaţiei pentru învăţarea  şi aplicarea matematicii în 
contexte variate 

 
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare / proiecte 
La sfârşitul modulului 
cursantul va fi capabil să: 

Pe parcursul modulului se recomandă următoarele tipuri de 
activităţi: 

4.1. - să manifeste 
interes faţă de utilizarea 
numerelor în situaţii 
diverse ; 

− jocuri de utilizare a numerelor în diverse situaţii 
concrete; 
− exerciţii de prezentare („Cine sunt eu?“)  în care se 
folosesc numere: „Am 12 ani, cântăresc 28 de kilograme.“;
− utilizarea numerelor în activităţi din viaţa cotidiană; 
− jocuri cu zarurile: „Jocul pistei“ (se înaintează sau se 
revine pe o pistă de hârtie în funcţie de numărul indicat 
de zar); 
− postere pe diferite teme, în care apar numere: 
„Sporturi preferate“, ,,Modă“, „Maşini“, „Sportivi“ etc.; 
− activităţi  de tipul: „Ştiaţi că...“ pentru culegere de 
informaţii; 

4.2. - să conştientizeze 
utilitatea matematicii în 
viaţa cotidiană; 

− observarea şi  numărarea  frecvenţei cu care apar 
numerele sau alte concepte matematice în ziar, pe 
stradă, în emisiunile de televiziune etc.; 
−  sesizarea situaţiilor în care memorarea sau utilizarea 
unui număr este utilă: numărul de telefon, informaţii 
diverse etc.; 
− scrierea adresei personale; 
− realizarea unei „cărţi de vizită” pentru colegii de clasă; 
− proiect: „Preocupările mele în date şi în cifre”. 
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4. SUGESTII PRIVIND CONŢINUTURLLE RELEVANTE 
 

• Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte matematice:  
 orientare spaţială şi localizări în spaţiu; 
 sortarea şi clasificarea obiectelor  după criterii variate; 
 compararea numărului de elemente a două mulţimi prin procedee variate. 

• Numere naturale: de la 0 la 10, de la 10 la 30, de la 30 la 100; citire, scriere, 
comparare, ordonare. 

• Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 10. 
• Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 30, fără trecere 

peste ordin, iar în concentrul 30-100, fără trecere peste ordin şi cu sprijin. 
• Probleme care se rezolvă printr-o operaţie de adunare sau de scădere 

folosind sprijin în obiecte sau desene. 
• Figuri geometrice: triunghi, pătrat, dreptunghi, cerc. 
• Măsurări cu unităţi nestandard (palmă, creion, bile, cuburi etc.) pentru 

lungime, capacitate, masă. 
• Măsurarea timpului: recunoaşterea orelor fixe pe ceas. 
• Unităţi de măsură: ora, ziua, săptămâna, luna. 

 
 

5. ASPECTE DE ORDIN METODOLOGIC 
 

Învăţarea autentică presupune deschiderea curriculum-ului către lumea reală, 
către viaţă, aşa cum este ea percepută de cei care învaţă: plină de necunoscute, de 
provocări. 

Presiunile şi nevoile sociale, politice, economice şi culturale pe care lumea 
contemporană le adresează educaţiei presupun diversificarea câmpului educaţional, 
orientarea către educaţia în, prin şi pentru viaţă. Programa de faţă porneşte de la 
înţelegerea formabilului considerat ca întreg, ca fiinţă unitară complexă. De aici 
necesitatea ca educatorul să-l privească  în integralitatea sa şi să nu se centreze pe 
dezvoltarea separată a unui aspect sau altul al personalităţii sale. 

Altfel spus, triada cunoştinţe, deprinderi, atitudini să fie consecvent urmărită, 
iar validarea lor să fie făcută de practică, de ceea ce ştie cursantul să facă cu ceea 
ce a învăţat. 

Pentru o predare-învăţare eficientă a matematicii în modulul „În lumea 
numerelor” recomandăm cadrului didactic să aibă în vedere următoarele aspecte: 

 
• Cunoaşterea şi valorizarea experienţelor personale, a achiziţiilor matematice 

practice dobândite în viaţa cotidiană: 
- contextualizarea învăţării prin folosirea experienţei de viaţă ca punct de sprijin şi 
ca resursă a învăţării: schimburi monetare, efectuarea de cumpărături, scrierea 
de liste de preţuri, alegerea celei mai avantajoase soluţii, estimări etc.; 
- utilizarea ca suporturi educaţionale a unor mijloace cum ar fi: monedele şi 
bancnotele, zarurile, cărţile de joc; 
- desfăşurarea unor activităţi tematice: „Meserii“, „Preocupări“, „Timpul liber“ etc. 
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• Individualizarea predării-învăţării: 
- formularea de sarcini şi aşteptări în raport cu particularităţile individuale. 
- utilizarea frecventă a materialului didactic individual pentru a respecta ritmul 
fiecăruia în învăţare. 

• Utilizarea unor strategii didactice interactive, promovarea învăţării prin 
cooperare: 
- învăţarea în grup sau în perechi; 
- activităţi care încurajează comunicarea, socializarea, dorinţa de reuşită 
materializate în proiecte, postere, lucrări practice de măsurare, de realizare a 
unor obiecte utile, înregistrarea unor date, evenimente etc. 
 expunerea lucrărilor şi aprecierea acestora utilizând termeni de vocabular 
specific: planşe cu cifre, modele de rezolvare, planşe cu unităţi de măsură, 
desene, colaje, compoziţii spaţiale etc. 

• Utilizarea unor materiale şi mijloace didactice adaptate vârstei, atractive, 
accesibile: 
- fişe de lucru individual; 
- cărţile de joc, zarurile, pentru efectuarea calculelor; 
- monedele şi bancnotele pentru rezolvarea de probleme; 
- articole din ziare, liste, preţuri etc., pentru citirea numerelor. 

• Utilizarea eficientă a timpului pentru învăţare, având în vedere reducerea 
timpului de lucru: 
- reducerea timpului pentru verigile introductive (controlul temei etc.) şi 
creşterea duratei afectate  învăţării; 
- integrarea evaluării formative în lecţie şi folosirea timpului afectat evaluării de 
la sfârşitul lecţiei pentru învăţare; 
- solicitarea unor teme practice, consemnarea rezultatelor; 
- folosirea autoevaluării: precizarea  la începutul lecţiei a  rezultatelor 
aşteptate, confruntarea rezultatelor individuale cu cele aşteptate,  folosirea  
interevaluării; 
- pregătirea din timp a fişelor de lucru, a materialelor-suport; 
- managementul clasei: aşezarea cursanţilor în semicerc sau în alt mod care 
permite un contact vizual cât mai bun; 
-  stabilirea unor reguli de lucru şi respectarea lor cu stricteţe; 
- reducerea timpului pentru lucrul cu toată clasa, în favoarea lucrului 
individualizat, a acordării de sprijin adaptat fiecărui cursant; 
- proiectarea riguroasă a momentelor lecţiei. 
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6. EVALUAREA 
 
Pentru a fi efectivă şi autentică, evaluarea trebuie să fie un proces continuu, 

parte integrantă a învăţării, aptă să le ofere cursanţilor şi cadrelor didactice 
oportunităţi de reflecţie şi de perfecţionare permanentă. 

Evaluarea autentică respectă anumite principii, cum sunt următoarele: 
• Este o activitate de cooperare profesor-cursanţi, altfel spus, nu este ceva ce   

doar se aplică cursanţilor, ci o activitate pusă în operă împreună cu aceştia. 
• Reprezintă ocazii pentru cursanţi de a fi responsabili pentru propria învăţare.  

 
Fiind direct implicaţi în evaluare, cursanţii devin mai puţin dependenţi de 

cadrul didactic şi de feed-back-ul acestuia. 
• Pune în centrul activităţii cursantul, păstrează şi întăreşte stima de sine. 
• Constituie prilejuri de a examina procesul de învăţare nu numai prin scoruri 

numerice. Creează oportunităţi de a reflecta şi de a face schimbări acolo unde 
este cazul. 

• Creează posibilitatea ca partenerii în învăţare, cursanţii şi cadrul didactic, să 
lucreze împreună pentru realizarea aceloraşi obiective pe termen lung sau pe 
termen scurt. 
 
Datorită potenţialului formativ, a oportunităţilor pentru individualizare, sunt 

preferate metodele complementare de evaluare curentă şi anume: 
• Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului cursantului, având la 

dispoziţie ca modalităţi de înregistrare a informaţiilor, fişa de evaluare, scara 
de clasificare, lista de control / verificare, care sunt detaliate în ghidul cadrului 
didactic. 

• Proiectul, care se evaluează pe baza criteriilor negociate cu cei care învaţă. 
Sugerăm o structură simplă precum: „Ce ştiu?”, „Ce vreau să ştiu?” „Cum mă 
informez?”, „Ce voi face?”, „Cum ştiu ce şi cum am reuşit?”, structură care se 
regăseşte şi în materialele educaţionale pentru cursanţi şi cadrul didactic.  

• Portofoliul, care constituie parte integrantă a examinării finale şi sintetizează 
activitatea de-a lungul modulului; acesta cuprinde o varietate de materiale, 
precum: exemple de lucrări individuale, de grup, autoreflecţii ale cursantului, 
pagini din caietul de învăţare, postere, liste de verificare, observaţiile cadrului 
didactic, casete, C.D.-uri. 

• Autoevaluarea care îl ajută pe cursant să se situeze personal faţă de 
exigenţele învăţării. 

• Teme de investigaţie în mediul cotidian pentru aplicarea a ceea ce se învaţă. 
• Interevaluarea ca modalitate de raportare a cursanţilor la exigenţele parte-

nerilor „egali” de învăţare. 
• Cadrul didactic poate amenaja panouri „Succesele noastre”, „Mulţumesc 

pentru...”, expoziţii cu lucrări, pentru interevaluare. 
• Cursanţii primesc feed-back sub forma unor simboluri, aprecieri verbale, 

înscrisuri pe hârtii adezive, modalităţi detaliate în ghidul cadrului didactic. 
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7. STANDARDE DE EVALUARE 
 

Obiectiv cadru Standard 
1. Cunoaşterea şi 
utilizarea unor concepte 
specifice matematicii 

S1.  Scrierea şi  citirea numerelor naturale de la 0 la 100 
în contexte reale: liste, tabele, preţuri, informaţii utile, 
monede, bancnote, ora, numere de telefon; 

 S2. Înţelegerea unor termeni specifici matematicii şi 
rezolvarea unor probleme de tipul: „erau şi mai vin”, 
„erau şi mai pleacă”, „adaug”, „scad”, „ câte sunt la un 
loc”, „ cât a mai rămas”. 

 S3. Rezolvarea de  adunări şi scăderi fără trecere peste 
ordin, în concentrul 0 - 100 cu sprijin în obiecte, dar şi 
fără sprijin, în situaţii de viaţă: cumpărături, reduceri de 
preţuri, creşteri de salariu, repartizarea timpului, 
colectare de deşeuri, anchete pe teme diverse(proiecte);

2. Dezvoltarea 
capacităţii de  rezolvare 
a problemelor 

S4. Recunoaşterea după proprietăţi simple a unor forme 
geometrice plane  şi  utilizarea  lor în realizarea unor   
lucrări practice; 

 S5. Formarea de şiruri cu obiecte sau numere mai mici 
decât 10  utilizând criterii date ; 

 S6. Estimarea numărului de obiecte în situaţii practice;  
 S7.Utilizarea de  strategii proprii de rezolvare a unei 

probleme cu numere de la 0 la 30; 
 S8. Folosirea deprinderilor de calcul matematic în 

rezolvarea unei probleme, sau a unei situaţii-problemă  
cu date din viaţa reală, folosind numere de la 0 la 30; 

 S9. Efectuarea de  măsurări simple cu unităţi de măsură 
nestandard şi  exprimarea numerică a  rezultatului 
măsurării ; 

3. Formarea şi 
dezvoltarea capacităţii 
de a comunica utilizând 
limbajul matematic 

S10. Exprimarea orală şi scrisă a modului de lucru în 
rezolvarea de exerciţii şi probleme. 

 
 
 
 

 13



 

8. BIBLIOGRAFIE 
 

Bernat, Simona-Elena, Tehnica învăţării eficiente, Presa Universitară Clujeană,  
Cluj-Napoca, 2004. 

Cerghit, I., Metode de învăţământ, E.D.P., Bucureşti. 

Ciolan, L. Dincolo de discipline, Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2003. 

Cristea, S., Dicţionar de termeni pedagogici, E.D.P., Bucureşti. 

Ionescu, M. Învăţarea bazată pe proiect, Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2003. 

L. D’Hainaut, Programe de învăţământ şi educaţie permanentă, Colecţia Pedagogia 
secolului X X, E. D. P. , Bucureşti, 1981. 

Landsheere, G. Definirea obiectivelor educaţiei, E.D.P., Bucureşti, 1979. 

M. E. C. Ghidul tutorelui (Accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate cu focalizare 
pe romi),  autor Ivan Mykytin, Bucureşti, 2004. 

M. E. C., Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de matematică,  
Bucureşti, 2001. 

M. E. C., Programa şcolară, clasele I şi a II-a, Bucureşti, 2004. 

M.E.C., Ghid de evaluare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1999. 

Miller, B. şi Singleton, L., Formarea Cetăţenilor, Boulder, Colorado, 1997. 

Nedelcu, A.. Învăţarea interculturală în şcoală, Humanitas, Bucureşti, 2003. 
 
 

 14



 

9. ANEXĂ 

MODALITĂŢI DE EVALUARE AUTENTICĂ RECOMANDATE 
 

A) PROIECTUL  
Învăţarea cu ajutorul proiectelor este modalitatea de realizare a obiectivelor 

frecvent folosită deoarece aduce învăţarea în arena vieţii cotidiene, o transformă într-
un proces atractiv cu rezultate durabile în planul dezvoltării personale şi 
sociale.Temele proiectelor sunt relevante pentru viaţa de zi cu zi şi creează 
oportunităţi prin care cursanţilor le este facilitat accesul la explorarea unor probleme 
cum ar fi: sănătatea, bugetul, ecologia etc.  

 
Temele proiectelor au caracter crosscuricular şi ar putea fi caracterizate, 

sintetic, prin următoarele aspecte: 
• necesită colaborarea autentică între persoanele implicate: educatori şi cursanţi 

în primul rând, dar şi reprezentanţi ai comunităţii locale; 
• valorifică resursele pe care le oferă comunitatea pentru învăţare: fapte, 

întâmplări, evenimente, instituţii etc. 
• promovează o viziune constructivistă asupra învăţării, cursantul participând 

activ la proiectarea şi derularea propriilor experienţe de învăţare; 
• abordează un spectru larg de probleme care au ca punct de pornire aspecte 

concrete ale vieţii sociale, competenţe, valori şi atitudini de care au nevoie 
tinerii pentru a funcţiona cu succes în viaţa personală, profesională. 

 
Etape de realizare a unui proiect: 
 
Etapa de pregătire 

Partenerii, cursanţii şi cadrul didactic precizează: 
• Ce îşi propun să facă, ce aşteptări au de la  proiect. 
• Care este tema, titlul proiectului.  
• Unde se vor desfăşura  activităţile propuse, în şcoală, în afara şcolii. 
• Care sunt persoanele resursă, instituţiile resursă, cu ce resurse materiale vor 

putea fi puse în practică ideile. 
• Ce activităţi va desfăşura fiecare. 
• Care sunt termenele. 
• Ce tipuri de produse vor fi realizate prin proiect. 
• Cum se va realiza evaluarea proiectului. Vor putea fi prevăzute: discuţii, 

analize, expoziţii, grile de evaluare, prezentare orală, portofoliu etc. 
 
Reflecţia şi schimbul de idei despre ceea ce s-a învăţat reprezintă o constantă  

pe durata activităţilor. 
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Evaluarea proiectului 
Este etapa în care se analizează rezultatele obţinute, cuceririle personale. 

Pentru fiecare participant, proiectul trebuie să reprezinte o experienţă din care a 
învăţat ceva nou. 

Pentru cadrul didactic, este foarte important procesul, ce anume s-a petrecut 
ca urmare a derulării activităţilor. 

Pentru cursanţi, este foarte important produsul, deoarece ei au nevoie de 
confirmarea eforturilor depuse, de mărturii ale aprecierii muncii. 

 
Evaluarea învăţării prin metoda proiectului are două dimensiuni importante: 

• Una vizează ce a mers bine, ce nu a mers bine şi de ce; ce măsuri se pot lua 
pentru a se evita în viitor unele situaţii nefavorabile. Este tipul de evaluare cu 
rol de prevenire, în viitor, a factorilor de blocaj, de evidenţiere a punctelor forte 
ale modului de lucru. 

• A doua dimensiune a evaluării vizează ceea ce au acumulat cursanţii în  
•  termeni de capacităţi, deprinderi, abilităţi, cunoştinţe. 

 
 

B) POSTERELE 
 
Realizarea unui poster constituie o activitate autentică pentru cursanţi deoarece, 

ca adulţi, mulţi dintre ei primesc informaţii, anumite idei, prin această modalitate. 
 
Posterele se adresează şi unei audienţe din afara clasei, fiind expuse în clasă, 

în şcoală şi în locuri publice. Prezenţa unei audienţe reale reprezintă un important 
element de autenticitate. 

 
Pentru evaluarea posterelor, poate fi adaptată grila de mai jos. 
 

I. Conţinutul 

Calificativ: A (foarte bine) 
Problema este clar evidenţiată. Sunt prezentate multe elemente care susţin tema.  

Calificativ: B (bine) 
Problema dată este tratată superficial.  

Calificativ: C (insuficient) 
Nu sunt incluse aspecte suficiente privind problema dată.  

 
II. Analiza şi evaluarea 

A. Au fost identificate soluţii clare pentru rezolvarea problemelor. Sunt scrise clar 
calculele.  

B.  Calculele sunt corecte, dar nu au legătură cu tema. 
C.  Calcule greşite, fără legătură cu tema. 

 
III. Calitatea prezentării scrise 

A.  Calculele sunt corecte. Scrisul este clar. 
B.  Puţine erori de calcul. Se înţelege scrisul. 
C.  Scris neciteţ. Multe greşeli de calcul. 
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IV. Impactul vizual 

A.  Posterul este ordonat, ilustraţiile, culorile îl înfrumuseţează.  
B.  Posterul este  aspectuos. S-a încercat înfrumuseţarea aspectelor vizuale prin 

folosirea culorilor, a simbolurilor, a imaginilor. 
C.  Posterul este dezordonat. Nu este făcut nici un efort sau sunt făcute prea puţine 

pentru înfrumuseţarea acestuia. 
 
 

C) PORTOFOLIUL 
Un portofoliu reprezintă un ansamblu coordonat de evidenţe ale muncii 

prezente şi anterioare ale cursantului care oferă o imagine de ansamblu asupra 
progresului acestuia în învăţare. 

Portofoliul poate să fie individual, de grup sau al întregii clase. Dacă este bine 
alcătuit, portofoliul răspunde la următoarele întrebări: 

• Unde erau cursanţii la început? 
• Unde se află ei acum? 
• Se îndreaptă cursanţii către succes? 

 
Există argumente puternice care susţin utilizarea portofoliilor, atât din 

perspectiva cadrului didactic, cât şi din perspectiva celui care învaţă. 
 

Din perspectiva cadrului didactic: 
• Se actualizează ritmic. 
• Oferă dovezi ale efortului depus în învăţare. 
• Dovedesc rezultatele muncii şcolare dincolo de spaţiul clasei: evaluatorilor şi 

altor persoane interesate. 
• Oferă timpul necesar pentru a analiza progresul. 
• Surprind cursantul în dezvoltare de-a lungul unei perioade de timp. 
• Reprezintă o modalitate sigură de înregistrare a elementelor relevante pentru  
• deciziile cursanţilor, pentru ceea ce-i interesează, pentru felul în care ştiu să 

lucreze împreună. 
• Creează sentimentul de proprietate asupra rezultatelor muncii depuse. 
• Dau cursanţilor  posibilitatea de a-şi susţine punctele tari ale proiectelor 

realizate. 
• Pun cursanţii în situaţii reale de argumentare a opţiunii pentru un rezultat sau 

altul. 
 
Din perspectiva cursanţilor 

• Observă rezultatele efortului propriu. 
• Sunt conştienţi de relevanţa muncii lor în plan social şi în plan personal. 
• Au sentimentul coparticipării şi al responsabilităţii faţă de reuşita unui proiect. 
• Au posibilitatea de a reflecta asupra nevoilor proprii de dezvoltare, precum şi 

asupra punctelor forte pe care le au. 
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• Îşi stabilesc propriile obiective în învăţare şi-şi pot evalua progresul realizat în 
atingerea lor. 

• Au dovezi palpabile în legătură cu progresul realizat de-a lungul timpului. 
• Sunt încurajaţi să reflecteze asupra celor mai interesante idei. 
• Îşi dau seama că există o varietate de perspective din care poate fi abordată şi 

rezolvată o problemă şi o mulţime de moduri în care poate fi exprimată o idee. 
• Conştientizează rolul lor în organizarea şi desfăşurarea experienţelor de 

învăţare. 
• Au o istorie a devenirii proprii. 

 
Portofoliile constituie o modalitate excelentă de a ilustra competenţa printr-o 

varietate de rezultate oferind o descriere mai bogată, mai completă a înţelegerii 
cursantului. Ele ilustrează un rezultat peste care, adesea, se trece cu vederea, 
anume progresul în timp.  

Portofoliile folosite în scopuri evaluative includ mostre selectate cu atenţie 
astfel încât să ilustreze obiectivele învăţării fixate de cadrul didactic şi cunoscute de 
cursanţi. 

Unele cadre didactice susţin ideea evaluării portofoliului în întregimea sa. 
Altele aleg să evalueze anumite piese din portofoliu. Indiferent de varianta aleasă, 
cei formaţi trebuie să ştie care sunt dovezile pe care trebuie să le introducă în 
portofoliu şi cum vor fi evaluaţi. 

 
Repere pentru constituirea portofoliului 

La începutul cursului, stabiliţi cu subiecţii ce dovezi vor avea ei că au 
progresat, că sunt competenţi să absolve. De asemenea, stabiliţi ce cunoştinţe, 
priceperi, deprinderi şi experienţe vor certifica progresul făcut. Fiecare cursant îşi va 
constitui un portofoliu propriu pe care îl va prezenta la sfârşitul modulului. 
 
Cursanţilor li se prezintă, în mod accesibil, următoarea listă de control: 

• Ce probe, ce lucrări vei introduce în portofoliul tău pentru a dovedi că te-ai 
străduit? Reţine lucrările cele mai interesante. 

•  Ai grijă să scrii citeţ, să desenezi, să înregistrezi ceea ce vei face. 
• Ce legătură are viaţa ta cu activitatea de la ora de matematică? Dovedeşte. 

Rezolvă probleme matematice de viaţă. 
• Cum poţi să dovedeşti că ai progresat la matematică în rolul de cursant ? 
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1. NOTĂ DE PREZENTARE 
 
Modulul al doilea „Matematica e peste tot“ constituie o nouă etapă în învăţarea 

matematicii de către tinerii cuprinşi în programul „A doua şansă”. Ca şi programa 
pentru nivelul I, această programă ia în considerare diferenţele între stadiile de 
dezvoltare intelectuală (cursanţii au vârste diferite, experienţe de viaţă diferite) şi 
prevede utilizarea ca bază pentru învăţare a achiziţiilor matematice practice din 
perioadele anterioare. Prin aplicaţiile prevăzute (teme, proiecte) se urmăreşte 
conştientizarea cursanţilor în legătură cu nevoia învăţării matematicii ca o condiţie 
importantă a reuşitei în desfăşurarea oricărei activităţi (obţinerea carnetului de şofer, 
plăţile curente, utilizarea cardului, semnarea statului de plată, ridicarea alocaţiei, 
cumpărăturile), fie că e vorba de o activitate casnică, de o meserie sau de un joc. 

Scopul învăţării matematicii este acela de a rezolva nenumăratele probleme 
care apar pe neaşteptate în viaţa tuturor. În particular, matematica ne pune la 
dispoziţie probleme similare celor din realitate sau imaginate. Plecând de la date 
sigure, cunoscute, se determină metoda care poate conduce la răspuns, la 
determinarea necunoscutei. Cadrul didactic creează situaţii asemănătoare celor pe 
care le întâlnesc cursanţii pentru a-i convinge de nevoia învăţării matematicii. 

 
Programa pentru nivelul II vizează formarea competenţelor de bază, anume: 

numeraţia, calculul aritmetic, rezolvarea de probleme, noţiuni intuitive de geometrie, 
măsurare şi măsuri. 

În construirea programei am luat în considerare elemente specifice învăţării în 
programe de tip „a doua şansă”, cum sunt: timp redus de învăţare, particularităţile 
cursanţilor, particularităţile învăţării adulţilor. 

 
Actuala programă operează multiple schimbări şi prezintă o abordare nouă a 

matematicii sintetic prezentată în următoarele elemente: 
a) abordarea conţinuturilor:  

• înlocuirea conţinuturilor teoretice cu o varietate de contexte problematice care 
să valorifice experienţa cursanţilor în învăţare; evitarea teoretizării; 

• asigurarea unui caracter practic aplicativ şi funcţional conţinuturilor pentru ca 
învăţarea să devină motivantă; 

• asigurarea relevanţei a ceea ce se învaţă prin includerea în activităţi a unor 
teme cum ar fi: buget, consum, sănătate, timp liber, meserii, teme ce vor 
constitui elemente de portofoliu şi se vor evalua. 

b) adaptarea la specificul grupului ţintă:  
•  în rezolvarea de probleme propunem căutarea de soluţii pornind de la 

experienţa de viaţă, folosirea pentru verificare a unor mijloace la îndemână, 
cum ar fi monedele şi bancnotele, jocurile de societate, enigmele, estimările; 

c) modalităţile de învăţare: 
• devin prioritare activităţile de observare, de culegere a unor date din comu-

nitate, de alcătuire şi de rezolvare a unor probleme cu datele înregistrate, de 
realizare a unor proiecte civice în comunitate, folosirea computerului; 

• se urmăreşte formarea la cursanţi a unor,,tipare personale” de învăţare prin 
respectarea, în toate activităţile, a modelului A B C: A - orientare, activare, 
trezirea motivaţiei, folosirea achiziţiilor anterioare; B - achiziţii noi; C - aplicare, 
transfer în noi contexte simulate sau autentice.  
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Experienţa de viaţă a cursanţilor este o resursă importantă de învăţare. De 
aceea, în prima etapă a fiecărei unităţi de învăţare, se vor actualiza achiziţiile din 
practica de zi cu zi. Prin activităţi de tipul „Ştiaţi că...”, sunt prezentate informaţii cu 
rolul de a provoca, de a incita către învăţare. Pot fi folosite temele propuse în ghidul 
cadrului didactic sau altele pe care le aveţi la îndemână. Astfel, se asigură un 
caracter motivant învăţării. Cursanţii sunt încurajaţi să pună întrebări şi să spună ce 
ar dori ei să înveţe.  

În etapa achiziţiilor, cursanţii lucrează individual, în grup, în perechi pentru a-şi 
însuşi tehnici, algoritmi de calcul, strategii de rezolvare, tipare de învăţare operaţională. 

Devine foarte importantă etapa de aplicaţii şi transfer. Ceea ce se învaţă se 
aplică în proiecte individuale sau de grup, în activităţi de culegere şi de organizare a 
unor date şi mai puţin în teme de exersare, de efectuare a unui număr de calcule sau 
probleme. 

• capătă importanţă reală activităţile care conduc la stimularea atitudinii de 
cooperare, de ajutorare; 

d) rolurile cadrului didactic:  
• cadrul didactic este facilitator, consilier, organizator al unor activităţi de învăţare 

care să răspundă nivelului şi ritmului propriu de dezvoltare al cursanţilor; 
 
Structura programei de faţă cuprinde atât elemente tradiţionale ale 

programelor, dar include şi secţiuni noi, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice. 
Programa de matematică de faţă are în vedere obiectivele cadru şi de 

referinţă ale programei naţionale, pe care le revizuieşte pentru a răspunde nevoilor 
de învăţare ale cursanţilor. 

La rubrica activităţi de învăţare, sunt prevăzute activităţi cu inserţie în cotidian, 
proiecte ca suport pentru evaluarea finală. Activităţile de învăţare evidenţiază nevoia 
respectării stilurilor diverse de învăţare. Propunem activităţi specifice matematicii 
senzoriale (analizarea calităţilor vizuale externe, cum ar fi forme, dimensiuni), 
implicarea în jocuri cum ar fi şahul, monopoly, responsabilizarea prin participarea la 
planificarea resurselor clasei, realizarea de tabele, familiarizarea cu computerul, 
experimentarea unor idei noi. Activităţile de prezentare a unor noţiuni se vor realiza 
oral sau plecând de la documente: fişe, tabele, scheme, bonuri de casă, reţete, 
statistici, care vor pune cursanţii în poziţia de a reflecta asupra unor situaţii reale de 
viaţă în care întâlnesc noţiunile matematice. Sunt prevăzute activităţi de manipulare 
folosind materiale specifice: mânuirea unor instrumente, realizarea de colaje etc. 

Fără a abuza de exerciţii didactice de consolidare şi fixare a unor mecanisme, 
este nevoie de un antrenament indispensabil oricărei învăţări pentru a fixa unele 
deprinderi. Este nevoie de ingeniozitate în crearea unor exerciţii interesante, care să 
dozeze armonios repetiţiile, fără a deveni plictisitoare. Activităţile de aplicare sunt 
activităţi destinate utilizării matematicii în situaţii reale. Propunem integrarea naturală 
a matematicii în viaţă. Recursul la documente (calendare, tarife, orare etc.) permite 
evitarea aspectului adesea artificial al aplicării matematicii. Cursanţii vor avea 
posibilitatea să confrunte ceea ce au învăţat cu realitatea. Este clar că aceste 
demersuri sunt puternic centrate pe viaţă şi au un puternic caracter aplicativ.  

Programa include şi prezentarea sugestiilor metodologice specifice, astfel 
încât să fie atinse obiectivele prevăzute. 

Sunt prezentate modalităţi de evaluare, altele decât cele tradiţionale, astfel 
încât să se elimine efectul de stres al evaluării. Devine prioritar principiul,,a învăţa 
făcând’’, precum şi învăţarea experienţială, şi, în consecinţă, programa prevede 
realizarea de proiecte de grup, individuale, în comunitate. Sunt precizate, cu titlu de 
sugestie, teme de proiecte cu focalizare pe o anumită problemă matematică. 

Ultima secţiune a programei cuprinde standarde de evaluare a modulului parcurs. 
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2. OBIECTIVE CADRU 
 

 

1. Cunoaşterea şi utilizarea unor concepte specifice matematicii 

2. Dezvoltarea capacităţilor de rezolvare de probleme 

3. Formarea capacităţii de a comunica utilizând elemente de limbaj matematic 

4. Dezvoltarea motivaţiei pentru învăţarea şi aplicarea matematicii în contexte 
variate 

 
 

3. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ, CONCEPTE,  
SUGESTII DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE / PROIECTE 

 

1. Cunoaşterea şi utilizarea unor concepte specifice matematicii 
 

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare / proiecte 
La sfârşitul modulului 
cursantul va fi capabil să: 

Pe parcursul modulului se recomandă următoarele tipuri de 
activităţi: 

1.1. - să înţeleagă 
formarea numerelor (din 
sute, zeci şi unităţi), 
utilizând obiecte pentru 
justificări; 

− numărarea cu obiecte în care grupele de câte 10, 100 
se înlocuiesc cu câte un alt obiect; 
− jocuri de numărare cu obiecte în care grupele de câte 
10, 100 se înlocuiesc cu câte un alt obiect, jocuri de 
schimburi echivalente; 
−  reprezentarea numerelor punând în evidenţă sistemul 
poziţional de scriere; exerciţii de trecere de la o formă 
de reprezentare la alta; 

1.2. - să formeze, să 
scrie, să citească 
numerele naturale de la 
0 la 1000; 

− formarea şi scrierea numerelor naturale de la 0 la 
1000; scrierea unor numere: vârsta proprie, pe cea a 
colegilor, a membrilor familiei, ziua de naştere; 
−  citirea numerelor naturale de la 0 la 1000, citirea unor 
preţuri, masa unor corpuri, etichete; 
−  reprezentarea prin obiecte sau desene (puncte, cerculeţe, 
liniuţe etc.) a unui număr din concentrul 0 – 1000; 
−  numărarea cu pas dat, „înainte” şi „înapoi”  
(de exemplu, din 1 în 1, din 2 în 2, din 10 în 10 etc.),  
în concentrul 0 - 100, cu sprijin în obiecte; 
− citirea numerelor ce reprezintă date din calendar:  
din 7 în 7 etc.; 

1.3. - să compare şi să 
ordoneze numerele 
naturale mai mici decât 
100, utilizând 
simbolurile: <, >, =; 

− compararea şi ordonarea numerelor utilizând modele 
semnificative şi punerea în corespondenţă a unor astfel 
de reprezentări; 
− compararea vârstelor; 
− proiecte: „Numerele în viaţa noastră”, „Curiozităţi”, 
„Viaţă sănătoasă”; 
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1.4. - să efectueze 
adunări şi scăderi; 
- cu numere naturale de 
la 0 la 50 cu şi fără 
trecere peste ordin; 
- cu numere naturale de 
la 50 la 1000 fără 
trecere peste ordin; 

− adunarea şi scăderea cu numere naturale de la 0 la 
50 cu trecere peste ordin; verificarea rezultatelor 
utilizând obiecte sau desene; 
−  adunarea şi scăderea cu numere naturale de la 0 la 
100 fără trecere peste ordin; 
− - adunarea şi scăderea cu numere naturale de la 100 
la 1000 fără trecere peste ordin; 
− - adunarea şi scăderea cu acelaşi număr: să se 
calculeze ce vârsta vor avea cursanţii peste 5 ani, ce 
vârstă au avut cu 4 ani în urmă etc.; 
− proiect „Arborele familiei mele, în date şi cifre”. 

 
 
 

2. Dezvoltarea capacităţilor de rezolvare de probleme  
 

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare / proiecte 
La sfârşitul modulului 
cursantul va fi capabil să: 

Pe parcursul modulului se recomandă următoarele tipuri de 
activităţi: 

2.1. - să recunoască 
forme plane şi spaţiale; 
să clasifice figuri 
geometrice sau obiecte 
după criterii variate; 

− recunoaşterea şi descrierea verbală a formei 
obiectelor din mediul înconjurător; 
−  identificarea şi discriminarea formelor geometrice 
plane şi spaţiale utilizând obiecte, modele şi desene; 
−  gruparea unor obiecte date după criterii diverse; 
− decuparea unor figuri geometrice desenate, realizarea 
unei felicitări; 
− desenarea după contur a unor figuri geometrice, 
realizarea unui desen amuzant, de pus în cameră, 
folosind culori; 
− activităţi practice de construcţie, folosind forme 
spaţiale: cutii de diferite forme şi mărimi (cub, 
paralelipiped, cilindru, piramidă); 
−  identificarea interiorului şi a exteriorului unei figuri; 
− identificarea apartenenţei unui punct la interiorul unei 
figuri geometrice; 
− proiect „Casa viselor mele”, „Macheta oraşului / satului 
meu”, „Costumul meu de carnaval”; 

2.2. - să utilizeze unităţi 
de măsură pentru timp 
şi unităţi monetare; 

− plasarea în timp a unor evenimente în funcţie de un reper; 
−  ordonarea cronologică a unor imagini; 
− compararea duratelor unor activităţi; 
− citirea ceasului; reprezentarea pe un ceas-model a 
diverselor ore; 
− ordonarea / planificarea unor activităţi zilnice; 
− exprimarea orei în mai multe moduri (utilizând ceasul 
mecanic şi pe cel cu afişaj electronic); 
− înregistrarea activităţilor desfăşurate într-o 
săptămână; 
− identificarea monedelor necesare pentru cumpărarea 
unui obiect; 
− schimburi echivalente cu bani; 
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− compararea sumelor de bani; 
− construirea unor situaţii reale sau imaginate în care 
cursanţii să poată decide dacă pot cumpăra unul sau 
mai multe obiecte cu o sumă de bani (prin joc); 
− proiecte: „Orar hazliu”, „Istoria mea”; 
− proiect ecologic în comunitate; 

2.3. - să compună şi să 
descompună numere 
mai mici decât 50 
folosind obiecte sau 
desene; 

−  descompunerea numerelor în sumă de numere: în 
câte feluri pot plăti un obiect care costă 50 lei; 
−  descompunerea numerelor în forme variate şi 
compararea diferitelor modalităţi de descompunere a 
unui număr; 
−  alegerea unei descompuneri potrivite pentru 
efectuarea unui calcul; 
−  descompunerea numerelor pentru efectuarea unui calcul; 

2.4. - să estimeze 
ordinul de mărime al 
rezultatului unei operaţii 
pentru a limita erorile de 
calcul; 

− estimarea numărului de obiecte dintr-o mulţime; 
− verificarea cu ajutorul obiectelor a rezultatelor 
operaţiilor mentale de adunare şi scădere; 

2.5. - să rezolve 
probleme care presupun 
o singură operaţie dintre 
cele învăţate; 

− rezolvarea de probleme cu obiecte sau cu desene 
simple: puncte, cerculeţe, linii etc.; 
− rezolvarea de probleme cu date numerice; 
− recunoaşterea situaţiilor concrete sau a expresiilor 
care cer efectuarea unor adunări sau scăderi („au fost şi 
au mai venit”, „s-au pierdut” etc.); 
− corelarea expresiilor folosite în situaţii concrete cu 
operaţiile aritmetice învăţate; 

2.6. - să formuleze, oral 
şi în scris, exerciţii şi 
probleme cu numere, 
care se rezolvă printr-o 
singură operaţie; 

− formularea de probleme utilizând tehnici variate: cu 
sprijin concret în obiecte; pornind de la o temă dată; 
pornind de la numere date; fără sprijin; 
−  formularea întrebărilor posibile pentru enunţuri date în 
forme variate; 
− formularea de exerciţii pornind de la modele cunoscute; 

2.7. - să culeagă date, 
să le înregistreze 
folosind tabele sau liste 
şi să le utilizeze în 
rezolvarea unor situaţii – 
problemă; 

− culegerea datelor dintr-un desen reprezentând situaţii 
de viaţă (la piaţă, la magazin); 
− citirea unui tabel, sau a unei liste de preţuri: ce pot 
comanda la cofetărie dacă am 100 de lei, având lista de 
preţuri reală; 
−  utilizarea tabelelor simple pentru notarea unor date etc.; 
− reprezentarea datelor prin diagrame simple sau desen; 
− proiect: anchetă în comunitate: „Preocupări”; 

2.8. - să măsoare şi să 
compare lungimea, 
capacitatea sau masa 
unor obiecte folosind 
unităţi de măsură 
nestandard adecvate, 
precum şi următoarele 
unităţi de măsură 
standard: metrul, litrul, 
kilogramul; 

− măsurarea cu palma, creionul, paharul, cuburi etc., a 
lungimii, masei sau capacităţii unor obiecte; 
− compararea lungimilor a două obiecte; 
− ordonarea unor obiecte date, în funcţie de lungimea, 
grosimea, întinderea sau forma lor, folosind expresii ca: 
„mai lung”, „mult mai lung”, „cel mai lung”, mai scurt” etc.; 
− efectuarea unor măsurări folosind etaloane 
neconvenţionale date (etaloane din carton sau plastic 
având diverse forme şi mărimi etc.); 
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− identificarea şi utilizarea instrumentelor de măsură 
potrivite (linia gradată, metrul, balanţa) pentru 
efectuarea unor măsurători; 
− alegerea unităţii de măsură potrivită pentru a efectua 
anumite măsurători; 
− proiect: „Despre viteză”, „Curiozităţi din lumea 
plantelor”, „Consumuri diverse”. 

 
 
 

3. Formarea capacităţii de a comunica utilizând elemente de limbaj 
matematic 
 

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare / proiecte 
La sfârşitul modulului 
cursantul va fi capabil să: 

Pe parcursul modulului se recomandă următoarele tipuri de 
activităţi: 

3.1. - să redea în 
cuvinte proprii, paşii 
rezolvării unor 
probleme; 

−  redarea liberă, cu voce tare, a enunţului; 
− folosirea unor scheme simple pentru a indica paşii de 
rezolvare ai unei probleme; 
− verbalizarea procedeului de calcul; 
− proiect ecologic „Problemele mediului, în cifre şi date”: 
culegerea unor date din ziare despre poluare. 

 
 

 

4. Dezvoltarea motivaţiei pentru învăţarea şi aplicarea matematicii în 
contexte variate 

 
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare / proiecte 
La sfârşitul modulului 
cursantul va fi capabil să: 

Pe parcursul modulului se recomandă următoarele tipuri de 
activităţi: 

4.1.- să manifeste 
interes faţă de utilizarea 
numerelor şi a calculelor 
pentru rezolvarea unor 
situaţii din viaţa 
cotidiană. 

− estimarea soluţiilor unor probleme; 
− jocuri de rol pentru rotunjirea unui număr sau a 
rezultatului unui calcul; 
− proiect: „Succesele mele”, completarea portofoliului 
pentru evaluare. 
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4. SUGESTII PRIVIND CONŢINUTURILE RELEVANTE 
 

• Numerele naturale de la 0 la 100: formare, scriere, citire, comparare, 
ordonare. 

• Adunarea şi scăderea numerelor în concentrul 0 - 100 (0 - 50, fără şi cu 
trecere peste ordin, 50-100, fără trecere peste ordin): 
 termeni specifici: sumă, „cu atât mai mult”, diferenţă, „cu atât mai puţin”. 

• Numerele mai mari decât 100 şi mai mici decât 1000: formare, scriere, citire. 
• Adunarea şi scăderea numerelor în concentrul 0 - 1000, fără trecere peste 

ordin. 
• Probleme care se rezolvă printr-o operaţie.  
• Elemente intuitive de geometrie: 

- forme plane: pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc; 
- interiorul şi exteriorul unei figuri geometrice; 
- forme spaţiale: cub, sferă, cilindru, con (fără terminologie). 

• Măsurări folosind etaloane neconvenţionale; 
• Unităţi de măsură pentru lungime (metrul), capacitate (litrul), masă (kilogramul): 

- unităţi de măsură pentru timp: ora, minutul, ziua, săptămâna, luna;anul; 
- monede şi bancnote. 

• Utilizarea instrumentelor de măsură: metrul, rigla gradată, cântarul, balanţa. 
 
 
 

5. ASPECTE DE ORDIN METODOLOGIC 
 
Învăţarea autentică presupune deschiderea curriculum-ului către lumea reală 

către viaţă, aşa cum este ea percepută de cei care învaţă: plină de necunoscute, de 
provocări. 

Presiunile şi nevoile sociale, politice, economice şi culturale pe care lumea 
contemporană le adresează educaţiei presupun diversificarea câmpului educaţional, 
orientarea către educaţia în, prin şi pentru viaţă. Programa de faţă porneşte de la 
înţelegerea formabilului considerat ca întreg, ca fiinţă unitară complexă. De aici 
necesitatea ca educatorul să-l privească în integralitatea sa şi să nu se centreze pe 
dezvoltarea separată a unui aspect sau altul al personalităţii sale. 

Altfel spus, triada cunoştinţe, deprinderi, atitudini să fie consecvent urmărită, 
iar validarea lor să fie făcută de practică, de ceea ce ştie cursantul să facă cu ceea 
ce a învăţat. 

Pentru o predare-învăţare eficientă a matematicii în modulul „Matematica e 
peste tot” recomandăm cadrului didactic să aibă în vedere următoarele aspecte: 

 
• Cunoaşterea şi valorizarea experienţelor personale, a achiziţiilor matematice 

practice, dobândite în viaţa cotidiană: 
- contextualizarea învăţării prin folosirea experienţei de viaţă ca punct de 
sprijin (inclusiv pentru dezvoltarea memoriei) şi ca resursă a învăţării: 
schimburi monetare, efectuarea de cumpărături, scrierea unor liste de preţuri, 
agenda zilei, alegerea soluţiei celei mai avantajoase, estimări etc.; 
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 - utilizarea ca suporturi educaţionale a unor mijloace cum ar fi: calendarul 
(„luna x are... de zile”, „au trecut... zile”, „au mai rămas... zile”), monedele şi 
bancnotele, zarurile, cărţile de joc, tăieturi (articole pe teme de interes, cum ar 
fi preţul carburanţilor, valori de schimb valutar...) din ziare, reviste conţinând 
numere; 
 - introducerea în mediul de învăţare a noului, a provocării şi a descoperirii prin 
desfăşurarea unor activităţi tematice: „Economii”, „Timpul liber”, „Noutăţi” şi 
prin extinderea sferei de învăţare dincolo de şcoală, în comunitate. 

• Individualizarea predării-învăţării: 
 - formularea de sarcini şi aşteptări în raport cu particularităţile individuale, 
crearea unui climat emoţional favorabil învăţării; 
 - sprijinirea cursanţilor în dezvoltarea unor tipare personale de învăţare relevante; 
 - utilizarea frecventă a materialului didactic individual pentru a respecta ritmul 
de învăţare al fiecăruia.  

• Utilizarea unor strategii didactice interactive, promovarea învăţării prin 
cooperare: 
- reducerea caracterului formal în cadrul activităţilor; 
 - prevederea şi utilizarea unor strategii de depăşire a „ieşirilor” din tema 
activităţii (cursanţii sunt tentaţi să se abată de la temă); 
 - învăţarea în grup sau în perechi; 
 - activităţi care încurajează comunicarea, socializarea, dorinţa de reuşită prin 
modalităţi precum: proiecte, postere, lucrări practice de măsurare, de realizare 
a unor obiecte utile, înregistrarea unor date, evenimente; 
 - expunerea lucrărilor şi aprecierea acestora utilizând termeni de vocabular 
specific: planşe cu cifre, modele de rezolvare, planşe cu unităţi de măsură, 
desene, colaje, compoziţii spaţiale. 

• Utilizarea unor materiale didactice şi a unor mijloace adaptate vârstei, 
atractive, accesibile: 
- fişe de lucru individual; 
- cărţile de joc, zarurile (pentru efectuarea calculelor), calculatorul; 
- monedele şi bancnotele (pentru rezolvarea de probleme); 
- articole din ziare, computerul, liste de preţuri pentru citirea numerelor. 

• Utilizarea eficientă a timpului pentru învăţare: 
- reducerea timpului pentru verigile introductive (controlul temei) şi creşterea 
duratei acordate învăţării, sprijinului adaptat; 
- integrarea evaluării formative în lecţie şi folosirea timpului acordat evaluării 
de la sfârşitul lecţiei pentru învăţare; 
- solicitarea unor teme practice, consemnarea rezultatelor; 
- folosirea autoevaluării, precizarea la începutul activităţii a rezultatelor aşteptate, 
confruntarea rezultatelor individuale cu cele aşteptate şi folosirea interevaluării; 
- pregătirea din timp a fişelor de lucru, a materialelor-suport; 
- managementul clasei: aşezarea cursanţilor în semicerc sau în alt mod care 
permite un contact vizual cât mai bun; 
- stabilirea unor reguli de lucru şi respectarea lor cu stricteţe; 
- reducerea timpului pentru lucrul frontal, în favoarea lucrului individualizat, a 
acordării de sprijin specific fiecărui cursant; 
- folosirea la maximum a timpului de învăţare, proiectarea riguroasă a 
momentelor lecţiei. 
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6. EVALUAREA 
 
Pentru a fi efectivă şi autentică, evaluarea trebuie să fie un proces continuu, 

parte integrantă a învăţării, aptă să le ofere cursanţilor şi cadrelor didactice 
oportunităţi de reflecţie şi de perfecţionare permanentă. 

 Activităţile de evaluare continuă au rolul de a furniza cadrului didactic şi 
cursanţilor informaţii referitoare la măsura în care învăţarea a reuşit. Departe de a 
avea rolul de ierarhizare, de sancţionare, de realizare a unor clasamente, de 
discernere între bun şi slab, evaluarea atestă achiziţiile prin raportarea la contexte 
reale, la valoarea aplicativă a ceea ce se învaţă.  

Datorită potenţialului formativ, a oportunităţilor pentru individualizare, sunt 
preferate metodele complementare de evaluare şi anume: 

• observarea sistematică a activităţii şi comportamentului cursantului, având la 
dispoziţie, ca modalităţi de înregistrare a informaţiilor, fişa de evaluare, scara 
de clasificare, lista de control / verificare(detaliate în ghidul cadrului didactic); 

• proiectul - care se evaluează pe baza criteriilor negociate cu cei care învaţă; 
• portofoliul - care constituie partea integrantă a examinării finale şi sintetizează 

activitatea de-a lungul nivelului; 
• autoevaluarea - care îl ajută pe cursant să se situeze personal faţă de 

exigenţele învăţării; 
• teme de investigaţie în mediul cotidian pentru aplicarea a ceea ce se învaţă; 
• interevaluarea ca modalitate de raportare a cursanţilor la exigenţele 

partenerilor „egali” de învăţare; 
Cadrul didactic poate amenaja panouri de tipul „Succesele noastre’’, 

„Mulţumesc pentru...”, expoziţii cu lucrări pentru interevaluare. Cursanţii primesc 
feed-back sub forma unor simboluri, aprecieri verbale, înscrisuri pe hârtii adezive, 
modalităţi detaliate în ghidul cadrului didactic. 
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7. STANDARDE DE EVALUARE 
 

Obiectiv cadru Standard 
1. Cunoaşterea şi 
utilizarea unor concepte 
specifice matematicii 

S1. Scrierea şi citirea numerelor naturale de la 0 la 1000 
în contexte reale de viaţă (curiozităţi, recorduri, adrese 
utile, reţete, orare funcţionale etc.); 

 S2.Folosirea corectă a terminologiei matematice 
învăţate în contexte variate, identificarea operaţiei 
corespunzătoare unor expresii : „cu n mai mare 
decât...”, „cu n mai mic decât”,,,suma’’, diferenţa’’. 

 S3. Rezolvarea de adunări şi scăderi în situaţii autentice 
(cheltuieli, repartizarea orelor pe domenii de activitate):  
- cu şi fără trecere peste ordin, în concentrul 0 – 50; 
- fără trecere peste ordin în concentrul 50 – 100; 
- fără trecere peste ordin în concentrul 100 – 1000, cu 
sprijin şi fără sprijin; 

2. Dezvoltarea 
capacităţilor de 
rezolvare a problemelor 

S4. Recunoaşterea şi clasificarea după proprietăţi 
simple a unor forme plane şi spaţiale în mediul 
înconjurător şi folosirea lor în realizarea de proiecte, 
machete, schiţe, planuri, postere, tablouri, şabloane; 

 S5.Utilizarea unor reguli date şi corespondenţe simple 
pentru formarea de şiruri cu numere mai mici decât 100; 

 S6.Realizarea de estimări pentru evitarea unor erori de 
calcul ;  

 S7. Utilizarea de strategii proprii de rezolvare a unei 
probleme cu cel mult două operaţii, folosind ca sprijin 
desene, imagini sau alte mijloace la îndemână ;  

 S8.Compunerea de probleme care presupun efectuarea 
unei singure operaţii şi folosirea deprinderilor de calcul 
matematic în rezolvarea unei probleme cu o singură 
operaţie, sau a unei situaţii-problemă cu date din viaţa 
reală; 

 S9.Utilizarea unităţilor de măsură convenţionale pentru 
efectuarea de măsurători simple şi utilizarea rezultatelor 
măsurărilor în viaţa curentă (calendar, tabele, statistici, 
anchete, proiecte în comunitate); 

 S10.Utilizarea etaloanelor neconvenţionale precum şi a 
instrumentelor de măsură adecvate pentru timp, masă, 
lungime, capacitate; 

 S11.Utilizarea unor tabele şi liste ca modalităţi simple de 
organizare şi clasificare a datelor; 

3. Formarea şi 
dezvoltarea capacităţii 
de a comunica utilizând 
limbajul matematic 

S12.Exprimarea orală şi scrisă a modului de lucru în 
rezolvarea de exerciţii şi probleme; 
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1. NOTĂ DE PREZENTARE 
 
Modulul al treilea intitulat „Matematica şi viaţa” constituie etapa consolidării 

achiziţiilor matematice de bază de către tinerii cuprinşi în programul „A doua şansă”. 
Se menţine caracterul practic aplicativ (pronunţat la nivelurile anterioare de studiu) în 
învăţarea matematicii, dar se urmăreşte şi însuşirea unor tehnici de calcul, a unor 
procedee de calcul rapid, a unor algoritmi care să faciliteze rezolvarea unor situaţii 
problematice.  

 
Programa pentru nivelul al III-lea prevede consolidarea şi îmbogăţirea 

sistemului competenţelor matematice vizând calculul aritmetic, cu operaţii de 
înmulţire şi împărţire, rezolvarea de probleme cu două operaţii, noţiuni intuitive de 
geometrie, măsurare şi măsuri. 

 
Având în vedere specificul grupului ţintă, timpul redus pentru învăţare şi modul de 

învăţare propriu adulţilor, construcţia programei include următoarele elemente de noutate: 
– la nivelul conţinuturilor:  

• învăţarea din experienţă, aplicarea a ceea ce se învaţă în contexte 
problematice autentice care să valorifice toate achiziţiile cursanţilor în procesul 
de învăţare; 

• asigurarea unui caracter practic aplicativ şi funcţional conţinuturilor pentru ca 
învăţarea să devină motivantă; 

• asigurarea relevanţei a ceea ce se învaţă prin includerea în activităţi a unor 
teme cum ar fi: buget, consum, sănătate, timp liber, meserii şi alte teme la 
alegerea profesorului în funcţie de grupul cu care lucrează. 

– la nivelul modului cum se formează anumite capacităţi: 
• în rezolvarea de probleme va fi încurajată căutarea de soluţii pornind de la 

experienţa de viaţă, încercările, utilizarea unor mijloace şi materiale des 
utilizate, cum ar fi monedele şi bancnotele, jocurile de societate, enigmele, 
estimările; 

• se urmăreşte formarea la cursanţi a unor,,tipare personale” de învăţare prin 
respectarea, în toate activităţile, a modelului A B C: A - orientare, activare, 
trezirea motivaţiei, folosirea achiziţiilor anterioare; B - achiziţii noi; C - aplicare, 
transfer în noi contexte simulate sau autentice; 

• stimularea atitudinii de cooperare, de ajutorare între cursanţi. 
– la nivelul aplicabilităţii:  

• cursanţii vor fi încurajaţi să desfăşoare activităţi de observare, de culegere a 
unor date, de alcătuire şi de rezolvare a unor probleme cu datele înregistrate, 
de realizare a unor portofolii; 

• realizarea de proiecte individuale sau de grup, cu teme din comunitate, pentru 
asumarea de roluri şi cultivarea responsabilităţii. 

– la nivelul rolului cadrului didactic:  
• cadrul didactic are rolul de facilitator, de consilier, de organizator al unor 

activităţi de învăţare care să răspundă nivelului şi ritmului propriu de 
dezvoltare al cursanţilor. 
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Structura programei de faţă include atât secţiuni ce se regăsesc în programele 
naţionale cât şi secţiuni noi, pentru a veni în sprijinul aplicării ei de către cadrul 
didactic. Astfel, obiectivele cadru şi cele de referinţă ale curriculum-ului naţional au 
fost revizuite şi adaptate grupului ţintă. Elementele specifice acestei programe în 
privinţa structurii ei sunt: sugestii metodologice, modalităţi de evaluare dar şi 
standarde de evaluare. În cadrul secţiunii „Activităţi de învăţare” sunt precizate şi 
teme pentru proiecte, cu caracter orientativ, cadrul didactic urmând să precizeze 
teme ce ţin de specificul grupului (preocupări, sat, oraş, meserii). 

 
 

2. OBIECTIVE CADRU 

 

1. Cunoaşterea şi utilizarea unor concepte specifice matematicii 

2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare / investigare şi rezolvare de probleme 

3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 

4. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru învăţarea şi aplicarea matematicii 
în contexte variate 

 

3. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ, CONCEPTE,  
SUGESTII DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE / PROIECTE 

 

1. Cunoaşterea şi utilizarea unor concepte specifice matematicii 
 

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare / proiecte 
La sfârşitul modulului 
cursantul va fi capabil să: 

Pe parcursul modulului se recomandă următoarele tipuri de 
activităţi: 

1.1 - să înţeleagă şi să 
utilizeze sistemul 
poziţional de formare a 
numerelor naturale mai 
mici decât 1 000 000; 

− reprezentarea prin obiecte sau desene a oricărui 
număr mai mic ca 1 000 000; 
− reprezentarea numerelor punând în evidenţă sistemul 
poziţional de scriere a numerelor; trecerea de la o formă 
de reprezentare la alta; 
− numărarea cu start şi pas dat, crescător şi 
descrescător, cu şi fără sprijin în obiecte sau desene;  
− jocuri de numărare cu obiecte în care grupurile de 
câte 10, 100 ş.a.m.d. se înlocuiesc cu un alt obiect; 
− jocuri cu numere pentru a pune în evidenţă ideea de 
schimburi echivalente; 
− proiect „Curiozităţi”. 

1.2 - să formeze, să 
scrie, să citească, să 
compare, să ordoneze, 
să facă estimări folosind 
numere naturale mai 
mici decât 1 000 000 

− reprezentarea prin obiecte sau desene adecvate a 
numerelor studiate; 
− compararea, ordonarea, rotunjirea numerelor utilizând 
modele semnificative (figuri geometrice de poziţionare, 
tabel de numeraţie etc.); 
− compararea numerelor prin evidenţierea cifrei sau 
cifrelor semnificative ca poziţie. 
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1.3 - să efectueze 
operaţii de adunare şi 
de scădere cu numere 
mai mici decât 1000, cu 
trecere peste ordin şi cu 
numere mai mici decât 
10 000, fără trecere 
peste ordin;  

− rezolvarea de probleme de adunare şi de scădere 
folosind pentru verificare mijloace la îndemână, cum ar fi 
monede şi bancnote; 
−  calcul cu numere naturale, urmărind respectarea 
ordinii efectuării operaţiilor;  
−  calcul folosind proprietăţile operaţiilor (fără 
terminologie); 
− efectuarea de succesiuni de calcule mentale cu 
numere de cel mult două cifre; 
− proiect în comunitate: „Recuperarea de materiale 
refolosibile”, cântărire, însumare; 

1.4 - să efectueze 
operaţii de înmulţire şi 
împărţire cu numere 
naturale mai mici  
decât 100; 

− înmulţirea folosind adunarea repetată de termeni egali 
(nasturi, papiote, desene, foi cu pătrăţele mari); 
−  calculul produsului numerelor de la 0 la 100 când un 
factor este 1,2,3,4... 9, cu sprijin în grupuri de obiecte; 
− verificarea rezultatului cu ajutorul reprezentărilor 
simbolice şi al operaţiilor inverse; 
− calculul cu numere naturale 0 - 100, urmărind 
respectarea ordinii efectuării operaţiilor şi folosirea 
parantezelor rotunde; 
− calculul rezultatelor unei înmulţiri folosind proprietăţile: 
asociativitatea, comutativitatea (intuitiv); 
− - folosirea unor procedee convenabile pentru 
efectuarea rapidă a calculelor; 
− jocuri de memorare a tablei înmulţirii şi a împărţirii; 
− proiect: „Rime hazlii”, machetă „Ronduri de flori”, 
straturi, comandă de răsaduri, de pomişori. 

 
 
 

2. Dezvoltarea capacităţilor de explorare /investigare şi rezolvare de 
probleme  

 
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare / proiecte 
La sfârşitul modulului 
cursantul va fi capabil să: 

Pe parcursul modulului se recomandă următoarele tipuri de 
activităţi: 

2.1 - să recunoască, să 
descrie forme plane şi 
spaţiale, să clasifice 
obiecte şi desene după 
criterii variate; 

− decuparea unor figuri desenate; 
− identificarea formelor plane şi a formelor spaţiale pe 
modele fizice, desene sugestive şi în mediul 
înconjurător; 
− desenarea formelor plane cu şablon sau / şi cu mâna 
liberă; 
− descrierea intuitivă a unor figuri plane şi a unor corpuri 
cu observarea vârfurilor, laturilor, feţelor; 
− sortarea obiectelor după forma lor; 
− identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri; 
− proiect „Ne pregătim de petrecere”: confecţionarea de 
costume, de măşti; 
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2.2 - să exploreze mo-
dalităţi de efectuare a 
înmulţirii sau împărţirii în 
concentrul 0 – 100, folo-
sind adunarea repetată, 
scăderea repetată, 
sprijin în obiecte; 

− utilizarea de desene / scheme pentru a calcula 
rezultatul unei înmulţiri; 
− jocuri de numărare; 
− grupări de obiecte / desene pentru evidenţierea 
operaţiilor; 

2.3 - să exploreze mo-
dalităţi variate de a 
compune şi de a des-
compune numere natu-
rale mai mici decât 1000; 

− descompunerea numerelor naturale pe baza 
operaţiilor de adunare, scădere, înmulţire, împărţire cu 
sprijin în reprezentări; 
− efectuarea adunărilor, scăderilor, înmulţirilor şi 
împărţirilor folosind procedee de calcul diferite; 

2.4 - să rezolve şi să 
compună probleme cu o 
singură operaţie dintre 
cele învăţate, în 
intervalul de numere 
naturale de la 0 la 1000; 

− recunoaşterea situaţiilor concrete sau a expresiilor 
care presupun efectuarea unei operaţii de adunare, 
scădere, înmulţire, împărţire („cu atât mai mult”, „cu atât 
mai puţin”, „de atâtea ori mai mult”, „de atâtea ori mai 
puţin”; „sunt n obiecte, câte p pe fiecare rând”, „se dau 
în mod egal n obiecte la p persoane” etc.); 
− formularea de probleme: cu sprijin concret în obiecte 
pornind de la numere date; fără sprijin; 
− formularea de probleme pornind de la un exerciţiu dat; 
− analiza părţilor componente ale unei probleme; 
− analiza cuvintelor care sugerează operaţii aritmetice; 
− transformarea problemelor de adunare în probleme de scă-
dere şi invers, a celor de scădere în probleme de adunare; 
− schimbarea numerelor dintr-o problemă dată, cu 
păstrarea contextului de viaţă; 
− proiect „Cartea mea cu probleme ilustrate”: decuparea 
unor imagini din ziare, confecţionarea unor etichete, 
bonuri de casă, liste de cheltuieli; 

2.5 - să utilizeze 
instrumentele şi unităţile 
de măsură standard şi 
nestandard pentru 
lungime, capacitate, 
masă, timp şi unităţile 
monetare în situaţii 
variate; 

− compararea măsurilor unor mărimi; 
− ordonarea unor obiecte date, în funcţie de lungimea, 
grosimea, întinderea sau forma lor; 
− utilizarea instrumentelor şi a unităţilor de măsură 
potrivite (standard şi nestandard) pentru măsurători; 
− plasarea în timp a unor evenimente; 
− ordonarea unor imagini în funcţie de succesiunea 
derulării lor în timp; 
− înregistrarea activităţilor petrecute într-un interval de timp; 
− scrierea datei (zi, lună); 
− recunoaşterea valorii monedelor şi a bancnotelor; 
−  efectuarea de schimburi echivalente cu monede şi 
bancnote; compararea sumelor de bani; 

2.6 - să culeagă date şi 
să le organizeze în 
tabele simple;  

− colectarea unor date şi scrierea lor în tabele; 
− reprezentarea datelor prin diagrame simple; 
− descrierea de situaţii ce reprezintă evenimente sigure, 
imposibile, probabile; 
− generarea de exemple care să ilustreze evenimente 
sigure, posibile sau imposibile; 
− proiect „Viaţă sănătoasă”: orar de muncă şi odihnă, 
alimente (grame, litri), sport (metri). 
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3. Formarea capacităţii de a comunica utilizând elemente de limbaj 
matematic 
 

Obiective de referinţă Activităţi de învăţare / proiecte 
La sfârşitul modulului 
cursantul va fi capabil să: 

Pe parcursul modulului se recomandă următoarele tipuri de 
activităţi: 

3.1 - să exprime 
semnificaţia calculelor 
făcute în rezolvarea 
unei probleme; 

− transpunerea unor enunţuri simple din limbaj 
matematic în limbaj cotidian; 
−  transpunerea unor enunţuri simple din limbaj cotidian 
în limbaj matematic; 
− justificarea alegerii demersului de rezolvare a unei 
probleme; 
− utilizarea unor scheme simple pentru a figura pe scurt 
datele şi paşii de rezolvare a unei probleme. 

 
 
 

4. Dezvoltarea motivaţiei pentru învăţarea şi aplicarea matematicii în 
contexte variate 

 
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare / proiecte 
La sfârşitul modulului 
cursantul va fi capabil să: 

Pe parcursul modulului se recomandă următoarele tipuri de 
activităţi: 

4.1 - să transpună 
diferite situaţii în context 
matematic; 

− exerciţii - competiţie de găsire a cât mai multe soluţii la 
anumite probleme; 
− transpunerea unui context problematic în problemă 
sau exerciţiu; 

4.2 - să propună 
modalităţi diverse de 
abordare a unei 
probleme; 
- să caute posibilităţi de 
rezolvare a unor situaţii-
problemă prin încercare 
şi eroare; 

− imaginarea unui context problematic pornind de la un 
exerciţiu dat; 
− compararea modalităţilor diferite pentru rezolvarea 
unei situaţii problemă, pentru evidenţierea celei mai 
convenabile soluţii; 
− -motivarea modalităţilor diferite pentru rezolvarea unei 
situaţii problemă; 
− jocuri: competiţie între grupuri; 

4.3 - să stabilească 
relaţii adecvate cu 
membrii grupului.  

− discutarea, în perechi sau în grup, a soluţiilor găsite 
pentru rezolvarea unor exerciţii sau probleme; 
− proiect: „Ghiozdanul cu succese”: realizarea unei 
colecţii personale cu desene, scheme, cifre hazlii, 
numere, decupaje din ziare, colaje, propuneri de 
probleme etc. 
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4. SUGESTII PRIVIND CONŢINUTURILE RELEVANTE 
 

• Numerele naturale de la 0 la 1 000 000: formare, scriere, citire, comparare, 
ordonare, rotunjire.  

• Adunarea şi scăderea numerelor naturale în intervalul de la 0 la 1 000 cu 
trecere peste ordin şi de la 1 000 – 10 000 fără trecere peste ordin: 
 Terminologia specifică: termen, sumă, rest sau diferenţă; 
 Evidenţierea unor proprietăţi ale adunării (comutativitate, asociativitate), 

fără terminologie. 
• Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale mai mici ca 100: 

 Înmulţirea numerelor folosind adunarea repetată de termeni egali; 
 Înmulţirea numerelor scrise cu o singură cifră; 
 Terminologia specifică: factor, produs, „de atâtea ori mai mult”, dublu, 

triplu; 
 Tabla înmulţirii; 
 Evidenţierea unor proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate, asociativitate, 

element neutru), fără terminologie; 
 Împărţirea numerelor folosind scăderea repetată şi relaţia cu înmulţirea; 
 Terminologia specifică: deîmpărţit, împărţitor, „de atâtea ori mai puţin”; 
 Tabla împărţirii dedusă din tabla înmulţirii; 
 Diviziuni ale unui întreg: jumătate, sfert, a treia parte, a zecea parte – 

reprezentări prin desene; 
 Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde. 

• Înmulţirea şi împărţirea în intervalul de numere naturale de la 0 la 100: 
 Înmulţirea unui număr natural de două cifre cu un număr de o cifră, 

folosind adunarea repetată, grupări de termeni;  
 Înmulţirea / împărţirea la 10 sau 100; 
 Împărţirea unui număr natural mai mic decât 100 la un număr de o cifră, 

folosind scăderea repetată, grupări de termeni. 
• Probleme care se rezolvă prin cel mult două operaţii;  
• Elemente intuitive de geometrie: 

 Forme plane: pătrat, triunghi, cerc, dreptunghi, punct, segment, linie 
dreaptă, linie frântă, linie curbă; 
 Interiorul şi exteriorul unei figuri geometrice; 
 Observarea, descrierea intuitivă a unor forme spaţiale: cub, sferă, cilindru, 

con etc.  
• Măsurări folosind etaloane neconvenţionale: 

 Unităţi de măsurat lungimea (metrul), capacitatea (litrul), masa (kilogramul), 
multiplii şi submultiplii lor (fără transformări); 
 Unităţi de măsură pentru timp: ora, minutul, ziua, săptămâna, luna, anul; 
 Monede şi bancnote, inclusiv cele europene; 
 Utilizarea instrumentelor de măsură adecvate: metrul, rigla gradată, 

cântarul, balanţa. 
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5. SUGESTII METODOLOGICE 
 
Programa de faţă plasează în centrul învăţării cursantul cu experienţa, 

abilităţile, aspiraţiile dar şi nevoile sale de care cadrul didactic trebuie să ţină seama 
în alegerea demersului didactic. Pentru a veni în sprijinul celor care vor aplica 
programa de faţă sugerăm luarea în considerare a următoarelor aspecte 

• Cunoaşterea şi valorizarea experienţelor personale, a achiziţiilor matematice 
practice dobândite în viaţa cotidiană: 
 Identificarea, în orele de consultaţii individuale, a punctelor forte, a 

aptitudinilor matematice;  
 Contextualizarea învăţării prin folosirea experienţei de viaţă ca punct de 

sprijin şi ca resursă a învăţării: schimburi monetare, efectuarea de 
cumpărături, scrierea de liste de preţuri, alegerea dintre mai multe soluţii 
pe cea mai avantajoasă, estimări; 
 Desfăşurarea unor activităţi tematice care iau în considerare 

circumstanţele vieţii persoanei care învaţă.  
• Individualizarea predării - învăţării: 

 Formularea de sarcini şi aşteptări în raport cu nevoile individuale; 
 Utilizarea frecventă a materialului didactic individual pentru a respecta 

ritmul fiecăruia în învăţare; 
 Diferenţierea: cursanţii interacţionează diferit cu cadrul didactic pe 

parcursul activităţii; 
 Adaptarea: accentuarea aspectelor celor mai importante pentru cursant;  
 Extinderea: trecerea la sarcini stimulative noi pentru cei care reuşesc;  
 Elaborarea: anticiparea nevoilor de învăţare.  

• Utilizarea unor strategii didactice interactive, promovarea învăţării prin 
cooperare: 
 Învăţarea în grup sau în perechi; 
 Activităţi care încurajează comunicarea, socializarea, dorinţa de reuşită: 

proiecte, postere, lucrări practice de măsurare, de realizare a unor obiecte 
utile, înregistrarea unor date, evenimente; 
 Expunerea lucrărilor şi aprecierea acestora utilizând termeni de vocabular 

specific: planşe cu cifre, modele de rezolvare, planşe cu unităţi de măsură, 
desene, colaje, compoziţii spaţiale etc. 

• Utilizarea unor materiale didactice şi a unor mijloace adaptate vârstei, 
atractive, accesibile: 
 Materiale care răspund unor stiluri de învăţare diferite: matematica vizuală 

folosind forma, culoarea, dimensiunea ca sprijin pentru învăţare, 
diagrame, imagini, simulare pe calculator, probe tipărite, probe orale; 
 Fişe de lucru individual; 
 Materiale uzuale: cărţile de joc, zarurile (pentru efectuarea calculelor ); 
 Monede şi bancnote (pentru rezolvarea de probleme); 
 Articole din ziare, computerul, preţuri (pentru citirea numerelor). 

• Utilizarea eficientă a timpului pentru învăţare: 
 Reducerea timpului pentru verigile introductive (controlul temei...) şi 

creşterea duratei acordate învăţării; 
 Planificarea unităţilor de învăţare în blocuri de 2 sau 3 ore. 
 Integrarea evaluării în învăţare; 
 Solicitarea unor teme practice, consemnarea rezultatelor; 
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 Folosirea autoevaluării, precizarea la începutul unităţii de învăţare a 
rezultatelor aşteptate, confruntarea rezultatelor individuale cu cele 
aşteptate şi folosirea interevaluării; 
 Pregătirea din timp a fişelor de lucru, a materialelor; 
 Managementul clasei, aşezarea cursanţilor în semicerc sau în alt mod 

care permite un contact vizual cât mai bun; 
 Stabilirea unor reguli de lucru şi respectarea lor cu stricteţe; 
 Reducerea timpului pentru lucrul cu toata clasa, în favoarea lucrului 

individualizat, a acordării de sprijin specific fiecărui cursant. 
 
Toate elementele propuse sunt determinate de necesitatea schimbării 

atmosferei situaţiei de învăţare pentru a evita un posibil abandon şcolar, dar şi de 
asigurarea unei predări-învăţări eficiente, în timpul înjumătăţit de studiu. 

 
 
 

6. EVALUAREA 
 
Activităţile de evaluare au rolul de a furniza cadrului didactic şi cursanţilor 

informaţii referitoare la măsura în care învăţarea a reuşit. Departe de a avea rolul de 
ierarhizare, de sancţionare, de realizare a unor clasamente, de discernere între bun 
şi slab, evaluarea curentă atestă achiziţiile prin raportarea la contexte reale, la 
valoarea aplicativă a ceea ce se învaţă. Vor fi prevăzute probe de evaluare care să 
ateste formarea capacităţilor prevăzute de standardele de performanţă, iar rezultatele 
obţinute vor fi coroborate cu rezultatele obţinute din analiza portofoliului. 

 
Sunt preferate metodele alternative de evaluare datorită potenţialului formativ, 

a oportunităţilor pentru individualizare. Dintre cele mai utile pentru disciplina 
Matematică, menţionăm: 

• Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului cursantului, având la 
dispoziţie, ca modalităţi de înregistrare a informaţiilor, fişa de evaluare, scara 
de clasificare, lista de control / verificare; 

• Proiectul care se evaluează pe baza criteriilor negociate sau nu cu cei care 
învaţă; 

• Portofoliul care constituie parte integrantă a examinării finale şi sintetizează 
activitatea de-a lungul modulului; 

• Autoevaluarea care îl ajută pe cursant să se situeze personal faţă de 
exigenţele învăţării; 

• Teme de investigaţie în mediul cotidian pentru aplicarea a ceea ce se învaţă; 
• Interevaluarea ca modalitate de raportare a cursanţilor la exigenţele partenerilor 

egali de învăţare; 
 
La sfârşitul modulului cursanţii vor fi evaluaţi conform standardelor de evaluare 

specificate în continuare.  
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7. STANDARDE DE EVALUARE 
 

Obiectiv cadru Standard 
1. Cunoaşterea şi utilizarea 
unor concepte specifice 
matematicii 

S1. Scrierea, citirea, compararea şi ordonarea 
numerelor naturale mai mici decât 1 000 000 în 
situaţii autentice; 

 S2. Folosirea corectă a unor termeni specifici 
matematicii în rezolvarea unor probleme de tipul 
„de n ori mai mare decât...”, „de n ori mai mic 
decât...”, „sunt n obiecte pe x rânduri”, „se dau în 
mod egal n obiecte la y persoane; 

 S3. Rezolvarea de adunări şi scăderi : 
- cu trecere peste ordin, în concentrul 0 –1 000 cu 
sprijin în obiecte şi fără sprijin, pentru a găsi 
răspuns la probleme cotidiene; 
- fără trecere peste ordin în concentrul 1 000 - 10 000, 
cu sprijin în obiecte şi desene 

 S4. Efectuarea de operaţii de înmulţire şi împărţire 
cu numere naturale de la 0 la 100, pornind de la 
situaţii practice (cumpărături, realizarea unor modele 
repetitive folosind operaţiile aritmetice învăţate); 

2. Dezvoltarea capacităţilor 
de rezolvare a problemelor 

S5. Recunoaşterea, reprezentarea şi clasificarea 
după proprietăţi simple a unor forme plane şi 
spaţiale în mediul înconjurător (aplicaţii: proiecte, 
machete); 

 S6. Recunoaşterea şi utilizarea de reguli şi 
corespondenţe simple pentru formarea de şiruri; 

 S7. Estimarea ordinului de mărime a rezultatului 
unui calcul prin rotunjirea numerelor.  

 S8. Utilizarea unor raţionamente aritmetice şi a 
unor strategii proprii de rezolvare a problemelor 
prin încercări, cu ajutorul desenelor, schemelor; 

 S9. Compunerea de probleme care presupun 
efectuarea a cel mult două operaţii de acelaşi ordin 
sau de ordine diferite, folosirea deprinderilor de 
calcul matematic în rezolvarea unei probleme sau a 
unei situaţii-problemă cu date din viaţa reală, cu cel 
mult doua operaţii de acelaşi ordin sau de ordine 
diferite; 

 S10. Recunoaşterea unităţilor de măsură standard 
şi a legăturilor dintre unităţile principale şi multiplii, 
respectiv submultiplii lor uzuali. 

 S11. Efectuarea de măsurători simple utilizând 
instrumente adecvate pentru măsurarea timpului, a 
masei, a lungimii şi a capacităţii unor obiecte; 

 S12. Folosirea unor tabele, grafice simple pentru 
colectarea, organizarea şi clasificarea datelor; 

3. Formarea şi dezvoltarea 
capacităţii de a comunica 
utilizând limbajul matematic 

S13 Exprimarea orală şi scrisă a modului de lucru 
în rezolvarea de exerciţii şi probleme. 
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1. NOTĂ DE PREZENTARE 
 
Modulul al IV-lea de studiere a Matematicii, modul intitulat motivant „Reuşita în 

matematică”, constituie etapa consolidării achiziţiilor matematice de bază de către 
tinerii cuprinşi în programul „A doua şansă”. Se menţine caracterul practic aplicativ 
(pronunţat la nivelurile anterioare) în învăţarea matematicii, dar se urmăreşte şi 
însuşirea unor tehnici de calcul, a unor procedee de calcul rapid, a unor algoritmi 
care să faciliteze rezolvarea unor situaţii problematice. 

 
Programa pentru nivelul IV prevede consolidarea şi îmbogăţirea sistemului 

competenţelor matematice vizând calculul aritmetic, cu operaţii de înmulţire şi 
împărţire, rezolvarea de probleme cu două operaţii, noţiuni intuitive de geometrie, 
măsurare şi măsuri. 

 
În construirea programei am luat în considerare elemente specifice învăţării în 

programe de tip „a doua şansă”, precum: timpul redus de învăţare, particularităţile 
cursanţilor, particularităţile învăţării adulţilor. Pornind de la acestea şi de la ideea de a 
motiva şi stimula elevii pentru absolvirea învăţământului obligatoriu, actuala 
programă operează multiple schimbări şi prezintă o abordare nouă a matematicii 
sintetic prezentată în următoarele elemente: 
- la nivelul conţinuturilor:  

• învăţarea din experienţă, aplicarea a ceea ce se învaţă în contexte 
problematice autentice care să valorifice toate achiziţiile cursanţilor în procesul 
de învăţare; 

• asigurarea unui caracter practic aplicativ şi funcţional conţinuturilor pentru ca 
învăţarea să devină motivantă; 

• asigurarea relevanţei a ceea ce se învaţă prin includerea în activităţi a unor 
teme cum ar fi: buget, consum, sănătate, timp liber, meserii şi alte teme la 
alegerea profesorului în funcţie de grupul cu care lucrează. 

- la nivelul modului în care se formează anumite capacităţi: 
•  în rezolvarea de probleme va fi încurajată căutarea de soluţii pornind de la 

experienţa de viaţă, încercările, utilizarea unor mijloace şi materiale des 
utilizate, cum ar fi monedele şi bancnotele, jocurile de societate, enigmele, 
estimările; 

•  se urmăreşte formarea la cursanţi a unor,,tipare personale” de învăţare prin 
respectarea, în toate activităţile, a modelului A B C: A - orientare, activare, 
trezirea motivaţiei, folosirea achiziţiilor anterioare; B - achiziţii noi; C - aplicare, 
transfer în noi contexte simulate sau autentice; 

• stimularea atitudinii de cooperare, de ajutorare între cursanţi. 
• luarea în considerare a experienţei de viaţă a cursanţilor ca pe o resursă 

importantă de învăţare. 
De aceea, în prima etapă a fiecărei unităţi de învăţare, se vor actualiza 

achiziţiile din practica de zi cu zi. Prin activităţi de tipul „Ştiaţi că...”, sunt prezentate 
informaţii cu rolul de a provoca, de a incita către învăţare. Pot fi folosite temele 
propuse în ghidul cadrului didactic sau altele pe care le aveţi la îndemână. Astfel, se 
asigură un caracter motivant învăţării. Cursanţii sunt încurajaţi să pună întrebări şi să 
spună ce ar dori ei să înveţe.  
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În etapa achiziţiilor, cursanţii lucrează individual, în grup, în perechi pentru a-şi 
însuşi tehnici, algoritmi de calcul, strategii de rezolvare, tipare de învăţare operaţională. 

Devine foarte importantă etapa de aplicaţii şi transfer. Ceea ce se învaţă se aplică 
în proiecte individuale sau de grup, în activităţi de culegere şi de organizare a unor date şi 
mai puţin în teme de exersare, de efectuare a unui număr de calcule sau probleme. 

 
- la nivelul aplicabilităţii :  

• cursanţii vor fi încurajaţi să desfăşoare activităţi de observare, de culegere a 
unor date, de alcătuire şi de rezolvare a unor probleme cu datele înregistrate, 
de realizare a unor portofolii; 

• realizarea de proiecte individuale sau de grup, cu teme din comunitate, pentru 
asumarea de roluri şi cultivarea responsabilităţii. 

-  la nivelul rolului cadrului didactic: cadrul didactic are rolul de facilitator, de 
consilier, de organizator al unor activităţi de învăţare care să răspundă nivelului şi 
ritmului propriu de dezvoltare al cursanţilor. 

 
Structura programei de faţă cuprinde atât secţiuni tradiţionale ale programelor, 

dar include şi secţiuni noi, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice care o vor 
transpune în practică. 

Programa de matematică de faţă debutează cu obiectivele cadru şi de 
referinţă pe care le formulează prin raportare la cele ale programei naţionale, în 
sensul că le revizuieşte pentru a răspunde nevoilor de învăţare ale cursanţilor. 

La rubrica Activităţi de învăţare, sunt prevăzute activităţi cu inserţie în cotidian, 
proiecte ca suport pentru evaluarea finală. Activităţile de învăţare evidenţiază nevoia 
respectării stilurilor diverse de învăţare ale cursanţilor. Propunem activităţi specifice 
matematicii senzoriale (analizarea calităţilor vizuale externe, cum ar fi forme, 
dimensiuni), implicarea în jocuri cum ar fi şahul, monopoly, responsabilizarea prin 
participarea la planificarea resurselor clasei, realizarea de tabele, familiarizarea cu 
computerul, experimentarea unor idei noi. Activităţile de prezentare a unor noţiuni se 
vor realiza oral sau plecând de la documente: fişe, tabele, scheme, bonuri de casă, 
reţete, statistici, care vor pune cursanţii în situaţia de a reflecta asupra unor situaţii 
reale de viaţă în care întâlnesc noţiunile matematice.  

Programa include şi prezentarea sugestiilor metodologice specifice, astfel 
încât să fie atinse obiectivele prevăzute. Sugestiile formulate vizează atât metodele 
de predare-învăţare considerate adecvate, modalităţile de grupare a colectivului, dar 
şi idei privind managementul clasei de elevi. 

La secţiunea Evaluare sunt prezentate modalităţi de evaluare, altele decât cele 
tradiţionale, astfel încât să se elimine efectul de stres al evaluării. Devine prioritar 
principiul,,a învăţa făcând’’, precum şi învăţarea experienţială, şi, în consecinţă, 
programa prevede realizarea de proiecte de grup, individuale, în comunitate.  

Ultima secţiune a programei cuprinde standarde de evaluare de la sfârşitul 
acestui ciclu curricular. 

Programa trebuie folosită în mod flexibil de către cadrele didactice, urmărindu-
se în mod constant atât adaptarea conţinuturilor şi metodelor la particularităţile 
individuale şi ale grupului condus, dar şi asigurarea atractivităţii situaţiilor de învăţare 
cu scopul finalizării cu succes a acestei etape a învăţământului obligatoriu precum şi 
continuarea studiilor de către cursanţi. 
 
Notă: Programele de matematică pentru nivelurile 1-4 sunt coerente şi indiferent de nivelul la 
care cadrul didactic urmează să predea se sugerează studierea programelor în ansamblul lor. 
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2. OBIECTIVE CADRU 
 

 

1. Cunoaşterea şi aplicarea unor noţiuni matematice, în situaţii problematice 
autentice 

2. Dezvoltarea capacităţilor de rezolvare a problemelor folosind strategii proprii 

3. Dezvoltarea capacităţii de exprimare utilizând elemente specifice matematicii 

4. Dezvoltarea motivaţiei pentru învăţarea şi aplicarea matematicii, ca premisă 
pentru reuşita personală 

 
 

3. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ, CONCEPTE,  
SUGESTII DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE / PROIECTE 

 

1. Cunoaşterea şi aplicarea unor noţiuni matematice, în situaţii 
problematice autentice 

 
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare / proiecte 
La sfârşitul modulului 
cursantul va fi capabil să: 

Pe parcursul modulului se recomandă următoarele tipuri de 
activităţi: 

1.1 - să înţeleagă şi să 
utilizeze sistemul 
poziţional de formare a 
numerelor naturale; 

− reprezentarea numerelor punând în evidenţă sistemul 
poziţional de scriere a cifrelor; trecerea de la o formă de 
reprezentare la alta; 
− numărarea cu start şi paşi daţi (din 2 în 2, din 1 în 1, 
din 10 în 10, din 100 în 100), crescător şi descrescător, 
cu şi fără sprijin în obiecte sau desene; gruparea şi 
regruparea obiectelor sau a desenelor în funcţie de 
pasul numărării; 
− jocuri de numărare cu obiecte în care grupurile de câte 
10, 100,1 000 ş.a.m.d. se înlocuiesc cu un alt obiect; 

1.2 - să scrie, să 
citească, să compare, 
să ordoneze, să facă 
estimări folosind numere 
mai mici decât  
1 000 000; 

− scrierea, după dictare, a numerelor mai mici decât  
1 000 000; 
− prezentarea prin obiecte sau desene adecvate a 
numerelor studiate; 
− compararea numerelor de la 0 la 1 000 000 utilizând 
numărătoarea de poziţionare; exprimarea în scris a 
comparării folosind notaţiile; 
− stabilirea succesorului şi predecesorului unui număr 
natural în concentrul  0 – 1 000 000 
− estimarea numerelor mai mici decât 1 000 000 prin 
rotunjire la ordinul miilor, sutelor, zecilor; 
− proiect „Ştiaţi că?”: despre planete sau despre 
descoperiri etc. 
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1.3 - să utilizeze numere 
fracţionare pentru a 
exprima subdiviziuni ale 
întregului; 

− introducerea intuitivă a noţiunii de fracţie prin desene: 
decupare, haşurare, colorare; 
− scrierea şi citirea unor fracţii cu numitorul mai mic 
decât 10; 
− asocierea denumirilor: jumătate, treime, sfert, cu 
fracţiile corespunzătoare; 
− compararea şi ordonarea fracţiilor, utilizând desene şi 
reprezentări; 
− obţinerea unor fracţii egale cu fracţii date folosind 
desene, obiecte şi scrierea egalităţilor; 
− proiect „Mozaic”: din dreptunghiuri de culori diferite, dar 
având aceleaşi dimensiuni, se decupează subdiviziuni 
(o zecime, o doime, două treimi), apoi se asamblează. 

1.4 - să efectueze 
adunări şi scăderi cu 
numere fracţionare;  

− calcularea sumei / diferenţei a două fracţii cu acelaşi 
numitor, apelând la desene, suporturi intuitive cum ar fi: 
dreptunghiuri, discuri din hârtie colorată; 
− scrierea unei fracţii ca sumă a două fracţii cu acelaşi 
numitor folosind desene sau obiecte fracţionate: 
dreptunghiuri din hârtie, discuri etc.; 
− calcularea sumei şi diferenţei a două fracţii apelând la 
diverse suporturi intuitive: discuri colorate, dreptunghiuri 
din hârtie colorată. 

1.5 - să efectueze 
adunări şi scăderi ale 
numerelor naturale mai 
mici decât 1 000 000 
(algoritmi de calcul, 
proprietăţi); 

− ordinea efectuării operaţiilor (în intervalul 0 – 100, cel 
puţin două operaţii de ordine diferite) şi folosirea corectă 
a parantezelor rotunde; 
− aplicarea proprietăţilor operaţiilor (asociativitatea, 
comutativitatea), fără terminologie; 
− proba operaţiilor cu numere naturale; 

1.6 - să efectueze 
operaţii de înmulţire şi 
împărţire a numerelor 
naturale, utilizând 
proprietăţile operaţiilor şi 
algoritmii; 
 

− efectuarea de înmulţiri în care unul dintre factori este 
un număr de două sau trei cifre, iar celălalt factor este 
un număr de o cifră; 
−  efectuarea de împărţiri: un număr de două sau trei 
cifre la un număr de o cifră; 
− efectuarea împărţirii la 10,100, 1 000 a unor numere 
terminate cu zerouri; 
− verificarea corectitudinii calculelor efectuate utilizând 
adunarea / scăderea repetată, precum şi operaţia 
inversă; 
− proiect „La supermarket”: colectarea de date din 
realitate, organizarea în tabele, propunerea de probleme 
pentru colegi. 
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2. Dezvoltarea capacităţilor de rezolvare a problemelor folosind strategii 
proprii  

 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare/proiecte 
La sfârşitul modulului 
cursanţii vor fi capabili: 

Pe parcursul modulului se recomandă următoarele tipuri de 
activităţi: 

2.1 - să recunoască şi 
să descrie proprietăţile 
simple ale formelor 
plane şi spaţiale;  

− decuparea unor figuri desenate; 
− identificarea formelor plane (punct, segment, triunghi, 
dreptunghi, cerc, pătrat, linie dreaptă, linie curbă) şi a 
formelor spaţiale pe modele fizice, desene sugestive şi 
în mediul înconjurător; 
− desenarea formelor plane cu şablon sau / şi cu mâna 
liberă; 
− sortarea obiectelor după forma lor; 
− identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri 
geometrice plane; 
− desenarea unor modele geometrice simple utilizând 
simetria; 
− recunoaşterea formelor învăţate la obiectele din 
mediul apropiat; 
− identificarea interiorului şi exteriorului unei figuri 
geometrice plane; 
− identificarea şi numirea elementelor constitutive ale 
figurilor geometrice plane (dreptunghi, pătrat, triunghi); 
− exprimarea sumei lungimilor laturilor unei linii frânte 
închise cunoscând lungimea fiecărei laturi; 
− reprezentarea figurilor geometrice plane folosind 
şablonul; 
− determinarea şi reprezentarea diferitelor axe de 
simetrie prin desen şi prin plierea unor figuri geometrice 
plane decupate din hârtie; 
− realizarea unor machete (cub, paralelipiped) folosind 
bile de plastilină şi beţişoare; 
− desfăşurarea efectivă a unui corp de forma paralelipipe-
dului dreptunghic şi a cubului folosind cutii de carton; 
− asamblarea cubului şi a paralelipipedului dreptunghic 
folosind cutii de carton; 
− proiect „Ornamente”: construirea de ornamente pentru 
cămară, pentru pom, folosind simetria; 
− proiect „Cum se face?”: realizarea unei cutii pentru pantofi. 

2.2 - să descopere, să 
recunoască şi să 
utilizeze în contexte 
variate corespondenţe 
simple şi succesiuni de 
obiecte sau numere 
asociate după reguli 
date; 

− completarea unor şiruri de simboluri sau de numere 
ordonate după o anumită regulă; 
− crearea de frize decorative folosind şiruri de simboluri 
ordonate după o anumită regulă; 
− exerciţii de adunare şi înmulţire cu acelaşi număr; 
− completarea, într-un tabel, a elementelor (numerelor) 
celei de-a doua mulţimi, fiind date elementele 
(numerele) primei mulţimi şi regula de corespondenţă 
(adunarea cu acelaşi număr, scăderea cu acelaşi 
număr, împărţirea cu acelaşi număr); 
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− completarea, într-un tabel, a elementelor (numerelor) 
primei mulţimi fiind date regula de corespondenţă 
(adunarea cu acelaşi număr, scăderea cu acelaşi 
număr, împărţirea cu acelaşi umăr) şi elementele 
(numerele ) celei de-a doua mulţimi; 
− proiect. 

2.3 - să estimeze 
rezultatul unei operaţii 
prin rotunjirea 
numerelor;  

− estimarea numărului de obiecte dintr-o mulţime cu cel 
mult 30 de obiecte observată în mediul natural; 
− selectarea dintr-o listă de numere care se termină cu 
zerouri a aceluia care este mai apropiat de un număr dat 
folosind ca sprijin un interval din şirul numerelor naturale; 
− estimarea rezultatului operaţiilor utilizând rotunjirea 
numerelor cu care se operează; 
− aprecierea dimensiunilor, distanţei, capacităţii, masei 
unor obiecte şi verificarea estimărilor făcute prin 
măsurare şi calcule; 

2.4 - să compună şi să 
descompună numere 
mai mici decât 1 000;  

− - descompunerea numerelor pe baza operaţiilor de 
adunare, scădere, înmulţire, împărţire (cu şi fără sprijin 
în reprezentări); 
−  utilizarea unor scheme, a unor procedee pentru 
calcule mintale; 
− găsirea şi aplicarea unor reguli şi scheme pentru 
efectuarea adunărilor, scăderilor, înmulţirilor şi a 
împărţirilor; 
− exerciţii: joc pentru descompunerea aceluiaşi număr 
cu ajutorul operaţiilor învăţate (găsirea mai multor 
posibilităţi); 
− utilizarea monedelor şi a bancnotelor pentru a obţine 
descompuneri de numere; 

2.5 - să efectueze 
calcule utilizând 
modalităţi variate de 
lucru; 
 

− descompunerea unui număr în sumă de sute, zeci şi 
unităţi pentru efectuarea mai rapidă a unor înmulţiri; 
− recunoaşterea unor situaţii practice în care se aplică 
împărţirea prin cuprindere; 
− utilizarea împărţirii prin cuprindere în efectuarea 
împărţirii cu rest; 

2.6 - să compună 
probleme şi să utilizeze 
semnificaţia operaţiilor 
aritmetice în rezolvarea 
unor situaţii problemă; 
 

− recunoaşterea expresiilor care conduc la efectuarea 
unor operaţii şi asocierea corectă cu semnul operaţiei 
matematice corespunzătoare;  
− alcătuirea de probleme cu sprijin concret în obiecte 
sau pornind de la numere date;  
− alcătuirea de probleme pornind de la una dintre 
operaţiile învăţate;  
− recunoaşterea cuvintelor care sugerează anumite 
operaţii aritmetice; 
− transpunerea unor situaţii-problemă din viaţa de zi cu 
zi în limbaj matematic; 
− proiect „Cartea lui Mate”: formularea de probleme, pe 
baza unor ilustraţii, scheme, modele, desene, reguli, 
date, decupaje din reviste promoţionale; 
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2.7 - să utilizeze 
instrumente şi unităţile 
de măsură standard şi 
nestandard pentru 
lungime, capacitate, 
masă, timp şi unităţile 
monetare în situaţii 
variate; 
 

− ordonarea unor obiecte date în funcţie de lungimea, 
grosimea, întinderea sau forma lor; 
− efectuarea de măsurători, estimarea rezultatelor 
măsurării, consemnarea rezultatelor; 
− utilizarea instrumentelor şi a unităţilor de măsură 
potrivite (standard şi nestandard) pentru efectuarea unor 
măsurători; 
− enumerarea în succesiune a unităţilor de măsură 
standard ale aceleiaşi mărimi; 
− efectuarea unor transformări simple folosind „scara 
multiplilor” sau tabele de transformare, ambele asigurate 
de învăţător; 
− plasarea în timp a unor evenimente; 
− proiect „Istoria mea”: ordonarea unor imagini în funcţie 
de succesiunea derulării lor în timp; 
− citirea ceasului, reprezentarea pe un ceas model a 
diverse ore; 
− înregistrarea activităţilor desfăşurate într-un interval de 
timp; 
− scrierea datei (zi, lună); 
− recunoaşterea valorii monedelor şi a bancnotelor; 
− efectuarea de schimburi echivalente cu monede şi 
bancnote; compararea sumelor de bani; 
− - compuneri şi rezolvări de probleme pe baza datelor 
colectate în urma măsurătorilor; 
− - proiect „Economii” 

2.8 - să colecteze date 
din viaţa reală, să le 
sorteze şi să le clasifice 
pe baza unor cerinţe 
date, să le organizeze în 
tabele simple; 

− colectarea unor date din contexte reale (piaţă, 
magazin, notarea frecvenţei la şcoală...) şi notarea lor 
într-o listă; 
− reprezentarea datelor prin tabele şi diagrame simple; 
− prelucrarea datelor prin sortare după criterii date 
(mărime şi culoare sau formă şi culoare), prin numărare 
sau utilizând informaţiile din tabele; 
− formularea unor exemple care să ilustreze evenimente 
sigure, posibile sau imposibile; 
− rezolvări şi compuneri de probleme care implică 
utilizarea măsurilor unor mărimi; 
− proiect „Diversitate”: anchetă în comunitate despre 
consumul unor produse şi înregistrarea datelor în tabele;

2.9 - să aprecieze 
valoarea de adevăr a 
unei afirmaţii şi să 
cunoască sensul 
implicaţiei „dacă …, 
atunci …” pentru 
exemple simple, din 
cotidian. 

− exemplificarea şi exprimarea relaţiilor cauzale („dacă 
adaug un număr n la unul dintre numerele care se 
adună, atunci...); 
− estimarea şi justificarea probabilităţii producerii unui 
eveniment; 
− formularea unor predicţii bazate pe experienţă. 
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3. Dezvoltarea capacităţii de exprimare utilizând elemente specifice 
matematicii 

 
Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare/proiecte 
La sfârşitul modulului 
cursanţii vor fi capabili: 

Pe parcursul modulului se recomandă următoarele tipuri de 
activităţi: 

3.1 - să exprime pe 
baza unui plan simplu, 
oral sau în scris, drumul 
parcurs în rezolvarea 
unei probleme. 

−  analiza unei probleme, fie pornind de la date către 
întrebare, fie de la întrebare către date ( sintetic sau 
analitic); 
− utilizarea unor scheme simple pentru a figura pe scurt 
datele şi paşii de rezolvare a unei probleme; 

 
 

4. Dezvoltarea motivaţiei pentru învăţarea şi aplicarea matematicii, ca 
premisă pentru reuşita personală 

 
Obiective de referinţă Activităţi de învăţare / proiecte 
La sfârşitul modulului 
cursanţii vor fi capabili: 

Pe parcursul modulului se recomandă următoarele tipuri de 
activităţi: 

4.1 - să manifeste 
interes pentru analiză şi 
pentru rezolvarea unor 
probleme practice prin 
metode matematice; 

− transpunerea unui context problematic în problemă 
sau exerciţiu; 
− imaginarea unui context problematic pornind de la un 
exerciţiu dat; 
− portofoliu „Reuşitele mele”: completarea cu lucrări 
vizând calculul, numeraţia; 
− formularea de probleme din realitate; 

4.2 - să caute prin 
încercare şi eroare căi 
de rezolvare a unor 
probleme; 

− compararea modalităţilor diferite pentru rezolvarea 
unei situaţii problemă; 
− argumentarea modalităţilor diferite pentru rezolvarea 
unei situaţii problemă; 
− stimularea vitezei de lucru cu numere prin probe date 
într-un interval de timp precizat iniţial; 

4.3 - să manifeste un 
comportament adecvat 
în grupul de lucru.  

− exerciţii: joc pentru rezolvarea unor sarcini de grup;  
− discutarea, în perechi sau în grup, a soluţiilor unor 
probleme sau situaţii problemă. 
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4. CONŢINUTURILE RELEVANTE ALE ÎNVĂŢĂRII 
 

• Numere naturale mai mici sau egale cu 1 000 000: scriere, citire, formare, 
comparare, ordonare, rotunjire; 

• Adunarea şi scăderea numerelor mai mici sau egale cu 1 000 000 fără trecere 
şi cu trecere peste ordin; 

• Aplicarea, fără utilizarea terminologiei, a unor proprietăţi ale adunării 
(schimbarea locului numerelor, gruparea numerelor în cadrul unei operaţii de 
adunare sau înmulţire); 

• Verificarea rezultatului unei operaţii prin încercări, sau efectuând operaţia 
inversă; 

• Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000 cu / la 
un număr de o cifră:  
 Gruparea convenabilă a numerelor pentru efectuarea înmulţirii cu mai 

mulţi factori; 
 Verificarea corectitudinii calculelor folosind adunarea / scăderea repetată, 

operaţia inversă (proba) sau încercările; 
 Ordinea efectuării operaţiilor cu numere de la 0 la 100, având cel puţin 

două operaţii cu numere naturale de ordine diferite şi paranteze rotunde; 
 Probleme care se rezolvă prin două operaţii de ordine diferite, prin 

încercări, probleme de estimare; 
 Folosirea unor tabele simple pentru organizarea datelor. 

• Fracţii: 
 Introducerea noţiunii de fracţie, fracţii egale, utilizând obiecte, mulţimi, 

desene; 
 Compararea părţilor aceluiaşi întreg folosind desene, reprezentări. 

• Elemente intuitive de geometrie : 
 Figuri geometrice plane : 

° Observarea şi descrierea unor proprietăţi simple referitoare la unghiuri 
şi laturi: triunghi, pătrat, dreptunghi, romb, paralelogram, trapez; 

° Axe de simetrie la: pătrat, dreptunghi, romb; 
° Calculul perimetrului unor figuri geometrice plane. 
 Forme spaţiale : 

°  Observarea şi descrierea cubului, piramidei cu referire la vârfuri, laturi, 
feţe; 

°  Desfăşurarea cubului, a paralelipipedului şi asamblarea unor 
desfăşurări date. 

• Măsurare şi măsură: 
 Măsurări folosind etaloane convenţionale; utilizarea instrumentelor de 

măsură adecvate: metrul, rigla gradată, cântar, balanţă, ceas; 
 Unităţi de măsură, transformări simple folosind „scara multiplilor”: 

° unităţi de măsurat lungimea (metrul), capacitatea (litrul), masa 
(kilogramul); multiplii şi submultiplii lor; 

° unităţi de măsură pentru timp: ora, minutul, secunda, ziua, săptămâna, 
luna, anul; 

° monede şi bancnote, schimburi echivalente. 
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5. SUGESTII METODOLOGICE 

 
Programa de faţă plasează în centrul învăţării cursantul cu experienţa, 

abilităţile, aspiraţiile dar şi nevoile sale de care cadrul didactic trebuie să ţină seama 
în alegerea demersului didactic. Pentru a veni în sprijinul celor care vor aplica 
programa de faţă sugerăm luarea în considerare a următoarelor aspecte: 

• Cunoaşterea şi valorizarea experienţelor personale, a achiziţiilor matematice 
practice dobândite în viaţa cotidiană: 
 Identificarea, în orele de consultaţii individuale, a punctelor forte, a 

aptitudinilor matematice;  
 Contextualizarea învăţării prin folosirea experienţei de viaţă ca punct de 

sprijin şi ca resursă a învăţării: schimburi monetare, efectuarea de 
cumpărături, scrierea de liste de preţuri, alegerea dintre mai multe soluţii 
pe cea mai avantajoasă, estimări; 
 Desfăşurarea unor activităţi tematice care iau în considerare 

circumstanţele vieţii persoanei care învaţă.  
• Individualizarea predării - învăţării: 

 Formularea de sarcini şi aşteptări în raport cu nevoile individuale; 
 Utilizarea frecventă a materialului didactic individual pentru a respecta 

ritmul fiecăruia în învăţare; 
 Diferenţierea: cursanţii interacţionează diferit cu cadrul didactic pe 

parcursul activităţii;; 
 Adaptarea: accentuarea aspectelor celor mai importante pentru cursant;  
 Extinderea: trecerea la sarcini stimulative noi pentru cei care reuşesc;  
 Elaborarea: anticiparea nevoilor de învăţare.  

• Utilizarea unor strategii didactice interactive, promovarea învăţării prin 
cooperare: 
 Învăţarea în grup sau în perechi; 
 Învăţarea, prin intermediul metodei proiectului, a studiului de caz; 
 Activităţi care încurajează comunicarea, socializarea, dorinţa de reuşită: 

proiecte, postere, lucrări practice de măsurare, de realizare a unor obiecte 
utile, înregistrarea unor date, evenimente; 
 Expunerea lucrărilor şi aprecierea acestora utilizând termeni de vocabular 

specific: planşe cu cifre, modele de rezolvare, planşe cu unităţi de măsură, 
desene, colaje, compoziţii spaţiale etc. 

• Utilizarea unor materiale didactice şi a unor mijloace adaptate vârstei, 
atractive, accesibile: 
 Materiale care răspund unor stiluri de învăţare diferite: matematica vizuală 

folosind forma, culoarea, dimensiunea ca sprijin pentru învăţare, 
diagrame, imagini, simulare pe calculator, probe tipărite, probe orale; 
 Fişe de lucru individual; 
 Materiale uzuale: cărţile de joc, zarurile (pentru efectuarea calculelor); 
 Monede şi bancnote (pentru rezolvarea de probleme); 
 Articole din ziare, computerul, preţuri (pentru citirea numerelor). 

• Utilizarea eficientă a timpului pentru învăţare: 
 Reducerea timpului pentru verigile introductive (controlul temei...) şi 

creşterea duratei acordate învăţării; 
 Planificarea unităţilor de învăţare în blocuri de 2 sau 3 ore. 
 Integrarea evaluării în învăţare; 
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 Solicitarea unor teme practice, consemnarea rezultatelor; 
 Folosirea autoevaluării, precizarea la începutul unităţii de învăţare a 

rezultatelor aşteptate, confruntarea rezultatelor individuale cu cele 
aşteptate şi folosirea interevaluării; 
 Pregătirea din timp a fişelor de lucru, a materialelor; 
 Managementul clasei, aşezarea cursanţilor în semicerc sau în alt mod 

care permite un contact vizual cât mai bun; 
 Stabilirea unor reguli de lucru şi respectarea lor cu stricteţe; 
 Reducerea timpului pentru lucrul cu toată clasa, în favoarea lucrului 

individualizat, a acordării de sprijin specific fiecărui cursant. 
 

Toate elementele propuse sunt determinate de necesitatea schimbării atmosferei 
situaţiei de învăţare pentru a evita un posibil abandon şcolar, dar şi de asigurarea 
unei predări-învăţări eficiente, în timpul înjumătăţit de studiu. 

 
 
 

6. EVALUAREA 
 
Activităţile de evaluare au rolul de a furniza cadrului didactic şi cursanţilor 

informaţii referitoare la măsura în care învăţarea a reuşit. Departe de a avea rolul de 
ierarhizare, de sancţionare, de realizare a unor clasamente, de discernere între bun 
şi slab, evaluarea curentă atestă achiziţiile prin raportarea la contexte reale, la 
valoarea aplicativă a ceea ce se învaţă. Vor fi prevăzute probe de evaluare care să 
ateste formarea capacităţilor prevăzute de standardele de evaluare, iar rezultatele 
obţinute vor fi coroborate cu rezultatele obţinute din analiza portofoliului 

 
Sunt preferate metodele alternative de evaluare datorită potenţialului formativ, 

a oportunităţilor pentru individualizare. Dintre cele mai utile pentru disciplina 
Matematică, menţionăm: 

• Observarea sistematică a activităţii şi comportamentului cursantului, având la 
dispoziţie, ca modalităţi de înregistrare a informaţiilor, fişa de evaluare, scara 
de clasificare, lista de control / verificare; 

• Proiectul care se evaluează pe baza criteriilor negociate sau nu cu cei care 
învaţă; 

• Portofoliul care constituie parte integrantă a examinării finale şi sintetizează 
activitatea de-a lungul modulului; 

• Autoevaluarea care îl ajută pe cursant să se situeze personal faţă de 
exigenţele învăţării; 

• Teme de investigaţie în mediul cotidian pentru aplicarea a ceea ce se învaţă; 
• Interevaluarea ca modalitate de raportare a cursanţilor la exigenţele 

partenerilor egali de învăţare; 
 
La sfârşitul modulului al IV-lea cursanţii vor fi apreciaţi conform standardelor 

de evaluare specificate în continuare.  
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7. STANDARDE DE EVALUARE  
la finele ciclului primar 

Obiectiv cadru Standard 
1. Cunoaşterea şi 
utilizarea unor concepte 
specifice matematicii 

S1. Scrierea, citirea, compararea şi ordonarea numerelor 
naturale mai mici decât 1 000 000 în situaţii autentice (informaţii 
utile, adrese, data naşterii, curiozităţi, preţuri, anunţuri etc.); 

 S2. Folosirea corectă a unor termeni specifici matematicii şi 
aplicarea lor în rezolvarea unor probleme de tipul: „erau şi mai 
vin”, „erau şi mai pleacă”, „adaug”, „scad”, „cu n mai mare 
decât...”, „cu n mai mic decât...”, „sunt n obiecte pe x rânduri”, 
„se dau în mod egal n obiecte la y persoane”, „mai mare de n 
ori”, „mai mic de n ori”; 

 S3. Utilizarea fracţiilor pentru a exprima subdiviziuni ale 
întregului în contexte variate;  

 S4. Efectuarea de operaţii de adunare şi scădere cu numere 
naturale mai mici sau egale cu 1 000000 şi aplicarea acestora 
pentru a găsi răspuns la situaţii - problemă (cumpărături, 
reduceri de preţuri, creşteri / scăderi de salariu, etc.); 

 S5. Efectuarea de operaţii de înmulţire şi împărţire cu numere 
naturale mai mici sau egale cu 1 000 folosind operaţiile 
aritmetice învăţate şi aplicarea acestora în contexte cunoscute 
(distribuirea cărţilor de joc, repartizarea, în mod egal, a banilor 
obţinuţi din vânzarea unor deşeuri, estimarea sumei de încasat 
etc.) 

2. Dezvoltarea capaci-
tăţilor de rezolvare a 
problemelor 

S6. Recunoaşterea figurilor geometrice plane, a corpurilor 
geometrice şi reprezentarea figurilor geometrice plane; 

 S7. Utilizarea de reguli şi corespondenţe pentru formarea de 
şiruri; 

 S8. Realizarea de estimări pornind de la situaţii practice;  
 S9. Utilizarea unor raţionamente aritmetice şi a unor strategii 

proprii de rezolvare a problemelor prin încercări, cu ajutorul 
desenelor şi al schemelor; 

 S10. Compunerea de probleme care presupun efectuarea a cel 
mult două operaţii şi folosirea deprinderilor de calcul matematic 
în rezolvarea unei probleme, sau a unei situaţii-problemă cu 
date din viaţa reală, cu cel mult două operaţii de acelaşi ordin 
sau de ordine diferite; 

 S11. Utilizarea unităţilor de măsură neconvenţionale şi 
convenţionale în contexte variate; 

 S12. Utilizarea instrumentelor de măsură pentru măsurarea şi 
compararea timpului, a masei, a lungimii şi a capacităţii unor 
obiecte; 

 S13. Utilizarea unor modalităţi simple de colectare organizare şi 
clasificare a datelor; 

3. Formarea şi 
dezvoltarea capacităţii 
de a comunica utilizând 
limbajul matematic 

S14. Exprimarea orală şi scrisă a modului de lucru în rezolvarea 
de exerciţii şi probleme. 
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