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NOTĂ DE PREZENTARE 

 
 
Importanţa studierii limbii şi literaturii române pentru elevii din cadrul Programului 
A doua şansă – învăţământ secundar inferior 
 
Limba română este importantă pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi emoţională  şi 
trebuie văzută ca un element cheie pentru învăţarea în toate domeniile. Scopul studierii 
limbii şi literaturii române în cadrul Programului „A doua şansă” – învăţământ secundar 
inferior este să permită elevului să înţeleagă limba pe care o vorbeşte, să o folosească cu 
încredere şi competent în diferite situaţii de comunicare şi de învăţare. Elevii îşi vor 
dezvolta competenţa lingvistică folosind achiziţiile anterioare în contexte noi şi complexe. 
În toate celelalte arii curriculare şi în viaţa socială, elevii au nevoie de abilităţi de 
comunicare pentru a înţelege informaţii şi pentru  a-şi exprima ideile. 
 
Principiile de elaborare a programei 
 
Programa de limba si literatura română destinată Programului „A doua şansă” – 
învăţământ secundar inferior este diferită cea existentă la acest moment în sistem, 
respectând însă paradigma comunicativ-funcţională a programelor pentru învăţământul 
gimnazial  şi liceal. În elaborarea programei s-a pornit de la obiectivele cadru şi obiectivele 
de referinţă din programa pentru ciclul gimnazial şi de la competenţele generale şi specifice 
din programa pentru şcoala de arte şi meserii. Parcurgerea programei de către elevii care 
studiază în Programul A doua şansă-  învăţământ secundar inferior conduce la atingerea 
unor competenţe de comunicare ce asigură integrarea cu succes a acestora în viaţa socială 
şi profesională. 

Principiile fundamentale care au orientat elaborarea acestei programe  sunt: 
 corelarea competenţelor şi a conţinuturilor cu nevoile reale şi imediate ale elevilor; 
 diversificarea strategiilor, a ofertelor şi a situaţiilor de învăţare şi adaptarea acestora la     

grupul-ţintă; 
 adoptarea unei perspective consecvent comunicative, în cadrul căreia accentul să fie 

plasat pe aspectele concrete ale utilizării limbii. 
 
Noutatea adusă de programă 
 
Programa pentru limba şi literatura română, asemenea tuturor celorlalte programe pentru 
celelalte discipline, se bazează pe selectarea conţinuturilor în vederea atingerii unor 
competenţe generale şi specifice. 
 
Noutatea adusă de această programă constă în: 
1. formularea a trei competenţe generale  prin: 

• integrarea  celor patru obiective cadru  şi a celor trei competenţe generale din 
programa de limba şi literatura română pentru ciclul gimnazial  şi pentru şcoala de 
arte şi meserii; 

• renunţarea la separarea dintre receptare şi exprimare, dintre oral şi scris;  
• redimensionarea palierului exprimării şi receptării orale şi scrise prin accentuarea 

caracterului pragmatic şi funcţional; 
2. structurarea competenţelor vizate şi a conţinuturilor în trei module care asigură un 

parcurs al învăţării concentrat şi accelerat; 
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3. structurarea conţinuturilor fiecărui modul în trei domenii care acoperă aspecte ale 
comunicării, literaturii şi limbii;  

4. dezvoltarea unei competenţe generale integrate în cadrul fiecărui modul; 
5. selectarea şi ordonarea conţinuturilor în funcţie de relevanţa lor pentru traseul 

educaţional al grupului-ţintă; 
6. asocierea de conţinuturi competenţelor specifice pentru a face mai evidentă deplasarea 

spre dimensiunea pragmatică a  modelului comunicativ-funcţional şi pentru a asigura 
coerenţa între programele din ciclul gimnazial şi cele pentru şcoala de arte şi meserii; 

7. datoritǎ activitǎţilor de învǎţare propuse şi modului în care este sugerată construirea 
demersul didactic, programa pentru disciplina Limba şi literatura română reprezintǎ o 
schimbare de viziune asupra predǎrii şi învǎţǎrii care asigură atingerea unor competenţe 
de bază;  

8. evaluarea la finalul fiecărui modul, care face posibilă atingerea competenţei vizate 
pentru modulul următor; 

9. îmbinarea evaluării orale cu evaluarea scrisă în cadrul probelor de evaluare de la final 
de modul.  

 
Structura programei  
  
Programa cuprinde următoarea structură pentru fiecare modul: 

• Argument  
• Competenţa generală, competenţe specifice, conţinuturi  
• Recomandări privind conţinuturile învăţării 
• Sugestii metodologice: 

 Sugestii privind  activităţile de învăţare 
• Evaluare: 

 Evaluarea curentă 
 Evaluarea de modul 

• Bibliografie pentru susţinerea demersului didactic 
 
 
Studiul disciplinei Limba şi literatura română în cadrul Programului A doua şansă - 
învăţământ secundar inferior se realizează într-un număr de trei module a căror parcurgere 
se realizează în trei ani, în ore din trunchiul comun şi în  ore sub forma curriculumului la 
decizia şcolii.  
Cele trei module vor fi studiate în ordinea dată deoarece vizează competenţe generale a 
căror formare implică o dezvoltare progresivă. 
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COMPETENŢE  GENERALE 
 

 
 
          
         MODUL 1:  ABC-ul comunicării 
 

Competenţa generală:  Demonstrarea unui comportament adecvat  
în calitate de emiţător şi receptor al unor mesaje orale şi scrise 

 
 
          MODUL 2: Cuvântul şi textul 
 

Competenţa generală:  Utilizarea  limbii române în  receptarea şi 
producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare 

 
 

          MODUL 3: Textul şi contextul 
 

Competenţa generală:  Receptarea textelor prin situarea lor într-un 
anumit context şi producerea de mesaje orale şi scrise folosind 
modalităţi de structurare adecvate scopului comunicării 
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MODUL 1:  ABC-UL COMUNICĂRII 
 
ARGUMENT 
 
Având în vedere vârsta, experienţa de viaţă şi preachiziţiile elevilor care îşi continuă 
educaţia în cadrul Programului A doua şansă-  învăţământ secundar inferior, acest modul  
propune parcurgerea accelerată a unor conţinuturi selectate din Programa de limba şi 
literatura română  pentru gimnaziu  şi pentru clasa a IX-a,  şcoala de arte şi meserii.  
Primul dintre cele trei module în care este structurat parcursul didactic al dobândirii 
competenţei lingvistice şi de comunicare în limba română vizează formarea şi demonstarea 
unui comportament adecvat în calitate de receptor şi emiţător în diverse situaţii de 
comunicare. Acest comportament (lingvistic şi de comunicare) presupune dobândirea unor 
deprinderi şi abilităţi esenţiale în ceea ce priveşte ascultarea, vorbirea, citirea şi scrierea.  
 
 
COMPETENŢA GENERALĂ : Demonstrarea unui comportament 
adecvat  în calitate de emiţător şi receptor al unor mesaje orale şi scrise 
 

 
COMPETENŢE SPECIFICE 

 

 
LISTA DE CONŢINUTURI 

1.1. Folosirea mijloacelor verbale, 
nonverbale şi paraverbale în 
diverse situaţii de comunicare (în 
calitate de vorbitor şi ascultător) 

 situaţia de comunicare (emiţător, receptor,  
       mesaj, context, cod, canal); 
 receptorul (ascultarea activă,  atenţie, răbdare); 
 emiţătorul (vorbire corectă şi expresivă); 
 semnificaţia elementelor nonverbale (gestică,  

      mimică, privire, ţinuta şi mişcările corpului) şi  
      paraverbale ( intonaţie, pauză, râs, oftat etc.); 
 dialogul formal şi informal; conversaţia; 
 monologul; 
 tipuri de propoziţii: afirmativă, negativă,  

       enunţiativă, interogativă; 
 părţi de vorbire: interjecţia, substantivele în cazul  

       vocativ, verbele la modul imperativ; 
 semnele de punctuaţie: semnul întrebării şi al  

exclamării, virgula, punctele de suspensie; 
1.2. Utilizarea categoriilor 
semantice învăţate în vederea 
eficientizării comunicării orale şi 
scrise 
 

 relaţii semantice între cuvinte: sinonime,  
       antonime, omonime;  
 sensul cuvintelor în context; 
 tipuri de cuvinte: arhaisme, regionalisme,  

      neologisme; 
 câmpul sematic; 
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COMPETENŢE SPECIFICE 

 

 
LISTA DE CONŢINUTURI 

1.3. Citirea unor texte diverse şi 
prezentarea conţinutului 
 acestora 

 aplicarea regulilor de ortoepie şi de punctuaţie în  
      citirea textelor (punctul, virgula, parantezele,  
      semnul întrebării / exclamării etc.); 
 stabilirea temei, a ideii centrale; 
 planul simplu şi planul dezvoltat; 
 rezumarea; povestirea; 
 textul literar şi  textul nonliterar; 
 principiile lecturii eficiente; jurnalul de lectură; 
 texte epice în proză: schiţa, basmul, legenda; 
 texte epice în versuri: balada, fabula; 
 texte lirice: pastelul, doina, idila; 
 texte dramatice: fragmente pentru ilustrarea  

      dialogului dramatic;  
 texte nonliterare: anunţul, afişul, programul de  

      spectacol; 
1.4.  Scrierea corectă utilizând  
normele limbii literare la nivel  
fonetic, ortografic şi de punctuaţie, 
lexical, morfosintactic 

 elemente de gramatică normativă; 
 normele limbii literare la nivel fonetic, ortografic  

      şi de punctuaţie, morfosintactic,  lexico-semantic; 
 sintaxa propoziţiei (părţile principale şi secundare  

      de propoziţie); 
 părţile de vorbire şi rolul lor în comunicare; 
 sintaxa frazei (coordonarea, subordonarea);  

1.5.  Identificarea diferenţelor  
dintre textele literare şi  
nonliterare 

 realitate/ ficţiune;  
 persoană/ personaj; autor/ narator/ eu liric; 

 

 

1.6. Recunoaşterea modalităţilor  
de structurare a textelor literare şi  
nonliterare 

 textul dramatic: acte, scene, personaje, indicaţii  
      scenice,  dialog; 
 scopurile în comunicarea nonliterară şi în cea literară; 
 textul epic: instanţele comunicării, personaje, etapele  

      acţiunii, moduri de expunere; 
 textul liric: instanţele comunicării, elemente de  

      versificaţie, câmpuri semantice, imagini artistice,  
      figuri de stil; 

 

1.7. Exprimarea unui punct de  
vedere referitor la textele citite sau 
ascultate 
 

 jurnalul de lectură; 
 generarea ideilor în jurul unei teme date; 
 povestirea;  
 formularea argumentelor; 
 argumentarea unui punct de vedere; 

1.8.  Redactarea unor texte proprii 
folosind modurile de expunere  
şi procedeele de expresivitate 

 monologul informativ; 
 portretul fizic şi moral al unui personaj; 
 caracterizarea sumară a unui personaj; 
 organizarea textului scris: introducere,  
    cuprins, încheiere; aşezarea în pagină, alineat, paragraf;
 convenţiile textelor funcţionale: scrisoarea;  
 contexte de realizare: scrierea funcţională, reflexivă, 

imaginativă,  scrierea despre texte citite. 
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RECOMANDĂRI   PRIVIND  CONŢINUTURILE  ÎNVĂŢĂRII 
 
Conţinuturile învăţării din acest modul sunt grupate în trei  domenii: Comunicare, Lumea 
textului, Elemente de limbă română. 
 
1. Comunicare 
 
1.1. Vorbirea şi ascultarea 
1.1.1. Situaţia de comunicare; elementele situaţiei de comunicare (emiţător, receptor,         
mesaj, cod, canal, context); 
1.1.2. Dialogul 

- tipuri: conversaţia cotidiană; 
- reguli ale dialogului: atenţia acordată partenerului, preluarea/cedarea 

cuvântului, dozarea participării la dialog, răbdare, discernământ, toleranţă etc.; 
- semnificaţii ale elementelor nonverbale şi paraverbale (privire, gestică, mimică, 

poziţie a corpului, intonaţie, râs etc.); 
- tehnici ale dialogului eficient: adecvarea la situaţia de comunicare dialogată 

(partener, context etc); adecvarea la scopul comunicării (informare, 
argumentare); 

- structura dialogului: replica, formule de deschidere, de menţinere şi de 
încheiere a dialogului; 

1.1.3. Monologul  
- tipuri: povestirea / relatarea orală; descrierea orală; 
- reguli ale monologului: contactul vizual cu auditoriul, intonaţie,  raportarea la 

reacţiile auditoriului etc.; 
- tehnici ale monologului eficient: adecvarea la situaţia de comunicare 

monologată (partener, context); adecvarea la scopul comunicării (informare, 
exprimarea opiniei,  divertisment); 

- structura monologului: introducerea, cuprinsul, încheierea; 
 
1.2. Citirea  
1.2.1 Reguli  ortoepice 

- pronunţarea corectă, fluentă şi expresivă a cuvintelor (accentul, diftongul, 
triftongul, hiatul); 

1.2.2. Reguli de punctuaţie 
- respectarea semnelor de punctuaţie în citirea textelor (virgula, punctul, linia de 

pauză, semnul întrebării, semnul exclamării,  punctele de suspensie); 
1.2.3. Forme ale monitorizării înţelegerii textului 

- sensul cuvintelor în context; 
- câmpul semantic; 
- ideea principală; ideea secundară; 
- planul simplu şi planul dezvoltat de idei; 
- povestirea, rezumarea. 
 

1.3. Scrierea 
1.3.1.   Reguli de punctuaţie:  

- punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, virgula, punctul şi virgula, două 
puncte, ghilimelele, linia de dialog şi de pauză, parantezele, cratima; 

1.3.2. Reguli de ortografie 
- cratima; 
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- scrierea cu majuscule; 
1.3.3. Organizarea textului scris 

- introducere, cuprins, încheiere; 
- aşezarea în pagină, alineat, paragraf; 
- convenţiile textelor funcţionale: scrisoare; 

1.3.4. Contexte de realizare 
- scrierea funcţională (cu scop practic, informativ): instrucţiuni privind 

efectuarea unor acţiuni, textul informativ despre diferite aspecte ale realităţii 
înconjurătoare etc.; 

- scrierea reflexivă (inspirată din experienţa personală): relatarea unor fapte şi 
întâmplări, exprimarea unui punct de vedere, scrisoarea familială, scrisoarea de 
felicitare; 

- scrierea imaginativă (compuneri libere): povestirea, descrierea, portretul; 
- scrierea despre textul literar sau nonliterar: transformarea textului dialogat în 

text narativ, rezumatul, conspectul unui text de informare ştiinţifică, aprecieri 
simple despre  organizarea textelor dramatice, epice, lirice. 

 
2. Lumea textului 
 
2.1. Texte literare – populare şi culte – aparţinând diverselor genuri literare şi specii: 

- fragmente de texte aparţinând genului dramatic; 
- texte integrale sau fragmente aparţinând genului epic în proză (schiţa, basmul, 

legenda) sau în versuri (fabula, balada); 
- texte lirice: pastelul, doina, idila etc. 

2.1.2. Elemente de structură a textelor literare 
- textul dramatic: scenă, act, personaje, indicaţii scenice; 
-    textul epic: instanţele comunicării ( autor, narator, cititor), personaje,  
    etapele acţiunii, moduri de expunere (naraţiune, descriere, dialog) 
-  textul liric: instanţele comunicării (autor, eu liric, cititor), elemente de   
versificaţie, câmpuri semantice, imagini artistice (vizuale, auditive), figuri de stil 
(epitetul, comparaţia, personificarea) 
 

2.2. Texte nonliterare 
- anunţul, afişul, programul de spectacol etc. 
 

3. Elemente de limba română 
 
3.1. Elemente de fonetică 

-     diftongul, triftongul, hiatul,  despărţirea cuvintelor în silabe; 
 
3.2. Norme  privind punctuaţia şi ortografia 

- semnele de punctuaţie: punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, virgula, 
punctul şi virgula, două puncte, ghilimelele, linia de dialog şi de pauză, 
parantezele, cratima; 

-    semnele ortografice: cratima; 
- scrierea cu majuscule; 
- ortografia părţilor de vorbire (pluralul substantivelor şi al adjectivelor, 

substantive în vocativ / genitiv-dativ, acordul articolului genitival, persoana, 
timpul, modul verbelor, adverbul, interjecţia etc.); 
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3.3. Elemente de vocabular (lexic) 
- relaţii semantice între cuvinte: sinonime, antonime, omonime; 
- dinamica vocabularului: arhaisme, regionalisme, neologisme; 

 
3.4. Elemente de morfologie 
3.4.1.  părţile de vorbire flexibile:  

- verbul: persoana, numărul, timpul, modurile personale (indicativ, imperativ, 
conjunctiv, condiţional – optativ), modurile nepersonale (infinitiv, gerunziu, 
supin, participiu), funcţii sintactice (predicatul); 

- substantivul propriu şi comun (genul, numărul, funcţii sintactice); 
- pronumele personal şi pronumele personal de politeţe (forme, funcţii sintactice); 
- numeralul cardinal, numeralul ordinal (forme); 
- adjectivul (acordul cu substantivul, topica, funcţia sintactică atribut); 

3.4.2. părţile de vorbire neflexibile 
- adverbul de loc, de timp şi de mod  (funcţia sintactică de complement); 
- interjecţia;  
- prepoziţia (rol de subordonare în propoziţie); 
- conjuncţia (feluri, rolul în propoziţie şi frază); 

 
3.5. Elemente de sintaxă 
3.5.1. Sintaxa propoziţiei 

- predicatul, acordul predicatului cu subiectul; 
- subiectul simplu şi multiplu; 
- atributul (elementul regent al atributului); 
- complementul (elementul regent); complementul circumstanţial de loc,  

de mod şi de timp; 
- propoziţia simplă şi propoziţia dezvoltată; propoziţia afirmativă şi negativă; 

propoziţia enunţiativă, interogativă; 
3.5.2. Sintaxa frazei 

- fraza: propoziţia principală şi propoziţia secundară; 
- elemente de relaţie în frază (conjuncţia coordonatoare şi subordonatoare); 
- relaţii sintactice (coordonarea copulativă şi prin juxtapunere, subordonarea). 

 
SUGESTII METODOLOGICE 
 
Cele trei domenii în care sunt structurate conţinuturile vor fi aplicate integrat  pe parcursul 
întregului modul. 
 Programa oferă posibilitatea organizării flexibile a învăţării în unităţi tematice structurate 
în număr variabil de lecţii, de preferinţă între trei şi opt lecţii. Recomandăm ca instruirea să 
se realizeze în lecţii de două ore consecutive, în funcţie de posibilităţile şcolii. Ordonarea 
tematică  poate fi cea prezentată în Ghidul elevului şi al profesorului. 
Conţinuturile care sunt asociate competenţei specifice sunt orientative, ele putând fi, 
evident, reordonate în funcţie de particularităţile grupului cu care se lucrează. 
 
Domeniul Comunicare propune familiarizarea şi exersarea comunicării verbale şi 
nonverbale în diferite situaţii de comunicare cu scopul de a deprinde strategii care să 
eficientizeze actul comunicării. Se vizează formarea şi exersarea deprinderilor de 
exprimare  şi receptare a mesajelor orale şi scrise. Scopul este ca, la sfârşitul acestui modul, 
elevii să manifeste un comportament lingvistic / de comunicare adecvat în  vorbire, 
ascultare, citire şi scriere.  
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Domeniul Lumea textului propune lectura şi studiul  unei varietăţi de texte literare. Pentru 
a asigura o mai bună aplicare a asocierii elementelor verbale cu cele nonverbale, elevii vor 
fi familiarizaţi cu texte aparţinând celor trei genuri literare: dramatic, epic şi liric, ordinea 
abordării fiind dinspre textul dramatic spre cel epic şi liric. Astfel, textul literar devine un 
pretext mai sugestiv pentru modul în care comunicarea verbală se asociază cu cea 
nonverbală şi paraverbală  iar trecerea de la textul dramatic spre textul epic, de la dialog 
spre naraţiune şi descriere este mai firească, permiţând vizualizarea dispunerii simultane a 
elementelor verbale,  nonverbale şi paraverbale nu numai în dialoguri simple, ci şi în 
spectacole de teatru, film. În ceea ce priveşte textele dramatice, nu se va insista pe criteriul 
speciei, ci pe identificarea elementelor structurale specifice. 
În alegerea textelor, se va ţine seama, în plus faţă de criteriile indicate la fiecare modul, de 
următoarele criterii generale:  

• accesibilitate în raport cu pre-achiziţiile şi interesele elevilor;  
• atractivitate; valoare;  
• volumul de lecturi propuse pe parcursul întregului an şcolar în raport cu timpul 

disponibil.  
Se recomandă  ca textele literare şi nonliterare selectate să fie legate tematic pentru a putea 
evidenţia diferenţele referitoare la scopul comunicării şi la modalităţile de construire a 
textelor. Textele literare destinate studiului aprofundat vor fi selectate din literatura 
română, cu precădere din opera scriitorilor clasici, reprezentativi pentru evoluţia literaturii 
române. Se pot însă folosi şi texte din opera altor scriitori din literatura română şi 
universală. 
În acest sens, se poate opta pentru selecţia unor texte diverse care pot ilustra teme precum: 
familia, şcoala, iubirea, aventura, lumi fantastice etc., teme care se regăsesc în programa 
de Limba şi literatura română pentru şcoala de arte şi meserii, clasa a IX-a.  
Numărul de  texte literare selectate poate  fi variabil, în funcţie de grupul – ţintă şi de 
timpul disponibil, dar se va urmări să fie destinate studiului aprofundat  cel puţin 10 texte 
(fragmente sau integrale), aparţinând celor trei genuri literare. 
Pentru sugestii care să orienteze selecţia de texte literare şi nonliterare se poate consulta 
lista cuprinsă în programele de Limba şi literatura română pentru gimnaziu şi liceu / şcoala 
de arte şi meserii. 
 
Domeniul Elemente de limbă română  propune studiul “limbii în  funcţiune”, în variantele 
ei orală şi scrisă, normată şi literară, iar nu “limba ca sistem abstract”.  În acest sens, se 
recomandă abordarea funcţională şi aplicativă  a gramaticii.  Prin renunţarea la studiul 
gramaticii în mod descriptiv şi teoretic, se urmăreşte explicarea şi aplicarea normelor 
gramaticale în contexte concrete, fără a se insista pe terminologia de specialitate, ci pe 
mecanismele logice ale regulilor şi normelor, la nivel fonetic, lexical, morfologic şi 
sintactic. Deoarece elevii vorbesc în mod natural limba română, ca o achiziţie anterioară, 
spre deosebire de o limbă modernă, accentul trebuie să cadă pe situaţiile de abatere de la 
normele limbii literare şi pe monitorizarea acestora. 
Se vor evidenţia cu precădere aspecte ţinând de ortografie, de punctuaţie şi de ortoepie, în 
toate situaţiile care impun o asemenea abordare. De aceea, textul literar şi nonliterar, 
precum şi comunicarea orală  vor constitui situaţii  concrete de observare şi de explicare a 
regulilor şi normelor limbii literare. 
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SUGESTII  DE ACTIVITĂŢI  DE ÎNVĂŢARE  
 
Activităţile de predare-învăţare se vor desfăşura în unităţi de timp mai mari, de două ore, 
ceea ce implică structurarea conţinuturilor pentru o abordare logică şi coerentă în cadrul 
unor scenarii didactice atractive, dinamice, care să îmbine activitatea individuală şi frontală 
cu cea în perechi sau în grup. Scenariile didactice trebuie să fie structurate după modelul: 
orientare (intrare în temă, actualizarea cunoştinţelor), achiziţii (predarea- învăţarea de noi 
cunoştinţe), reflecţie şi aplicare. Rolul central în procesul de predare – învăţare îl are 
dezvoltarea curiozităţii elevilor asupra posibilităţilor diverse de exprimare a propriilor 
gânduri şi sentimente, dar şi asupra universului incitant al textului. 
Cursanţii vor fi implicaţi într-o investigare activă a limbii vorbite şi scrise, a textului literar 
şi nonliterar, a formelor de exprimare a mesajului în mass-media.  
Competenţele specifice pot fi formate  prin oricare dintre conţinuturile asociate. 
 
Valorile şi atitudinile vor fi avute în vedere atât în selecţia textelor, cât şi în abordarea 
concretă a acestora. De aceea se propune ca demersul didactic să urmărească valori şi 
atitudini: 

• cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile 
abilităţi de comunicare; 

• cultivarea interesului şi a plăcerii de a citi; 
• stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice; 
• formarea unor reprezentări culturale privind valorile literaturii române. 

 
Profesorii  vor dezvolta încrederea în sine a cursanţilor, asigurând valorizarea experienţelor 
personale, a achiziţiilor lingvistice dobândite în viaţa cotidiană. În orele alocate disciplinei 
prin curriculum-ul la decizia şcolii, profesorul va fi preocupat de identificarea nevoilor 
individuale  şi va asigura personalizarea predării – învăţării. Pentru stimularea cursanţilor, 
profesorul va utiliza  strategii didactice interactive, care să permită învăţarea prin 
cooperare: în grup sau în perechi, activităţi care încurajează comunicarea, socializarea. 
 
De asemenea, având în vedere faptul că parcursul şcolarităţii în Programul A doua şansă – 
învăţământ secundar inferior vizează formarea unui vorbitor activ şi flexibil, elevii vor fi 
puşi în contexte de comunicare diverse pentru a-şi exersa achiziţiile şi deprinderile.  
Pentru formarea calităţilor unui ascultător activ şi critic, capabil de discernământ, elevii  
vor viziona filme, spectacole de divertisment, vor asculta jurnale de ştiri, emisiuni TV de 
divertisment, culturale etc., exprimându-şi părerile despre limbajul folosit, despre 
dispunerea elementelor verbale şi nonverbale, despre valorile şi ideile promovate. 
 
Citirea corectă şi fluentă presupune atât citirea pentru sine, cât şi citirea pentru ceilalţi; de 
aceea elevii vor fi solicitaţi să citească  texte sau fragmente de texte literare sau nonliterare 
în gând, dar şi cu voce tare, în faţa unui auditoriu. Scrierea corectă presupune folosirea 
adecvată a semnelor de punctuaţie, de ortografie, a regulilor de despărţire în silabe şi a 
categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate în propoziţii, în fraze şi în texte proprii pe o 
temă dată sau la alegere. Textele proprii vor urmări  componenta imaginativă, reflexivă, 
funcţională, păstrând  legătura cu viaţa reală, cotidiană, cu universul afectiv, social şi 
cultural al elevilor. Elevii vor folosi limba română oral şi scris pentru a exprima idei, 
informaţii, opinii.  Vor explora structura limbii române cu scopul de a vorbi şi a scrie.  
 
Accentul cade pe exprimarea personală, dar urmăreşte şi: 
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 folosirea lecturii şi scrierii ca să înţeleagă idei şi valori culturale, etice transmise prin 
textele citite sau ascultate; 
 lectura unor texte diverse, atât literare, cât şi nonliterare; 
 dezvoltarea vocabularului prin lectură, studiul cuvintelor, consultarea dicţionarelor, 

discuţii formale şi informale; 
 folosirea cunoştinţelor dobândite pentru a putea realiza o sarcină individuală de lucru 

sau ca membru al unui grup; 
 integrarea informaţiilor şi cunoştinţelor dobândite în propriul univers ideatic, afectiv, 

cultural şi social. 
 

EVALUAREA 

Evaluarea curentă 

 
Evaluarea performanţelor elevilor trebuie să aibă în vedere atât dezvoltarea competenţelor 
specifice, cât şi atitudinea acestora faţă de învăţare şi progresul personal al fiecăruia. Se 
recomandă utilizarea unor modalităţi de evaluare diverse, motivante, continue, relevante, 
vizând  evaluarea şi autoevaluarea orală şi scrisă. Profesorii vor comunica criteriile şi 
procedurile de evaluare încă de la început pentru ca elevii să conştientizeze modalităţile de 
implicare pentru obţinerea performanţelor aşteptate. 
Se recomandă folosirea autoevaluării sistematic prin chestionare aplicate elevilor care au 
rolul de a regla atât activitatea elevului, cât şi a profesorului. Se pot folosi următoarele 
tipuri de chestionare: 
 
A. chestionar de autoevaluare după încheierea sarcinii de lucru care să cuprindă întrebări de tipul: 

• Prin rezolvarea acestei sarcini am învăţat: 
• Pe parcursul rezolvării sarcinii am avut dificultăţi la:  
• În timpul acestei activităţi mi-a placut / nu mi-a plăcut: 
 

B. chestionar de autoevaluare (scală de clasificare) care se poate aplica la sfârşitul unei unităţi de 
învăţare, al unui semestru sau al unui modul. 
 
 
Numele şi prenumele: 
Anul / Data: 
 

 
slab 

 
mediu 

 
bine 

 
f.bine 

1. Interes pentru limba  şi literatura română     
2. Participare la activităţile din timpul orei     
3. Comportament / atitudine în timpul activităţilor 

desfăşurate în clasă 
    

4. Independenţa în rezolvarea sarcinilor de lucru în  
      clasă şi acasă 

    

5. Progresul realizat pe parcursul semestrului / anului     
Adaptare după Ghid de evaluare, Ed.Aramis, Bucuresti, 2001  
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Se recomandă îmbinarea evaluării orale cu cea scrisă încă din primele unităţi de învăţare. În 
acest sens, elevii vor fi familiarizaţi cu grila de evaluare a unei comunicări orale care va fi 
aplicată mai întâi de către profesor, apoi profesorul va evalua împreună cu doi–trei elevi.  
Astfel elevii vor evalua şi vor fi evaluaţi conform acestei grile, sporindu-se gradul de 
conştientizare a criteriilor avute în vedere pentru o comunicare orală corectă şi eficientă. 
Această grilă poate fi livrată elevilor şi aplicată ori de câte ori are loc un act de comunicare 
orală organizat în clasă. 

 
TRĂSĂTURILE  PREZENTĂRII 

 
Punctaj 

 
    Elev 1 

 
  Elev 2 

 
  Elev 3 

1. Expunerea clară si coerentă a ideilor  2p    
2. Adecvarea ideilor la temă 2p.    
3. Corectitudinea si expresivitatea 

limbajului 
2p    

4. Îmbinarea comunicării verbale cu  
      elemente non / paraverbale 

2p.    

5. Captarea atenţiei ascultătorilor 1p.    
6. Punctul din oficiu 1p.    
Total puncte 10p.    
 
Pentru a înregistra progresul în procesul de învăţare, se recomandă folosirea portofoliului 
elevului care să cuprindă: 
• fişe de muncă individuală care să certifice atingerea cunoştinţelor şi deprinderilor 

vizate; 
• jurnalul de lectură care să cuprindă cerinţe specifice: relaţionare între lumea textului şi 

lumea cititorului; 
• idei principale şi secundare, rezumate; 
• texte proprii: povestiri, descrieri, dialoguri, scrisori etc.; 
• chestionare / teste de autoevaluare; 
• proiecte individuale şi de grup.  
 
În consecinţă, evaluarea curentă include: 
• note care să reflecte abilităţile de comunicare orală  (pe baza grilei de evaluare a unei 

comunicări orale); 
• note obţinute pe testele scrise; 
• note pentru unele piese din portofoliu. 
 
Evaluarea de modul 

 
Evaluarea de modul se realizează printr-o probă finală care presupune evaluarea 
competenţei generale care a fost dezvoltată pe parcursul modulului. Ea se va realiza prin 
evaluarea competenţelor specifice pe baza unor standarde de evaluare prestabilite.  Testul 
final de modul cuprinde tipuri de itemi cu grade de dificutate diferite, pornind de la sarcini 
de lucru simple. Se recomandă ca evaluarea finală a acestui modul să se realizeze prin 
probă orală (50% din ponderea totală a notei) şi prin probă scrisă (50%). 
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MODUL 2:  CUVÂNTUL ŞI TEXTUL 
 
ARGUMENT 
 
Primul modul a presupus un parcurs didactic ce viza demonstarea unui comportament 
adecvat în calitate de receptor şi emiţător al unor mesaje orale şi scrise în diverse situaţii de 
comunicare. Al doilea modul presupune valorificarea achiziţiilor din modulul anterior şi 
dezvoltarea acestora prin accentul pus pe utilizarea corectă a limbii române în diferite 
contexte de comunicare. De asemenea, se are în vedere aprofundarea tehnicilor de citire, 
comprehensiune  şi interpretare a textelor literare şi nonliterare.  Astfel, la finalul acestui 
modul, elevii ar trebui să dovedească că sunt cititori independenţi, autonomi şi critici, 
reuşind să formuleze opinii personale argumentate asupra textelor citite sau ascultate. 
 

COMPETENŢA GENERALĂ :  Utilizarea  limbii române în  receptarea 
şi producerea mesajelor în diferite situaţii de comunicare 
 
 
COMPETENŢE SPECIFICE 
 

 
CONŢINUTURI 

1.1. Folosirea  simultană  a 
elementelor verbale şi nonverbale 
prin adaptare la situaţia de 
comunicare 
 

 reguli şi tehnici de construire şi susţinere orală a 
monologului oral (povestire/ relatare orală, 
descriere orală, argumentare orală);  

 reguli şi tehnici de construire a dialogului 
(conversaţie, discuţie argumentativă); 

 rolul dispunerii simultane a elementelor verbale, 
nonverbale şi paraverbale în exprimarea ideilor şi 
atitudinilor (discernământ, toleranţă, atitudine 
critică) în  comunicarea orală şi scrisă; 

 rolul indicaţiilor scenice în construirea textului 
dramatic;  

 rolul consemnării elementelor nonverbale şi 
paraverbale în textul epic; 

1.2. Explicarea sensului unor 
cuvinte şi expresii şi precizarea 
rolului lor în expresivitatea 
comunicării 

 vocabularul: cuvinte derivate, compuse, 
sinonime, antonime, omonime, paronime, cuvinte 
polisemantice; 

 registre stilistice: arhaisme, regionalisme, 
neologisme, termeni argotici; 

 terminologia de specialitate;  
 figuri de stil; imagini artistice vizuale şi auditive; 

1.3. Prezentarea informaţiei globale 
şi secvenţiale dintr-un text citit sau 
ascultat 

 planul simplu / dezvoltat de idei; rezumatul; 
povestirea; 

 tipurile de relaţii sintactice la nivelul propoziţiei 
(coordonarea, subordonarea, interdependenţa); 

 tipuri de relaţii sintactice la nivelul frazei 
(coordonarea, subordonarea); 



 

 16

 identificarea propoziţiilor subordonate care 
exprimă locul, timpul, modul, scopul, cauza, 
condiţia, consecinţa, concesia; 

1.4. Sesizarea şi corectarea 
abaterilor de la normele limbii 
literare în mesaje orale şi scrise 

 normele limbii literare la nivel fonetic, ortografic 
şi de punctuaţie, morfosintactic, lexical; 

 dezacordul gramatical; acordul prin atracţie; 
atracţia paronimică; pleonasmul, anacolutul;  

 construirea de propoziţii şi fraze prin folosirea 
corectă a părţilor de propoziţie principale şi 
secundare; 

 realizarea expansiunii unei părţi de propoziţie 
într-o propoziţie subordonată corespunzătoare. 

 contragerea unei propoziţii subordonate în partea 
de propoziţie corespunzătoare; 

 exprimarea la nivelul frazei a: circumstanţei (loc, 
mod, timp, scop, cauză, condiţie, consecuţie, 
concesie); 

 rolul elementelor coordonatoare şi 
subordonatoare în frază; 

1.5. Identificarea trăsăturilor 
specifice prozei narative, ale 
poeziei şi ale dramaturgiei 

 instanţele comunicării în textele epice şi lirice  
       (actualizare); 
 structura textelor  narative (actualizare); personaj  

      (principal, secundar, episodic),  indici de timp şi  
     de  spaţiu, planuri narative, temă, naraţiune la  
     persoana I şi la persoana a III-a; 
 moduri de expunere (actualizare); monologul 

interior; 
 structura textelor lirice (actualizare); figuri de stil 

(actualizare); enumeraţia, repetiţia, antiteza, 
metafora, hiperbola, alegoria; simboluri centrale; 

 structura textelor dramatice (actualizare); temă, 
conflict, personaje; 

 specii epice: povestirea , nuvela, romanul; 
 specii lirice: grupaje de poezii organizate după 

criteriul formei şi al temei: poezii cu formă fixă / 
poezii în versuri libere etc., poezii de dragoste, 
psalmi etc.; 

 specii dramatice: comedia;  
1.6. Aplicarea unor tehnici vizând 
înţelegerea  textelor literare şi 
nonliterare 

 sinonime contextuale; 
 formularea ideilor principale şi secundare; 
 identificarea câmpurilor semantice dominante; 
 stabilirea temei,  a motivelor literare; 
 stabilirea etapelor acţiunii/ momentelor 

subiectului în texte epice şi dramatice; 
 texte nonliterare: articolul de lege, articolul de 

dicţionar, cronica de spectacol etc. 
1.7. Utilizarea tehnicilor 
argumentative în exprimarea unei 
opinii/ decizii 

 structura textului argumentativ: premisa, 
argumentele, concluzia; 

 interpretări şi judecăţi de valoare; 
 organizarea informaţiilor pe o temă dată într-un 
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text propriu; 
 discursul argumentativ oral şi scris; 

1.8. Utilizarea adecvată a limbii 
române literare şi a registrelor 
stilistice în producerea mesajelor 
orale şi scrise în diferite situaţii de 
comunicare 

 descrierea obiectivă/ subiectivă; 
 dialogul formal şi informal; 
 povestirea unei experienţe personale; 
 argumentare, rezumat, caracterizare de personaj; 
 comentariu literar referitor la diferite aspecte ale 

textelor (titlu, personaj, temă, procedee artistice 
etc.). 

 
 

 
RECOMANDĂRI  PRIVIND  CONŢINUTURILE  ÎNVĂŢĂRII 
 
Conţinuturile învăţării sunt detaliate pe cele  trei  domenii: Lumea textului, Elemente de 
limbă română, Comunicare. 

 
1. Lumea textului 
 
1. 1. Texte literare 
1.1. 1. Tipuri de texte – populare şi culte – aparţinând diverselor genuri literare şi specii: 

- raportul ficţiune – realitate; 
- fragmente de texte aparţinând genului dramatic; comedia; 
- texte integrale sau fragmente aparţinând genului epic în proză (povestirea, 

nuvela, romanul)  
- texte lirice / grupaje de texte lirice: idila, elegia, meditaţia, psalmul etc. 

1.1.2. Elemente de structură a textelor literare 
- textul dramatic: actualizare şi aprofundare (acte, tablouri, personaje, indicaţii 

scenice, conflict); temă, titlu, subiect; dialog, monolog; 
- textul epic: actualizare şi aprofundare ( instanţele comunicării:autor, narator, 

cititor; personaje, etapele acţiunii, moduri de expunere: naraţiune, descriere, 
dialog); naraţiunea la persoana I şi la persoana a III-a; 

- textul liric: actualizare şi aprofundare ( instanţele comunicării: autor, eu liric, 
cititor;  elemente de versificaţie, câmpuri semantice, imagini artistice: vizuale, 
auditive; figuri de stil: epitetul, comparaţia, personificarea), alegoria, metafora, 
hiperbola, repetiţia, enumeraţia, antiteza; 

 
1.2. Texte nonliterare 

-  articolul de lege, articolul de dicţionar, cronica de spectacol etc 
- tipuri de dicţionare; enciclopedii; reviste de specialitate; articolul de ziar;      
documentarul TV; internetul 

 
2.  Elemente de limba română 
 
2.1. Elemente de fonetică (actualizare şi aprofundare) 

- diftongul, triftongul, hiatul, accentul, despărţirea cuvintelor în silabe; 
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2.2. Norme  privind punctuaţia şi ortografia (actualizare şi aprofundare) 
- semnele de punctuaţie: punctul, semnul întrebării, semnul exclamării, virgula, 

punctul şi virgula, două puncte, ghilimelele, linia de dialog şi de pauză, 
parantezele, cratima; 

-     semnele ortografice: cratima, apostroful, punctul (în abreviere); 
- scrierea cu majuscule; 
- ortografia părţilor de vorbire ( accent pe greşelile uzuale specifice fiecărei părţi 

de vorbire); 
 
2.3. Elemente de vocabular (actualizare şi extindere) 

- scrierea cuvintelor derivate (prefixele –des/dez; -răs/răz; -în/îm etc.) 
- scrierea cuvintelor compuse; 
- relaţii semantice între cuvinte: sinonime, antonime, omonime, paronime; 

cuvinte polisemantice; 
- erori semantice: pleonasmul; anacolutul; 
- dinamica vocabularului: arhaisme, regionalisme, neologisme; termeni tehnici; 

 
2.4. Elemente de morfologie (actualizare şi aprofundare) 
2.4.1.  Părţile de vorbire flexibile:  

- verbul: persoana, numărul, timpul, modurile personale (indicativ, imperativ, 
conjunctiv, condiţional – optativ), modurile nepersonale (infinitiv, gerunziu, 
supin, participiu), funcţii sintactice (predicatul); 

- substantivul propriu şi comun (genul, numărul, funcţii sintactice); 
- articolul hotărât, articolul nehotărât, articolul genitival; 
-  pronumele personal şi pronumele personal de politeţe, formule reverenţioase 

(forme, contexte de utilizare); 
- numeralul cardinal, numeralul ordinal (forme); 
- adjectivul (acordul cu substantivul, topica, funcţia sintactică atribut); 

2.4.2.  Părţile de vorbire neflexibile: 
- adverbul de loc, de timp şi de mod  (funcţia sintactică de complement); 
- interjecţia (tipuri); 
- prepoziţia (rol de subordonare în propoziţie); 
- conjuncţia (feluri, rolul în propoziţie şi frază; 

 
2.5. Elemente de sintaxă  
2.5.1. Sintaxa propoziţiei (actualizare şi aprofundare) 

- predicatul, acordul predicatului cu subiectul; 
- subiectul simplu şi multiplu, subiectul neexprimat (inclus şi subînţeles); 
- atributul (elementul regent); 
- complementul (elementul regent); complementul circumstanţial de loc,  

de mod şi de timp; 
- propoziţia simplă şi propoziţia dezvoltată; propoziţia afirmativă şi negativă; 

propoziţia interogativă; 
2.5.2. Sintaxa frazei (actualizare, aprofundare şi extindere) 

- fraza: propoziţia principală şi propoziţia secundară; 
- elemente de relaţie în frază (conjuncţia coordonatoare şi subordonatoare); 
- relaţii sintactice (coordonarea copulativă şi prin juxtapunere, subordonarea); 

- contragerea, expansiunea; 
- exprimarea la nivelul frazei a circumstanţei (loc, mod, timp, scop, cauză, 

condiţie, consecuţie, concesie); 
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3. Comunicarea 

- monologul (povestirea / relatarea, rezumarea); 
- descrierea (ştiinţifică, literară); 
- portretul, caracterizarea unui personaj; 
- dialogul (conversaţia, discuţia argumentativă); 
- textul / discursul argumentativ. 

 
 

SUGESTII METODOLOGICE 
 
Programa oferă posibilitatea organizării flexibile a învăţării în unităţi tematice structurate 
în număr variabil de lecţii, de preferinţă între  cinci şi opt lecţii. Se recomandă ca instruirea 
să se realizeze în lecţii de două ore consecutive, în funcţie de posibilităţile şcolii. 
Ordonarea tematică  poate fi cea prezentată în Ghidul elevului şi al profesorului. 
Conţinuturile care sunt asociate competenţei specifice sunt orientative, ele putând fi, 
evident, reordonate în funcţie de cele trei domenii în care sunt structurate şi vor fi  parcurse 
integrat  pe parcursul întregului modul. 
Conţinuturile noi sunt evidenţiate prin scriere cu alte tipuri de caractere (italic). 
 
Domeniul Lumea textului propune aprofundarea studiului textelor literare aparţinând celor 
trei genuri literare prin adăugarea de noi specii. Criteriul de selecţie al operelor poate fi şi 
unul tematic. Se recomandă ca tema ilustrată în textul literar să fie abordată şi în textul 
nonliterar pentru a putea evidenţia diferenţele privitoare la scopul comunicării şi la 
modalităţile de construire a textelor. Spre exemplu, un roman care are tema iubirea poate fi 
asociat cu un text statistic despre căsătorii, divorţuri sau un text dintr-o revistă despre 
cupluri celebre etc.  În acest sens,  se vor selecta texte diverse, integrale sau fragmente, care 
pot ilustra teme precum: iubirea, aventura, destinul  etc., alte teme care se regăsesc în 
Programa de limba şi literatura română pentru şcoala de arte şi meserii, clasa a IX-a. 
 
Se recomandă ca numărul de  texte literare selectate să fie variabil, în funcţie de grupul – 
ţintă şi de timpul disponibil, dar se va urmări să fie destinate studiului aprofundat  cel puţin 
10 texte (integrale sau fragmente), aparţinând celor trei genuri literare. Pentru sugestii care 
să orienteze selecţia de texte literare şi nonliterare se poate consulta lista cuprinsă în 
Programa de limba şi literatura română pentru gimnaziu şi liceu / şcoala de arte şi meserii.  
 
Domeniul Elemente de limbă română propune studiul “limbii în funcţiune”, în variantele ei 
orală şi scrisă, normată şi literară, iar nu “limba ca sistem abstact”.  În acest sens, se recomandă 
abordarea funcţională şi aplicativă  a gramaticii.  Prin renunţarea la studiul gramaticii în mod 
descriptiv şi teoretic, se urmăreşte explicarea şi aplicarea normelor gramaticale în contexte 
concrete, fără a se insista pe terminologia de specialitate, ci pe mecanismele logice ale regulilor 
şi normelor gramaticale, la nivel fonetic, lexical, morfologic şi sintactic. 
 
Se vor evidenţia cu precădere aspecte ţinând de ortografie, de punctuaţie şi de ortoepie, în toate 
situaţiile care impun o asemenea abordare.  De aceea, textul literar şi nonliterar, precum şi 
comunicarea orală  vor constitui situaţii  concrete de observare şi de explicare a regulilor şi 
normelor limbii literare. În acest modul se recomandă actualizarea şi aprofundarea 
conţinuturilor din Modulul I. Studiul limbii în acest modul va urmări cu precădere relaţiile 
sintactice la nivelul frazei pentru a sesiza modul în care procedeul expansiunii şi contragerii 
comprimă şi dezvoltă comunicarea la nivelul propoziţiei şi al  frazei. Este important ca 
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exerciţiile de comunicare şi de redactare să urmărească modul de legare a frazelor pentru 
realizarea coerenţei textului. 
Conţinuturile sunt prezentate sub forma actualizare şi aprofundare, iar elementele noi sunt 
evidenţiate şi se tratează ca extindere. Este important de reţinut că se recomandă să nu se 
insiste pe o abordare descriptivă şi teoretică, ci pe sesizarea rolului acestora în practica 
raţională a limbii şi pe corectitudinea folosirii acestora. Deoarece elevii vorbesc în mod 
natural limba română, ca o achiziţie anterioară, spre deosebire de o limbă modernă, 
accentul trebuie să cadă pe situaţiile de abatere de la normele limbii literare. 
 
Domeniul Comunicare se bazează pe valorificarea deprinderilor formate în Modulul I în 
ceea ce priveşte ascultarea, vorbirea, scrierea şi citirea. Acestea vor fi exersate şi 
aprofundate prin aplicarea lor sistematică  în fiecare unitate de învăţare, sub forma unor 
activităţi în care elevii îşi vor exersa abc-ul comunicării orale şi scrise sub forma practicilor 
discursive. Se va insista asupra importanţei elementelor nonverbale în înţelegerea 
mesajului oral, dar şi a notării acestora în textul scris, în special în textul dramatic. 
 
 
SUGESTII  PRIVIND ACTIVITĂŢILE  DE  ÎNVĂŢARE 
 
Activităţile de predare-învăţare se vor desfăşura în unităţi de timp mai mari, două ore, ceea 
ce implică structurarea conţinuturilor pentru o abordare logică şi coerentă în cadrul unor 
scenarii didactice atractive, dinamice, care să îmbine activitatea individuală şi frontală cu 
cea în perechi sau în grup. Scenariile didactice ar trebui să fie structurate după modelul: 
orientare (intrare în temă, actualizarea cunoştinţelor), achiziţii (predarea- învăţarea de noi 
cunoştinţe), reflecţie şi aplicare. Rolul central în procesul de predare – învăţare îl are 
dezvoltarea curiozităţii elevilor asupra posibilităţilor diverse de exprimare a propriilor 
gâduri şi sentimente, dar şi asupra universului incitant al textului. Cursanţii vor fi implicaţi 
într-o investigare activă a limbii vorbite şi scrise, a textului literar şi nonliterar, a formelor 
de exprimare a mesajului în mass-media. Competenţele specifice pot fi formate, cu 
precădere,  prin  conţinuturile asociate. 
Valorile şi atitudinile vor fi avute în vedere atât în selecţia textelor, cât şi în abordarea 
concretă a acestora. De aceea se propune ca demersul didactic să urmărească valori şi 
atitudini: 

• cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile 
abilităţi de comunicare; 

• cultivarea interesului şi a plăcerii de a citi; 
• stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice; 
• formarea unor reprezentări culturale privind valorile literaturii române. 
 

Profesorii  vor dezvolta încrederea în sine a cursanţilor, asigurând valorizarea experienţelor 
personale, a achiziţiilor lingvistice dobândite în viaţa cotidiană. În orele de consiliere, 
profesorul va fi preocupat de identificarea nevoilor individuale şi va asigura 
individualizarea predării – învăţării. Pentru stimularea cursanţilor, profesorul va utiliza  
strategii didactice interactive care să permită învăţarea prin cooperare: în grup sau în 
perechi, activităţi care încurajează comunicarea, socializarea. 
 
Elevii vor citi şi explora texte literare pe baza unor strategii diverse ce vizează etapele 
comprehensiunii textului (pre-lectura, lectura nedirijată / lectura dirijată, relectura) şi 
interpretarea acestuia. Astfel, prelectura poare fi realizată prin strategii diverse, precum: 
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folosirea unor imagini, termeni – cheie, anticipări, întrebări de aproximare a sensului prin 
referire la titlu, subtitlu, moto, eseul de cinci minute etc. Lectura nedirijată este o lectură 
asemenea unei călătorii libere în lumea textului, condus fiind doar de sentimentul 
curiozităţii. Lectura dirijată presupune o lectură cu sarcină de lucru, urmărindu-se 
implicarea elevului, prin tehnici precum lectura anticipativă (pentru textele epice) sau harta 
lecturii (pentru textele lirice). De asemenea, comprehesiunea textului trebuie continuată 
prin strategii care urmăresc înţelegerea nivelului literal al textului şi poate atinge 
următoarele aspecte: sentimente provocate de lectura textului, exerciţii de completare prin 
transfer de informaţie din text, chestionarul pe marginea textului, descrierea secvenţelor 
textului, identificarea ideilor principale, rezumatul, identificarea câmpurilor lexicale etc. 
Exerciţiile post-lectură pot fi asociate interpretării textului prin strategii ce au în vedere: 
extinderea  temei, caracterizarea personajului, răspunsul creativ ca text  etc. 
 
Textele proprii vor urmări  componenta imaginativă, reflexivă, funcţională, păstrând  
legătura cu viaţa reală, cotidiană, cu universul afectiv, social şi cultural al elevilor. Elevii 
vor folosi limba română oral şi scris pentru a exprima idei, informaţii, opinii.  Vor explora 
structura limbii române cu scopul de vorbi şi a scrie. Accentul cade pe exprimarea 
personală, dar urmăreşte şi folosirea lecturii şi scrierii ca să înţeleagă idei şi valori 
culturale, etice  transmise prin textele citite sau ascultate, lectura unor texte diverse, atât 
literare, cât şi nonliterare, dezvoltarea vocabularului prin lectură, studiul cuvintelor, 
consultarea dicţionarelor, discuţii formale şi informale, folosirea cunoştinţelor dobândite 
pentru a putea realiza o sarcină individuală de lucru sau ca membru al unui grup, integrarea 
informaţiilor şi cunoştinţelor dobândite în propriul univers ideatic, afectiv, cultural şi 
social. 
Pentru sugestii şi exemple de activităţi de învăţare, poate fi consultat volumul Ghid 
metodologic. Aria curriculară Limbă şi comunicare, gimnaziu şi liceu. 
 

EVALUAREA 

Evaluarea curentă 

 Evaluarea performanţelor elevilor trebuie să aibă în vedere atât dezvoltarea competenţelor 
specifice, cât şi atitudinea acestora faţă de învăţare şi progresul personal al fiecăruia. Se 
recomandă utilizarea unor modalităţi de evaluare diverse, motivante, continue, relevante, 
vizând  atât autoevaluarea şi evaluarea orală, cât şi evaluarea scrisă. Profesorii vor 
comunica criteriile şi procedurile de evaluare încă de la început pentru ca elevii să 
conştientizeze modalităţile de implicare pentru obţinerea performanţelor aşteptate. 
De aceea se recomandă folosirea autoevaluării sistematic prin chestionare aplicate elevilor 
care au rolul de regla atât activitatea elevului, cât şi a profesorului. Se pot folosi diverse 
tipuri de chestionare de autoevaluare (vezi capitolul Evaluare curentă din programa pentru 
Modulul I). Se recomandă îmbinarea evaluării orale cu a celei scrise încă din primele 
unităţi de învăţare. Elevii vor folosi grila de evaluare a răspunsului oral cu care au fost 
familiarizaţi din Modulul I – ABC-ul comunicării. 
Pentru o mai bună monitorizare a activităţii şi progresului elevului,  se recomandă folosirea 
portofoliului elevului care să cuprindă: 
• fişe de muncă individuală care să certifice atingerea cunoştinţelor şi deprinderilor 

vizate; 
• jurnalul de lectură care să cuprindă cerinţe specifice: relaţionare între lumea textului şi 

lumea cititorului; 
• idei principale şi secundare, rezumare; caracterizare de personaj; 
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• texte proprii: povestiri, descrieri, dialoguri, scrisori etc.; 
• teste de autoevaluare; 
• proiecte individuale şi de grup. 
 
Evaluarea de modul 
 
Evaluarea de modul presupune evaluarea competenţei generale a modului şi se va realiza 
prin evaluarea fiecărei competenţe specifice pe baza unor standarde de  evaluare 
prestabilite. Fiecare competenţă specifică va fi evaluată pe baza a 2-3 sarcini de lucru, cu 
grade de dificutate diferite, pornind de la sarcini de lucru simple. Se recomandă ca la 
sfârşitul acestui modul evaluarea să fie doar sub forma unei probe scrise. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE PENTRU SUSŢINEREA DEMERSULUI DIDACTIC  
 
 Ghid metodologic. Aria curriculară Limbă şi comunicare, gimnaziu şi liceu,  

      Bucureşti, Editura Aramis, 2002, elaborat de Consiliul Naţional pentru Curriculum. 
 Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Alina Pamfil, Ed. 

Paralela 45, 2003. 
 Gramatica normativă, G. Gruiţă, ediţie revăzută şi completată, Ed. Dacia, 1998. 
  Culegere de exerciţii ortografice, Maria Cobusneanu & Lia Dragomirescu, Ed. Altip, 

2001. 
 http://www.sitesforteachers.com 
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MODUL 3:  TEXTUL ŞI CONTEXTUL 
 

ARGUMENT 
 
Acest modul orientează activităţile  în jurul receptării unor texte prin relaţionare atât cu 
aspecte contextuale istorice şi culturale reflectate, cât şi cu trăsături specifice stilurilor 
funcţionale. Producerea de mesaje orale şi scrise se va axa pe adaptarea la scopul 
comunicării şi pe folosirea unor modalităţi de structurare şi de prezentate prin apel la 
tehnologia actuală.  Astfel, se vizează ca absolventul să poată înţelege particularităţile 
diverselor tipuri de texte pe care le întâlneşte în domeniul vieţii cotidiene şi al profesiei şi 
să scrie texte funcţionale respectând convenţiile specifice. Numărul textelor literare 
abordate va fi mai redus, accentul căzând pe textele nonliterare şi pe stilurile funcţionale. 
Conţinuturile învăţării din acest modul sunt grupate în trei  domenii: Lumea textului,   
Elemente de limbă română,  Comunicare. 
 
COMPETENŢA GENERALĂ:   Receptarea textelor prin situarea lor 
într-un anumit context şi producerea de mesaje orale şi scrise folosind 
modalităţi de structurare adecvate scopului comunicării 
 
 
COMPETENŢE SPECIFICE 
 

 
CONŢINUTURI 

1.1. Utilizarea unor forme diverse 
de prezentare a mesajului, folosind 
tehnologia (grafice, tehnoredactare 
computer etc.) 
 

 formularea ideilor în jurul unei teme  date; 
 formule de deschidere şi de încheiere a unei 

prezentări orale; 
 tehnici de captare şi menţinere a atenţiei unui 

auditoriu; 
 prezentarea unei cărţi de specialitate sau a unei 

opere literare; 
 folosirea tehnologiei pentru susţinerea vizuală a 

mesajului (retroproiector, prezentare în diferite 
programe cu ajutorul computerului etc.); 

 susţinerea unui monolog oral pe o temă dată 
având ca suport organizarea grafică a informaţiei; 

1.2. Folosirea corectă a categoriilor 
semantice învăţate şi a 
terminologiei proprii specializării 
în contexte diferite 

 vocabularul: cuvinte derivate, compuse, 
sinonime, antonime, omonime, paronime, cuvinte 
polisemantice; 

 registre stilistice: arhaisme, regionalisme, 
neologisme, termeni argotici; 

 terminologia de specialitate;  
 figuri de stil; imagini artistice vizuale şi auditive; 
 formularea de fraze în care să utilizeze corect 

raporturile de coordonare şi de subordonare în 
propoziţie şi frază;  

1.3. Căutarea şi selectarea de 
informaţii noi din diverse surse de 

 tipuri de dicţionare, enciclopedii,  reviste de 
specialitate,  articolul de ziar,  documentarul TV, 
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informare (scrise, vizuale) internetul; 
 planul simplu / dezvoltat de idei; rezumatul; 

povestirea; 
1.4. Aplicarea normelor limbii 
române în producerea de texte 
proprii 

 normele limbii literare la nivel fonetic, ortografic 
şi de punctuaţie, lexical, morfosintactic; 

 construirea de propoziţii  prin folosirea corectă a 
părţilor de propoziţie principale şi secundare; 

 formularea de fraze în care să utilizeze corect 
raporturile de coordonare şi de subordonare în 
propoziţie şi frază; 

 exprimarea la nivelul frazei a circumstanţei (loc, 
timp, mod, scop, cauză, condiţie, consecinţă, 
concesie); 

 termeni din domeniul profesional cunoscut; 
 prezentarea scrisă sau orală a unui aparat/ produs; 
 descrierea unei operaţii tehnice; 
 etapele redactării unui text; 

1.5. recunoaşterea trăsăturilor 
specifice textelor literare şi 
stilurilor funcţionale 

 caracteristici ale textelor aparţinând stilurilor 
funcţionale: stil ştiinţific, oficial (juridic-
administrativ), publicistic, beletristic; 

 particularităţi ale prozei narative, ale poeziei, ale 
textului dramatic (aprofundare); 

 contexte ideologice şi culturale reflectate în opere  
      literare studiate; 
 specii epice:  nuvela, romanul (din epoci diferite);
 specii lirice: grupaje de poezii organizate după 

criteriul estetic (curente literare: clasicism, 
romantism, simbolism, tradiţionalism, 
modernism, neomodernism, postmodernism) 

 specii dramatice: drama; teatrul contemporan; 
 texte nonliterare: articolul de lege, articolul de 

dicţionar, cronica de spectacol etc. 
1.6. compararea ideilor şi 
atitudinilor prezente într-un grupaj 
de texte 

 temă, motiv, viziune despre lume, context 
ideologic, cultural, istoric; 

 reflectarea unei idei sau teme în mai multe opere 
aparţinând unor genuri sau epoci diferite; 

1.7. susţinerea argumentată a unui 
punct de vedere personal în diferite 
contexte de comunicare 

 structura textului argumentativ: premisa, 
argumentele, concluzia; 

 organizarea informaţiilor pe o temă dată într-un 
text propriu; 

 construirea de texte care să exprime opinia 
personală despre un anumit fapt, text citit, 
spectacol de teatru sau de divertisment, film etc. 

 argumentaţia simplă în diferite contexte: 
conversaţii pe teme curente sau specifice 
profesiei; discuţii pe marginea textelor literare; 

1.8. redactarea unor texte diverse   folosirea figurilor de stil învăţate: epitetul, 
comparaţia, personificarea, repetiţia, enumeraţia, 
metafora, antiteza pentru realizarea expresivităţii 
în prezentarea unei acţiuni complexe (narative, 



 

 25

cotidiene); 
 redactarea de texte în care să compare modul de 

reflectare a unei idei sau a unei teme în două sau 
mai multe texte literare şi nonliterare aparţinând 
unor epoci culturale diferite; 

 redactarea de texte prin integrarea limbajului 
specific profesiei; 

 compunere liberă; 
 texte de tip funcţional: curriculum vitae, cerere, 

proces-verbal, scrisoare de intenţie, scrisoare în 
format electronic. 

 
 
 
 
RECOMANDĂRI   PRIVIND  CONŢINUTURILE  ÎNVĂŢĂRII 
 
Conţinuturile învăţării din acest modul sunt grupate în trei  domenii: Lumea textului, 
Elemente de limbă română, Comunicare.                          
Cele trei domenii în care sunt structurate conţinuturile vor fi parcurse integrat  pe parcursul 
întregului modul. 
  
1. Lumea textului  
 
1.1.  Tipuri de texte 
1.1.2. literare:  

- proză scurtă: 1 nuvelă (istorică, psihologică, fantastică); 
- roman: 2 texte din epoci diferite; 
- text dramatic: 1 dramă/ teatru contemporan; 
- poezie: 3-6 texte; 

1.1.3. nonliterare: articolul de ziar, cronica, reclama, prospectul, diverse tipuri de 
dicţionare; enciclopedii; reviste de specialitate; documentarul TV; internetul. 
 
1.2. Elemente de structură a textelor literare 

- particularităţi ale prozei narative, ale poeziei, ale textului dramatic 
(aprofundare); 

- contexte ideologice şi culturale reflectate în opere literare studiate: clasicism, 
romantism, realism, simbolism, tradiţionalism, modernism, neomodernism; 
postmodernism); 

- temă, motiv, viziune despre lume, context ideologic, cultural, istoric; 
- reflectarea unei idei sau a unei teme în mai multe opere aparţinând unor genuri 

sau epoci diferite. 
 
2. Elemente de limbă română   
 
Acest modul presupune actualizarea şi aprofundarea aspectelor normative ale limbii, în aşa fel 
încât elevii să producă texte utilizând, în scris şi oral, limba româna în varianta ei literară, 
evitând greşelile frecvente în uzul general al limbii. Accentul va cădea asupra următoarelor 
aspecte: 
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- semnele de punctuaţie, ortografie; 
- ortografia părţilor de vorbire; 
- formularea de enunţuri în care să utilizeze corect raporturile de coordonare şi 

de subordonare în propoziţie şi frază;  
- neologisme, termeni tehnici de specialitate; 
- folosirea corectă a cuvintelor în context; 
- folosirea adecvată a  registrelor stilistice. 

 
3. Comunicare  
 
Procesul de predare şi învăţare se realizează în contexte de comunicare care să permită 
elevilor o legătură vie cu viaţa reală  şi vizează formarea deprinderilor de a redacta o varietate 
de texte aparţinând stilurilor funcţionale a căror utilitate se dovedeşte în viaţa cotidiană. Se va 
insista asupra următoarelor aspecte: 

- etapele redactării unui text; 
- caracteristici ale textelor aparţinând stilurilor funcţionale: stil ştiinţific, oficial 

(juridic-administrativ), publicistic, beletristic; 
- redactarea de texte prin integrarea limbajului specific profesiei; 
- redactarea de texte de tip funcţional: curriculum vitae, cerere, proces-verbal, 

scrisoare de intenţie, scrisoare în format electronic; 
- construirea de texte în care să exprime opinia personală despre un anumit fapt, 

text citit, spectacol de teatru sau divertisment, film etc.; 
- redactarea de texte în care să compare modul de reflectare al unei idei sau teme 

în două sau mai multe texte literare şi nonliterare studiate/ nestudiate; 
- tipuri de argumente, tehnica argumentării; 
- discursul argumentativ; 
- descrierea ştiinţifică şi literară; 
- folosirea modurilor de expunere: naraţiune, dialog, monolog, descriere în 

scrieri imaginative şi funcţionale; 
- folosirea figurilor de stil învăţate: epitetul, comparaţia, personificarea, repetiţia, 

enumeraţia, metafora, alegoria, antiteza pentru realizarea expresivităţii în 
prezentarea unei acţiuni complexe (narative, cotidiene);  

- prezentarea unei cărţi de specialitate sau a unei opere literare; 
- susţinerea unui monolog oral pe o temă dată având ca suport organizarea 

grafică a informaţiei. 
 
 
SUGESTII METODOLOGICE 
 
În acest modul predomină caracterul aplicativ. Domeniul literaturii cuprinde un număr 
redus de texte literare selectate după criteriul tematic şi al reprezentativităţii pentru 
contextul cultural al epocii în care se încadrează. Se recomandă  două–trei grupaje tematice 
ilustrate de câte un text epic, dramatic, liric şi 1-2   texte nonliterare aferente temei. Astfel 
aceste grupaje tematice pot constitui domeniul din care elevii îşi pot alege tema pentru 
examenul de promovare a modulului. Se lasă libertate totală profesorilor de a propune teme 
şi selecta texte. Criteriile de selectare a textelor sunt: 

• tema: condiţia umană, fericirea, dragostea, familia, destinul, războiul, moartea etc.; 
• opera: cel puţin un autor canonic din literatura română; 
• ilustrarea tipurilor de texte: literar/ nonliterar; 
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• încadrarea în două genuri literare diferite; 
• contexte culturale/ istorice: clasicism, romantism, realism, simbolism; paşoptism, 

junimism, tradiţionalism, modernism, neomodernism, postmodernism. 
 

Numărul minim de texte pentru modulul Textul şi contextul este de 7. 
Este important de reţinut că prin apelul la contextul istoric şi cultural-estetic se urmăreşte 
doar formarea unor reprezentări culturale referitoare la evoluţiala fenomenului literar 
românesc, elementele de teorie fiind selective şi minimale. Nu se vizează ilustrarea tuturor 
epocilor şi curentelor literare, ci doar integrarea operei literare selectate în contextul istoric 
şi cultural – estetic care este reflectat în operă.  In acest sens, se recomandă ca textele să fie 
reprezentative pentru epoca, autorul şi curentul literar reflectate. Nu se va avea în vedere 
ilustrarea tuturor epocilor şi curentelor literare. Rămâne ca autorii de manuale/ ghiduri şi 
profesorii să ordoneze textele selectate în grupaje tematice reprezentative pentru 
momentele esenţiale ale evoluţiei literaturii române. 
 
 
SUGESTII PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE  
 
Programa oferă posibilitatea organizării flexibile a învăţării în unităţi tematice structurate 
în număr variabil de lecţii, de preferinţă între trei şi opt lecţii. Se recomandă ca instruirea să 
se realizeze în lecţii de două-patru ore consecutive, în funcţie de posibilităţile şcolii. 
Ordonarea tematică  poate fi cea prezentată în Ghidul elevului şi al profesorului. 
Competenţele specifice pot fi formate, cu precădere, prin conţinuturile asociate. 
Conţinuturile care sunt asociate competenţei specifice sunt orientative, ele putând fi, 
evident, reordonate în funcţie de viziunea autorului de material educaţional sau a 
profesorului.  
 
Activităţile de predare-învăţare-evaluare se vor desfăşura în unităţi de timp mai mari, ceea 
ce implică structurarea conţinuturilor pentru o abordare logică şi coerentă în cadrul unor 
scenarii didactice atractive, dinamice, care să îmbine activitatea individuală şi frontală cu 
cea în perechi sau în grup. În general, scenariile didactice ar trebui să fie structurate după 
modelul: orientare (intrare în temă, actualizarea cunoştinţelor), achiziţii (predarea- 
învăţarea de noi cunoştinţe), reflecţie şi aplicare. Rolul central în procesul de predare – 
învăţare îl are dezvoltarea curiozităţii elevilor asupra posibilităţilor diverse de exprimare a 
propriilor gâduri şi sentimente, dar şi asupra universului incitant al textului. Cursanţii vor fi 
implicaţi într-o investigare activă a limbii vorbite şi scrise, a textului literar şi nonliterar, a 
formelor de exprimare a mesajului în mass-media.  
 
Valorile şi atitudinile vor fi avute în vedere atât în selecţia textelor, cât şi în abordarea 
concretă a acestora. De aceea se propune ca demersul didactic să urmărească valori şi 
atitudini: 

 
• cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile 

abilităţi de comunicare; 
• cultivarea interesului şi a plăcerii de a citi; 
• stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice; 
• formarea unor reprezentări culturale privind valorile literaturii române. 
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Profesorii vor încuraja eforturile elevilor şi vor dezvolta încrederea în sine a cursanţilor, 
asigurând valorizarea experienţelor personale şi satisfacerea intereselor de studiu ale 
elevilor. În orele de consiliere, profesorul va fi preocupat de identificarea nevoilor speciale  
şi va asigura individualizarea predării – învăţării. Pentru stimularea cursanţilor, profesorul 
va utiliza  strategii didactice interactive, care să permită învăţarea prin cooperare: în grup 
sau în perechi, activităţi care încurajează comunicarea, socializarea. Este important ca 
profesorul să acţioneze ca un partener care oferă sprijin şi îndrumare, oferindu-li-se 
cursanţilor independenţă şi posibilitatea de a-şi asuma responsabilităţi. Pentru sugestii şi 
exemple de activităţi de învăţare, poate fi consultat volumul Ghid metodologic. Aria 
curriculară Limbă şi comunicare, gimnaziu şi liceu. 

 
 

EVALUAREA 
 
Evaluarea curentă 
 
Evaluarea performanţelor elevilor trebuie să aibă în vedere atât dezvoltarea competenţelor 
specifice, cât şi atitudinea acestora faţă de învăţare şi progresul personal al fiecăruia.  
Se sugerează  utilizarea unor modalităţi de evaluare diverse, motivante, continue, relevante, 
vizând  atât autoevaluarea şi evaluarea orală, cât şi evaluarea scrisă. Profesorii vor 
comunica criteriile şi procedurile de evaluare încă de la început pentru ca elevii să 
conştientizeze modalităţile de implicare pentru obţinerea performanţelor aşteptate. 
 
Se recomandă îmbinarea evaluării orale cu cea scrisă încă din primele unităţi de învăţare. 
În acest sens, elevii vor utiliza  grila de evaluare a unei comunicări orale (cu care sunt 
familiarizaţi din modulele anterioare). Astfel elevii vor evalua şi vor fi evaluaţi conform 
acestei grile, sporindu-se gradul de conştientizare a criteriilor avute în vedere pentru o 
comunicare orală corectă şi eficientă. Această grilă va fi aplicată la finalul modulului, când 
fiecare elev va susţine o lucrare de absolvire în faţa colegilor şi profesorilor şi va fi notat 
atât pentru calitatea redactării scrise, cât şi pentru calitatea prezentării orale. Această 
lucrare va fi pregătită încă de la începutul modulului. Elevul va alege tema lucrării fie 
dintre temele propuse de către profesor, fie va propune el o temă care va fi acceptată de 
profesor. 
 
Se recomandă folosirea portofoliului elevului care să cuprindă: 
• fişe de muncă individuală care să certifice atingerea cunoştinţelor şi deprinderilor 

vizate; 
• jurnalul de lectură care să cuprindă cerinţe specifice: relaţionare între lumea textului şi 

lumea cititorului; 
• idei principale şi secundare, rezumare; caracterizare de personaj;  eseu comparativ pe 

marginea unei teme reflectate în două texte aparţinând unor epoci / curente / genuri 
literare diferite; 

• texte proprii: povestiri, descrieri, dialoguri, scrisori; 
• texte funcţionale: curriculum vitae, scrisoare de intenţie, memoriu de activitate,  

autobiografie etc.; 
• teste de autoevaluare; 
• proiecte individuale şi de grup; 
• lucrare de absolvire: prezentarea unui eseu de 2-3  pagini pe o temă la alegere (care 

poate avea legătură cu domeniul profesional şi este ilustrată în texte literare şi 
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nonliterare). Lucrarea va fi realizată în redactatare computerizată şi prezentată în faţa 
unui auditoriu. 

 
Evaluarea de modul 
 
Evaluarea de modul presupune evaluarea competenţei generale a modului şi  se va realiza 
prin evaluarea fiecărei competenţe specifice pe baza unor standarde de  evaluare 
prestabilite. La sfârşitul acestui modul, elevii vor fi evaluaţi atât oral, cât şi în scris. Se 
recomandă ca evaluarea finală a acestui modul să se realizeze prin probă orală (50% din 
ponderea totală a notei şi va consta în susţinerea lucrării pe  tema aleasă) şi prin probă 
scrisă (50%). 
 
 
BIBLIOGRAFIE PENTRU SUSŢINEREA DEMERSULUI DIDACTIC 
 
 Ghid metodologic. Aria curriculară Limbă şi comunicare, gimnaziu şi liceu,  

Bucureşti, Editura Aramis, 2002, elaborat de Consiliul Naţional pentru Curriculum. 
 Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Alina Pamfil, Ed. 

Paralela 45, 2003. 
 Cum se scrie un text, Andra Şerbănescu, Ed. Polirom, 2000.  
 Gramatica normativă, G. Gruiţă, ediţie revăzută şi completată, Ed. Dacia, 1998. 
 http://www.sitesforteachers.com 
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STANDARDE   DE   
PERFORMANŢĂ 

 
 
 
Standardul 1 
 
• exprimă, oral şi în scris, un punct de vedere referitor la mesajele citite sau ascultate prin 

utilizarea corectă şi adecvată a limbii române, a mijloaceleor  nonverbale şi paraverbale 
în diferite situaţii de comunicare 

 
Standardul 2 
 
• aplică tehnici de comprehensiune şi de interpretare în receptarea unor texte  diverse şi  

produce  mesaje (orale şi  scrise) prin adaptare la situaţia de comunicare 
 
Standardul 3 
 
• compară reflectarea unei teme în texte diverse şi exprimă (oral şi în scris) un punct de 

vedere utilizând normele limbii literare, modalităţi variate de structurare  şi prezentare 
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NOTĂ DE PREZENTARE 

 
Importanţa studiului  culturii civice şi educaţiei antreprenoriale pentru elevii din cadrul 
Programului A doua şansă – învăţământ secundar inferior 
 
Educaţia şcolară are multe scopuri. În primul rând urmăreşte dezvoltarea la elevi a acelor 
cunoştinţe şi deprinderi cu ajutorul cărora să reuşească într-o lume competitivă şi în plină 
schimbare, în mod tradiţional achiziţionarea acestor abilităţi cognitive realizându-se prin 
activitatea şcolară.  
Prevederile legislative şi politica educaţională a Ministerului Educaţiei şi Cercetării accentuează 
faptul că şcoala intenţionează să facă mai mult decât atât. Ea doreşte să dezvolte la tineri acele 
valori şi atitudini prin intermediul cărora aceştia să participe la o societate deschisă, democratică în 
care fiecare cetăţean are rolul său, drepturile şi responsabilităţile lui. Pentru a realiza acest lucru 
într-un mod eficient, şcoala trebuie să demonstreze, prin viaţa sa interioară, existenţa acestor valori 
şi atitudini pe care doreşte să le inculce tinerilor. Ea trebuie să demonstreze şi faptul că acceptă 
strategiile sociale ale celei de a doua şanse, adaptând oferta sa educaţională la realitate. Într-un 
program care vizează acordarea unei noi şanse la educaţie modulul referitor la aspectele civice, 
economice are un rol aparte.  
 
Modulelor Cultură civică şi Educaţie antreprenorială, le revine rolul de a asigura formarea 
competenţelor referitoare la relaţionarea şi comunicarea cu ceilalţi, la transpunerea în practica 
social cotidiană a celor învăţate.  
Modulele Cultură civică şi Educaţie antreprenorială sunt foarte importante pentru elevii 
programului A doua şansă - învăţământ secundar inferior, întrucât ele asigură acea achiziţie 
cognitivă şi comportamentală individuală care permite fiecărei persoane nu numai să se înscrie 
corect şi eficient în contextul socio-economic în care trăieşte, ci şi să îi dea acesteia acea stare 
psihică pozitivă, nivelul de satisfacţie individuală şi percepţie pozitivă de sine care să asigure 
motivaţia de a continua.  
 
Modulele sunt însă importante şi din perspectiva socio-economică a comunităţii întrucât ele urmăresc 
asigurarea cunoaşterii modalităţilor de bază ale convieţuirii comunitare şi anume:  

• conformă cu legea (prin cunoaşterea mecanismelor şi a instituţiilor care apără legalitatea);  
• activă din perspectiva problemelor comunităţii (prin înţelegere şi implicare); 
• coezivă, sensibilă la aspectele şi spiritul coeziunii sociale (prin grija şi sprijinul pentru celălalt 
astfel încât fiecare să aibă sentimentul apartenenţei la grup); 
• eficientă economic (prin încurajarea iniţiativei individuale şi înscrierea curajoasă pe piaţa 
liberă). 

Mai concret, tipurile generale de comportamente pe care modulele le urmăresc sunt cele care 
înglobează valorile democratice ale statului de drept şi duc la manifestarea următoarelor:  

• Respectul faţă de lege în comportamenul propriu şi al celorlalţi. Cultivarea unei motivaţii 
pozitive faţă de respectarea legii. 

• Interesul constant pentru implicarea personală în acţiuni de perfecţionare a modalităţilor de 
colaborare în cadrul comunităţii locale. 
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• Atitudine deschisă şi constructivă faţă de ideea preţuirii şi aplicării regulilor competiţiei 
corecte şi ale solidarităţii sociale. 

• Comportament responsabil şi critic în evaluarea faptelor sociale şi autoevaluarea propriilor 
comportamente. 
• Sensibilitate faţă de problemele comunităţii, disponibilitatea de a ajuta, de a renunţa la o 
parte din ce ai (bunuri, privilegii) pentru a-i sprijini pe ceilalţi în încercarea lor de a se ajuta 
singuri şi prin respectarea atât a legilor cât şi a demnităţii umane. 
• Curajul, bazat pe cunoaştere, de a  iniţia sau de a fi parte într-o acţiune economică 
independentă. 

• Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi înţelegerea mecanismelor, economice şi de 
legislaţie economică de bază, pentru o înscriere individuală corectă în activităţile economice. 

 
Principii de elaborare a programei  
 
Programele modulelor Cultură civică şi Educaţie antreprenorială din cadrul programului A doua 
şansă – învăţământ secundar inferior diferă de programele  aflate în uz în momentul de faţă prin 
aceea că ele sunt construite pornindu-se de la realitatea şi particularităţile grupului ţintă. În primul 
rând acesta este constituit din persoane peste vârsta şcolară obişnuită, cu particularităţi de vârstă 
apropiate de cele ale adulţilor. În al doilea rând, elevii programului A doua şansă – învăţământ 
secundar inferior au o experienţă socială şi de viaţă diferită de cea a elevilor obişnuiţi aflaţi la 
finalul şcolarităţii obligatorii. Această experienţă trebuie folosită în actul educativ asigurându-se 
fiecărui cursant achiziţia de cunoaştere şi comportamental-atitudinală necesare oricărui cetăţean.  
Programele respectă intenţiile de formare ale programelor şcolare în uz pentru cultură civică 
clasele a VII-a şi a VIII-a şi educaţie antreprenorială clasa a IX-a şcoala de arte şi meserii, luând în 
seamă atât obiectivele cadru cât şi competenţele generale cuprinse de acestea. Conţinuturile 
programelor diferă într-o oarecare măsură pentru a adecva ceea ce se învaţă la realitatea statutului 
de cetăţean . 
 
Noutatea adusă de programă  
 
Noutatea adusă de programele modulelor de Cultură civică şi Educaţie antreprenorială constă în 
faptul că ele accentuează perspectiva practică oferind elevilor posibilitatea de a învăţa despre teme 
şi probleme cu care se întâlnesc în experienţa cotidiană, cetăţenească sau de muncă. Aceste 
programe lasă posibilitatea elevilor de a înţelege cum anume trebuie să se relaţioneze cu instituţiile 
şi autorităţile statului (în acte de viaţă socială obişnuită cum ar fi: constituţionalitatea – măsurilor 
guvernului sau acţiunilor locale; garantarea proprietăţii, a libertăţii şi dreptăţii individuale; care 
sunt regulile grupurilor din care toţi fac parte – familie, grup de muncă, comunitate locală) dar şi 
cum ar putea să procedeze atunci când spiritul antreprenorial o cere.  
 
Structura programei   
 
Ambele programe  sunt  construite pe aceeaşi structură, cuprinzând, pentru fiecare modul: 
argument, competenţă generală, competenţe specifice, conţinuturi, sugestii metodologice 
(incluzând şi sugestii privind  activităţile de învăţare), evaluare şi bibliografie pentru susţinerea 
demersului didactic. 
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COMPETENŢE  GENERALE 
 
 
 
 
MODUL 1:  Cultură civică 
 
Competenţa generală:  Aplicarea comportamentelor şi valorilor democratice 
studiate în propria experienţă, derulată alături de ceilalţi. 
 
 
 
 
MODUL 2:  Educaţie antreprenorială 
 
Competenţa generală:   Respectarea normelor/regulilor economiei de piaţă 
în derularea activităţilor presupuse de comportamentul de întreprinzător. 
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MODULUL 1: CULTURĂ CIVICĂ 

 
 
ARGUMENT  
 
Conţinutul modulului de Cultură civică  are în vedere următoarele aspecte:  

- necesitatea de a asigura elevilor din program cunoştinţe minimale despre sistemul socio-politic 
actual răspunzând nevoilor specifice cetăţeniei active;  

- pregătirea elevilor pentru participare conştientă la viaţa socio-politică; 
- valorificarea particularităţilor grupului ţintă în ceea ce priveşte experienţa socială dobândită până 

în momentul revenirii la şcoală; 
- asigurarea posibilităţii de a se utiliza la clasă auxiliarele existente în sistem (manuale, caiete ale 

elevului, ghiduri) împreună cu materialele specifice create în program. 
 
Prin modulul Cultură civică, se continuă şi se aprofundează Educaţia civică iniţiată în învăţământul 
primar în ceea ce priveşte practicarea unui comportament civic într-o societate democratică, definit prin 
trăsături ca: responsabilitate, toleranţă, comunicativitate, respect pentru lege, implicare ş.a. Elevii vor 
putea să-şi dezvolte atitudini pozitive de respect faţă de lege şi dorinţă de implicare personală în 
procesele de perfecţionare a cadrului socio-politic şi normativ al propriei comunităţi.  
Tematica introduce elevii în problematica sistemului politic românesc prezentând instituţiile 
democratice ale sistemului (respectiv autorităţile statului) şi concepte de bază ale democraţiei (de 
exemplu autoritatea, responsabilitatea, dreptatea, libertatea, proprietatea etc.). Se urmăreşte astfel 
înţelegerea (prin discutarea nuanţată a valorilor/ principiilor democratice) şi exersarea practicilor 
specifice unui regim politic democratic bazat pe respectarea legii.  
Tematica abordează cetăţenia şi practicile ei democratice accentuând aspectele vieţii în societate şi 
raporturile cetăţean – stat, puterea opiniei publice şi forţa individului. 
 
 
COMPETENŢA GENERALĂ  :  
  
 
Aplicarea comportamentelor şi valorilor democratice studiate în propria 
experienţă, derulată alături de ceilalţi.  
 
Competenţe specifice şi conţinuturi 

 
COMPETENŢE SPECIFICE 

 

 
CONŢINUTURI 

CS1 
Recunoaşterea drepturilor, 
îndatoririlor şi responsabilităţilor 
cetăţeneşti în acord cu prevederile 

 
Constituţia României (1991, revizuită în 2003) 

a. Structura Constituţiei şi mecanismele 
constituţionale 
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Constituţiei României. 
 
 
CS2 
Evaluarea propriilor comportamente 
sociale prin prisma valorilor 
promovate de Constituţia României 
 
 
 
 

 

 
b. Valori şi principii constituţionale.  

- Libertate: Limite ale libertăţii; privarea 
de libertate 
- Dreptate: Forme ale dreptăţii*; Rolul 
statului şi al societăţii civile în realizarea 
dreptăţii; Egalitatea şanselor şi egalitate în 
faţa legii 
- Proprietate: Formele proprietăţii*; 
Dreptul la proprietate; calitatea de proprietar; 
încălcarea dreptului la proprietate 
- Patriotism: Ce este patriotismul, cum se 
manifestă? Identitate naţională şi 
patriotism*; sentimentul naţional, conştiinţa 
naţională* 

 
 
CS3 
Caracterizarea autorităţilor statului 
român şi a principalelor atribuţii 
specifice ale acestora 
 
CS4 
Recunoaşterea mecanismelor prin 
care drepturile cetăţenilor sunt 
apărate. 

 
 
 

 
Instituţii democratice 

- Statul democratic şi principiul separării 
puterilor 

- Autorităţile statului român:  
a. Parlamentul 
b. Autoritatea judecătorească; aplicarea 

legilor  
c. Executivul; administraţia centrală şi 

locală 
d. Preşedinţia republicii 

 
 
CS5 
Evaluarea propriilor comportamente 
din cadrul grupurilor din care face 
parte prin raportare la regulile sociale 
ale vieţii în comun.  

 
Viaţa în societate 

- Grupurile: caracteristici, tipuri*; relaţii între 
grupuri (de cooperare, solidaritate, conflict, 
toleranţă, respect, comunicare, ajutor etc.) 

- Familia ca grup social:  
distribuirea rolurilor în familie 
familia contemporană 
noţiuni de dreptul familiei* 

- Comunităţile locală, naţională şi 
internaţională: 
a) Comunitatea locală. Raportul stat – 
comunitate locală 
b) Naţiunea.* Cetăţenia*. Drepturi şi 
îndatoriri cetăţeneşti 
c) Comunitatea internaţională. * 
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Integrarea europeană. * 
 
CS6 

Evaluarea modului în care sunt 
aplicate valorile democratice în 
practica personală cotidiană. 

 

 Raportul cetăţean – stat: puterea opiniei publice 
şi forţa individului 

 Comportamente şi practici democratice 
- Dreptul la vot, dreptul de asociere*  
- Societatea civilă şi iniţiativele cetăţeneşti în 

comunităţile locale, iniţiative legislative etc. 
- Raporturi între cetăţeni şi autorităţi: 

respectarea autorităţii, respectarea cetăţenilor, 
controlul autorităţii, cooperarea cetăţeni-
autorităţi, cooperarea dintre societatea civilă 
şi stat. 

- Opinia publică:  formarea opiniei publice; 
mass media şi rolul ei în societate. 

 Unele aspecte juridice referitoare la viaţa privată 
şi la acţiunea în spaţiul public*. 

Conţinuturile marcate cu „*”, nu sunt obligatorii. Realizarea lor depinde de decizia profesorilor 
care este luată în concordanţă cu nivelul de interes şi nevoile elevilor. 
 
SUGESTII METODOLOGICE 
Scopul general al modulului Cultură civică este acela de a contribui la formarea unor cetăţeni 
informaţi, sensibili la valorile democraţiei. Acest scop presupune că parcurgerea modulului ar 
trebui să asigure elevilor cunoştinţele de bază şi deprinderile civice necesare derulării activităţilor 
lor obişnuite (economice, sociale şi politice). 
Curriculumul formal le va asigura cunoaşterea conţinuturilor prevăzute de programă. Curriculumul 
informal, concretizat în totalitatea relaţiilor din clasă, şcoală şi comunitate, le va asigura formarea 
convingerilor civice (ei vor vedea legile, valorile şi normele aplicate concret în viaţa cotidiană şi 
nu doar afirmate în oră).  
Ordinea şi timpul acordat fiecărei teme sunt la decizia cadrului didactic în funcţie de 
particularităţile grupului de elevi. Întrucât dinamica realităţii devansează dinamica prezentului 
curriculum se recomandă ca materialele folosite în clasă să ţină pasul cu evenimentele şi să 
păstreze caracterul actual al tematicii impuse de viaţa social-politică reală. 
 
SUGESTII PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE 
 
Modulul Cultură civică  va fi desfăşurat din perspectiva unei  pedagogii interactive, prin utilizarea 
cu precădere a unor metode participative, bazate pe activităţi de învăţare precum: 
• dezbateri referitoare la probleme legislative de actualitate; 
• discuţii cu persoane-resursă (avocaţi, poliţişti, reprezentanţi ai unor ONG-uri etc.) invitate la 

lecţie; 
• studii de caz; 
• analiză de text; 
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• activităţi de tip proiect (de investigare personală a unor aspecte, de documentare, de pregătire a 
unei pledoarii etc.); 

• jocuri de rol; 
• vizite la tribunale, secţii de poliţie, 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 elevi sau pe grupe de 4-5 elevi, 
care facilitează comunicarea interpersonală, creativitatea de grup şi participarea reală a fiecărui 
elev din clasă la realizarea unei anumite teme. 

Profesorii şi elevii vor utiliza ghidul profesorului şi, respectiv, ghidul elevului ca instrumente-
resursă cu rol orientativ, ei având libertatea de a folosi 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 elev, cultivarea diversităţii, respectarea 
celuilalt ca persoană – chiar şi când este mai puţin instruită– sunt aspecte incluse în coeziunea 
socială. Profesorii vor fi atenţi pentru a sesiza nevoile elevilor şi pentru a acţiona adecvat în 
rezolvarea unor probleme legate de modul individual de dezvoltare al fiecăruia. Cadrul didactic va 
trebui să fie sensibil pentru că problemele de conţinut ale domeniului civic se îmbină cu aspecte de 
următorul tip care apar în clasă: 

- felul specific în care fiecare elev învaţă; poate este vorba de un ritm mai lent şi atunci 
este nevoie de sprijin special; 

- în unele comunităţi există varietate etnică sau religioasă; aceasta va fi transformată în 
avantaj educaţional; 

- elevii din cadrul programului sunt deopotrivă fete şi băieţi; socializarea de gen este 
foarte importantă, numărul şi tipul prejudecăţilor fiind foarte ridicate în acest domeniu; 
ele trebuie să fie conştientizate şi să se acţioneze echilibrat din perspectiva de gen. 

Felul în care cadrul didactic acţionează concret în clasă nu poate intra în contradicţie cu 
conţinuturile predate fără să compromită nu numai disciplina ci şi întregul program.  
 
 

EVALUARE 

Evaluarea curentă 
 
Pentru a asigura o evaluare formativă a elevilor din cadrul programului sugerăm ca evaluarea 
curentă să ţină seama de câteva aspecte: 
 

- necesitatea de a stimula elevii la activităţile specifice şi de a nu-i „speria” printr-o 
evaluare timpurie sau prea severă; 

- explicarea modului în care se va face evaluarea, sublinierea competenţelor apreciate; 
- clarificarea rolului de învăţare al unor exerciţii şi activităţi în care a greşi face parte din 

procesul de învăţare (nu se evaluează); 
- necesitatea implicării personale prin proiecte şi activităţi de grup, ca mod de dobândire 

a competenţelor civice prevăzute de modul. 
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Evaluarea de modul 
 
Sugerăm ca evaluarea de modul să lase tuturor şansa de a obţine nota maximă. Activitatea pe 
parcursul semestrelor ar trebui să poată contribui la mărirea notei de la testul final, dacă este cazul, 
dar să nu o condiţioneze. Astfel participarea la ore şi activitatea împreună cu clasa sunt importante, 
dar ele nu condiţionează promovarea şi nici nu exclud testul final.  
 
 
 
BIBLIOGRAFIE PENTRU SUSŢINEREA DEMERSULUI DIDACTIC 
 
 Ghid metodologic de aplicare a programelor şcolare pentru Educaţie Civică şi Cultură Civică, 

Editura SC Aramis, Bucureşti, 2001, apărut sub coordonarea Consiliului Naţional pentru 
Curriculum. 

 MEdC (CNC), 1999, Bucureşti - Curriculum Naţional, Programe şcolare pentru clasele V-
VIII, volumul 6, Aria curriculară Om si Societate.  

 MEdC (CNC), 2003, Bucureşti - Curriculum Naţional, Programe şcolare pentru clasele IX-X, 
site-ul MEC (adresa www.edu.ro)  

 Mihai Constantinescu, Ioan Muraru, Antonie Iorgovan, Revizuirea Constituţiei României. 
Explicaţii şi comentarii, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003. 

 Mihaela Miroiu (coord.), Cultură civică. Democraţie, drepturile omului, toleranţă, Editura 
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995. 

 Nozick, Robert, Anarhie, stat şi utopie, Editura Humanitas, 1997. 
 Pîrvulescu Cristian, Politici şi instituţii politice, Editura Trei, Bucureşti, 2002.  
 Rawls, John, Dreptatea ca echitate în „Teorii ale dreptăţii sociale”, Adrian Miroiu (editor), 

Editura Alternative, Bucureşti, 1996.  
 Ştefan-Scarlat, Laurenţiu, Dicţionar de scrieri politice fundamentale, Editura Humanitas,  

Bucureşti, 2000. 
 Tamaş, Sergiu, Dicţionar politic. Instituţiile democraţiei şi cultura civică, Editura Academiei 

Române, Bucureşti, 1993. 
 Theresa Richard (editoare), Fundamente ale democraţiei. Manualul elevului, SILEX, 2005. 
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MODULUL 2: EDUCAŢIE ANTEPRENORIALĂ 
 

ARGUMENT 
 
În cadrul programei, prin modulul Educaţie antreprenorială intenţionăm să oferim elevilor care 
revin la şcoală posibilitatea unui studiu asupra aspectelor necesare pentru pregătirea lor ca 
potenţiali întreprinzători. Un astfel de studiu şi-ar dovedi utilitatea: 

- în situaţia în care se conturează hotărârea iniţierii unei activităţi independente; 
-  în contextul nevoii de adaptare rapidă la dispariţia/apariţia unor ocupaţii, meserii, 

calificări profesionale etc. 
-  pentru dezvoltarea unor abilităţi antreprenoriale deja existente, sau pentru 

completarea acestora cu cunoştinţe şi deprinderi noi.  
 
Modulul Educaţie antreprenorială urmăreşte să formeze şi să dezvolte la elevi spiritul 
întreprinzător, atitudinea activă, responsabilă şi corectă în cadrul mediului de afaceri. Prin toate 
componentele sale, modulul promovează raţionalitatea economică în luarea deciziilor dar şi  
raţionalitatea socială în comunitatea de afaceri. Este în egală măsură promovat atât respectul faţă 
de angajaţi şi faţă de partenerii de afaceri cât şi respectul pentru protecţia mediului natural. 
Tematica selectată prezintă aspecte fundamentale, minimal necesare şi de o reală utilitate pentru 
elevii interesaţi să devină întreprinzători.  
Tematica propusă este adaptată şi adaptabilă vârstei elevilor, experienţelor lor de viaţă, nevoilor lor 
de cunoaştere şi de inserţie în mediul social economic, astfel încât să conducă la reuşită în plan 
privat şi public. 
 
Curriculum-ul încearcă să răspundă la întrebări simple, utile şi de interes pentru elevii cuprinşi în 
programul A doua şansă – învăţământ secundar inferior, cum ar fi: 

- ce paşi trebuie să parcurgem în elaborarea unui plan de afaceri ? 
- care sunt documentele necesare obţinerii unei finanţări ? 
- care sunt legile, rigorile de care trebuie să ţinem cont şi de la care nu ne putem 

abate ? 
- ce riscuri ne putem/nu ne putem asuma ? 
- care este cheia succesului în afaceri ? 
- cum să ne comportăm ca întreprinzători (în raport cu angajaţii, cu partenerii de 

afaceri, cu consumatorii, cu mediul care ne înconjoară)? 
 
Răspunsurile oferite de programă nu au pretenţia de a se constitui în  reţete de reuşită, sunt 
răspunsuri care se doresc viabile şi adaptate la cerinţele economice şi juridice ale unui mediu de 
afaceri în permanentă dinamică. 
În acest sens modulul asigură posibilitatea de a se utiliza şi materialele specifice create în program, precum: 
ghidul elevului, ghidul profesorului, teste de evaluare. 
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COMPETENŢA GENERALĂ :   
Respectarea normelor/regulilor economiei de piaţă în derularea activităţilor 
presupuse de comportamentul de întreprinzător. 

 
 

Competenţe specifice şi conţinuturi 
 
 
COMPETENŢE SPECIFICE 
 

 
CONTINUTURI 

 
 
CS1. Caracterizarea mediului de afaceri cu 
scopul de adaptare eficientă la 
caracteristicile acestuia 
 
 
 
CS2. Evaluarea propriilor abilităţi în raport 
cu trăsăturile necesare unui întreprinzător 
de succes. 
 
 

 
I.   Mediul de afaceri şi întreprinzătorii 

 
 

1.Caracteristici ale mediului de 
afaceri: nevoi, resurse, raţionalitate 
economică; organizare instituţională. 

2.Individul - agent economic 
consumator şi producător –  

( consumatorul - cererea; producătorul - 
oferta; producătorul şi proprietatea: 
salariat şi/sau proprietar, 
întreprinzător). 

3.Opţiunea pentru calitatea de 
întreprinzător (antreprenor) – 
competenţe necesare; evaluarea 
calităţilor proprii, adoptarea statutului 
de întreprinzător; risc şi reuşită în 
afaceri. 

 
 
 
CS3. Iniţierea unui Plan de afaceri în 
conformitate cu prevederile legislative 
referitoare la antreprenoriat. 
 
CS4. Adaptarea deciziilor antreprenoriale 
la tendinţele mediului de afaceri şi la 
oportunităţile  pieţei, prin atragerea şi 
utilizarea eficientă a resurselor. 
 
CS5. Identificarea elementelor 

  

II.  Iniţierea şi derularea unei afaceri 
 

1. Planul de afaceri: componente, reguli 
de elaborare, documente necesare şi 
rolul lor. 

2. Cadrul legislativ al activităţii 
antreprenoriale – legile cu privire la 
constituirea unei firme, Codul 
muncii, obligaţii şi drepturi. 

3. Studierea oportunităţilor pieţei; 
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COMPETENŢE SPECIFICE 
 

 
CONTINUTURI 

caracteristice reuşitei în afaceri, a tipurilor 
de risc, dar  şi elaborarea unor strategii de 
minimizare a riscurilor. 
 

rolul  cunoaşterii cererii şi ofertei în 
elaborarea planului de afaceri; 
instrumente necesare studiului 
pieţei*. 

4. Resurse necesare derulării unei 
afaceri (financiare, materiale, 
umane) 

5. Etape în derularea unei afaceri: 
iniţiere, monitorizare, realizarea 
produselor (serviciilor), promovarea 
produselor (serviciilor)*. 

6. Evaluarea unei afaceri – criteriul 
eficienţei economice, al 
profitabilităţii; decizii posibile în 
urma evaluării (continuarea afacerii, 
dezvoltarea şi diversificarea, 
lichidarea afacerii) 

 
CS6. Manifestarea în afaceri a unui 
comportament ghidat de principiile eticii în 
afaceri – atât în raport cu angajaţii cât şi cu 
partenerii de afaceri. 
 
CS7. Implicarea  responsabilă în rezolvarea 
problemelor generate de consecinţele 
activităţii antreprenorului asupra 
consumatorului şi asupra mediului natural. 
 

 
 

 
III. Întreprinzătorul şi etica în afaceri 
 

1. Codul de conduită în afaceri*. 
2. Principii de conduită în relaţiile cu 

angajaţii firmei şi cu partenerii de 
afaceri. 

3. Responsabilitatea întreprinzătorului 
cu privire la protecţia 
consumatorului. 

4. Obligaţiile întreprinzătorilor cu 
privire la protecţia mediului natural. 

 
 

Conţinuturile marcate cu „*”, nu sunt obligatorii. Realizarea lor depinde de decizia profesorilor 
care este luată în concordanţă cu nivelul de interes şi nevoile elevilor. 

 
SUGESTII  METODOLOGICE 
 
Programa oferă profesorilor posibilitatea unei organizări flexibile a învăţării, flexibilitate 
manifestată mai ales prin adaptarea conţinuturilor, metodelor şi activităţilor de învăţare la 
caracteristicile de vârstă şi de experienţă de viaţă ale elevilor. 

Pentru activitatea didactică în cadrul modulului Educaţie antreprenorială, se recomandă orientarea 
preponderentă spre formarea şi dezvoltarea  competenţei generale şi a competenţelor specifice. 
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Aceasta impune necesitatea ca profesorii să realizeze în mod explicit, în lecţii, conexiunea între 
ceea ce se învaţă şi scopul pentru care se învaţă, ceea ce înseamnă o orientare directă către latura 
pragmatică. 

În centrul demersului didactic la modulul Educaţie antreprenorială este important să fie plasat 
elevul, care trebuie să devină subiect al activităţii instructiv-educative. În acest sens se impune ca 
lecţiile să pornească de la experienţele specifice elevilor, să se adreseze intereselor acestora, să 
ofere o mare varietate de exerciţii, aplicaţii practice, atrăgătoare, realizate prin diversificarea 
activităţilor de învăţare care să pună elevii în situaţia de subiecţi activi în propria formare şi 
dezvoltare. 

Este recomandată utilizarea unor metode active, de exemplu: învăţarea prin descoperire, învăţarea 
problematizată, învăţarea prin cooperare. 

Ordinea temelor propuse de programă este orientativă, ea poate fi modificată în funcţie de 
specificul grupului ţintă, de interesele şi experienţa de viaţă a elevilor. 

Profesorii şi elevii vor utiliza ghidul profesorului şi, respectiv, ghidul elevului ca instrumente-
resursă cu rol orientativ alături de alte asemenea materiale-resusă (colecţii de ziare, reviste, 
emisiuni de radio şi televiziune, broşuri, planşe, fişe de lucru etc.) 

 

SUGESTII  PRIVIND ACTIVITĂŢILE  DE  ÎNVĂŢARE 
 
Activităţile de învăţare vor fi orientate cu precădere către aspecte participative, interactive, care să 
asigure elevilor rolul de subiecţi ai propriei formări, să le dezvolte curiozitatea şi interesul pentru 
iniţierea unei afaceri. 

Demersul didactic va fi construit de către profesor astfel încât prin activităţile de învăţare să fie 
posibilă formarea / dezvoltarea competenţei generale şi implicit a competenţelor specifice. 
În acest sens sunt recomandate activităţi de învăţare ca: 

 observaţia,  
 studiul de caz, 
 elaborarea unor planuri de afaceri, 
 alcătuirea unor portofolii (realizate individual şi în grupuri de lucru), pentru 

exersarea competenţelor de întreprinzător,  
 utilizarea calculatorului în exerciţii de simulare a derulării, monitorizării şi evaluării 

afacerii, care pot apropia procesul de predare-învăţare de realitatea economică, 
 simularea,  
 jocul de roluri, 
 dezbaterea, 
 dialogul cu persoane-resursă (întreprinzători din domenii de activitate cât mai 

diferite). 
 
Profesorii se vor orienta spre modalităţile de lucru în grup, în echipă, cu scopul încurajării 
dezvoltării comunicării interpersonale între elevi, al spiritului de echipă al acestora, al caracterului 
participativ al lecţiilor. 
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EVALUAREA 

Evaluarea curentă  
 
Evaluarea reprezintă o componentă extrem de importantă a procesului de învăţare. Date fiind 
caracteristicile de vârstă ale elevilor se va opta spre evaluarea formativă prin: 

- explicarea alegerii unei anumite modalităţi de evaluare; 

- sublinierea rolului evaluării în învăţare, a rolului exerciţiilor în formarea deprinderilor necesare 
activităţii de întreprinzător; 

-     explicarea rolului greşelii în activitatea de învăţare (cu scopul depăşirii stărilor de inhibiţie în faţa 
situaţiilor de evaluare). 

Alături de formele şi instrumentele tradiţionale de evaluare, se recomandă utilizarea unor forme de 
evaluare alternativă, cum sunt: autoevaluarea, observarea sistematică a activităţii şi a 
comportamentului elevilor, proiectul, portofoliul. 

Dincolo de testele de evaluare este important să li se ofere elevilor posibilitatea de a se exprima 
liber asupra ceea ce au înţeles/sau nu, asupra nedumeririlor, asupra a ceea ce cred ei că le-ar fi util 
pentru clarificarea problemelor puse în discuţie, asupra aspectelor care li s-au părut interesante/mai 
puţin interesante, necesare sau nu. 

 
Evaluarea  de modul  
 
Evaluarea de modul trebuie să se caracterizeze prin preponderenţa în cadrul testului a unor aplicaţii 
practice care să reuşească să răspundă scopului de ansamblu al modulului, acela de a forma şi 
dezvolta competenţe necesare iniţierii şi desfăşurării activităţii antreprenoriale.  
Atât profesorii care aplică modulul Educaţie antreprenorială cât şi elevii participanţi vor 
conştientiza faptul că important nu este „cât de mult ştiu” ci „cât de bine pot să aplice” ceea ce 
ştiu, „ceea ce sunt capabili să facă” cu ceea ce ştiu. 
Aceste considerente vor face ca în evaluarea finală ponderea informaţiei acumulate să fie 
diminuată până la minimum necesar, iar ponderea aplicaţiilor practice să tindă spre maximum 
posibil. 

 
Concluzii:  
 
Programa de “Educaţie antreprenorială”  oferă profesorilor diferite posibilităţi de abordare. 
Oricare ar fi opţiunea didactică, aceasta se va dovedi utilă, incitantă dacă va reuşi să antreneze 
elevii în activităţi de învăţare atrăgătoare, care să răspundă intereselor şi experienţei de viaţă ale 
grupului ţintă. 
Profesorii au posibilitatea de a folosi programa şi materialele auxiliare: ghidul elevului, ghidul 
profesorului şi testele de evaluare într-un mod care trebuie să fie adaptat până la individualizare 
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specificului grupului ţintă, care poate fi foarte divers ca vârstă, mediu de provenienţă, obiceiuri, 
idealuri, experienţă de viaţă. 
În unele situaţii profesorii vor trebui să facă faţă provocărilor care vin din “lumea reală” a aşa 
ziselor “afaceri de succes”, obţinute prin încălcarea normelor juridice şi etice. Spiritul 
antreprenorial ce se doreşte cultivat prin prezentul curriculum, trebuie să formeze şi să dezvolte la 
elevi, potenţiali antreprenori şi spiritul de fair-play, raporturi corecte cu legea, cu instituţiile de stat 
sau non-guvernamentale, cu competitorii sau cu partenerii de afaceri. 
Profesorul convins el însuşi că afacerile pot fi  “curate” şi “de succes” în acelaşi timp, că afacerile 
au ca scop avantajul personal dar şi al comunităţii, avantajul reciproc, va fi cel care îşi va convinge 
în cele din urmă elevii că afacerile, profitul, etica şi legea nu se contrazic, dimpotrivă, trebuie 
gândite şi practicate numai împreună. 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE PENTRU SUSŢINEREA DEMERSULUI DIDACTIC  
 
 Cândea R.M., Cândea D., Comunicarea managerială aplicată, Editura Expert, Bucureşti, 

1998. 
 Chivu I. – coordonator, Managementul resurselor umane, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2001. 
 Dobrotă, N. – coordonator, Dicţionar de economie, Editura Economică, Bucureşti, 1999. 
 Ghid metodologic de aplicare a programelor şcolare pentru Educaţie Civică şi Cultură Civică, 

Editura SC Aramis, Bucureşti, 2001, apărut sub coordonarea Consiliului Naţional pentru 
Curriculum. 

 Maitland Iain, Învaţă Planul de afaceri într-o saptămână, Editura Cosmos, Bucureşti, 2005. 
 MEdC (CNC), 1999, Bucureşti - Curriculum Naţional, Programe şcolare pentru clasele V-

VIII, volumul 6, Aria curriculară Om si Societate.  
 MEdC (CNC), 2003, Bucureşti - Curriculum Naţional, Programe şcolare pentru clasele IX-X, 

site-ul MEC (adresa www.edu.ro). 
 Olaru D., Soare C., Managementul relaţiilor cu publicul şi maniere în management, Editura 

Lumina, 2001. 
 Popescu D., Managementul afacerilor, Editura Economică, Bucureşti, 2001. 
 Popescu D., Eficienţa comunicării în afaceri, Editura Luceafărul, Bucureşti, 2003. 
 Sabath Ann Marie, Codul bunelor maniere în afaceri, Editura Vremea, Bucureşti, 2000. 
 Verboncu I., Popa I., Diagnosticarea firmei, Editura tehnică, Bucureşti, 2003. 
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STANDARDE   DE 
PERFORMANŢĂ 

 
 
 
• Modulele Cultură civică şi Educaţie antreprenorială urmăresc realizarea unor standarde  de 

performanţă care cuprind cunoştinţe, deprinderi intelectuale şi comportamentale specifice 
domeniilor vizate. 

 
Modulul Cultură civică urmăreşte: 
a. Cunoştinţe : identificarea, descrierea, definirea, caracterizarea următoarelor concepte : 
- Constituţia României (când şi cum a fost elaborată, conţinut, structură, valori, drepturi 
şi îndatoriri cetăţeneşti); 
- Statul şi instituţiile lui (principiul separării puterilor, autorităţile statului: parlament, 
guvern, preşedinte, autoritate judecătorească); 
- Raporturile cetăţeanului cu instituţiile statului (votul, relaţiile cu comunitatea locală, 
opinia publică); 
- Grupurile sociale şi relaţiile în grup (familia, grupul de muncă; relaţiile de cooperare, 
competiţie, solidaritate, conflict, toleranţă, respect, comunicare, control al poziţiei, 
apreciere, afecţiune, ajutor). 
 
b. Deprinderile intelectuale: 
- Identificarea, descrierea, adoptarea unei poziţii (formulată personal sau selectată din mai 
multe alternative) 
- Apărarea unei poziţii (formulează argumente pentru a o apăra; răspund unor argumente 
formulate). 
 
c. Deprinderile comportamentale: 
- Lucrul în echipă (respectiv colaborare, asumarea de răspunderi) 
- Luarea unei decizii (negociere, adoptarea unei poziţii consensuale). 

 
 

Modulul Educaţie antreprenorială urmăreşte: 
 
a. Cunoştinţe:  identificarea, cunoaşterea, descrierea, definirea, caracterizarea 
următoarelor concepte: 

 plan de afaceri (societate comercială, documente necesare iniţierii şi 
derulării unei afaceri, costuri, venituri, profit, finanţare); 

 cadru legislativ ( legislaţia referitoare la constituirea unei firme, legea de 
protecţie a consumatorului, codul muncii); 

 oportunităţile pieţei ( cererea, oferta, preţul etc.); 
 resursele necesare unei afaceri (resurse materiale, financiare, umane); 
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 codul etic în afaceri ( drepturi, obligaţii, reguli de comportament în relaţia 
cu angajaţii şi cu partenerii); 

 riscuri şi succesul în afaceri (calităţi necesare, informaţii, deprinderi, 
comportament). 

 
b.  Deprinderi intelectuale:  

 identificarea documentelor necesare unui plan de afaceri, componentelor 
cadrului legislativ, identificarea tipurilor de resurse, oportunităţi şi riscuri; 

  descrierea conţinutului unor documente necesare în planul de afaceri 
destinat obţinerii unei finanţări, descrierea caracteristicilor  resurselor de 
diferite tipuri, necesare derulării unui plan de afaceri;  

 explicarea oportunităţilor şi riscurilor în iniţierea/derularea unei afaceri, 
necesitatea unor strategii de monitorizare şi minimizare a riscurilor; 

  evaluarea rezultatelor activităţii antreprenoriale; 
  adoptarea deciziilor de continuare, extindere sau restrângere a activităţii 

antreprenoriale ca rezultat al evaluării activităţii. 
 
c. Deprinderi comportamentale:  

 elaborarea unui plan de afaceri,  
 asumarea răspunderii de iniţiere a unei afaceri; 
 asumarea riscurilor;  
 elaborarea unor strategii de minimizare a riscurilor şi asigurarea succesului; 
 flexibilitatea adoptării deciziilor şi adaptarea acestora cerinţelor mediului de 

afaceri; 
 corectitudinea în aplicarea legilor, legalitatea oricărui comportament în 

afaceri; 
 asigurarea profitabilităţii; 
 respectarea angajamentelor faţă de parteneri şi faţă de angajaţi; 
 încadrarea în mecanismul concurenţial prin respectarea normelor în vigoare; 
 respectarea normelor impuse de protecţia consumatorilor; 
 respectarea normelor de protecţie a mediului natural. 
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NOTĂ DE PREZENTARE 
 

Importanţa studiului limbii engleze pentru elevii din cadrul Programului A doua şansă – 
învăţământ secundar inferior 

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 străină 1   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). 

Parcurgerea acestei programe asigură formarea de utilizatori ai limbii engleze la un nivel 
comparabil cu nivelul A2 (utilizator elementar) din Cadrul European Comun de Referinţă pentru 
limbi străine: învăţare, predare, evaluare.  În acelaşi timp, se va pune accent pe formarea 
competenţei de a învăţa cum să înveţi o limbă străină, ceea ce va permite absolvenţilor acestui 
program să-şi dezvolte în continuare competenţele dobândite. 

Principii de elaborare a programei  
Programa pentru limba engleză destinată programului „A doua şansă” – învăţământ secundar 
inferior a fost proiectată pornind de la următoarele documente: 

a) Programele şcolare pentru gimnaziu (clasele V-VIII) şi şcoala de arte şi meserii (clasele 
IX-X) din cadrul învăţământului obligatoriu; 

b) Unitatea de competenţă „Comunicare în limba modernă”, nivel 1, din componenţa 
fiecărei calificări profesionale din Cadrul Naţional al Calificărilor ; 

c) Documentele europene referitoare la dezvoltarea competenţelor-cheie (Implementation of 
„Education & Training 2010” Work Programme, 2003; 

d) „Cadrul European Comun de Referinţă pentru limbi: învăţare, predare, evaluare”, 
publicat de Consiliul Europei în 1998 şi revizuit în 2000. 

Prevederile cuprinse în documentele enumerate mai sus au fost respectate şi adaptate la 
specificul programului „A doua şansă” – învăţământ secundar inferior şi nevoile grupului-ţintă 
(tineri adulţi care au abandonat la un moment dat şcoala şi doresc să îşi finalizeze studiile). 

Conform programelor şcolare de limba engleză pentru învăţământul gimnazial şi şcoala de arte şi 
meserii aprobate de MEdC, în elaborarea prezentei programe s-a urmărit: 

A. Practica raţională a limbii. Prin dezvoltarea competenţelor de receptare şi producere, 
elevii (cursanţii) vor putea, în limitele cunoştinţelor dobândite, să decodifice şi să 
producă, atât oral cât şi în scris, mesaje corecte şi adecvate funcţional şi comunicativ. 

                                                      
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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B. Formarea şi dezvoltarea de competenţe de comunicare şi interacţiune. Cursanţii vor 
fi capabili să utilizeze conştient şi adecvat funcţional modalităţi şi tehnici de comunicare 
şi interacţiune (orală şi în scris) în diverse contexte comunicative. 

C. Dezvoltarea unor tehnici de muncă intelectuală în vederea învăţării pe toată durata 
vieţii. Cursanţii vor învăţa să utilizeze strategii şi tehnici de studiu prin care să valorifice 
cunoştinţe şi deprinderi achiziţionate prin studiul altor discipline, inclusiv a disciplinelor 
tehnice de specialitate, dintr-o perspectivă cross-curriculară, să utilizeze informaţii din 
tabele, scheme, să folosească dicţionare şi alte tipuri de lucrări de referinţă, alte surse de 
informare, inclusiv Internetul. 

 

Structura programei 
Programa de limba engleză pentru programul „A doua şansă” – învăţământ secundar inferior este 
realizată după modelul de proiectare de curriculum modular adoptat pentru şcoala de arte şi 
meserii, acoperind în totalitate criteriile de performanţă ale Unităţii de competenţă „Comunicare 
în limba modernă, nivel 1”, permiţând astfel absolvenţilor programului „A doua şansă” – 
învăţământ secundar inferior să obţină o calificare profesională de nivel 1 în concordanţă cu 
cerinţele Cadrului Naţional al Calificărilor. 

În programul „A doua şansă,” formarea şi certificarea Unităţii de competenţă „Comunicare în 
limba modernă, nivel 1” se va desfăşura pe parcursul a trei module distincte, fiecare din ele fiind 
parcurs într-un an, în conformitate cu Metodologia privind organizarea procesului de învăţământ 
în cadrul programului „A doua şansă” – învăţământ secundar inferior, în anul şcolar 2005-
2006, aprobată prin Ordinul Ministrului Educa ţ iei  ş i  Cercetării  nr. 5333 /  25.10.2005. 

Fiecare modul vizează dezvoltarea unui set de competenţe din Unitatea de Competenţă 
„Comunicare în limba modernă, nivel 1”, punând accent pe competenţa de receptare în Modulul 
„Receptarea mesajelor orale şi scrise”, pe cea de exprimare (producere) în Modulul „Producerea 
de mesaje orale şi scrise” şi pe cea de interacţiune (participare la conversaţii) în Modulul 
„Interacţiuni”, urmând ordinea firească a achiziţionării lor în procesul de învăţare a unei limbi.  
Competenţele specifice din fiecare modul au fost astfel elaborate încât atingerea lor să asigure, 
până la finalul programului „A doua şansă” – învăţământ secundar inferior, atingerea tuturor 
criteriilor de performanţă descrise în Unitatea de Competenţă „Comunicare în limba modernă, 
nivel 1”. 

Modulul „Receptarea mesajelor orale şi scrise” se axează cu preponderenţă pe dezvoltarea 
capacităţii de receptare, dar vizează şi formarea competenţelor de producere şi interacţiune la 
nivel minimal.  

Construind pe achiziţiile din modulul precedent, Modulul „Producerea de mesaje orale şi scrise” 
vizează dezvoltarea la un nivel superior celui din primul modul a competenţelor de receptare, 
exprimare şi interacţiune, cu accent pe dezvoltarea celor de exprimare.  

Modulul „Interacţiuni” pune accent pe dezvoltarea competenţei de participare în conversaţii, 
valorificând şi dezvoltând în continuare competenţele de receptare şi exprimare. 

Evaluarea la sfârşitul fiecărui modul se face pe baza unor criterii de performanţă ce vor fi 
formulate în funcţie de competenţele vizate în fiecare modul.  
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Programa este structurată astfel: 

1. Competenţe specifice, corelate cu forme de prezentare a conţinuturilor;  

2. Conţinuturi recomandate, structurate în teme, elemente de construcţie a comunicării şi 
funcţii comunicative, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate descrise în cadrul 
Unităţii de competenţă la nivelul 1 şi cu Cadrul European Comun de Referinţă; 

3. Sugestii metodologice: 

• Recomandări privind metodele şi activităţile de învăţare-predare centrate pe elev 
(comunicative, interactive), cu precizări specifice grupului ţintă 

• Utilizarea instrumentelor de evaluare – iniţială, continuă, finală, în concordanţă cu 
Metodologia privind organizarea procesului de învăţământ în cadrul programului 

      „A doua şansă” – învăţământ secundar inferior, în anul şcolar 2005-2006, Anexele    
     1a si 1b şi cu criteriile de performanţă şi prevederile privind probele de evaluare  
     pentru certificarea unităţii de competenţă; 

4. Bibliografie pentru susţinerea demersului didactic 

 

Scopul principal al predării-învăţării limbii moderne rămâne acela de a dezvolta competenţe de 
comunicare prin achiziţionarea şi dezvoltarea de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini specifice, care 
să poată fi utilizate adecvat în situaţii de comunicare reale.   

De aceea, este esenţial ca procesul de predare-învăţare să fie astfel conceput încât să ofere 
cursanţilor cât mai multe ocazii de a utiliza în mod intensiv elementele de construcţie a 
comunicării învăţate.     

Folosirea limbii materne în cadrul orelor de limbă străină este utilă pentru accelerarea ritmului de 
învăţare, de exemplu explicaţiile cu privire la diverse aspecte ale limbii pot fi date în limba 
maternă, însă pe măsură ce nivelul cursanţilor creşte, aceasta trebuie folosită din ce în ce mai 
puţin în situaţiile de învăţare. 
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COMPETENŢE ŞI FORME DE PREZENTARE A CONŢINUTURILOR 
 

 Modulul 1 – Receptarea mesajelor orale şi scrise 

 

 Competenţe Forme de prezentare a conţinuturilor 

R
EC

EP
TA

R
E 

1.a Identificarea unor cuvinte şi expresii 
uzuale frecvent întâlnite dintr-un 
mesaj audiat 

1.b Desprinderea de informaţii esenţiale 
din scurte mesaje orale cu relevanţă 
imediată 

1.c Emiterea de răspunsuri verbale sau 
non-verbale la un mesaj emis clar şi 
rar  

1.d Extragerea unor informaţii personale 
simple şi previzibile din materiale 
scrise 

• Mesaje orale (înregistrate sau emise de 
profesor sau elevi),  informaţii simple 
despre sine/alte persoane 

• Prezentări orale (de dificultate şi 
lungime medie) pe teme familiare  

• Dialoguri simple / conversaţii / 
înregistrări audio / video sau citite cu 
glas tare de către profesor 

• Scheme / tabele 
• Texte scurte, note, paragrafe, fragmente 

autentice de informare generală 
• Mesaje personale (bilete, ilustrate, 

scrisori scurte) 

PR
O

D
U

C
ER

E 2.a Utilizarea unor expresii şi fraze pentru 
o descriere orală simplă, pe teme 
personale/cotidiene 

2.b Completarea de diverse formulare 
simple cu informaţii personale 

• Descrieri orale de obiecte, produse, 
servicii, activităţi personale, persoane 
din mediul apropiat 

• Chestionare şi formulare tip  (hotel, 
firmă, instituţii şi locuri publice) 

IN
TE

R
A

C
ŢI

U
N

E 

3.a Participarea în situaţii simple de 
comunicare orală, care presupun un 
schimb verbal de date personale 

•  Dialoguri situaţionale: salut, 
(auto)prezentare, schimb de informaţii 
personale 

• Mesaje de răspuns la solicitări formale 
şi informale 
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Modulul  2 – Producerea de mesaje orale şi scrise 

 

 Competenţe Forme de prezentare a conţinuturilor 

R
EC

EP
TA

R
E 1.a Extragerea unor informaţii simple şi 

previzibile din diverse materiale cotidiene 
scrise 

1.b Deducerea semnificaţiei unor elemente 
necunoscute de dificultate medie dintr-un 
text scris 

• Descrieri/prezentări scrise 
• Texte publicitare scrise 
• Materiale specifice calificării, folosite 

cotidian: reclame,  meniuri, prospecte, 
instrucţiuni de folosire, indicatoare etc  

PR
O

D
U

C
ER

E 

2.a Emiterea de răspunsuri orale la un 
mesaj emis clar şi rar 

2.b Prezentarea orală, într-o manieră 
simplă, a unor activităţi cotidiene, 
prezente sau recente  

2.c Transpunerea în scris a informaţiilor  
receptate 

2.d Redactarea unor mesaje scurte şi simple 
pe teme de interes personal şi cotidian, 
inclusiv texte funcţionale 

• Dialoguri, conversaţii pe teme 
profesionale 

• Descrieri orale/în scris de obiecte, 
produse, servicii, mediu de lucru, 
activităţi profesionale şi persoane 
implicate în activităţi specifice 
profesiunii 

• Texte scurte de informare generală 
• Texte funcţionale scurte cu caracter 

personal si oficial: scrisoare, jurnal, 
invitaţie, felicitare, anunţuri de  mică 
publicitate, articol 

• Texte funcţionale scurte, specifice 
calificării: paragrafe, anunţuri de  mică 
publicitate, CV, completare de 
chestionare şi de formulare tip (hotel, 
firmă, instituţii şi locuri publice) 

IN
TE

R
A

C
ŢI

U
N

E 

3.a Participarea activă în situaţii simple şi 
uzuale de comunicare, care presupun un 
schimb verbal de informaţii cotidiene 

• Dialoguri situaţionale: schimb de 
informaţii utile 

• Conversaţia cotidiană 
• Mesaje de răspuns la solicitări formale 

şi informale 
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Modulul  3 – Interacţiuni 
 

 Competenţe Forme de prezentare a conţinuturilor 

R
EC

EP
TA

R
E 

1.a Stabilirea de legături între mesajul 
audiat şi propria experienţă 

1.b Identificarea unor componente logice 
dintr-un text scris cunoscut/simplu  

• Prezentări orale (de dificultate şi lungime 
medie) pe teme de interes, inclusiv de 
specialitate 

• Texte publicitare orale/scrise 
• Materiale specifice calificării, folosite 

cotidian: reclame,  meniuri, prospecte, 
instrucţiuni de folosire, indicatoare etc 

PR
O

D
U

C
ER

E 2.a Solicitarea şi oferirea de informaţii de 
complexitate medie despre evenimente, 
experienţe, activităţi diverse, oral şi în 
scris; 

2.b  Argumentarea orală clară a unor opinii 
personale 

• Descrieri orale/în scris de obiecte, 
produse, servicii, mediu de lucru, 
activităţi profesionale 

• Texte publicitare orale/scrise 
• Emisiuni radio / TV 
 

IN
TE

R
A

C
ŢI

U
N

E 

3.a Participarea activă la discuţii scurte, 
demonstrând înţelegerea globală 

3.b Utilizarea adecvată a unor formule de 
conversaţie în cadrul unui schimb 
verbal de informaţii cu relevanţă 
imediată 

3.c Utilizarea unui vocabular de specialitate 
minimal în cadrul unui schimb verbal de 
informaţii 

• Conversaţia cotidiană   
• Dialoguri, conversaţii pe diverse teme, 

inclusiv profesionale  
• Mesaje de răspuns la solicitări formale şi 

informale 
• Scrisori personale scurte  
• Dialoguri simple / conversaţii / 

înregistrări audio / video sau citite cu glas 
tare de către profesor 

• Instrucţiuni simple 
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Conţinuturi recomandate 
 

Organizare tematică 
Se recomandă ca activităţile de învăţare în cadrul celor trei module să fie organizate în 
următoarele teme:  
 
Domeniul personal 
Viaţa personală (informaţii despre sine şi familie). 
Viaţa cotidiană (casa şi mediul apropiat, programul zilnic, timpul liber, starea sănătăţii, timpul şi 
vremea, etc.) 
Relaţii interpersonale (comportament social) 
Universul adulţilor (tineri) (timpul liber, hobby-uri, sport, muzică, modă) 
Relaţii interculturale 
Domeniul public 
Viaţa cotidiană (pe stradă, la telefon, la magazin, în spaţii publice, servicii, profesii)  
Mass-media (anunţuri, reclame, ştiri) 
Călătorii 
Domeniul ocupaţional 
Aspecte legate de profesiuni, de locul de muncă. 
Texte referitoare la aspecte teoretice si pratice ale specialităţii 
Domeniul educaţional 
Aspecte legate de viitorul profesional, procesul de învăţare. 
 
Elemente de construcţie a comunicării 
Pe parcursul celor trei module se recomandă a se opera cu următoarele elemente de construcţie a 
comunicării: 

1) Elemente lexicale corespunzătoare temelor generale propuse, la nivelul de competenţă cerut 
de nivelul de certificare.  În selectarea textelor propuse se vor avea în vedere pe cât posibil 
interesele specifice ale cursanţilor, atât în domeniul personal cât şi în cel profesional. 

2) Elemente gramaticale caracteristice ariei tematice abordate şi necesare actelor de vorbire.  
Aceste elemente gramaticale nu vor fi tratate izolat şi analitic, ci vor fi abordate global, în 
funcţie de nevoile de comunicare. 
Substantivul: pluralul substantivelor.  
Pronumele: personal,  posesiv, demonstrativ.  
Articolul: hotărât, nehotărât. 
Adjectivul: tipuri, grade de comparaţie. 
Numeralul: cardinal, ordinal. 
Verbul: timpuri: present simple, present continuous, past simple, present perfect simple, 
future simple (affirmative, interrogative, negative). 
Verbe modale: can, must, may (ability, obligation, permission). 
Adverbul de timp, loc,  în –ly. 
Prepoziţii in, on, near, under 

 Acordul subiectului cu predicatul 
 Fraza condiţională de tipul I. 
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Funcţii comunicative 
 
Pe parcursul celor trei module, activităţile de predare-învăţare vor urmări achiziţionarea şi 
utilizarea următoarelor funcţii comunicative: 
 

• a cere / oferi un obiect în mod politicos; 
• a cere permisiunea de a face ceva; 
• a cere scuze; 
• a descrie persoane, locuri, evenimente; 
• a exprima gusturi, preferinţe; 
• a exprima motive; 
• a exprima necesitatea / obligaţia / intenţia de a face ceva; 
• a exprima puncte de vedere personale; 
• a exprima şi a solicita o opinie; 
• a face prezentări; 
• a face urări cu o anumită ocazie; 
• a felicita pe cineva; 
• a formula / a accepta şi a refuza o invitaţie / ofertă; 
• a încuraja/avertiza pe cineva; 
• a lua decizii; 
• a mulţumi; 
• a planifica o acţiune; 
• a saluta; 
• a situa în timp; 
• a solicita repetarea unor informaţii neînţelese; 
• a solicita şi a da instrucţiuni; 
• a solicita şi a oferi informaţii de orientare în spaţiu; 
• a solicita şi a oferi informaţii generale, personale, practice, legate de completarea unui 

formular; 
• a solicita şi a oferi sfaturi; 
• a trage concluzii; 
• a-şi exprima acordul/dezacordul. 
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SUGESTII METODOLOGICE 
Această programă, gândită pe dezvoltarea de competenţe, permite organizarea flexibilă a 
procesului de învăţare prin adaptarea permanentă la nevoile de comunicare specifice ale grupului 
ţintă.   

Abordarea predării va fi una foarte interactivă, care să permită fiecărui cursant să exerseze noile 
competenţe cât mai mult.  Se recomandă ca efectuarea sarcinilor să fie organizată în perechi sau 
grupuri, mai degrabă decât individual.  Această modalitate de lucru este mai benefică pentru 
cursanţii adolescenţi/adulţi, sporindu-le motivaţia şi gradul de încredere în propriile abilităţi. 

Scenariul didactic în cadrul cursurilor programului „A doua şansă” – învăţământ secundar 
inferior va fi structurat pe modelul constructivist:  orientare (introducerea temei, actualizarea 
cunoştinţelor anterioare, analiza nevoilor), achiziţii (cursanţii învaţă prin descoperire) şi reflecţie 
(crearea de conexiuni, auto-evaluarea, etc).   

Activităţile de învăţare selectate vor avea un caracter mai degrabă comunicativ decât didactic.  
Sarcinile de lucru vor cere cursanţilor să rezolve o situaţie de comunicare prin înţelegerea, 
negocierea şi exprimarea de sensuri.  Contextele situaţionale folosite pot fi reale (legate de 
situaţia de învăţare din clasă sau de experienţa directă a cursanţilor) dar şi simulări ale unor 
situaţii pe care cursanţii le-ar putea întâlni în viaţa reală.  Este important ca nivelul de 
complexitate al sarcinilor de lucru să crească gradat. 

Sugestii specifice pentru activităţi de receptare: 
Receptarea orală prezintă dificultăţi specifice, pe care cursantul 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 ascultare, 
memorizare şi discriminare auditivă va beneficia de atenţie specială în cadrul exerciţiilor de 
receptare orală.   

Receptarea scrisă va fi corelată cât mai des posibil cu receptarea orală, astfel încât elevul să se 
familiarizeze de la bun început cu ambele forme (sonoră, grafică) ale 
cuvintelor/sintagmelor/textelor prezentate. 

Complexitatea textelor selectate 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.  Se 
recomandă organizarea activităţilor de receptare în trei faze distincte: 

• Înainte de receptarea textului:  activităţi care să creeze un context motivant, să 
actualizeze informaţii sau achiziţii deja dobândite, să ofere cursanţilor elementele 
necesare pentru a putea realiza sarcinile următoare.  În această etapă se pot folosi: 
- 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 pot 
presupune ascultarea/citirea textului de mai multe ori.  Sarcinile trebuie formulate foarte 
clar pentru fiecare activitate, astfel încât cursanţii să ştie exact care este rezultatul 
aşteptat. 
Exemple de activităţi pentru această etapă: 
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- exerciţii de discriminare fonetică; 
- de identificare: a unor cuvinte; sintagme; enunţuri scrise; 
- de răspuns la comenzi, întrebări, formule de comunicare în societate; 
- de confirmare a receptării, prin răspunsuri la întrebări de control; 
- exerciţii cu alegere multiplă; răspunsuri la întrebări de tipul "adevărat"/ "fals"; 
- completare de tabele, formulare, etc. 

• După receptarea textului – activităţi de reflecţie asupra conţinutului textului sau asupra 
achiziţiilor lingvistice realizate (vocabular, structuri, formule conversaţionale, 
competenţe, etc.) 
Exemple de activităţi de învăţare: 
- conversaţii, discuţii pe tema ideilor din text, 
- organizarea informaţiilor din text (în tabele, liste, diagrame Venn, etc.) 
- exerciţii de formulare a unor întrebări de control sau întrebări suplimentare cu privire la 
textul receptat 

Exemple de activităţi de învăţare specifice activităţilor de producere de 
mesaje şi interacţiune: 

• Formulare de propoziţii folosind cuvinte noi 
• Completare de formulare cu date personale, informaţii cheie, etc 
• Exerciţii de completare a unor texte lacunare 
• Descrieri simple cu suport verbal (întrebări, cuvinte de sprijin) şi/ sau imagini; 
• Joc de rol, interviuri, simulări 
• Prezentări orale, scrise 
• Activităţi în perechi, microdialog, simulare 
• Activităţi de proiect 
• Exerciţii de identificare şi interpretare a atitudinilor şi punctelor de vedere ale  
      vorbitorului 
• Joc de rol, discuţii, dezbateri 
• Proiecte de grup 

 

EVALUAREA 

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” – învăţământ secundar inferior 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, se recomandă 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 auto-evaluare, discutarea rezultatelor, stabilirea cursului de 
acţiune pentru îmbunătăţirea rezultatelor personale. 
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Pentru evaluarea formativă a achiziţiilor cursanţilor, se recomandă utilizarea următoarelor 
metode şi instrumente: 

• Autoevaluarea (Jurnal de învăţare, completat la intervale regulate, în care cursanţii 
reflectează asupra învăţării şi progresului propriu, liste de afirmaţii de tipul „I can 
do,” formulate pornind de la competenţele vizate într-o unitate de învăţare, pe care 
cursanţii le bifează); 

• Observarea sistematică (pe baza unei fişe de observare); 

• Testări periodice; 

• Proiectul individual sau de grup; 

• Portofoliul 

Evaluarea  de modul 
Evaluarea finală de modul se va desfăşura în conformitate cu recomandările privind probele de 
evaluare în vederea certificării din cadrul Unităţii de competenţă „Comunicare în limba 
modernă”, astfel: 

Printr-o probă scrisă tip test, prin care cursantul demonstreză că este capabil să înţeleagă mesajul 
şi să desprindă informaţii, să deducă semnificaţii, să utilizeze expresii, să redacteze mesaje, pe 
care să le transpună în scris, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă şi în condiţiile de 
aplicabilitate din standarde. 

Printr-o probă orală, prin care cursantul demonstrează că este capabil să reacţioneze şi să 
stabilească legături între mesaje, să identifice componentele logice, să enunţe şi să argumenteze 
opiniile personale, să utilizeze vocabularul de specialitate, aşa cum se precizează în criteriile de 
performanţă şi în condiţiile de aplicabilitate din standarde. 

 
BIBLIOGRAFIE 

1. Programele şcolare de limba engleză pentru clasele V-X ale M.Ed.C.,  aprobate prin 
Ordinul M.E.N. nr. 4263 din 29.07.1998, Ordinul M.E.N. nr. 3957 din 09.06.1999, 
Ordinul M.E.N. nr. 4184 din 04.08.1999, Ordinul M.E.N. nr. 5086 din 15.12.1999 şi 
Ordinul M.E.N. nr. 3919 / 20.04.2005, Programa şcolară de limba engleză pentru clasele 
a IX-a şi a X-a, Şcoala de arte şi meserii, (Anexa nr. 1  la Ordinul M.Ed.C. nr. 3552 /  
08.04.2004, Anexa nr. 2  la  Ordinul M.Ed.C. nr. 3919 / 20.04.2005) 

2.  „Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi: învăţare, predare, evaluare,”  
Consiliul Europei, 1998, 2000 
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/education/Languages/ 
Language_Policy/Common_Framework_of_Reference/default.asp 

3. English Language Portfolio,  http://culture2.coe.int/portfolio 

4. Promoting language learning and linguistic diversity: An action plan 2004 – 2006” . 
Communication from the Commission of the European Communities, Brussels, 
24.07.2003 “Good assessment practice in modern foreign languages,” Ofsted, HMI 1478, 
© Crown copyright 2003 
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5. Lingua Catalogue, 
http://europa.eu.int/comm/education/socrates/lingua/catalogue/home_en.htm 

6. Online Grammar Explanations 
http://www.edufind.com/english/grammar/ 

7. Purposeful teaching: design and instruction for adult learners 
http://www.rcmp-learning.org/docs/ecdd1140.htm 

8. Raportul de evaluare din Noiembrie 2003 al grupului de lucru „Abilităţi de bază, 
antreprenoriat şi limbi străine” din cadrul Directoratului General pentru Educaţie şi 
Cultură al Comisiei Europene 

9. Teaching English Resources (British Council) 
http://www.teachingenglish.org.uk/try/activities.shtml 
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STANDARDE   DE   
PERFORMANŢĂ 

 
 

 

S.1 Identifică elementele esenţiale din mesaje orale şi scrise formulate în limbaj 

standard clar pe teme familiare şi le utilizează pentru rezolvarea unei sarcini; 

 

S.2 Produce mesaje orale şi scrise simple şi coerente pe teme familiare şi din 

domeniile sale de interes pentru a îndeplini diverse funcţii comunicative; 

 

S.3 Iniţiază şi menţine interacţiuni verbale şi scrise pe teme familiare şi din 

domeniul profesional, fără greşeli majore care să vicieze înţelegerea 

mesajului 
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NOTA DE PREZENTARE 

 
Importanţa studiului geografiei pentru elevii din cadrul Programului „A doua şansă” 
– învăţământ secundar inferior 
 
Prezentul material cuprinde elementele de bază ale programei de geografie, din cadrul 
proiectului „A doua şansă” – învăţământ secundar inferior. În acest proiect, Geografia este 
disciplina la care elevul va dobândi o serie de competenţe cu aplicabilitate practică, 
indispensabile vieţii de zi cu zi şi în concordanţă cu necesităţile vieţii moderne. Studierea 
geografiei îi va ajuta pe elevi să se orienteze în spaţiu, să folosească şi să înţeleagă un 
limbaj geografic, să cunoască repartiţia teritorială a unor fenomene naturale/sociale, să 
descifreze cauzele producerii unor fenomene sau procese geografice, să rezolve mai uşor 
unele probleme. 
 
Principalele domenii asumate de geografie în cadrul acestui program vizează următoarele 
dimensiuni educaţionale: dimensiunea geoecologică, culturală, europeană, integratoare (de 
sinteză între ştiinţele naturii şi ştiinţele sociale), dimensiunea interdisciplinară, 
metodologică (prin utilizarea hărţii), aspecte care ţin de latura socială, civică şi umanistă. 
De asemenea, geografia contribuie la formarea şi dezvoltarea unor abilităţi generale, utile 
pregătirii permanente şi inserţiei sociale constructive. Asocierea acestor competenţe cu 
dimensiunile educaţionale ale geografiei duc la construirea unui sistem referenţial de 
competenţe (generale şi specifice), care valorifică totodată elementele rezultate din 
instruirea anterioară. În acest fel, se realizează o mai bună evidenţiere a specificului 
geografiei ca domeniu al realităţii (atât al ştiinţelor naturii, cât şi al ştiinţelor sociale), iar în 
planul reflectării sale educaţionale, ca disciplină şcolară în acelaşi timp despre natură, 
despre societate şi despre realitatea creată la intersecţia natură – societate (mediul 
geografic). În aceste condiţii, geografia îşi evidenţiază mai bine funcţia educaţională 
integratoare între om şi natură. 
 
Principii de elaborare a programei 
 
Prezentul curriculum de geografie este diferit de cel existent în învăţământul obligatoriu în 
acest moment. Prin componentele sale, această programă este elaborată în spiritul actualei 
programe şcolare pentru clasele V-VIII din învăţământul obligatoriu, în concordanţă cu 
programa pentru clasa a X-a şcoala de arte şi meserii, precum şi a tendinţelor din programe 
similare europene.  
 
Noutatea adusă de programă 
 
Prezenta programă, prin procesul de instruire centrat pe elev, nu urmează tiparul clasic 
bazat pe achiziţia de noi cunoştinţe, ci permite cooperarea între elevi şi relaţionarea 
profesor-elev. De asemenea, dezvoltarea fiecărei competenţe generale este  urmărită în 
cadrul unui modul. O competenţă generală odată dezvoltată va fi exersată şi în următorul 
modul. Cu ajutorul competenţelor specifice va fi atinsă competenţa generală. 
Procesul educaţional este orientat spre o mai mare rigurozitate sub raportul construirii unor 
competenţe specifice precise utilizând conţinuturi ce sunt selectate, în mod nuanţat, în acest 
scop. 
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Programa este axată pe competenţe, pe care elevul le va dobândi după parcurgerea 
modulelor; aceste competenţe corespund standardelor curriculare de performanţă din 
învăţământul obligatoriu. 
O altă caracteristică a acestei programe o reprezintă renunţarea la anumite secvenţe de 
conţinuturi practicate tradiţional care nu duceau la construirea unor competenţe diferite ci 
la repetarea unor informaţii şi supraîncărcarea procesului educaţional cu date şi denumiri. 
 
Ideea principală propusă de prezentul curriculum este trecerea de la geografia de tip 
descriptivist spre un demers de învăţare care încurajează înţelegerea relevanţei geografiei 
pentru viaţa cotidiană a elevului, respectiv folosirea acelor elemente care pot contribui la 
socializarea elevilor. De asemenea, accentul va fi pus pe aplicabilitatea cunoştinţelor 
dobândite la această disciplină, cu ancorarea acestora în viaţa cotidiană; va fi accentuat 
caracterul formativ, aplicativ al geografiei faţă de cel informativ, descriptivist, 
enciclopedic. 
 
Programa pentru disciplina Geografie este proiectatǎ într-o perspectivǎ interdisciplinară şi 
transdisciplinarǎ în jurul competenţelor generale şi specifice stabilite. 
Se urmăreşte, totodată, trezirea interesului elevului pentru a şti să se orienteze în spaţiu şi 
timp, de a utiliza diferite materiale cu caracter geografic, de a cunoaşte direct, de a 
investiga şi de a înţelege anumite procese şi fenomene geografice –  naturale şi antropice – 
precum şi importanţa protecţiei unui mediu ambiant favorabil unei vieţi sănătoase şi 
echilibrate.  
 
Un element important al programei îl constituie posibilitatea realizării unei legături mai 
strânse între activităţile de învăţare şi conţinuturile ofertate, pe de o parte şi experienţa de 
viaţă a elevilor, directă şi mediată de sursele de informare, pe de altă parte; informaţiile 
sunt relativ „independente” de conţinuturile actuale şi de optica tradiţională. Deşi timpul 
alocat disciplinei Geografie este redus – comparativ cu timpul alocat în învăţământul 
obligatoriu – finalitatea disciplinei va fi atinsă prin construcţia demersului didactic. 
 
 
Structura programei 
   
Programa de Geografie pentru programul „A doua şansǎ” – învăţământ secundar inferior 
are urmǎtoarea structurǎ: 

• Argument 
• Competenţe generale , competenţe specifice şi  conţinuturi 
• Sugestii metodologice : 

 Sugestii privind  activităţile de învăţare 
• Evaluare: 

 Evaluarea curentă 
 Evaluarea de modul 

• Bibliografie pentru susţinerea demersului didactic. 
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COMPETENŢELE GENERALE 
 
 

 

 

MODULUL 1:    Spaţiul geografic 
Competenţa generală:   Orientarea în spaţiu şi timp 
 

 

MODULUL 2:  Probleme geografice: cauze, efecte şi soluţii  
Competenţa generală:   Organizarea spaţiului geografic 
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MODULUL 1:  SPAŢIUL GEOGRAFIC 
 
ARGUMENT 
 
Geografia este disciplina prin care elevul care urmează cursurile din cadrul programului „A 
doua şansă” – învăţământ secundar inferior – dobândeşte capacitatea de a se orienta în 
spaţiu şi timp. Pentru a se orienta, omul a fost nevoit, într-o primă fază, să-şi găsească 
repere naturale (configuraţia boltei cereşti, muşchii de pe copaci etc.) iar mai apoi au fost 
create şi perfecţionate materialele cartografice (harta, G.P.S. etc.).  
Această competenţă este una fundamentală pentru elev, ea regăsindu-se la toate nivelurile 
învăţământului obligatoriu; orientarea în spaţiu completează şi relaţionează cu 
competenţele celorlalte discipline. Orientarea în spaţiu şi timp se dobândeşte în cadrul 
modulului „Spaţiul geografic”; după parcurgerea modulului elevul ar trebui să se poată 
orienta cu sau fără ajutorul materialelor cartografice, să citească diferite hărţi, să poată 
efectua măsurători pe hartă şi pe teren.  
Grupul ţintă al programului  „A doua şansă” – învăţământ secundar inferior îl constituie 
tineri, adolescenţi, persoane cu vârste mai mari de 14 ani care au abandonat la un moment 
dat şcoala fără a-şi finaliza învăţământul obligatoriu. Metodele de lucru vor fi diferite faţă 
de cele tradiţionale, adaptate specificului elevilor, orientate spre atingerea competenţelor 
stabilite.  
 
 

1. COMPETENŢA GENERALĂ:  Orientarea în spaţiu şi timp 
 

 
COMPETENŢE SPECIFICE 

 

 
LISTA DE CONŢINUTURI 

 
Identificarea elementelor naturale care 
susţin orientarea în spaţiu şi timp; 
 
 
 
Citirea materialelor cartografice; 
 
 
 
 
Interpretarea materialelor cartografice 
şi a elementelor naturale; 
 
 
 
 Orientarea cu şi fără ajutorul 
materialelor cartografice sau naturale; 

 
1. Spaţiul geografic 

-1.1 Universul şi Sistemul Solar 
- 1.2 Pământul – planeta noastră 
- 1.3 Ora pe glob 
 

2. Reprezentări ale suprafeţei Pământului 
- 2.1 Globul geografic           
- 2.2 Harta geografică 
- 2.3 Schiţa geografică 
 

 3. Mijloace naturale de orientare în spaţiu şi timp 
- 3.1 Mijloace naturale de orientare 
- 3.2 Mijloace artificiale de orientare 
 

4. Orientarea în spaţiu şi timp 
- 4.1 Orientarea cu ajutorul mijloacelor 
cartografice 
- 4.2 Orientarea în teren 
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SUGESTII METODOLOGICE 
 
Profesorul trebuie să îi formeze elevului o idee generală asupra modului de citire şi de 
interpretare a unei hărţi; el va urmări ca elevul să se poată exprima liber, să poată formula 
un text, să folosească anumite elemente de logică geografică în exprimare având la 
dispoziţie o hartă. 
 
Lista de conţinuturi este asociată competenţelor specifice care conduc la formarea 
competenţei generale a modulului. Au fost gândite patru teme majore, care se sugerează să 
fie parcurse în ordinea stabilită. 
Se recomandă informaţii cu caracter general, idei simple, clare, concrete, cu multe 
exemplificări din viaţa de zi cu zi. De asemenea, este de preferat ca dialogul profesor-elev 
să primeze. În funcţie de meseriile vizate de către cursanţi, profesorul poate să insiste pe 
anumite probleme concrete. Se recomandă utilizarea unor exerciţii şi activităţi de învăţare 
care să stimuleze orientarea, de la orizontul apropiat (curtea şcolii, localitatea în care 
studiază) până la diverse situaţii (în excursii, drumeţii etc.). 
 
Pentru accesibilizarea învăţării este necesară utilizarea unor suporturi educaţionale variate: 
hărţi, atlase, fotografii, filme documentare, fişe, ghiduri etc., iar lecţiile să se desfăşoare, pe 
cât posibil, în cabinetul de geografie. 
Parcurgerea acestui modul este o treaptă necesară pentru ca elevul să poată începe modulul 
următor la disciplina Geografie.  
 
SUGESTII PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE 
 
Acestea au caracter orientativ, oferă sugestii pentru realizarea unor demersuri didactice 
interactive. Activităţile de învăţare trebuie să pornească de la experienţa concretă a 
cursantului, să favorizeze învăţarea prin descoperire, folosind permanent logica geografică, 
pentru atingerea competenţei generale asociată modulului. Realizarea competenţei generale 
este posibilă prin intermediul celor patru competenţe specifice. Profesorul are libertatea de 
a alege activităţile cele mai potrivite de predare-învăţare, cu accent pe partea aplicativă. În 
acest sens, considerăm utile următoarele exemple: 

 activităţi de citire a materialelor cartografice; 
 exerciţii de relaţionare a obiectelor observate faţă de punctele cardinale; 
 activităţi de localizare a unor elemente din orizontul imediat, din cel local 
şi din ţară, cu ajutorul unor repere (râuri, forme de relief, construcţii etc.) 
atât pe hartă cât şi pe teren; 
 activităţi de apreciere empirică şi de măsurare a unor distanţe; 
 aplicaţii de reducere la scară cu ajutorul suportului grafic; 
 activităţi de analiză şi interpretare a materialelor cartografice şi a 

elementelor naturale; 
 elaborarea unor proiecte geografice cu dificultate medie. 

 

Se recomandă ca aceste activităţi să fie centrate pe viaţa reală, corelate cu problemele vieţii 
de zi cu zi; acestea se vor desfăşura cât mai des posibil pe teren, cu exemple cât mai 
concrete, sugestive. 
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EVALUAREA 
Evaluarea curentă 

Performaţele elevilor care parcurg modulul “Spaţiul geografic” vor fi evaluate pe parcursul 
acestuia având ca specific centrarea pe competenţa generală formată în acest modul. Se 
recomandă evaluarea fiecărei competenţe specifice prin probe de evaluare specifice, în 
primul rând prin utilizarea metodelor şi instrumentelor de evaluare formativă (proiectul, 
portofoliul, fişe de activitate experimentală, grile de evaluare, fişe de observaţie sistematică 
etc.). În cazul evaluării orale, se recomandă ca aceasta să fie încurajatoare, pozitivă, astfel 
încât să motiveze şi să implice activ elevii în învăţare. Profesorii vor comunica criteriile şi 
procedurile lor de evaluare. 
Evaluarea va cuprinde itemi de tipul: 

• selectarea răspunsului corect; 
• găsirea corespondenţei între două coloane care conţin noţiuni ştiinţifice; 
• completarea unor texte lacunare ; 
• răspunsuri libere la întrebări formulate pe o temă dată; 
• recunoaştere de tipul adevărat sau fals; 
• descrierea etapelor parcurse în derularea unor investigaţii cartografice; 
• completarea explicaţiilor pe schiţe sau desene; 
• completarea unor hărţi mute. 

Evaluarea de modul 

Evaluarea de modul urmăreşte evaluarea competenţei generale a modulului. 
Modulul “Spaţiul geografic” se va încheia cu un test modular, care este de preferat să fie o 
evaluare în teren sau prin lucrare practică. 
În cazul acestui program, evaluarea se realizează centrat pe competenţa generală 
orientarea în spaţiu şi timp, formată prin modul.  
Se recomandă efectuarea unei simulări a evaluării de modul pentru a familiariza elevii cu 
atmosfera de examen, în acest mod fiind diminuat substanţial stresul elevilor. 

 
BIBLIOGRAFIE PENTRU SUSŢINEREA DEMERSULUI DIDACTIC 
1.    Cucoş, C., (1996), Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi 
2.   Dan Rodica, Dana Schell, (2005), Lumea…în lecturi şi date, Enciclopedie geografică,     
Ed. Maxim Grup, Cluj Napoca 
3.    Derlogea Ş., (2003), Manual de supravieţuire, Ed. Amaltea, Bucureşti 
4.    Dulamă, Maria Eliza., (1996), Didactică geografică, Ed. Clusium, Cluj-Napoca 
5.   Dulamă Maria, Eliza (2004), Modelul învăţării depline a geografiei, Ed. Clusium, Cluj-
Napoca  
6.   Grigore M., (1986), Reprezentarea grafică şi cartografică a formelor de relief, Ed. 
Academiei Române, Bucureşti 
7.     Ilinca, N., (2000), Didactica geografiei, Ed. Corint, Bucureşti. 
8.     Ionescu, M., Chiş, V., (1992), Strategii de predare şi învăţare, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti 
9.    Mândruţ, O., Apostol Gabriela, (2004), Geografie. Ghidul profesorului pentru clasele 
V-VIII, Ed. Corint, Bucureşti 
10.   Năstase A., (1983), Cartografie-Topografie, E.D.P. Bucureşti 
* * * MEdC/CNC, (2001), Curriculum Naţional. Programe şcolare, 5, Aria curriculară 
Om şi societate, Bucureşti 
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MODULUL  2:  
PROBLEME GEOGRAFICE: CAUZE, EFECTE ŞI 
SOLUŢII 
 
ARGUMENT 
 
Organizarea spaţiului geografic este un curent nou în geografie, care contribuie la 
accentuarea caracterului aplicativ al acestei discipline. Lumea reală este ordonată, dar 
această ordine este percepută în mod diferit de fiecare individ uman în parte. 
 
Organizarea spaţiului geografic a devenit o necesitate din momentul în care au apărut ca 
realităţi teritoriale obiectele geografice de factură socială şi economică (aşezări omeneşti, 
unităţi economice etc.). Astfel spaţiul geografic a fost organizat de la începutul existenţei 
societăţii umane; societatea umană se poate afla în relaţii de relativă armonie sau de 
contradicţie cu natura. Niciodată relaţiile dintre om şi natură nu au fost unele de totală 
armonie, deoarece evoluţia umană a fost  foarte rapidă, încât evoluţia  naturală nu a putut 
niciodată să-i ţină ritmul. Dezechilibrele majore s-au produs şi datorită relaţiilor 
contradictorii ale societăţii umane cu natura, erodându-se astfel baza existenţei biologice a 
comunităţilor sociale (defrişările masive, chimizarea accentuată a solului etc.). 
 
Înţelegerea organizării spaţiului geografic pentru elevii din programul „A doua şansă” – 
învăţământ secundar inferior se face la Geografie, prin studierea  modulului „Probleme 
geografice: cauze, efecte şi soluţii”. Acest modul are conţinuturi foarte diversificate, care 
se regăsesc sub diferite alte formulări în programele şcolare actuale. 
 
Principiul cauzalităţii va sta la baza acestui modul, cunoaşterea cauzelor şi efectelor 
producerii unor evenimente cum ar fi inundaţiile, alunecările de teren, avalanşele, secetele, 
suprapopularea, poluarea etc. în spaţiul geografic în care trăim fiind absolut necesară 
pentru a întrevedea soluţii pentru prevenirea şi stoparea lor. 
 
După parcurgerea acestui modul, elevul va avea capacitatea de a explica o serie de 
fenomene şi procese geografice prin prisma organizării spaţiului geografic. De asemenea, 
va şti cum să acţioneze în diferite situaţii neprevăzute, pentru a supravieţui sau pentru a-i 
ajuta pe cei din jur (în cazul tornadelor, alunecărilor de teren, inundaţiilor etc.). 

 
 

COMPETENŢA GENERALĂ:  Organizarea spaţiului geografic 
 

 
COMPETENŢE SPECIFICE 

 

 
CONŢINUTURI 

 
Analiza fenomenelor şi proceselor 
geografice 

 
 
 

 
1. Organizarea spaţiului geografic 

1.1 Organizarea naturală a 
spaţiului geografic 
1.2 Organizarea antropică a 
spaţiului geografic 
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COMPETENŢE SPECIFICE 

 

 
CONŢINUTURI 

 
Cunoaşterea mecanismelor de producere, 
prevenire şi combatere a proceselor şi 
fenomenelor geografice cu efecte negative  

 
 

Explicarea fenomenelor şi proceselor 
geografice 

 
 
Identificarea de soluţii pentru prevenirea 
şi combaterea proceselor şi fenomenelor 
geografice cu efecte negative  

 

 
2. Procese geomorfologice  

2.1 Alunecările de teren şi 
curgerile noroioase 
2.2 Prăbuşirile şi surpările 
 

3. Fenomene climatice şi hidrologice 
extreme 

3.1 Furtuni şi tornade 
3.2 Inundaţiile 
3.3 Efectul de seră 
 

4. Degradarea calităţii mediului  
4.1 Despădurirea şi 
deşertificarea 
4.2 Degradarea calităţii 
solurilor  
 

5.  Procesele geodemografice cu 
implicaţii în organizarea spaţiului 
geografic    

5.1 Suprapopularea şi 
subpopularea 
5.2 Şomajul 
 

6.  Probleme globale contemporane 
6.1 Dezvoltarea durabilă şi 
problema deşeurilor 
6.2 Problema transportului 
urban 
6.3 Conflictele 
6.4 Marile ansambluri 
economice şi geopolitice ale 
lumii 
 

 
 
SUGESTII METODOLOGICE 
 
Se recomandă ca procesul de predare-învăţare să se facă în cazul acestui modul în două ore 
consecutive, pentru o mai bună fixare şi aprofundare a cunoştinţelor. Se va pune accent pe 
exemple cât mai sugestive, concrete, pentru fiecare dintre procesele şi fenomenele 
geografice predate. Ori de câte ori este posibil se vor face deplasări/ieşiri în teren pentru 
vizualizarea unor elemente relevante. Se recomandă frecvente drumeţii, excursii şi aplicaţii 
în orizontul local. De asemenea, se recomandă efectuarea orelor în cabinetul de geografie, 
însă, pentru o mai bună înţelegere a unor fenomene şi procese, unele ore se pot desfăşura şi 
în cabinetul de fizică sau de biologie.  
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Lista de conţinuturi este asociată sistemului de competenţe specifice care conduc la 
formarea competenţei generale a modulului. De asemenea, conţinuturile sunt grupate în 
şase teme majore, care structureazǎ marea diversitate a informaţiei. Ordinea temelor 
propuse poate fi cea din lista de conţinuturi sau orice altă ordine considerată convenabilă 
pentru caracteristicile grupului cu care se lucrează. 
 
De asemenea, programa  permite realizarea unui proces de predare-învăţare care, din 
perspectiva elevilor, să conducă la: 

- construirea unor competenţe clare, evaluabile; 
- creşterea interesului participativ în instruirea individuală; 
- încurajarea interesului pentru informare, investigare şi în general pentru o 

raportare corectă la problematica abordată; 
- realizarea unor activităţi independente (portofolii, proiecte, activităţi de 

investigare); 
- asumarea unor responsabilităţi şi a unor atitudini prin interiorizarea unui sistem 

obiectiv de valori. 
 
 

SUGESTII PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE  
 

Principiul cauzalităţii va sta la baza acestui modul, cunoaşterea cauzelor şi efectelor 
producerii unor evenimente în spaţiul geografic în care trăim fiind absolut necesară. 

 

Activităţile de învăţare au caracter orientativ, oferă sugestii pentru realizarea unor 
demersuri didactice interactive. Activităţile de învăţare trebuie să pornească de la 
experienţa concretă a elevului, să favorizeze învăţarea prin descoperire, folosind permanent 
logica geografică, pentru atingerea competenţei generale asociată modulului. Realizarea 
competenţei generale este posibilă prin intermediul celor patru competenţe specifice cărora 
le sunt asociate conţinuturi corespunzătoare. Profesorul are libertatea de a alege activităţile 
cele mai potrivite de predare-învăţare, cu accent pe partea aplicativă. În acest sens, 
considerăm utile următoarele exemple de activităţi de învăţare pentru elevi:  

 realizează activităţi de învăţare în perechi sau  în echipă; 
 construiesc diferite modele geografice; 
 elaborează rapoarte asupra unor observaţii concrete; 
 prezintă soluţii pentru diferite efecte negative ale proceselor şi 

fenomenelor geografice; 
  utilizează gândirea critică în dezbaterea unor teme;  
 elaborează proiecte geografice cu dificultate medie; 
 asociază efectele fenomenelor/proceselor geografice cu cauzele care le-au 

generat; 
 utilizează informaţii din mass-media; 
 utilizează terminologia de specialitate în contexte noi. 

 
Se recomandă ca aceste activităţi să fie centrate pe viaţa reală, corelate cu problemele vieţii 
de zi cu zi; acestea se vor desfăşura cât mai des posibil pe teren, cu exemple cât mai 
concrete, sugestive. 
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EVALUAREA 
 
Evaluarea curentă 
 
Programa şcolară induce şi o serie de sugestii noi, de evaluare a rezultatelor instruirii. 
Performanţele elevilor care parcurg modulul de geografie „Probleme geografice: cauze, 
efecte şi soluţii” vor fi evaluate pe parcursul acestuia având ca specific centrarea pe 
competenţa generală formată în acest modul, respectiv organizarea spaţiului geografic. Se 
recomandă evaluarea fiecărei competenţe specifice prin probe de evaluare specifice, în 
primul rând prin utilizarea metodelor şi instrumentelor de evaluare formativă (proiectul, 
portofoliul, fişe de activitate experimentală, grile de evaluare, fişe de observaţie sistematică 
etc). 
 
Pentru un modul se are ca prioritate evaluarea competenţei generale propuse a fi formată 
prin modulul respectiv. De asemenea, în cazul evaluării orale, se recomandă ca aceasta să 
fie încurajatoare, astfel încât să motiveze şi să implice activ elevii în învăţare. 
 
Evaluarea curentă are ca scop identificarea corectă a performanţelor elevului, înregistrarea 
progresului precum şi identificarea problemelor pe care acesta le are în a face faţă 
cerinţelor formale. Profesorii vor comunica în mod obligatoriu criteriile şi procedurile lor 
de evaluare. 
Evaluarea va cuprinde itemi de tipul: 

• selectarea răspunsului corect; 
• găsirea corespondenţei între două coloane care conţin noţiuni ştiinţifice; 
• completarea unor texte lacunare; 
• răspunsuri libere la întrebări formulate pe o temă dată; 
• recunoaştere de tipul adevărat sau fals; 
• descrierea etapelor parcurse în derularea unor investigaţii;  
• completarea explicaţiilor pe schiţe sau desene; 
• marcarea unor fenomene pe hărţi mute;  
• elaborarea unor sinteze geografice pe o temă dată. 

 
Proiectele pot fi elaborate în echipă, pe teme actuale localităţii în care învaţă elevii, cum ar 
fi: şomajul, inundaţiile, alunecările de teren, transportul etc. 
Portofoliul poate să includă activităţi pe diferite teme: conflictele, tornadele, deşertificarea, 
deşeurile, efectul de seră etc. 

 
Evaluarea de modul 
 
Modulul „Probleme geografice: cauze, efecte şi soluţii” se va încheia cu un test modular,  
care este de preferat să fie o evaluare prin lucrare practică sau în teren. Este de dorit ca 
înaintea testului care evaluează cunoştinţele însuşite în acest modul, să fie organizat un test 
care să-i familiarizeze pe elevi cu tipul de itemi, gradul de dificultate şi în general cu 
condiţiile specifice examenelor, pentru a diminua stresul. 
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STANDARDE   DE   
PERFORMANŢĂ 

 
 
 

• Standardele de performanţă sunt formulate pentru fiecare din 
competenţele generale vizate prin modulele de geografie. 

 
 

1. Orientarea corectă în spaţiu şi timp 
 
 

2. Explicarea cauzelor, efectelor şi soluţiilor  principalelor probleme 
geografice contemporane 
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NOTA DE PREZENTARE 
 
 
Importanţa studiului istoriei pentru elevii din cadrul Programului „A doua şansă” – 
învăţământ secundar inferior 
 
Disciplina ISTORIE face parte din aria curriculară Om şi Societate şi contribuie la 
dezvoltarea competenţelor de bază relative la: 

- Dezvoltarea competenţelor de comunicare; 
- Educarea competenţelor civice şi de relaţionare interpersonală; 
- Educarea sensibilităţii faţă de cultură şi valori;  
- Formarea pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi; 

 
În cadrul programului “A doua şansă” - învăţământ secundar inferior, pornind de la 
premisele că: 

- acest curriculum de adresează unui grup ţintă cu alte caracteristici decât cel din 
sistemul educaţional tradiţional; 

- specificul învăţării adulţilor presupune un program de educaţie diferenţiată în care 
se  valorifică experienţa de cunoaştere anterioară formală şi informală a adultului 
care învaţă;  

- timpul de învăţare este redus în raport cu învăţământul tradiţional; 
disciplina ISTORIE formează competenţe care susţin integrarea socială, orientarea 
profesională, decizia privind opţiunile personale. 
 
 
Principii de elaborare a programei  
 
Actuala programă: 
- Este diferită de cea existentă la acest moment în sistemul tradiţional, fiind o sinteză a 
programelor de istorie pentru gimnaziu şi a celei pentru Şcoala de Arte şi Meserii. 
- În elaborarea acestui curriculum  s-a pornit de la analiza obiectivelor cadru şi de referinţă 
ale programelor de istorie de la clasele V-VIII şi de la competenţele generale şi specifice ale 
curriculumului de la clasa a X-a, Şcoala de Arte şi Meserii. 
 
 
Noutatea adusă de programă  
 
• Studiul disciplinei este organizat modular; 
• Fiecare modul este autonom; 
• Ordinea studierii modulelor este flexibilă şi adaptabilă la caracteristicile grupului sau ale 

fiecărui individ care studiază; 
• Studierea modulelor oferă posibilitatea corelării cu programele propuse de celelalte 

discipline din aria curriculară Om şi societate; 
• Curriculumul se dezvoltă în jurul unei sinteze a Obiectivelor Cadru (OC) din 

învăţământul gimnazial şi a Competenţelor Generale (CG) pentru clasele a IX-a şi a X-a; 
• Sinteza OC şi CG este exprimată în formula a patru Competenţe Generale din care sunt 

derivate Competenţe Specifice; 
• Organizarea conţinuturilor nu respectă criteriul cronologic, ci pe cel al adecvării la 

competenţele generale şi la cele specifice; 
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Structura programei   
 
Fiecare programă este construită pe aceeaşi structură, cuprinzând, pentru fiecare modul:  

• Argument 
• Competenţe generale , competenţe specifice si  conţinuturi 
• Sugestii metodologice  

 Sugestii privind  activităţile de învăţare 
• Evaluare: 

 Evaluarea curentă 
 Evaluarea finală de modul 

• Bibliografie pentru susţinerea demersului didactic 
 
Studierea disciplinei Istorie  în cadrul programului „A doua şansǎ” – învăţământ secundar 
inferior se realizeazǎ într-un numǎr de 3 module  a căror filosofie se dezvoltă în jurul 
următoarelor probleme – cheie: 

• identitate individuală – naţională – europeană 
• societate interculturală (comunicare, dialog intercultural, interetnic, cooperare, 

cunoaştere, recunoaşterea şi acceptarea diferenţelor, perspective multiple)  
• raţionamente sociale (gândire critică, comparaţie, construirea de sinteze, explicaţii 

cauzale, raţionamente inductive şi deductive, analiza cantitativă) 
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COMPETENŢE GENERALE 
 

 
 
MODUL 1: Orientarea în timp şi spaţiu istoric 
 
Competenţa generală:  Reprezentarea timpului şi a spaţiului în istorie  
 
 
 
MODUL 2: Acţiune şi decizie umană în istorie 
 
Competenţa generală:  Investigarea faptelor şi proceselor istorice 
 
 
 
MODUL 3 : Atitudini şi valori culturale în istorie 
 
Competenţa generală:  Formularea de aprecieri în raport cu diferite mijloace şi 
forme de expresie artistică 
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MODUL 1.   
ORIENTAREA ÎN TIMP ŞI SPAŢIU ISTORIC 
 
 
ARGUMENT 
 
Modulul “Orientarea în timp şi spaţiu istoric” îşi propune să dezvolte competenţele 
funcţionale de bază în zona orientării spaţiale şi temporale specifice istoriei şi deschiderea 
către aplicarea acestor competenţe în viaţa cotidiană. De asemenea modulul propune  
abordarea limbajului istoric de specialitate şi a surselor istorice din perspectiva timpului şi 
spaţiului istoric.  
 
 
În contextul disciplinei, competenţele specifice propuse în cadrul modulului fac parte din 
domeniul achiziţiilor care permit învătarea autonomă pe parcursul întregii vieţi. De 
asemenea, competenţele specifice permit transferuri transdisciplinare care contribuie la 
realizarea profilului de formare al absolventului din acest program. 
 
Din punctul de vedere al conţinuturilor asociate competenţelor specifice, modulul 
“Orientarea în timp şi spaţiu istoric” oferă: 

• posibilitatea reconstituirii modului simbolic de reprezentare şi măsurare a timpului 
şi spaţiului; 

• principalele reguli acceptate în domeniul măsurării timpului şi spaţiului; 
• posibilitatea dezvoltării unei viziuni de ansamblu asupra modului în care oamenii au 

perceput spaţiul şi timpul de-a lungul istoriei;  
• perspectivă a modului în care spaţiul şi timpul umanizate au dat naştere 

civilizaţiilor; 
• evaluarea raportului dintre eveniment şi proces istoric; 
• adecvarea limbajului de specialitate în raport cu timpul, spaţiul, 

evenimentul/procesul istoric studiat; 
• posibilitatea evaluării relaţiei dintre timp, spaţiu, limbaj şi sursele şi izvoarele 

istorice; 
• observarea relaţiei dintre om şi mediul geografic; 
• imaginea evoluţiei mijloacelor de transport şi a consecinţelor dezvoltării acestora; 
• imagine a descoperirilor geografice şi a consecinţelor acestora; 
• posibilitatea abordării relaţiilor umane din perspectiva “imaginii celuilalt”; 
• perspective multiple asupra unor evenimente şi procese istorice; 
• posibilitatea abordării educaţiei pentru acceptarea diversităţii. 

 
Fără a fi explicit formulat, domeniul educaţiei pentru valori şi atitudini poate fi abordat prin 
acest modul în contextul în care dobândirea, recunoaşterea şi asumarea de către individ a 
unui sistem de valori propriu crează premisa responsabilităţii acestuia în luarea deciziilor. 
Perceperea dimensiunilor timpului istoric precum şi a dimensiunilor spaţiale în care se mişcă 
civilizaţia umană crează un sistem de referinţe esenţiale pentru dezvoltarea personalităţii 
umane. Abordarea surselor istorice, înţelegerea şi comunicarea adecvată a mesajului acestora 
crează disponibilitatea de a comunica eficient şi responsabil. 
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COMPETENŢE GENERALE 
 
Reprezentarea timpului şi a spaţiului în istorie 
 
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

 

COMPETENŢE SPECIFICE 

 

CONŢINUTURI 

 

1.1. Ordonarea pe criteriul cronologic a 

evenimentelor personale / evenimentelor 

istorice;  

1.2. Utilizarea unităţilor de măsurare a 

timpului; 

1.3. Selectarea termenilor istorici adecvaţi 

pentru prezentarea unui subiect 

 

 

Măsurarea timpului 

Probleme de atins: măsurarea simbolică a 

timpului; cronologia; timp şi limbaj istoric de 

specialitate. 

 

1.4. Identificarea duratelor variate ale 

timpului istoric; 

 

 

Duratele timpului istoric 

Probleme de atins: eveniment şi proces 

istoric; “durata scurtă”; “durata lungă”, epoci 

istorice. 

 

 

1.5. Relatarea aspectelor ce demonstrează 

legăturile dintre mediul geografic şi viaţa 

oamenilor; 

 

 

 

Geografie istorică 

Probleme de atins: plante de civilizaţie; 

calamităţi şi epidemii în viaţa oamenilor; 

spaţii culturale şi de civilizaţie; fundamente 

istorice ale spaţiului cultural şi de civilizaţie 

european; simboluri sociale. 

 

1.6. Identificarea informaţiilor oferite de hărţi 

istorice; 

 

 

Lumea cunoscută 

Probleme de atins: lumea cunoscută de-a 

lungul istoriei; organizarea spaţiului; aşezări; 

transporturi; călătorii; descoperiri geografice.  
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SUGESTII METODOLOGICE 
 
Aplicarea curriculum-ului pentru istorie din programul “A doua şansă” – învăţământ 
secundar inferior presupune abordarea disciplinei ISTORIE din trei perspective: 
 
1. Utilizarea noilor abordări în didactica istoriei cu accent pe promovarea unui demers 

didactic integrativ, critic şi autoreflexiv; abordarea istoriei mentalităţilor, a problemelor 
privind “imaginea celuilalt”, a istoriei orale; educaţia pentru acceptarea diversităţii, a  
existenţei perspectivelor multiple asupra istoriei, a demersului intercultural; 

2. Centrarea demersului didactic asupra celui care învaţă, ceea ce presupune: prioritate 
absolută acordată procesului de învăţare şi intereselor celui care învaţă; orientarea 
demersului didactic pe formarea şi dezvoltarea competenţelor funcţionale de bază; 
utilizarea cu precădere a metodelor de învăţare activă; 

3. Acceptarea unor noi roluri ale profesorului: creator de situaţii de învăţare, consilier 
(încurajează parcursurile individuale de învăţare, susţine dezvoltarea aptitudinilor 
personale), moderator, partener şi colaborator al celui care învaţă, evaluator. 

 
-  Programa oferă posibilitatea organizării flexibile a învăţării atât din perspectiva 
competenţelor specifice care urmează să fie dobândite de către elevi cât şi din perspectiva 
conţinuturilor. 
-  Recomandăm ca instruirea să se realizeze în câte 2 ore consecutive, în funcţie de 
posibilităţile şcolii.  
-  Conţinuturile sunt asociate unei competenţe sau unui set de competenţe specifice, ceea ce 
sugerează concentrarea demersului didactic asupra dobândirii de către elevi a cmpetenţelor 
respective şi nu asupra învăţării conţinuturilor. Competenţele specifice pot fi formate / 
dezvoltate prin oricare din conţinuturile asociate. 
-  Ordinea temelor propuse de programă este relevantă doar în măsura în care conţinuturile 
servesc dobândirea / dezvoltarea unei competenţe. Altfel conţinuturile şi problemele de atins 
pot fi abordate în funcţie de opţiunile didactice ale profesorului şi de condiţiile concrete în 
care se desfăşoară demersul didactic respectiv. 
 
SUGESTII DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
 
- Rolul central în predarea / învăţarea conţinuturilor îl are formarea / dobândirea / dezvoltarea 
competenţelor specifice enunţate de programă, precum şi dezvoltarea curiozităţii, a spiritului 
de cercetare independentă, a autonomiei personale în studiul istoriei. 
- Cursanţii vor fi implicaţi într-o abordare activă a subiectelor şi temelor propuse, în 
asumarea rezultatelor propriilor investigaţii, în comunicarea pozitivă cu grupul din care fac 
parte. 
- Lista de activităţi de învăţare de mai jos are titlu de exemplu şi poate fi îmbogăţită în 
activitatea curentă cu alte tipuri de activităţi de invăţare: 
 

 alcătuirea unui jurnal personal / jurnal al clasei; 
 alcătuirea arborelui genealogic al familiei; 
 ordonarea cronologică a unor imagini reprezentând evenimente din viaţa personală / 

evenimente istorice 
 exerciţii de alcătuire a axelor / tabelelor cronologice 
 interpretarea informaţiilor oferite de axe / tabele cronologice; 
 exerciţii de încadrare a evenimentelor într-o unitate de timp (deceniu, secol, mileniu) 
 exerciţii de exprimare grafică (în scris) a unităţilor de timp; 
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 compararea duratei evenimentelor şi proceselor istorice; 
 lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om (ocupaţii, locuinţe, obiceiuri) şi 

mediul în care trăieşte; 
 descrierea de imagini care ilustrează locuri, preocupări ale oamenilor, construcţii  
 alcătuirea unui portofoliu pe tema modului de organizare şi parcurgere a spaţiului 

(aşezări, călătorii, mijloace de transport); 
 exerciţii de lectură a hărţilor; 
 compararea harţilor istorice; 
 exerciţii de completare a hărţilor cu elemente de civilizaţie şi cultură. 

 
EVALUARE 
 
Evaluarea curentă 
 
Alături de formele clasice de evaluare se recomandă utilizarea unor instrumente 
complementare de evaluare: proiectul, portofoliul, autoevaluarea, observarea sistematică a 
activităţii şi a comportamentului celor care învaţă; 
Evaluarea achiziţiilor cognitive care implică studiul faptelor / proceselor istorice (politice, 
economice, culturale, ideologice, militare, precum şi a imaginii societăţii în diferite perioade), a 
personalităţilor, instituţiilor, popoarelor / naţiunilor,  se va face avându-se în vedere : 

• contextul: timp, spaţii, cauze,  premise / factori interni şi externi; 
• caracteristicile fenomenului: definire, aspecte ale desfăşurării / instituţii / atribuţii / 

prevederi relaţionate pe verticală şi pe orizontală, forţe politice / sociale / grupuri / 
personalităţi; 

• semnificaţiile şi impactul: însemnătate, consecinţe imediate şi de perspectivă; 
• perspectivele multiple. 

Evaluarea elevilor trebuie să aibă în vedere atât nivelul de dobândire al competenţelor 
specifice cât şi modul în care aceştia se raportează la activitatea de învăţare prin atitudinile şi 
comportamentele exprimate. 
Evaluarea acestui modul are ca scop identificarea nivelului de dobândire a competenţelor 
specifice de către fiecare cursant. 
Profesorii vor comunica permanent criteriile şi procedurile  de evaluare. 
 
Evaluarea de modul  
 

Evaluarea de modul presupune evaluarea competenţei generale a modulului prin 
evaluarea fiecărei competenţe specifice pe baza unor standarde de evaluare.  

Se recomandă ca fiecare competenţă specifică să fie evaluată pe baza a trei sau patru 
sarcini de lucru, cu grade de dificutate diferite, pornind de la sarcini de lucru simple. Se 
recomandă ca evaluarea finală a acestui modul să se realizeze prin probă orală (50% din 
ponderea totală a notei) şi prin probă scrisă (50%). 
 
 
BIBLIOGRAFIE PENTRU SUSŢINEREA DEMERSULUI DIDACTIC 
 
 Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de istorie pentru clasele a IV-a – a VIII-a, 

MEC, CNC, Editura Aramis, Bucureşti, 2001 
 Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare din aria curriculară Om şi 

societate – învăţământ liceal, MEC, CNC, Editura Aramis, Bucureşti, 2001 
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 Călin Felezeu, Metodica predării istoriei, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj 
Napoca, 2004 

 Ovidiu Drîmba, Istoria culturii şi civilizaţiei, Editura stiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1985 (vol 1), 1987 (vol 2) 

 Bogdan Teodorescu, Atlas de Istoria României, Editura Corint, Bucureşti, 2003 
 Iancu Moţu, Atlas pentru istoria universală, Editura Corint, Bucureşti, 2002 
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MODUL 2.    
ACŢIUNE ŞI DECIZIE UMANĂ ÎN ISTORIE 
 
 
ARGUMENT 
 
Modulul “Acţiune şi decizie umană în istorie” îşi propune să formeze şi să dezvolte 
competenţe funcţionale relative la domeniul comunicării, al utilizării surselor istorice şi al 
investigaţiei asupra faptelor şi proceselor istorice.  
 
Abilităţile de comunicare şi folosirea unui limbaj adecvat sunt esenţiale în contextul în care 
relaţiile sociale sunt fundamentate pe receptarea şi transmiterea de mesaje. Înţelegerea 
corectă a conţinutului unui mesaj, recepţionarea şi prelucrarea informaţiei esenţiale, precum 
şi formularea şi transmiterea unor mesaje orale sau scrise fac parte din arsenalul de 
deprinderi sociale pe care istoria le formează şi le educă în mod prioritar. Fie că sunt 
provenite din mass-media, din zona de interes profesional, din zona politicului sau din viaţa 
cotidiană privată, mesajele pot fi utilizate şi exploatate eficient doar în condiţiile în care 
vocabularul social, civic şi al relaţiilor interpersonale este relativ bine stăpânit. 
 
Sursele istorice fac parte din oferta educativă a istoriei care atinge domeniile gândirii critice, 
al reflexiei personale, al educaţiei permanente a celui care învaţă. Abordarea surselor istorice 
este similară cu abordarea surselor de informare pe care le avem astăzi la îndemână. 
Cantitatea de informaţie, calitatea acesteia, modul în care este manipulată informaţia, 
calitatea surselor de informare sunt provocări ale vieţii cotidiene. Controlul şi exploatarea 
informaţiei sunt termenii în care se joacă echilibrul puterii de azi. 
 
Investigarea faptelor şi proceselor istorice este un prilej de educare eficientă a spiritului 
întreprinzător, a spiritului de cercetare, nu doar a trecutului, a capacităţii de observare a 
cauzelor sau consecinţelor evenimentelor, a continuităţii sau a schimbării în istorie dar şi în 
viaţa cotidiană. 
 
Din punctul de vedere al conţinuturilor de studiat, modulul “Acţiune şi decizie umană în 
istorie” propune câteva teme considerate exemplare şi ilustrative pentru formarea şi 
dezvoltarea competenţelor specifice la care sunt asociate conţinuturile. Enunţarea acestora nu 
înseamnă o listă perfectă şi ideală, dar ea poate susţine demersul istoric în sensul observării 
perspectivelor multiple, al diversităţii, al interculturalităţii şi al educaţiei pentru valori şi 
atitudini. De asemenea oferă deschideri către subiecte adiacente, către investigaţie 
individuală, către lectura istorică. 
 
Toate conţinuturile sunt abordate din perspectiva acţiunii şi deciziei umane în contextul în 
care omul este responsabil de crearea evenimentelor istorice ca şi de conservarea şi 
transmiterea lor. Modulul este o provocare la asumarea deciziei şi a responsabilităţii faţă de 
faptele proprii şi faţă de implicaţiile şi consecinţele acestora asupra celorlalţi. 
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COMPETENŢE GENERALE  

Investigarea faptelor şi proceselor istorice. 
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI 
 
2.1. Descrierea unor evenimente, procese 
istorice, rolul unor personalităţi în istorie; 

 
Civilizaţia greacă 
Probleme de atins: democraţia ateniană; 
educaţia şi cultura greacă; 
Lumea romană 
Probleme de atins: fondarea Romei; 
războaiele punice; Imperiul roman în timpul 
lui Traian, decăderea Romei; 
 

 
2.2. Identificarea cauzelor şi consecinţelor 
unui eveniment, proces istoric; 

 
Centralizarea politică a statelor în evul 
mediu 
Probleme de atins: formarea statelor 
medievale în spaţiul românesc 
 

 
2.3. Identificarea perspectivelor multiple 
asupra unui subiect istoric oferite de surse 
istorice diferite 
 

 
Etnogeneza europeană 
Probleme de atins: formarea popoarelor 
europene; etnogeneza românească; 

 
2.4.  Identificarea continuităţii şi schimbării 
în istorie ca rezultat al deciziei şi acţiunii 
umane 
 
 

 
De la statul absolutist la statul modern 
Probleme de atins: absolutismul în timpul lui 
Ludovic al XIV-lea; revoluţia americană; 
revoluţia franceză; 

 
2.5. Investigarea unui eveniment / proces 
istoric 
 

 
Războaiele mondiale în secolul XX 
Probleme de atins: cauzele războaielor; 
alianţe politico-militare; Holocaustul; 
România şi cele două războaie mondiale; 
consecinţele războaielor; 
 

 
2.6. Construirea unei sinteze pe o temă 
istorică 

 
Căderea comunismului 
Probleme de atins: regimuri politice 
comuniste după 1945; contextul relaţiilor 
internaţionale; anul 1989 în istoria Europei; 
evoluţia fostelor state din blocul comunist 
după 1990 
Globalizarea 
Probleme de atins: epoca istoriei recente; 
factori şi consecinţe ale globalizării; viaţa 
cotidiană; drepturile omului; minorităţile 
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SUGESTII METODOLOGICE 
 
Aplicarea curriculum-ului pentru istorie din programul “A doua şansă” – învăţământ 
secundar inferior presupune abordarea disciplinei ISTORIE din trei perspective: 
1. Utilizarea noilor abordări în didactica istoriei cu accent pe promovarea unui demers 

didactic integrativ, critic şi autoreflexiv; abordarea istoriei mentalităţilor, a problemelor 
privind “imaginea celuilalt”, a istoriei orale; educaţia pentru acceptarea diversităţii, a  
existenţei perspectivelor multiple asupra istoriei, a demersului intercultural; 

2. Centrarea demersului didactic asupra celui care învaţă, ceea ce presupune: prioritate 
absolută acordată procesului de învăţare şi intereselor celui care învaţă; orientarea 
demersului didactic pe formarea şi dezvoltarea competenţelor funcţionale de bază; 
utilizarea cu precădere a metodelor de învăţare activă; 

3. Acceptarea unor noi roluri ale profesorului: creator de situaţii de învăţare, consilier 
(încurajează parcursurile individuale de învăţare, susţine dezvoltarea aptitudinilor 
personale), moderator, partener şi colaborator al celui care învaţă, evaluator. 

 
Este recomandabilă abordarea conţinuturilor în ordine cronologică astfel încât să se faciliteze 
o viziune longitudinală asupra istoriei. De asemenea este preferabilă utilizarea conţinuturilor 
ca elemente de cunoaştere cu titlu de model în procesul de formare a competenţelor specifice 
asociate fiecărui conţinut.  
 
Titlul programei sugerează o perspectivă în care analiza, decizia, acţiunea umană, 
consecinţele şi efectele acesteia asupra propriei persoane şi asupra celorlalţi sunt linii de forţă 
ale demersului didactic al acestu modul.  
 
SUGESTII DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
 
Lista de activităţi de învăţare de mai jos are titlu de exemplu şi poate fi îmbogăţită în 
activitatea curentă cu alte tipuri de activităţi de invăţare: 

 Identificarea informaţiei oferită de o sursă istorică folosind întrebările ajutătoare; 
 Utilizarea informaţiei istorice pentru elaborarea unor texte de prezentare a unor 

evenimente; 
 Colecţionarea de fotografii, afişe, articole de presă cu privire la evenimente, 

personalităţi, spaţii istorice; 
 Relatarea desfăşurării unui eveniment / proces istoric; 
 Realizarea de portofolii tematice; 
 Elaborarea unor eseuri pe o temă dată; 
 Realizarea unui inventar de motivaţii ale acţiunii umane de-a lungul istoriei; 
 Exerciţii de lectură a surselor istorice care prezintă cauze/consecinţe ale unui 

eveniment/proces istoric; 
 Compararea unor evenimente / procese istorice asemănătoare; 
 Compararea unor cauze asemănătoare care au produs evenimente istorice diferite; 
 Compararea unor consecinţe asemănătoare rezultat al acţiunii unor cauze diferite; 
 Alcătuirea de liste care întregistrează elemente de schimbare sau continuitate 

produse în urma unui eveniment / proces istoric; 
 Identificarea aspectelor vizibile ale continuităţii sau schimbărilor în istorie; 
 Realizarea unui reportaj / interviu despre evenimente sau personalităţi implicate în 

evenimente istorice contemporane; 
 Redactarea unei lucrări pe baza surselor istorice. 
 Realizarea unei sinteze după un plan dat. 
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EVALUARE 
 
Evaluarea curentă 
 
Evaluarea achiziţiilor cognitive se va face în contextul în care aceste achiziţii susţin demersul 
didactic centrat pe competenţe. Cunoştinţele şi informaţiile implică studiul unor evenimente 
şi procese istorice, al unor personalităţi, instituţii, popoare, etc. într-un context istoric concret, 
avându-se în vedere: perspectivele multiple asupra istoriei, acceptarea diversităţii, 
interculturalitatea. 
 
Alături de formele clasice de evaluare se recomandă utilizarea unor instrumente 
complementare de evaluare: proiectul, portofoliul, autoevaluarea, observarea sistematică a 
activităţii şi a comportamentului celor care învaţă. 
 
Evaluarea de modul  
 
Evaluarea de modul presupune evaluarea competenţei generale a modulului prin evaluarea 
fiecărei competenţe specifice pe baza unor standarde de performanţă.  
Se recomandă ca fiecare competenţă specifică să fie evaluată pe baza a trei sau patru sarcini 
de lucru, cu grade de dificutate diferite, pornind de la sarcini de lucru simple. Se recomandă 
ca evaluarea finală a acestui modul să se realizeze prin probă orală (50% din ponderea totală 
a notei) şi prin probă scrisă (50%). 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE PENTRU SUSŢINEREA DEMERSULUI DIDACTIC 
 
 Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de istorie pentru clasele a IV-a – a 

VIII-a, MEC, CNC, Editura Aramis, Bucureşti, 2001 
 Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare din aria curriculară Om şi 

societate – învăţământ liceal, MEC, CNC, Editura Aramis, Bucureşti, 2001 
 Călin Felezeu, Metodica predării istoriei, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj 

Napoca, 2004 
 Ovidiu Drîmba, Istoria culturii şi civilizaţiei, Editura stiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti, 1985 (vol 1), 1987 (vol 2) 
 Bogdan Teodorescu, Atlas de Istoria României, Editura Corint, Bucureşti, 2003 
 Iancu Moţu, Atlas pentru istoria universală, Editura Corint, Bucureşti, 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 14

MODUL 3:  
ATITUDINI ŞI VALORI CULTURALE ÎN ISTORIE 

 
 
ARGUMENT 
 
Modulul “Atitudini şi valori culturale în istorie” îşi propune sensibilizarea faţă de valorile 
etice şi estetice ale culturii şi promovarea unei culturi de calitate. Competenţele specifice 
propuse în cadrul modulului vizează achiziţii şi deprinderi intelectuale elementare care 
contribuie la construirea unei vieţi de calitate, la valorizarea experienţei individuale şi la 
promovarea unui set de valori şi atitudini sociale şi culturale capabile să orienteze 
comportamentul şi cariera personală. 
 
În acest context competenţele specifice şi conţinuturile asociate contribuie la: 

• Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de celălalt; 
• Formularea unor judecăţi estetice asupra realităţii sociale şi naturale; 
• Demonstrarea competenţei de a susţine opţiuni etice şi morale; 
• Dobândirea unei culturi a efortului intelectual ca expresie a dorinţei de realizare 

personală şi socială; 
• Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în sensul acceptării perspectivelor multiple, 

al acceptării diversităţii, al dialogului intercultural şi interconfesional. 
 
Din punct de vedere istoric, educaţia valorilor şi atitudinilor este un subiect ce ţine de 
preocuparea fiecărui grup social, fiecărei societăţi şi epoci istorice de a formula matricea unui 
sistem de valori care să-i confere identitate, rezinstenţă şi soliditate. Acest modul este 
esenţial orientat în sensul educaţiei pentru valori şi atitudini etice şi estetice, iar abordarea 
presupune un demers didactic deschis, tolerant şi onest. 
 
COMPETENŢE GENERALE: 
  
Formularea de aprecieri în raport cu diferite mijloace şi forme de expresie 
artistică. 
 
COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI 

 
COMPETENŢE SPECIFICE 

 
CONŢINUTURI 

 
3.1. Selectarea termenilor istorici adecvaţi 
pentru prezentarea unui subiect 

 
Moştenirea culturală a Orientului antic 
Probleme de atins: Babilonul, arta egipteană; 
Cultura clasică greco-romană 
Probleme de atins: arhitectura şi sculptura 
greacă şi romană; teatrul; literatura;  
 

 
3.2. Identificarea perspectivelor multiple 
oferite de surse istorice diferite asupra unui 
domeniu cultural 

 
Islamul 
Probleme de atins: doctrina islamică; 
fundamentalismul islamic; 
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COMPETENŢE SPECIFICE 

 
CONŢINUTURI 

 
3.3. Recunoaşterea diferenţelelor dintre 
stilurile artistice 

 
Romanic şi gotic în evul mediu 
Probleme de atins: catedrale romanice şi 
gotice 
Renaşterea 
Probleme de atins: umanismul; arhitectura; 
sculptura; pictura; 
Baroc şi clasicism 
Probleme de atins: arhitectura 
 

 
3.4. Formularea unui mesaj cultural; 

 
Arta şi societatea în lumea contemporană 
Probleme de atins: cultura tinerilor; 
arhitectura; muzica; filmul; 
 

 
3.5. Utilizarea dialogului intercultural; 

 
Creştinismul 
Probleme de atins: ortodoxie, catolicism, 
Protestantism. 
 

 
 
 
SUGESTII METODOLOGICE 
 
Aplicarea curriculum-ului pentru istorie din programul “A doua şansă” – învăţământ 
secundar inferior presupune abordarea disciplinei ISTORIE din trei perspective: 
1. Utilizarea noilor abordări în didactica istoriei cu accent pe promovarea unui demers 

didactic integrativ, critic şi autoreflexiv; abordarea istoriei mentalităţilor, a problemelor 
privind “imaginea celuilalt”, a istoriei orale; educaţia pentru acceptarea diversităţii, a  
existenţei perspectivelor multiple asupra istoriei, a demersului intercultural; 

2. Centrarea demersului didactic asupra celui care învaţă, ceea ce presupune: prioritate 
absolută acordată procesului de învăţare şi intereselor celui care învaţă; orientarea 
demersului didactic pe formarea şi dezvoltarea competenţelor funcţionale de bază; 
utilizarea cu precădere a metodelor de învăţare activă; 

3. Acceptarea unor noi roluri ale profesorului: creator de situaţii de învăţare, consilier 
(încurajează parcursurile individuale de învăţare, susţine dezvoltarea aptitudinilor 
personale), moderator, partener şi colaborator al celui care învaţă, evaluator. 

 
Este recomandabilă abordarea conţinuturilor în ordine cronologică astfel încât să se faciliteze 
o viziune longitudinală asupra istoriei. De asemenea este preferabilă utilizarea conţinuturilor 
ca elemente de cunoaştere cu titlu de model în procesul de formare a competenţelor specifice 
asociate fiecărui conţinut. 
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SUGESTII DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 
 

 Povestirea / repovestirea unor evenimente utilizând termeni învăţaţi; 
 Completarea unor texte lacunare; 
 Construirea şi rezolvarea unor rebusuri pe teme istorice; 
 Alcătuirea unui portofoliu cu surse istorice diferite referitoare la un subiect; 
 Întocmirea de fişe care înregistrază perspective multiple asupra unui eveniment, 

personalităţi etc; 
 Descrierea unei opere de artă; 
 Compararea operelor de artă şi a stilurilor artistice; 
 Alcătuirea de portofolii cu privire la personalităţi, stiluri artistice, opere de artă; 
 Ordonarea cronologică a unor opere de artă; 
 Vizitarea unor monumente, biserici, catedrale, muzee; 
 Observarea / comentarea unor imagini, filme, diapozitive referitoare la opere de artă; 
 Alcătuirea de eseuri pe o temă dată; 
 Realizarea unor postere cu mesaj cultural sau religios; 
 Dezbaterea asupra unui mesaj artistic, cultural sau religios; 
 Argumentarea unor opţiuni etice sau estetice personale. 

 
EVALUAREA  
 
Evaluarea curentă 
 
Evaluarea achiziţiilor cognitive care implică studiul faptelor / proceselor istorice (politice, 
economice, culturale, ideologice, militare, precum şi a imaginii societăţii în diferite perioade), a 
personalităţilor, instituţiilor, popoarelor / naţiunilor, se va face avându-se în vedere: 
perspectivele multiple; interculturalitatea; diversitatea 
Alături de formele clasice de evaluare se recomandă utilizarea unor instrumente 
complementare de evaluare: proiectul, portofoliul, autoevaluarea, observarea sistematică a 
activităţii şi a comportamentului celor care învaţă. 
 
Evaluarea de modul  
 
Evaluarea de modul presupune evaluarea competenţei generale a modulului prin evaluarea 
fiecărei competenţe specifice pe baza unor standarde de performanţă.  
Se recomandă ca fiecare competenţă specifică să fie evaluată pe baza a trei sau patru sarcini 
de lucru, cu grade de dificutate diferite, pornind de la sarcini de lucru simple. Se recomandă 
ca evaluarea finală a acestui modul să se realizeze prin probă orală (50% din ponderea totală 
a notei) şi prin probă scrisă (50%). 
 
 BIBLIOGRAFIE PENTRU SUSTINEREA DEMERSULUI DIDACTIC 
 
 Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de istorie pentru clasele a IV-a – a VIII-a, 

MEC, CNC, Editura Aramis, Bucureşti, 2001 
 Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare din aria curriculară Om şi 

societate – învăţământ liceal, MEC, CNC, Editura Aramis, Bucureşti, 2001 
 Călin Felezeu, Metodica predării istoriei, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj 

Napoca, 2004 
 Ovidiu Drîmba, Istoria culturii şi civilizaţiei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

Bucureşti, 1985 (vol 1), 1987 (vol 2) 
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STANDARDE   DE   
PERFORMANŢĂ 

 
 
 

• Utilizează reprezentările timpului şi spaţiului istoric în diverse 

contexte istorice; 

 

• Realizează investigaţii şi cercetări ale unor evenimente şi procese 

istorice, personalităţi, instituţii; 

 

• Exprimă opinii faţă de formele diverse de expresie artistică 

înregistrate de-a lungul istoriei. 
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 NOTA DE PREZENTARE A DISCIPLINEI 
 
Importanţa studiului matematicii pentru elevii din cadrul Programului „A doua şansă”- 
învăţământ secundar inferior 
 
Scopul educaţiei este de a pregăti individul pentru a face faţă provocărilor societăţii. Într-o 
societate a cunoaşterii, puternic impulsionată de progresul ştiinţei şi tehnicii, individul trebuie: 

• să aibă acces la informaţie şi să se orienteze în societate; 
• să dea glas ideilor şi opiniilor sale şi să se fie încrezător în faptul că ideile/ opiniile sale 

sunt luate în considerare; 
• să rezolve probleme şi să ia propriile decizii în cunoştinţă de cauză ca părinte, cetăţean şi 

angajat; 
• să fie capabil să înveţe permanent pentru a face faţă schimbărilor rapide din societate. 

Matematica sprijină elevul din cadrul programului „A doua şansă”- învăţământ secundar 
inferior în atingerea celor patru deziderate expuse mai sus prin: 

 formarea abilităţilor de a lucra cu concepte matematice (numere, forme şi corpuri 
geometrice,  alte concepte); 
 formarea capacităţilor de a comunica, utilizând limbajul matematic; 
 formarea capacităţilor de a rezolva probleme; 
 formarea abilităţilor de a „învăţa să înveţe”. 

 
Principii de elaborare a programei 
 
Programa de matematică pentru  programul „A doua şansă”- învăţământ secundar inferior este 
diferită de cea existentă la acest moment în sistem.  
În elaborarea ei s-a pornit de la obiectivele generale şi de referinţă ale programelor de 
matematică de la clasele V-VIII şi de la competenţele generale şi specifice ale curriculumului de 
matematică de la clasele a IX-a şi a X-a şcoala de arte şi meserii. 
Parcurgerea programei de matematică pentru programul „A doua şansă”- învăţământ secundar 
inferior trebuie să asigure  alfabetizarea operaţională şi funcţională a elevilor, conducând spre cel 
de-al treilea nivel, alfabetizarea conceptuală. Altfel spus, elevul trebuie să fie competent nu 
neapărat în matematică, ci prin matematică. 
Fără a diminua importanţa disciplinei, ea se va parcurge nu ca scop în sine, ci pentru a contribui 
în mod specific la formarea, exersarea şi manifestarea competenţelor de bază. 
Având în vedere aspectele menţionate, programa pentru disciplina Matematică este proiectată din 
perspectiva competenţelor pe care absolventul programului „A doua şansă”- învăţământ 
secundar inferior trebuie să le demonstreze.  
 
Noutatea adusă de programă 
 

• fiecare competenţă generală este dezvoltată, cu precădere, în cadrul unui modul; o 
competenţă generală odată dezvoltată va fi exersată şi demonstrată şi în cadrul celorlalte 
module;  

• competenţele de comunicare în limbaj matematic, de a lucra în echipă şi de a învăţa să 
înveţe vor fi formate şi dezvoltate pe parcursul celor patru module de matematică prin 
contextele create de profesor; elevii vor fi puşi în situaţia de a lucra în grupuri, de a 
interacţiona, de a se gândi la rezolvarea problemelor, de a împărtăşi celorlalţi soluţiile pe 
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care le-au identificat, de a asculta activ ceea ce ceilalţi au de împărtăşit referitor la 
strategiile de rezolvare şi soluţiile identificate. În acest fel ei vor colabora, vor comunica 
în limbaj matematic; 

• modulele de matematică permit exersarea competenţelor dobândite în cadrul altor 
discipline; 

• valorile şi atitudinile  menţionate în cadrul programei de matematică clasele a IX-a şi a 
X-a  şcoala de arte şi meserii sunt încorporate atât în cadrul competenţelor cât şi în întreg 
demersul didactic sugerat; 

• experienţa de viaţă acumulată de elevii participanţi în program constituie o resursă în 
procesul de învăţare; ei vor învăţa integrând noile achiziţii în experienţa proprie; 

• diversitatea individuală a elevilor, culturală sau de orice altă natură, sunt considerate 
resurse în învăţare şi programa oferă posibilitatea de a fi valorizate  ca atare; 

• deşi timpul alocat disciplinei matematică este redus - comparativ cu timpul alocat în 
învăţământul obligatoriu- finalitatea disciplinei va fi atinsă prin construcţia demersului 
didactic; utilizarea la maximum a timpului alocat parcurgerii modulelor, abordarea 
conţinuturilor propuse din perspectiva caracterului practic-aplicativ şi funcţional al 
acestora, învăţarea matematicii prin investigare şi rezolvări de probleme practice/ situaţii 
problemă  sunt elemente cheie în vederea atingerii finalităţii disciplinei; 

• curriculumul la decizia şcolii (CDŞ) pentru disciplina matematică permite  identificarea 
diferitelor stiluri de învăţare şi a nevoilor individuale în învăţare, abordarea diferenţiată a 
procesului de învăţare şi contribuie la creşterea încrederii în forţele proprii a elevilor; 
aceasta contribuie la dezvoltarea competenţelor iar dezvoltarea competenţelor 
construieşte încrederea în propriile posibilităţi; 

• criteriul de asigurare a calităţii actului de predare-învăţare este reprezentat de atingerea 
standardelor curriculare la încheierea studiului matematicii în programul „A doua şansă”- 
învăţământ secundar inferior; 

• propune o evaluare centrată pe competenţe, la finalul fiecărui modul realizându-se 
evaluarea competenţei generale a modulului.  

 
Structura programei 
 
Fiecare programă este construită pe aceeaşi structură, cuprinzând, pentru fiecare modul:  

• Argument  
• Competenţa generală, competenţe specifice, conţinuturi  
• Sugestii metodologice: 

 Sugestii privind  activităţile de învăţare 
• Evaluare: 

 Evaluarea curentă 
 Evaluarea de modul 

• Bibliografie pentru susţinerea demersului didactic 
 
Studiul disciplinei Matematică în cadrul programului „A doua şansă” – învăţământ secundar 
inferior se realizează în patru module, care vor fi parcurse în ordinea: Numere, Forme, Dincolo 
de aritmetică, Provocări matematice. Ordinea temelor, ritmul, gradul de aprofundare şi 
metodologia cu care vor fi abordate conţinuturile propuse vor fi stabilite în funcţie de 
caracteristicile grupului cu care se lucrează / situaţia concretă. 
 



 4

 
 
 
 
 

 
COMPETENŢELE  GENERALE 

 
 
MODUL 1:       Numere 
Competenţa generală:  Operarea cu numere 
 

 
MODUL 2:    Forme 
 
Competenţa generală:  Determinarea unor proprietăţi/ mărimi cu ajutorul 
măsurătorilor efectuate în situaţii concrete    
 
 
MODUL 3 :  Dincolo de aritmetică 
 
Competenţa generală:  Prelucrarea şi reprezentarea datelor 

 
 
MODUL 4 :  Provocări matematice 
 
Competenţa generală:  Utilizarea raţionamentelor logico-matematice în 
rezolvarea de probleme  
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MODULUL 1:  NUMERE 
 
ARGUMENT 
 
Capacitatea de a opera – în mod natural şi corect  -  cu numere este importantă pentru cetăţeanul 
secolului al XXI-lea. Această competenţă se bazează pe dezvoltarea „înţelegerii numerelor”.  Ea  
include „înţelegerea” conceptelor de număr şi de operaţie cu numere, dar şi deprinderi de calcul 
cu numere (mintal, scris şi cu calculatorul) în vederea rezolvării de probleme precum şi abilitatea 
de a utiliza estimări cât mai realiste. 
 
COMPETENŢA GENERALĂ:  Operarea cu numere     
COMPETENŢE SPECIFICE LISTĂ DE CONŢINUTURI 
1.1. Compararea, ordonarea şi 
poziţionarea numerelor raţionale  pe 
axa reală, utilizând forme variate de 
reprezentare a numerelor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Operarea  cu numere raţionale 
utilizând calculul scris, mintal sau 
calculatorul de buzunar   
 
 
 
 
1.3. Aplicarea regulilor de calcul cu 
numere raţionale în probleme practice 
şi situaţii problemă 
 

Numere naturale, întregi şi raţionale 
Scrierea, citirea, compararea, ordonarea şi reprezentarea pe 

axă a numerelor naturale.   
 Numere întregi negative: scrierea, citirea, compararea, 

ordonarea şi reprezentarea pe axă. 
 Numere raţionale: 

Fracţii, reprezentarea fracţiilor cu ajutorul unor desene, 
fracţii egale, reprezentări echivalente ale unor fracţii 
egale obţinute prin amplificare sau simplificare, 
scrierea, citirea, compararea, ordonarea şi 
reprezentarea pe axă a fracţiilor; 

Numere  zecimale: scrierea fracţiilor cu numitori puteri ai 
lui 10 sub formă zecimală, compararea, ordonarea, 
reprezentarea pe axă a numerelor raţionale scrise sub 
formă zecimală şi sub formă de fracţii, rotunjiri; 

Transformarea numerelor raţionale în forme echivalente 
de scriere, comparare, ordonare şi reprezentare pe axă. 

• Operaţii cu numere naturale: adunare, scădere, înmulţire, 
împărţire, ridicare la putere. Pătratul şi cubul unui număr 
natural. 

• Operaţii cu numere întregi: adunare, scădere, înmulţire, 
împărţire. 

• Operaţii cu fracţii1, numere zecimale: adunare, scădere, 
înmulţire, împărţire. 

• Aproximări, estimări. 
• Scrierea numerelor fracţionare sau zecimale sub formă de 

fracţii cu numitor 100, raport procentual, procente. 
• Rezolvarea de probleme practice simple care presupun 

operarea cu numere raţionale. 

                                                 
1 Exerciţiile de adunare şi scădere vor conţine fracţii al căror cel mai mic numitor comun se poate calcula 
prin observare directă sau prin încercări 
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SUGESTII METODOLOGICE 
 
Programa oferă posibilitatea organizării flexibile a învăţării. Se recomandă ca instruirea să se 
realizeze în câte 3 ore consecutive de matematică, în funcţie de posibilităţile şcolii.  
 
Lista de conţinuturi este asociată competenţei generale ce urmează a fi dezvoltată în cadrul 
acestui modul şi nu fiecărei competenţe specifice. Această abordare permite utilizatorului de 
programă să aibă o vedere de ansamblu asupra conţinuturilor întregului modul precum şi 
libertatea deciziei în alegerea succesiunii conţinuturilor. Cu alte cuvinte, ordinea temelor propuse 
de profesor poate fi:  

• cea din lista de conţinuturi; 
• orice altă ordine pe care profesorul o consideră convenabilă pentru caracteristicile 

grupului cu care lucrează / situaţia concretă. 
 

Activităţile de învăţare sugerate sunt asociate fiecărei competenţe specifice. Forma în care aceste 
activităţi de învăţare vor fi propuse elevilor va fi stabilită de profesor, care va trebui să ţină cont 
de sugestiile de mai jos. 
 
 
SUGESTII PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE 
 
Ideea de bază a acestui curriculum este ca elevii din cadrul programului „A doua şansă”- 
învăţământ secundar inferior să-şi dezvolte propria înţelegere prin:  

• parcurgerea unor experienţe matematice proprii; 
• valorificarea în contexte de învăţare a experienţei personale; 
• promovarea de activităţi de învăţare participative; 
• formarea unei culturi organizaţionale (la nivelul clasei) care să încurajeze discuţiile şi 

interacţiunea (elev – elev, elev - profesor). 
De aceea, activităţile de învăţare sugerate mai jos pun elevii în situaţia de a rezolva în mod 
continuu sarcini de lucru practice ce solicită utilizarea de concepte şi deprinderi matematice 
importante.  
 
O astfel de abordare pune în evidenţă faptul că selectarea sarcinilor de lucru este foarte 
importantă. Problemele trebuie să: 

 fie practice şi relevante; 
 poată fi rezolvate prin mai multe metode; 
 îi implice pe elevi; 
 ofere posibilitatea ca elevii să-şi formeze deprinderi; 
 ofere profesorului posibilitatea de a evalua ceea ce au învăţat elevii; 
 ofere profesorului posibilitatea de a identifica dificultăţile pe care le-au întâmpinat elevii 

în rezolvarea problemelor. 
Pentru că, în cadrul orelor de matematică, tinerii vor lucra în marea majoritate a timpului la 
rezolvarea unor sarcini de învăţare, ei trebuie să-şi comunice ideile. Se va pune accent pe 
discutarea modului în care se poate rezolva sarcina dată; elevii, organizaţi în grupe, vor discuta 
metode de rezolvare a exerciţiilor/ problemelor, vor căuta să identifice căi/ strategii de rezolvare 
a exerciţiilor/ problemelor şi vor fi încurajaţi să-şi prezinte ideile în faţa colegilor. 
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Se sugerează organizarea de activităţi de învăţare prin cooperare care să contribuie, pe lângă 
exersarea competenţelor specifice, la dezvoltarea gândirii critice şi la formarea deprinderilor de 
lucru în echipă. Activităţi de tipul: „găseşte perechea”, „poziţionează-te” (descrise de Kagan) - în 
care elevii interacţionează pentru a învăţa matematică împreună - pot fi utilizate cu succes. 
Utilizarea modelului Kagan de învăţare prin cooperare se bazează pe patru principii:  

• interdependenţă pozitivă;  
• performanţă individuală;  
• participare egală;  
• interacţiune simultană.  

Principiile enumerate contribuie la formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice, la 
dezvoltarea gândirii şi la formarea competenţelor interpersonale. 
 
În dobândirea competenţelor vizate sunt recomandate ca exemple de activităţi de învăţare: 
Competenţa 1.1: Compararea, ordonarea şi poziţionarea numerelor raţionale  pe axa reală, 

utilizând forme variate de reprezentare a numerelor 
 utilizarea desenelor, colorare/ haşurare, decupare pentru înţelegerea noţiunii de fracţie; 
 compararea şi ordonarea numerelor utilizând modele semnificative; 
 exerciţii practice de observare şi înţelegere a legăturii între diferitele forme de scriere a 

unui număr; 
 explorarea sistematică a posibilităţilor de descompunere  a numerelor pentru a uşura 

compararea şi ordonarea numerelor; 
 identificarea şi aplicarea unor reguli sau scheme pentru scrierea numerelor în forme 

echivalente; 
 exerciţii practice de recunoaştere a situaţiilor care necesită utilizarea diferitelor tipuri de 

numere (naturale, întregi, fracţionale, zecimale); 
 exerciţii de transpunere a unor enunţuri simple din limbaj matematic în limbaj cotidian şi 

invers. 
Competenţa 1.2: Operarea  cu numere raţionale utilizând calculul scris, mintal sau calculatorul 

de buzunar   
 utilizarea unor modele pentru efectuarea anumitor calcule; 
 utilizarea  unor reprezentări variate ale numerelor pentru efectuarea de calcule cu numere 

raţionale; 
 folosirea unor reprezentări variate ca punct de plecare pentru intuirea, ilustrarea, 

clarificarea sau justificarea unor reguli de calcul cu numere raţionale; 
 folosirea regulilor de calcul aritmetic; 
 aplicarea unor proprietăţi ale operaţiilor cu numere raţionale pentru efectuarea de calcule; 
 exerciţii de calcul în care sunt utilizate repere pentru estimarea rezultatului; 
 exerciţii de aproximare a numerelor raţionale pozitive la numere naturale sau zecimale; 
 exerciţii de calcul (scris, mintal şi cu calculatorul de buzunar) cu numere raţionale;  
 activitate de proiect: „Divizia punctajelor”, „Numere în meserie” 

Competenţa 1.3: Aplicarea regulilor de calcul cu numere raţionale în probleme practice şi 
situaţii problemă 

analiza secvenţelor logice în etapele de rezolvare a unei probleme; 
recunoaşterea şi identificarea datelor unei probleme;  
utilizarea algoritmilor/ schemelor logice de lucru în rezolvarea de probleme; 
folosirea unor reprezentări variate pentru anticiparea unor rezultate; 
exprimarea rezultatelor rezolvării unei probleme în limbaj matematic; 
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redactarea rezolvării unei probleme utilizând limbajul matematic; 
folosirea unor idei, reguli sau metode matematice în abordarea unor probleme practice sau 

pentru structurarea unor situaţii diverse, rezolvarea de probleme şi situaţii-problemă; 
rezolvare de probleme practice de calcul a distanţei, timpului, costurilor, diferenţei de 

temperatură etc. ; 
rezolvarea de exerciţii/ probleme practice simple cu procente (exerciţii de calcul a 

reducerilor/ creşterilor de preţuri, a creşterilor salariale, a dobânzilor); 
activitate de proiect: „Să plănuim o excursie (un turneu)”, „Reţete de Crăciun”. 
 

Se sugerează ca activităţile de învăţare să fie structurate pe următoarele patru nivele/ etape: 
• familiarizarea cu sarcina de lucru; 
• structurarea sarcinii de lucru; 
• reflecţia asupra modalităţilor de abordare şi rezolvare a sarcinii de lucru / exersarea; 
• aprofundarea. 

 
În prima etapă profesorul propune sarcina de lucru în faţa întregii clase. Acest lucru presupune 
asigurarea unei etape de familiarizare a elevilor cu contextul de prezentare, cu  datele şi cerinţele 
problemei. 
Pe parcursul acestei etape, profesorul va introduce noţiunile noi, clarifică definiţii/ noţiuni, repetă 
noţiunile deja învăţate şi leagă problema de experienţele anterioare ale elevilor. Este esenţial ca, 
în timp ce elevii se lămuresc cu privire la ceea ce au de făcut, profesorul să fie atent la ceea ce 
spune pentru a nu spune prea mult – ceea ce ar reduce sarcina elevilor la o simplă rutină. 
 
În cadrul etapei a doua, structurarea sarcinii de lucru, elevii vor lucra individual, în perechi, în 
grupuri mici sau, câteodată toţi împreună, pentru a rezolva problema. Important este ca 
activitatea de învăţare să permită rezolvarea sarcinilor de lucru în ritmuri diferite. În timp ce 
lucrează, ei adună date, împărtăşesc idei, fac presupuneri şi dezvoltă strategii de rezolvare a 
problemei. Rolul profesorului în această etapă este de a observa performanţa fiecăruia şi de a 
încuraja concentrarea pe rezolvarea sarcinii. Profesorul ajută elevii să persevereze în activitatea 
pe care o desfăşoară, oferă sprijin elevilor să-şi clarifice şi să rezolve problema.  
 
Etapa de reflecţie începe atunci când majoritatea elevilor (de dorit este ca toţi elevii) au adunat 
destule date sau au progresat suficient de mult în rezolvarea problemei. În această etapă, elevii 
discută despre soluţia problemei şi despre strategiile de colectare a datelor, organizare a datelor 
şi de identificare a soluţiei. Pe parcursul discuţiei, profesorul ajută elevii să înţeleagă „partea 
matematică” a problemei. Deşi discuţiile din această etapă a lecţiei sunt conduse de profesor, 
elevii joacă un rol foarte important. Ideal este ca ei să-şi expună opiniile, să îşi adreseze unii 
altora întrebări, să ofere alternative şi/ sau argumente, să rafineze strategiile, să facă legături între 
strategia abordată şi modalităţile de rezolvare a unor probleme deja soluţionate. Ca rezultat al 
discuţiei, elevii vor dobândi deprinderi de a utiliza ideile şi tehnicile care au rezultat prin 
rezolvarea problemei. Elevii vor exersa deprinderile dobândite şi vor utiliza ideile şi tehnicile 
însuşite în rezolvarea unor noi sarcini de lucru oferite de către profesor. 
 
În cadrul etapei de aprofundare elevii vor aplica achiziţiile noi în alte contexte (contexte 
simulate sau autentice).  
 
Se recomandă utilizarea unor metode diverse pentru o mai bună înţelegere a conceptelor 
matematice abstracte (ex.: număr) şi pentru modelarea regulilor de calcul.  
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Se sugerează ca în cadrul modulului să fie propusă şi realizată cel puţin o activitate- proiect. În 
cele ce urmează sunt prezentate câteva propuneri de teme de proiect: 
Proiectul: ”Să plănuim o excursie (un turneu)” 
Elevii vor realiza planul/ proiectul unei excursii (unui turneu) în 3 ţări din Europa. Vor face 
calcule referitor la distanţa parcursă, costul total al excursiei/ turneului, vor prezenta informaţii 
despre moneda ţării respective, rata de schimb şi vor calcula costurile excursiei/ turneului pe 
teritoriul fiecărei ţări în moneda ţării. 
Proiectul: „Divizia punctajelor” 
Elevii îşi vor forma o echipă de fotbal alegând 11 jucători din Campionatul Naţional de Fotbal. 
Ei vor calcula punctajul fiecărui jucător din echipă informându-se despre activitatea jucătorilor 
aleşi în cadrul Campionatului Naţional. Punctajul echipei va fi suma punctajelor jucătorilor. 
Calculul punctajelor va fi o foarte bună ocazie de a exersa operaţiile de adunare şi scădere cu 
numere întregi. 
Proiectul: „Numere în meserie” 
Elevii vor realiza o descriere a utilizării numerelor şi a operaţiilor cu numere în meseria pe care o 
practică sau în meseria pe care şi-au ales-o.  
Proiectul: „Reţete de Crăciun” 
Elevii vor prezenta reţete de mâncăruri tradiţionale de Crăciun ce se servesc în diferite ţări ale 
lumii şi vor calcula cantităţile de ingrediente necesare pentru un număr de invitaţi specificat.  
Proiectele oferă elevilor posibilitatea de a se angaja în muncă independentă şi de a demonstra 
achiziţiile realizate şi competenţele dobândite în cadrul modulului. 
Este posibil ca temele sugerate să nu fie sugestive/ de interes pentru grupul de elevi. În aceste 
condiţii, se recomandă identificarea unei/unor alte teme pentru proiect. 
 
EVALUAREA 
Evaluarea curentă 
 
Evaluarea performanţelor elevilor trebuie să aibă în vedere atât dezvoltarea competenţelor 
specifice, cât şi atitudinea acestora faţă de învăţare şi progresul personal al fiecăruia. 
Se sugerează utilizarea unor modalităţi de evaluare diverse, motivante, continue, relevante, de 
tipul: portofoliu individual, proiecte, autoevaluare, evaluare orală, observarea elevilor, reflecţia 
elevilor asupra a ceea ce au învăţat şi asupra problemelor pe care le au în învăţare, observarea/ 
monitorizarea discuţiilor la nivelul clasei sau grupei de lucru etc. Evaluarea are ca scop 
identificarea corectă a performanţelor elevului, înregistrarea progresului precum şi identificarea 
problemelor pe care acesta le are în a face faţă cerinţelor formale ale curriculum-ului.  
 
Evaluarea de modul 
 
Evaluarea de modul presupune evaluarea competenţei generale a modulului. Ea se va realiza prin 
evaluarea fiecărei competenţe specifice pe baza  standardelor de performanţă prestabilite, care se 
regăsesc în programă. Se sugerează ca fiecare competenţă specifică să fie evaluată pe baza a 3-4 
sarcini de lucru, cu grade de dificultate diferite, pornind de la sarcini de lucru simple. Se 
recomandă ca evaluarea  acestui modul să se realizeze prin probă orală sau practică (75%) şi prin 
probă scrisă (25%). 
Pentru ca stress-ul pe care orice evaluare îl induce elevului să fie diminuat, se recomandă 
organizarea unei simulări a evaluării finale de modul. 
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MODULUL  2:  FORME 
ARGUMENT 

Competenţa de a măsura este una din competenţele esenţiale în viaţa de zi cu zi. Oamenii 
măsoară şi estimează mărimi fizice, perimetre, arii etc. la locul de muncă, în amenajarea camerei/ 
apartamentului, la prepararea hranei etc. 
Această competenţă înseamnă nu numai efectuarea de măsurători ci şi estimări şi determinări cu 
precizie a unor perimetre, distanţe, arii, volume, a măsurii unui unghi etc.  
Utilizarea efectivă a unor instrumente de măsură contribuie la formarea „vederii în spaţiu”, la 
„înţelegerea” conceptelor din geometrie.  
 
 
COMPETENŢA GENERALĂ: Determinarea unor proprietăţi/ mărimi cu 
ajutorul măsurătorilor efectuate în situaţii concrete    
 
COMPETENŢE 

SPECIFICE 
 

LISTĂ DE CONŢINUTURI 

 
2.1. Recunoaşterea  şi 
reprezentarea  figurilor 
şi corpurilor geometrice 
 
2.2. Descrierea 
proprietăţilor  simple ale 
unor figuri şi corpuri 
geometrice 
 
2.3.  Rezolvarea unor 
probleme practice 
utilizând   proprietăţi  
calitative sau metrice  ale 
unor figuri şi corpuri 
geometrice   

Dreapta, poziţii relative ale unei drepte în plan, segment, unghi, triunghi, 
patrulatere particulare (pătrat, dreptunghi, paralelogram), cerc, corpuri 
geometrice (paralelipiped dreptunghic, cub, prismă dreaptă, con, cilindru): 
recunoaştere, reprezentare prin desen, identificare de elemente ale figurilor 
şi corpurilor. 

Proprietăţi  simple ale figurilor geometrice deduse prin măsurare (proprietăţi 
legate de măsura laturilor, a unghiurilor, diagonalelor), identificarea 
figurilor plane pe corpuri geometrice, deducerea unor proprietăţi simple ale 
corpurilor legate de muchii şi feţe  prin relaţionarea cu proprietăţile figurilor 
geometrice care sunt feţe ale corpurilor. 

Determinarea distanţei dintre două puncte, lungimii unui segment (cu ajutorul 
măsurătorilor). 

Determinare de arii şi perimetre sau volume pentru figuri plane (triunghi, 
paralelogram, dreptunghi, pătrat)  sau corpuri, aria şi lungimea cercului, aria 
totală şi volumul paralelipipedului dreptunghic, cubului, cilindrului. 

Congruenţe: segmente congruente, figuri plane congruente: recunoaştere, 
descriere şi verificare prin metode intuitive (măsurare, decupare, 
suprapunere). 

Linii importante: mediatoarea unui segment, mediana unei laturi a unui 
triunghi, înălţimea  unui triunghi, bisectoarea unui unghi: recunoaştere, 
descriere  şi verificare prin metode intuitive (măsurare, decupare, 
suprapunere, pliere). 

Probleme practice simple de determinare a diferite mărimi, arii, perimetre, 
volume. 
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SUGESTII METODOLOGICE 
 
Programa oferă posibilitatea organizării flexibile a învăţării. Se recomandă ca instruirea să se 
realizeze în câte  2 ore sau 2½ ore consecutive de matematică, în funcţie de posibilităţile şcolii.  
Lista de conţinuturi este asociată competenţei generale ce urmează a fi dezvoltată în cadrul 
acestui modul şi nu fiecărei competenţe specifice. Această abordare permite utilizatorului de 
programă să aibă o vedere de ansamblu asupra conţinuturilor întregului modul precum şi 
libertatea deciziei în alegerea succesiunii conţinuturilor. Cu alte cuvinte, ordinea temelor propuse 
de profesor poate fi:  

• cea din lista de conţinuturi; 
• cea rezultată din asocierea de conţinuturi fiecărei competenţe specifice;  
• orice altă ordine pe care profesorul o consideră convenabilă pentru caracteristicile 

grupului cu care lucrează / situaţia concretă. 
Se recomandă ca întregul demers didactic să se bazeze pe experiment, pe activităţi practice 
concrete în care elevii să fie puşi în situaţia de a determina proprietăţi sau mărimi cu ajutorul 
măsurătorilor efectuate. 
 
Pentru parcurgerea acestui modul elevii trebuie să aibă deprinderea de a măsura (lungimi, 
suprafeţe, volume, masă şi timp) şi să aibă capacitatea de a alege unităţile de măsură 
convenabile în contextul unei situaţii problemă2. De aceea, se recomandă realizarea unei 
evaluări iniţiale a cunoştinţelor, abilităţilor şi deprinderilor elevilor referitoare la cele menţionate 
anterior. În condiţiile în care în urma evaluării iniţiale apare evidenţa necesităţii formării 
competenţei de a măsura (lungimi, suprafeţe, volume, masă şi timp) se sugerează  demararea 
parcurgerii acestui modul printr-un palier de recuperare şi organizarea de activităţi de învăţare 
diferenţiată astfel încât să se asigure parcurgerea modulului în condiţii optime de către toţi elevii. 
 
 
 

SUGESTII PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE  

Ideea de bază a acestui curriculum este ca elevii din cadrul programului „A doua şansă”- 
învăţământ secundar inferior să-şi dezvolte propria înţelegere prin:  

• parcurgerea/ organizarea unor experienţe matematice proprii; 
• valorificarea experienţei personale; 
• promovarea de practici participative; 
• formarea unei culturi organizaţionale (la nivelul clasei) care să încurajeze discuţiile şi 

interacţiunea (elev – elev, elev - profesor). 
De aceea, activităţile de învăţare sugerate pun elevii în situaţia de a rezolva în mod continuu 
exerciţii/ probleme practice ce apelează la concepte şi deprinderi matematice importante.  
 
 
 
 
                                                 
2 Aceste deprinderi/ capacităţi se formează în cadrul învăţământului primar. 
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În dobândirea competenţelor vizate sunt recomandate ca exemple de activităţi de învăţare: 
Competenţa 2.1.  Recunoaşterea  şi reprezentarea  figurilor şi corpurilor geometrice 
 
Sugestii pentru activităţi de învăţare: 

 exerciţii de identificare, denumire şi reprezentare a figurilor geometrice în desene 
sugestive şi în mediul lor;  
 exerciţii de desenare a unor figuri geometrice prezentate prin descriere, notaţii sau 

imagine; 
 exerciţii de identificare a figurilor plane pe corpuri geometrice (vârfuri, muchii, feţe etc.) 

sau pe desfăşurări ale acestora prin măsurări; 
 desenarea şi decuparea unor figuri geometrice; 
 exerciţii de identificare, diferenţiere şi denumire a corpurilor geometrice;  
 exerciţii de desfăşurare şi reconstrucţie  a unor corpuri geometrice din diferite materiale 

(carton/ lemn/ metal); 
 activitate de proiect: „Geometria în viaţa noastră”. 

 
Competenţa 2.2.  Descrierea proprietăţilor  simple ale unor figuri şi corpuri geometrice 
 
Sugestii pentru activităţi de învăţare: 

 exerciţii de reprezentare prin desen a unor elemente ale figurilor geometrice (mijlocul 
unui segment, bisectoarea unui unghi, bisectoarea, mediana, mediatoarea şi înălţimea în 
triunghi);  
 identificarea şi numirea elementelor constitutive ale figurilor geometrice; 
 identificarea dreptelor perpendiculare/ paralele, trasarea acestora (cu mâna liberă şi/sau 

utilizând instrumente geometrice); 
 identificarea în mediul înconjurător a unor drepte paralele/  perpendiculare; 
 exerciţii de stabilire a naturii unor figuri geometrice dintr-o configuraţie plană sau 

spaţială, pe baza unor proprietăţi precizate sau prin măsurare; 
 verificarea intuitivă a congruenţei unor figuri prin suprapuneri sau prin măsurare; 
 activitate de proiect: „Ce ştiu despre forme şi corpuri geometrice”. 

 
Competenţa 2.3.  Rezolvarea unor probleme practice utilizând   proprietăţi  calitative sau 

metrice  ale unor figuri şi corpuri geometrice 
 
Sugestii pentru activităţi de învăţare: 

 rezolvare de probleme care să contribuie la determinarea formulei sau procedurii de 
calcul a ariei sau perimetrului unui triunghi, paralelogram, dreptunghi, cerc;  
 rezolvare de probleme care să pună în evidenţă legătura dintre aria unui dreptunghi, a 

unui triunghi sau a unui paralelogram; 
 exerciţii de folosire a instrumentelor de măsură (riglă gradată, raportor, metru); 
 exerciţii de estimare: a unor distanţe şi lungimi de segmente (folosind instrumente de 

măsură/ unităţi de măsură nestandard), a măsurii unor unghiuri, a ariei unor suprafeţe 
folosind reţele de pătrate; 
 activităţi de „tăiere” şi rearanjare a unor figuri geometrice (paralelograme, dreptunghiuri, 

triunghiuri) astfel încât să poată fi determinate relaţiile dintre ele; 
 rezolvare de probleme practice simple care solicită calcul de arii sau volume (folosind 

decupări, descompuneri, reţele de pătrate/ cuburi, formule); 
 Activitate de proiect: „Să facem planul unui parc”/ „Îmi decorez apartamentul/ camera”. 
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Se sugerează ca activităţile de învăţare să fie structurate pe următoarele patru nivele/ etape: 

• familiarizarea cu sarcina de lucru; 
• structurarea sarcinii de lucru; 
• reflecţia asupra modalităţilor de abordare şi rezolvare a sarcinii de lucru / exersarea; 
• aprofundarea. 

 
În prima etapă, profesorul propune sarcina de lucru în faţa întregii clase. Acest lucru presupune 
asigurarea unei etape de familiarizare a elevilor cu contextul de prezentare, cu  datele şi cerinţele 
problemei. 
Pe parcursul acestei etape, profesorul va introduce noţiunile noi, clarifică definiţii/ noţiuni, repetă 
noţiunile deja învăţate şi leagă problema de experienţele anterioare ale elevilor. Este esenţial ca, 
în timp ce elevii se lămuresc cu privire la ceea ce au de făcut, profesorul să fie atent la ceea ce 
spune pentru a nu spune prea mult – ceea ce ar reduce sarcina elevilor la o simplă rutină. 
 
În cadrul etapei a doua, structurarea sarcinii de lucru, elevii vor lucra individual, în perechi, în 
grupuri mici sau, câteodată toţi împreună, pentru a rezolva problema. Important este ca 
activitatea de învăţare să permită rezolvarea sarcinilor de lucru în ritmuri diferite. În timp ce 
lucrează, ei adună date, împărtăşesc idei, fac presupuneri şi dezvoltă strategii de rezolvare a 
problemei. Rolul profesorului în această etapă este de a observa performanţa fiecăruia şi de a 
încuraja concentrarea pe rezolvarea sarcinii. Profesorul ajută elevii să persevereze în activitatea 
pe care o desfăşoară, oferă sprijin elevilor să-şi clarifice şi să rezolve problema. 
 
Etapa de reflecţie începe atunci când majoritatea elevilor (de dorit este ca toţi elevii) au adunat 
destule date sau au progresat suficient de mult în rezolvarea problemei. În această etapă, elevii 
discută despre soluţia problemei şi despre strategiile de colectare a datelor, organizare a datelor 
şi de identificare a soluţiei. Pe parcursul discuţiei, profesorul ajută elevii să înţeleagă „partea 
matematică” a problemei. Deşi discuţiile din această etapă a lecţiei sunt conduse de profesor, 
elevii joacă un rol foarte important. Ideal este ca ei să-şi expună opiniile, să îşi adreseze unii 
altora întrebări, să ofere alternative şi/ sau argumente, să rafineze strategiile, să facă legături între 
strategia abordată şi modalităţile de rezolvare a unor probleme deja soluţionate. Ca rezultat al 
discuţiei, elevii vor dobândi deprinderi de a utiliza ideile şi tehnicile care au rezultat prin 
rezolvarea problemei. Elevii vor exersa deprinderile dobândite şi vor utiliza ideile şi tehnicile 
însuşite în rezolvarea unor noi sarcini de lucru oferite de către profesor. 
 
În cadrul etapei de aprofundare elevii vor aplica achiziţiile noi în alte contexte (contexte 
simulate sau autentice).  
 
Se sugerează ca în cadrul modulului să fie propusă şi realizată cel puţin o activitate- proiect. În 
cele ce urmează sunt prezentate câteva propuneri de teme de proiect: 
 
Proiectul: ”Ce ştiu despre forme şi corpuri geometrice” 
Elevii creează reprezentări a ceea ce au învăţat despre diferite poligoane, relaţii între laturi, 
unghiuri şi unde se regăsesc acest forme în „lumea lor”. 
Proiectul: „Să facem planul unui parc” 
Elevii vor realiza schiţa uni parc care trebuie să respecte anumite cerinţe date. 
Ei vor realiza o propunere scrisă referitor la planul parcului, punând în evidenţă caracteristicile 
parcului. 
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Proiectul: „Îmi decorez apartamentul/ camera” 
Elevii vor planifica decorarea apartamentului/ camerei. Ei vor lua în considerare diferite 
elemente ca: zugrăvirea camerei/ apartamentului, acoperirea podelei cu mochetă, schimbarea 
mobilei etc. Elevii vor determina cantităţile de vopsea necesară, dimensiunile pentru mobilă şi 
mochetă, vor determina costurile şi vor alege varianta cea mai ieftină. Ei vor determina spaţiul 
„liber” din cameră/ apartament şi timpul necesar decorării apartamentului/ camerei. 
Proiectul „Geometria în viaţa noastră” 
Elevii vor realiza un colaj de 7 – 10 fotografii ale unor obiecte din viaţa reală care au la bază un 
corp geometric/ figură geometrică. Elevii vor denumi corect corpurile geometrice/ figurile 
geometrice şi vor realiza o reprezentare (plană) a acestora. Toate fotografiile trebuie să se 
încadreze în aceeaşi temă (tema este aleasă de elev). 
Este posibil ca temele sugerate să nu fie sugestive/ de interes pentru grupul de elevi. În aceste 
condiţii, se recomandă identificarea unei/unor alte teme pentru proiect. 
 
Se recomandă utilizarea de instrumente de măsură (metru de croitorie, de tâmplar, raportor etc.) 
în vederea formării competenţei generale a modulului.  
 
EVALUAREA 
 
Evaluarea curentă 
 
Evaluarea performanţelor elevilor trebuie să aibă în vedere atât dezvoltarea competenţelor 
specifice corespunzătoare acestui modul cât şi atitudinea acestora faţă de învăţare şi progresul 
personal al fiecăruia.  
Competenţa de operare cu numere a fost dezvoltată în cadrul modulului I (Numere), este exersată 
şi demonstrată în cadrul acestui modul, dar nu constituie scopul evaluării în cadrul acestui 
modul.  
 
Se sugerează utilizarea unor modalităţi de evaluare diverse, motivante, continue, relevante, de 
tipul: portofoliu individual, proiecte, autoevaluare, evaluare orală, observarea elevilor, reflecţia 
elevilor asupra a ceea ce au învăţat şi asupra problemelor pe care le au în învăţare, observarea/ 
monitorizarea discuţiilor la nivelul clasei sau grupei de lucru etc. Observarea elevilor pe 
parcursul activităţilor practice (de măsurare) va da posibilitatea evaluării  capacităţii acestora de 
a alege instrumentele şi unităţile de măsură adecvate.  
 
Evaluarea are ca scop identificarea corectă a performanţelor elevului, înregistrarea progresului 
precum şi identificarea problemelor pe care acesta le are în a face faţă cerinţelor formale ale 
curriculum-ului. Profesorii vor comunica criteriile şi procedurile de evaluare elevilor încă de la 
debutul modulului, ceea ce va asigura transparenţa evaluării. 
 
Evaluarea de modul 
 
Evaluarea de modul presupune evaluarea competenţei generale a modului. Ea se va realiza prin 
evaluarea fiecărei competenţe specifice pe baza unor standarde de performanţă prestabilite care 
se regăsesc în programă. Se recomandă ca evaluarea acestui modul să se realizeze prin probă 
practică (50%) şi proiect (50%). 
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MODULUL 3: DINCOLO DE ARITMETICĂ 
 

ARGUMENT 

Modulul intitulat Dincolo de aritmetică dezvoltă în special competenţele grupate în jurul 
reprezentării şi prelucrării datelor şi a informaţiei. Reprezentarea şi prelucrarea datelor continuă 
în mod firesc studiul numerelor, punând calculul şi materia primă a acestuia, adică numerele,  
sub altă lumină şi oferind elevilor o perspectivă globală şi posibilităţi multiple de  aplicare.  
 
 
COMPETENŢA GENERALĂ:  Prelucrarea  şi reprezentarea datelor   
 
 
COMPETENŢĂ SPECIFICĂ 
 

 
LISTĂ DE   CONŢINUTURI 

 
3.1. Identificarea datelor şi a informaţiei 
în contexte diferite 
 
 
 
3.2.  Clasificarea datelor  după diferite 
criterii 
 
 
3.3.  Reprezentarea datelor statistice în 
diferite moduri  
 
 
 
 
3.4. Caracterizarea unor situaţii reale 
prin interpretarea statistică a datelor 

 
Date din viaţa cotidiană: meteorologie, bursă, 
schimb valutar, economie, geografie, istorie, etc. 
Datele personale. 
Tipuri de date, gruparea datelor, date relevante şi 
irelevante, date numerice, date calitative. 
 
Reprezentarea datelor, organizatori grafici. 
Reprezentarea datelor statistice: reprezentări 
tabelare, diagrame statistice (diagrame prin benzi, 
circulare). 
Baze de date simple. 
 
Prelucrarea datelor statistice prin corelarea 
informaţiilor, utilizarea reprezentărilor grafice, a 
mediei aritmetice sau ponderate sau a procentelor 
pentru caracterizarea unor situaţii reale. 
Estimări ale rezultatelor statistice. 
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SUGESTII METODOLOGICE 
 
Modulul este destinat  dezvoltării competenţei generale  prelucrarea şi reprezentarea datelor 
statistice şi, astfel, este structurat în jurul  conceptelor de dată, respectiv  informaţie.  
Contextele din care se extrag aceste date şi informaţii sunt însă,  „nematematice”, cotidiene, cât 
mai apropiate de viaţa reală. Astfel, „gestiunea” datelor şi a informaţiei, exersate aici prin 
matematică, se vor apropia destul de bine de unele competenţe specifice exersate în alte module 
şi alte discipline. Se recomandă parcurgerea modulului în activităţi  de câte 2 ore consecutive.  
 
Competenţele specifice subordonate competenţei generale vizează procesul reprezentat de 
identificarea, selectarea, clasificarea, compararea,  reprezentarea şi analiza datelor  statistice – în 
primul rând matematice,  – aşa cum se petrece în practică. Se recomandă exersarea  acestui 
proces  care ancorează elevul în viaţa socială şi îl ajută să înţeleagă  realitatea, ca elementul de 
cea mai mare importanţă din cadrul programei. Acest exerciţiu permite inclusiv abordarea laturii 
etice a procesului amintit şi a aplicaţiilor sale în viaţa civică. 
 
Dobândirea competenţelor specifice presupune rezolvarea unor sarcini de lucru  în cadrul unor  
activităţi de învăţare care solicită prelucrarea şi analiza unor informaţii statistice relevante date 
de către profesor. Nu trebuie neglijat însă faptul că realitatea socială îl pune pe elev în contact cu 
foarte multe informaţii cu caracter statistic şi  este de dorit ca acesta să dobândească deprinderea 
de a recunoaşte şi prelucra aceste informaţii şi de a formula propriile opinii. Este de preferat să 
existe un echilibru între „informaţia primită” şi datele statistice pe care le poate obţine singur, în 
contexte uzuale şi asupra cărora să acţioneze, prelucrându-le statistic şi formulând concluzii.   

Se poate insista pe caracterul subiectiv al informaţiei şi al relevanţei deja amintite, prin teme şi 
activităţi din sfera politicii, a economiei, mass-mediei, etc. 
 
Se consideră  utilă discutarea „valorii” ataşate unei date, sau unei informaţii, valoare care este 
dată de utilitatea acestora. Aceasta din urmă este, evident, o trăsătură  subiectivă, individuală în 
prelucrarea informaţiei, parte a reflecţiei personale. 
 
Se recomandă folosirea datelor statistice cotidiene, promovate de mass-media, a căror înţelegere 
şi experimentare poate fi de folos elevilor. 
 
De mare importanţă este şi problema clasificării şi, legat de aceasta, a organizării datelor şi a 
informaţiei. Exersarea şi folosirea organizatorilor duce imediat la transfer spre alte domenii de 
studiu. La fel de importante sunt vizualizarea şi reproducerea datelor, conţinut cu multiple 
valenţe educative, inclusiv estetice. 
 
Ordinea temelor va fi aleasă de către profesor, precum şi gruparea temelor în unităţi de învăţare 
distincte.   
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SUGESTII PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE  
 
Activităţile de învăţare recomandate sunt, în primul rând, exerciţiile şi rezolvarea de probleme. 
În dobândirea competenţelor vizate se recomandă activităţi de învăţare, astfel: 
 
Competenţa specifică 3.1:  Identificarea datelor şi a informaţiei în contexte diferite 

 lectura şi studiul unor materiale scrise (ziare, publicaţii, texte alese de profesor, etc.); 
 analiza datelor unei probleme; 
 recunoaşterea şi selectarea datelor din diferite materiale; 
 exerciţii de citirea şi reformularea datelor şi a informaţiei; 
 exprimarea prin simboluri a relaţiilor din problemă; 
 compararea datelor extrase din diferite surse şi materiale; 
 activitate de proiect: „Arborele genealogic”. 

 
Competenţa specifică 3.2 : Clasificarea datelor  după diferite criterii 

 exerciţii de recunoaştere a diferitelor tipuri de date; 
 redarea şi transpunerea datelor în formă scrisă; 
 exerciţii de selectare şi grupare a datelor după diferite clasificări; 
 rezolvări de probleme legate de clasificarea datelor după diferite criterii. 

 
Competenţa specifică 3.3 : Reprezentarea datelor statistice în diferite moduri 

 folosirea diferitelor organizatori grafici; 
 exerciţii de reprezentare a datelor; 
 exerciţii de folosire a tabelelor, citirea şi întocmirea acestora; 
 exerciţii  pentru familiarizarea cu diagrame; 
 rezolvări de probleme legate de reprezentarea datelor; 
 aplicarea unor reguli şi metode de lucru; 
 activitate de proiect: „Observaţii meteorologice”. 

 
Competenţa specifică 3.4 : Caracterizarea unor situaţii reale prin interpretarea statistică a 

datelor 
 exerciţii de prelucrare a datelor prin operaţii matematice uzuale; 
 exerciţii de corelare a datelor; 
 calcul de medii prin exerciţii şi probleme; 
 crearea de probleme utilizând tehnici de reformulare; 
 rezolvări de probleme; 
 activitate de proiect: „Albumul datelor”. 

 
Se sugerează ca activităţile de învăţare să fie structurate pe următoarele patru nivele/ etape: 

• familiarizarea cu sarcina de lucru; 
• structurarea sarcinii de lucru; 
• reflecţia asupra modalităţilor de abordare şi rezolvare a sarcinii de lucru / exersarea; 
• aprofundarea. 

 
În prima etapă, profesorul propune sarcina de lucru în faţa întregii clase. Acesta presupune 
asigurarea unei etape de familiarizare a elevilor cu contextul de prezentare, cu  datele şi cerinţele 
problemei. 
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Pe parcursul acestei etape, profesorul va introduce noţiunile noi, clarifică definiţii/ noţiuni, repetă 
noţiunile deja învăţate şi leagă problema de experienţele anterioare ale elevilor. Este esenţial ca, 
în timp ce elevii se lămuresc cu privire la ceea ce au de făcut, profesorul să fie atent la ceea ce 
spune pentru a nu spune prea mult – ceea ce ar reduce sarcina elevilor la o simplă rutină. 
 
În cadrul etapei a doua, structurarea sarcinii de lucru, elevii vor lucra individual, în perechi, în 
grupuri mici sau, câteodată, toţi împreună, pentru a rezolva problema. Important este ca 
activitatea de învăţare să permită rezolvarea sarcinilor de lucru în ritmuri diferite. În timp ce 
lucrează, ei adună date, împărtăşesc idei, fac presupuneri şi dezvoltă strategii de rezolvare a 
problemei. Rolul profesorului în această etapă este de a observa performanţa fiecăruia şi de a 
încuraja concentrarea pe rezolvarea sarcinii. Profesorul ajută elevii să persevereze în activitatea 
pe care o desfăşoară, oferă sprijin elevilor să-şi clarifice şi să rezolve problema. 
 
Etapa de reflecţie începe atunci când majoritatea elevilor (de dorit este ca toţi elevii) au adunat 
destule date sau au progresat suficient de mult în rezolvarea problemei. În această etapă, elevii 
discută despre soluţia problemei şi despre strategiile de colectare a datelor, organizare a datelor 
şi de identificare a soluţiei. Pe parcursul discuţiei, profesorul ajută elevii să înţeleagă „partea 
matematică” a problemei. Deşi discuţiile din această etapă a lecţiei sunt conduse de profesor, 
elevii joacă un rol foarte important. Ideal este ca ei să-şi expună opiniile, să îşi adreseze unii 
altora întrebări, să ofere alternative şi/ sau argumente, să rafineze strategiile, să facă legături între 
strategia abordată şi modalităţile de rezolvare a unor probleme deja soluţionate. Ca rezultat al 
discuţiei, elevii vor dobândi deprinderi de a utiliza ideile şi tehnicile care au rezultat prin 
rezolvarea problemei. Elevii vor exersa deprinderile dobândite şi vor utiliza ideile şi tehnicile 
însuşite în rezolvarea unor noi sarcini de lucru oferite de către profesor. 
 
În cadrul etapei de aprofundare elevii vor aplica achiziţiile noi în alte contexte (contexte 
simulate sau autentice).  
 
Problemele vor solicita elevului efectuarea de calcule şi raţionamente simple. 
Se va insista pe activităţi organizate în grupuri mici de lucru, pe lângă activităţile individuale 
obişnuite.   
Materialele care vor fi utilizate în activităţi pot fi informaţii cu caracter statistic  din viaţa reală, 
sau informaţii care  descriu  situaţii cotidiene. Extragerea informaţiei şi a datelor trebuie exersate 
tocmai prin materiale care conţin informaţii relevante din perspectiva competenţelor şi 
conţinuturilor prevăzute prin programă. 
 
O bună parte a activităţilor de învăţare se referă la prelucrarea acestor date, din punct de vedere 
matematic. Exerciţiile vor urmări identificarea şi selectarea datelor şi a informaţiei, clasificarea şi 
organizarea lor.  Se vor face cât mai multe exerciţii pentru organizarea  datelor, folosind diferite 
suporturi vizuale: grafice, diagrame, etc.  
Prelucrarea datelor şi a informaţiei va cere elevilor să efectueze diferite transformări, să caute 
forme adecvate pentru datele cu care lucrează şi să efectueze calcule şi operaţii specifice. 
Exerciţiile mai complexe se vor organiza pe grupe de elevi şi cu sarcini de lucru împărţite. Dacă 
dotarea şcolii permite, este recomandabilă folosirea calculatoarelor în anumite secvenţe de lucru. 
Spre exemplu, elevii pot utiliza facilităţile cele mai simple ale programului Excel în realizarea 
unor reprezentări şi calcule.  
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Vor  fi organizate activităţi de învăţare pentru formarea deprinderilor  legate de interpretarea 
rezultatelor, redarea şi expunerea acestora în diverse moduri.  
  
În cadrul acestui modul, învăţarea în cooperare este foarte importantă. De asemenea, se propune 
realizarea unor proiecte având ca suport  conţinutul modulului. Proiectele vor fi alese de comun 
acord cu elevii, în funcţie de interesele şi aşteptările acestora. În prezentarea şi prelucrarea 
conţinutului, dar şi în evaluare, se va folosi, pe cât posibil, experienţa de viaţă individuală a 
elevilor.  
Elevul va căuta mijloacele pentru realizarea scopului, va face încercări de realizarea produsului 
şi va urmări verificarea practică a celor realizate. În acest scop, elevul va identifica noţiuni, 
metode şi relaţii  legate de subiectul propus, va culege date din surse variate. Este foarte 
important ca elevul să repereze dificultatea pe care decide să o corecteze prin realizarea unui 
anumit produs în cadrul proiectului.  
Prin analogie cu situaţii studiate deja, elevul va putea anticipa ţinte noi şi va putea căuta 
metodele cele mai bune pentru atingerea acestora. Astfel, va culege date, le va înregistra, le va 
compara, le va prelucra şi reprezenta, va efectua calcule pentru a obţine rezultate parţiale şi îşi va 
construi propria înţelegere a conceptelor. 
 
Toate lucrările realizate de  elevi vor face parte din portofoliul acestora. Portofoliul va servi la 
evaluarea elevilor la sfârşitul parcurgerii modulului şi va avea o pondere importantă în acest 
proces. 
 
Se recomandă  ca în cadrul modulului să fie propusă şi realizată cel puţin o activitate- proiect. În 
cele ce urmează sunt prezentate câteva propuneri de teme de proiect: 
 
Proiectul: „Arborele genealogic” 
Elevii vor realiza arborele genealogic pentru propria lor familie, sau pentru familia unui coleg, 
lucrând împreună pentru identificarea  datelor necesare, aranjarea acestora într-un sistem, redarea 
datelor selectate sub forma unei diagrame şi prezentarea celor realizate. 
 
Proiectul: „Observaţii meteorologice”  
Elevii vor realiza o serie de observaţii şi măsurători meteorologice. Vor înregistra datele 
obţinute, vor face comparări şi diferite interpretări ale acestora şi vor întocmi un jurnal, sau un 
registru în care acestea vor fi consemnate. Vor putea, de asemenea, să compare datele obţinute de 
către ei cu datele publicate în mass - media locală. 
 
Proiectul: „ Albumul datelor”  
Elevii vor alege o serie de date, de diferite tipuri şi din diferite domenii ale vieţii cotidiene şi vor 
realiza un album al acestora. Datele vor fi selectate, grupate, comparate, reprezentate, prelucrate, 
ş.a.m.d., conform temelor învăţate şi exersate pe parcursul modulului. 
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EVALUAREA 
 
Evaluarea curentă 
 
Evaluarea curentă se va realiza în funcţie de unităţile de învăţare, care sunt date de organizarea 
descrisă în programă, sau care se pot defini de către profesor. Evaluarea curentă va urmări  
achiziţiile de cunoştinţe şi aplicaţiile acestora în situaţii noi.  
Ghidul elevului conţine fişe de evaluare, dar profesorul poate elabora alte asemenea instrumente, 
adaptate clasei. 
Se recomandă folosirea unor metode de evaluare cât mai diverse şi motivante pentru elev. Este 
important ca elevii să înţeleagă evaluarea ca un factor al progresului lor personal. Astfel, se 
propune să se comunice elevilor scopul evaluării, criteriile de evaluare, metodele folosite, etc. 
Se vor observa şi evalua aspectele legate de atitudini şi comportamente, participarea elevilor, 
munca în grup şi comunicarea. Se va  pune accent şi pe autoevaluare, cât de des posibil.  
Evaluarea va porni de la aprecierea nivelului iniţial al elevilor, la începutul modulului, pentru a 
putea urmări progresul individual. 
 
Evaluarea  de modul 
 
Evaluarea de modul trebuie să ofere o imagine a modului în care competenţa generală care stă la 
baza modulului este atinsă. Astfel, evaluarea de modul se va orienta spre toate competenţele 
specifice, adică va încerca să surprindă dacă s-a: 

• format capacitatea de identificare şi selectare a datelor şi informaţiilor; 
• format deprinderea de clasificare şi organizare a datelor;  
• realizat capacitatea de prelucrare a datelor.   

Evaluarea va trebui să constate, de asemenea, dacă aspectele legate de valoarea utilitară a 
informaţiei au căpătat valoarea formativă aşteptată, dacă este corect perceput  caracterul 
subiectiv al valorii de „ştire”,  precum şi importanţa civică a informaţiei şi a datelor de interes 
public.  
Proiectele dezvoltate de elevi vor fi produse şi în scopul evaluării. Alegerea potrivită a temei 
acestor proiecte va asigura posibilitatea aprecierii aspectelor de mai sus. 
 
Folosirea portofoliului elevilor ca instrument de evaluare  este obligatorie. Ce va intra în aceste 
portofolii, când şi sub ce formă, sunt de competenţa profesorului. Evaluarea stadiului elevilor, în 
raport cu competenţele specifice, se va face folosind un număr adecvat de sarcini de lucru. 
Dificultatea acestor sarcini va fi gradată, începând cu sarcini uşoare, spre sarcini mai complexe, 
cu transfer spre alte domenii. Se recomandă ca evaluarea  la acest modul să se realizeze prin 
probă practică şi orală, respectiv probă scrisă. Ponderea lor poate fi de 70% proba practică şi 
orală şi 30% proba scrisă. 
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MODULUL 4:  PROVOCĂRI MATEMATICE 
ARGUMENT 

Acest modul urmăreşte dezvoltarea competenţelor legate de explorare, investigare şi rezolvare  
de probleme prin mecanisme şi raţionamente specifice matematicii. Este vorba de formarea unor 
competenţe care depăşesc dezvoltările realizate în celelalte module, care  solicită utilizarea de  
raţionament logico-matematic în rezolvarea lor.  Competenţele care se doresc a fi formate prin 
parcurgerea acestui modul urmăresc rezolvarea unor sarcini care sunt „provocări matematice” în 
măsura în care vor fi  apropiate de viaţa cotidiană,  recunoscute ca atare de către elevi şi 
relevante pentru ei. 
 
COMPETENŢA GENERALĂ:  Utilizarea raţionamentelor logico-matematice 
în rezolvarea de probleme 
COMPETENŢĂ SPECIFICĂ LISTĂ DE CONŢINUTURI 
4.1. Identificarea problemelor extrase 
dintr-un context sau dintr-o situaţie 
reală 
 
4.2.  Elaborarea de strategii şi planuri 
de rezolvare a problemelor 
 
 
4.3. Construirea de raţionamente 
logico-matematice simple în vederea 
rezolvării problemelor  
 
 
 
4.4. Prezentarea, argumentarea, şi 
interpretarea  raţionamentelor utilizate
 

Probleme cotidiene generale: gospodărie,  economii 
personale, investiţii,  împrumuturi, etc.  
Datele problemei, ipoteză, concluzie. 
Operaţii logice simple: negaţia, conjuncţia, disjuncţia, 
implicaţia şi echivalenţa. 
Silogisme simple. 
Cuantificatori logici. 
Expresiile „cel mult” şi „cel puţin”.  
Reducerea la absurd. 
Metode euristice, metoda grafică. 
Algoritmi simpli: algoritmul de descompunere a 
numerelor naturale în factori primi, regula de trei simplă. 
Probleme de natură ne - algoritmică (netipice). 
Decizia în viaţa cotidiană: decizii care îmi pot schimba 
viaţa. 
Elemente simple de teoria jocurilor. 
Probleme „deschise” şi  probleme fără soluţii. 
Modelul şi modelarea în matematică, exemple simple. 
Modelarea prin funcţii: funcţii, proporţionalitate şi 
dependenţe funcţionale. 
Demonstraţia în cazuri simple. 
Câteva tipuri şi clase de probleme:  probleme de 
numărare, combinatorică simplă,  probleme de geometrie 
calitativă. 
Greşeli frecvente de raţionament. 
Soluţie corectă, soluţie incorectă. 
Optimizarea soluţiilor. 
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SUGESTII METODOLOGICE 
 
Modulul de faţă urmăreşte dezvoltarea  unor competenţe de bază legate de utilizarea  
raţionamentului logico-matematic în rezolvarea de probleme. Problemele la care se fac referiri în 
modul sunt  ilustrate prin probleme desprinse din viaţa cotidiană, din situaţii reale. Se recomandă 
parcurgerea modulului în activităţi  de câte 2 ore consecutive.  
 
Vor fi discutate atât problemele care solicită soluţii algoritmice, cât şi cele  care admit soluţie ne-
algoritmică. Problemele discutate în acest modul continuă problemele prezentate deja în 
modulele anterioare şi sunt considerate mai dificile şi mai speciale.  
Dacă nivelul clasei permite, se va insista şi asupra problemelor ne-algoritmice.    
 
Din motive de flexibilitate, conţinuturile concrete sunt considerate doar ilustraţii în programa 
acestui modul, profesorul va alege, în funcţie de posibilităţi şi aşteptări, conţinuturi pe care le 
preferă: din economie (afaceri), alte ramuri de ştiinţă, ştiinţe sociale, ştiinţe tehnice, ş.a.m.d. 
 
Lista de conţinuturi este centrată pe  trei componente: noţiunea de problemă, strategii de 
rezolvare şi interpretarea-expunerea soluţiei. În prima parte se insistă pe recunoaşterea 
problemei într-o situaţie sau context, formularea ei şi analiza informaţiilor relevante ascunse în 
problemă. Reformularea problemelor înseamnă traducere din limbaj matematic în limbaj natural 
şi invers.  
 
Strategiile de rezolvare, chiar dacă expresia este prea pretenţioasă, vizează categoria de probleme 
care admit soluţii algoritmice şi se diferenţiază problemele după structura  raţionamentului: 
probleme care admit soluţii algoritmice, încadrate în categoria problemelor tipice şi cele care 
admit soluţii netipice: probleme de estimare, de logică, etc. Este important ca elevul să fie pus în 
situaţia de a căuta soluţii. Demersul de căutare, activitatea investigativ-exploratorie fiind mai 
importantă din perspectivă formativă decât identificarea soluţiei, primează încercarea de 
rezolvare, chiar dacă problema nu are soluţii acceptabile, sau are mai multe  soluţii. Din această 
cauză apar metodele euristice, spre exemplu. Partea referitoare la raţionamentele logico-
matematice este ilustrată prin elementele cele mai simple. Importantă este deosebirea ipotezelor 
de concluzii şi folosirea corectă a  operatorilor logici. Se vor prezenta elevilor  principiile unui 
raţionament riguros şi importanţa rigorii în sine,  inevitabilă în anumite situaţii.  
 
Modalităţile de rezolvare vor fi simple şi se vor referi la teme prelucrate deja în modulele 
precedente. În conţinutul acestui modul au fost strecurate câteva teme puţin mai deosebite. 
  
O astfel de temă este şi prezentarea motivelor care au stat la baza deciziei, argumentarea deciziei 
luate, pentru că  rezolvarea problemelor presupune, în esenţă, un şir de decizii, indiferent de 
natura algoritmică sau ne-algoritmică a problemei, respectiv a modului în care se încearcă 
soluţionarea. Se atrage atenţia că nu orice decizie este raţională şi că în viaţa de toate zilele 
iraţionalul, aleatorul şi, în general hazardul, joacă un rol important. Tema deciziei permite 
profesorului o serie de extinderi,  prezentare interdisciplinară şi o prelucrare personală  a temei. 
 
Se consideră important şi conceptul de model matematic. Un caz tipic este cel al funcţiei, privită 
ca instrument de modelare. Se va evita formalizarea excesivă în cazul prezentării funcţiilor. Dacă 
nivelul şi aşteptările permit se pot prezenta şi exersa şi alte modele uzuale din matematică. 
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Vor fi prezentate câteva din greşelile frecvente de raţionament, (nu raţionament matematic!) cu 
interes  special  pentru greşelile de decizie în „raţionamentele” cotidiene. 
 
Gruparea temelor în unităţi de învăţare distincte va fi realizată de profesor. Unităţile pot fi 
delimitate şi tematic, aşa cum se vede din tabelul care descrie modulul acesta, dar pot fi alese 
altfel de către profesor. Profesorul are libertatea să schimbe ordinea temelor, în funcţie de nivelul 
clasei, obiectivele de învăţare, sau de preferinţele personale. 
 
 
SUGESTII PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE 

Activităţile de învăţare recomandate sunt, în primul rând, exerciţiile şi rezolvarea de probleme. 
În dobândirea competenţelor vizate se recomandă activităţi de învăţare, astfel: 
 
Competenţa specifică 4.1: Identificarea problemelor extrase dintr-un context sau dintr-o situaţie 

reală 
 exerciţii de citire şi analiză a unor materiale scrise; 
 exerciţii de identificare a problemelor din diverse contexte; 
 reformularea problemelor identificate, folosirea simbolurilor specifice; 
 identificarea şi separarea ipotezelor de concluzii; 
 deosebirea datelor relevante de cele irelevante; 
 proiectul „proporţii şi proporţionalitate în arhitectură”. 

 
Competenţa specifică 4.2:   Elaborarea de strategii şi planuri de rezolvare a problemelor 

 folosirea diferitelor formule; 
 exersarea unor metode de rezolvare a problemelor; 
 exerciţii de utilizare a algoritmilor învăţaţi; 
 exerciţii de identificare şi analiză a problemelor deschise; 
 exerciţii de formulare şi rezolvare a unor probleme ne-tipice; 
 familiarizarea cu noţiunea de funcţie şi dependenţă funcţională; 
 rezolvarea unor probleme legate de proporţionalitate; 
 activitate de proiect „Probleme şi algoritmi”. 

 
Competenţa specifică 4.3: Construirea de raţionamente logico-matematice simple în vederea 

rezolvării problemelor  
 exersarea operaţiilor logice simple; 
 utilizarea simbolurilor specifice elementelor de logică matematică; 
 familiarizarea cu silogismele simple şi cu deducţia logică; 
 deosebirea sensului expresiei „cel mult” de „cel puţin”; 
 exerciţii simple pentru cunoaşterea metodei reducerii la absurd. 

 
Competenţa specifică 4.4: Prezentarea, argumentarea şi interpretarea  raţionamentelor 

utilizate 
 exerciţii de utilizare  a demonstraţiilor matematice, în cazuri simple; 
 analiza unor probleme alese din diferite clase de probleme : combinatorică, probleme de 

numărare, probleme de geometrie calitativă; 
 rezolvarea unor probleme tipice alese; 
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 analiza demersului de rezolvare; 
 exerciţii de prezentare a demersului; 
 exerciţii de argumentare şi susţinere a demersului de rezolvare şi a raţionamentului 

utilizat; 
 activitate de proiect  „Jocuri şi strategii”. 

 
Se sugerează ca activităţile de învăţare să fie structurate pe următoarele patru nivele/ etape: 

• familiarizarea cu sarcina de lucru; 
• structurarea sarcinii de lucru; 
• reflecţia asupra modalităţilor de abordare şi rezolvare a sarcinii de lucru / exersarea; 
• aprofundarea. 

 
În prima etapă profesorul propune sarcina de lucru în faţa întregii clase. Acest lucru presupune 
asigurarea unei etape de familiarizare a elevilor cu contextul de prezentare, cu  datele şi cerinţele 
problemei. 
Pe parcursul acestei etape, profesorul va introduce noţiunile noi, clarifică definiţii/ noţiuni, repetă 
noţiunile deja învăţate şi leagă problema de experienţele anterioare ale elevilor. Este esenţial ca, 
în timp ce elevii se lămuresc cu privire la ceea ce au de făcut, profesorul să fie atent la ceea ce 
spune pentru a nu spune prea mult – ceea ce ar reduce sarcina elevilor la o simplă rutină. 
 
În cadrul etapei a doua, structurarea sarcinii de lucru, elevii vor lucra individual, în perechi, în 
grupuri mici sau, câteodată, toţi împreună, pentru a rezolva problema. Important este ca 
activitatea de învăţare să permită rezolvarea sarcinilor de lucru în ritmuri diferite. În timp ce 
lucrează, ei adună date, împărtăşesc idei, fac presupuneri şi dezvoltă strategii de rezolvare a 
problemei. Rolul profesorului în această etapă este de a observa performanţa fiecăruia şi de a 
încuraja concentrarea pe rezolvarea sarcinii. Profesorul ajută elevii să persevereze în activitatea 
pe care o desfăşoară, oferă sprijin elevilor să-şi clarifice şi să rezolve problema.  
 
Etapa de reflecţie începe atunci când majoritatea elevilor (de dorit este ca toţi elevii) au adunat 
destule date sau au progresat suficient de mult în rezolvarea problemei. În această etapă, elevii 
discută despre soluţia problemei şi despre strategiile de colectare a datelor, organizare a datelor 
şi de identificare a soluţiei. Pe parcursul discuţiei, profesorul ajută elevii să înţeleagă „partea 
matematică” a problemei. Deşi discuţiile din această etapă a lecţiei sunt conduse de profesor, 
elevii joacă un rol foarte important. Ideal este ca ei să-şi expună opiniile, să îşi adreseze unii 
altora întrebări, să ofere alternative şi/ sau argumente, să rafineze strategiile, să facă legături între 
strategia abordată şi modalităţile de rezolvare a unor probleme deja soluţionate. Ca rezultat al 
discuţiei, elevii vor dobândi deprinderi de a utiliza ideile şi tehnicile care au rezultat prin 
rezolvarea problemei. Elevii vor exersa deprinderile dobândite şi vor utiliza ideile şi tehnicile 
însuşite în rezolvarea unor noi sarcini de lucru oferite de către profesor. 
 
În cadrul etapei de aprofundare elevii vor aplica achiziţiile noi în alte contexte (contexte 
simulate sau autentice).  
 
Identificarea problemelor şi  formularea  acestora cad în sarcina elevului. Se propune să se 
folosească un număr cât  mai redus de probleme „gata formulate”. Asemenea texte de problemă 
pot însă ilustra diferite situaţii tipice, pot servi ca puncte de plecare pentru dezvoltări ulterioare, 
sau pot fi utilizate în partea  referitoare la raţionamentul logico-matematic. 
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Reformularea problemelor, traducerea lor în limbaj natural, mai cu seamă în cazul în care 
formularea originală nu i-a aparţinut elevului, vor fi activităţi importante de învăţare. Se propune 
să se acorde atenţie şi reformulării unui text natural în text matematic. 
 
Demersul continuă prin căutarea unor strategii de rezolvare, de la cele mai rudimentare cum ar fi 
euristica, la strategii mai complexe. Sunt amintiţi şi algoritmii, ca exemple de strategii de 
rezolvare, dar cu  aplicabilitate limitată. Exemplele concrete, ca de pildă descompunerea în 
factori primi, vor fi  alese dintre cele mai cunoscute din matematica şcolară.  
 
Activităţile cele mai frecvent folosite vor fi exerciţiile. Se propune un număr cât mai mare de 
exerciţii, dar şi cât mai semnificative pentru elev. Ele trebuie să fie desprinse din probleme reale 
şi corelate cu acestea. Ele trebuie să fie de un nivel rezonabil de complexitate. O parte din 
exerciţii vor avea rol de model, de prototip.  
 
Ca resursă de învăţare, atât în prelucrarea conţinutului, cât şi în evaluare, se va folosi experienţa 
de viaţă individuală a elevilor. În timpul activităţilor de învăţare se va realiza portofoliul 
elevului. Acesta se va folosi în evaluarea de modul, ca piesă de bază.  
 
Din cauza complexităţii şi dificultăţii relative ale modulului, propunem organizarea activităţilor 
pe grupuri de elevi, munca în cooperare şi folosirea proiectelor. Proiectele trebuie să corespundă 
aşteptărilor  elevilor, să fie relevante şi nu foarte complicate de realizat. 
Proiectele dezvoltate de cursanţi vor fi  produse  şi în scopul evaluării. Conţinutul concret al 
acestor proiecte, precum şi anvergura lor sunt stabilite de profesorul de la clasă.  
Elevul va căuta mijloacele pentru realizarea scopului, va face încercări de realizare a produsului 
şi va urmări verificarea practică a celor realizate. În acest scop, elevul va identifica noţiuni, 
metode şi relaţii  legate de subiectul propus, va culege date din surse variate. Este foarte 
important ca elevul să repereze dificultatea pe care decide să o corecteze prin realizarea unui 
anumit produs în cadrul proiectului.  
Prin analogie cu situaţii studiate deja, elevul va putea anticipa ţinte noi şi va putea căuta 
metodele cele mai bune pentru atingerea acestora. Astfel, va culege date, le va înregistra, le va 
compara, le va prelucra şi reprezenta, va efectua calcule pentru a obţine rezultate parţiale şi îşi va 
construi propria înţelegere a conceptelor. 
 
Se recomandă  ca tema proiectelor să fie aleasă de comun acord cu elevii. În cele ce urmează 
sunt prezentate câteva propuneri de teme de proiect: 
 
Proiectul „Jocuri şi strategii” 
Elevii vor realiza un studiu comparativ al unor jocuri cunoscute de ei. Se vor studia şi prezenta  
descrierea şi regulile, precum şi  faptul dacă este vorba de un joc de noroc, sau de un joc 
strategic. Se vor prezenta şi compara diferitele strategii de câştig. 
 
 
Proiectul „ Probleme şi algoritmi”  
Elevii vor realiza o mini-culegere de probleme care au algoritm de rezolvare. Problemele vor fi 
selectate dintre cele prezentate în cadrul modulului, cât şi  din afara temelor dezbătute. Se 
recomandă să se aleagă probleme de complexitate mică şi care sunt relevante pentru interesul 
elevilor. 
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Proiectul „ Proporţii şi proporţionalitate în arhitectură” 
Elevii vor face investigaţii în ceea ce priveşte construcţiile şi arhitectura, din punct de vedere 
matematic. Vor fi îndrumaţi să efectueze măsurători pe reproduceri şi fotografii, să descopere 
existenţa unor proporţii şi reguli. Acestea vor fi identificate şi redate într-un cadru adecvat, 
propus de către profesor. 
 
 
EVALUAREA 
 
Evaluarea curentă  
 
Evaluarea  curentă se va axa pe competenţele specifice dominante ale unei unităţi.  
 
Propunem folosirea unor metode diverse de evaluare, cât mai atractive şi motivante pentru elevi. 
Evaluarea trebuie înţeleasă ca un factor al progresului personal. Informaţiile relevante privind 
evaluarea curentă (şi de modul) trebuie comunicate elevilor. În timpul evaluării continue, va 
trebui să avem informaţii nu doar privind cunoştinţele sau deprinderile elevilor. Vom încerca să 
ne facem o imagine privind atitudinile şi comportamentele manifestate, de exemplu în 
comunicarea cu ceilalţi, participarea la activităţi în cooperare, interesul, motivaţia, etc. 
Ghidul elevului va conţine teste de evaluare, de început, de etapă şi finale, dar profesorul va 
elabora şi propriile teste sau instrumente de evaluare. 
 
Evaluarea  de modul 
 
Evaluarea elevilor la sfârşitul acestui modul va trebui să surprindă dacă s-au format şi dezvoltat, 
şi în ce măsură, 

• capacitatea de identificare şi selectare a problemelor; 
• capacitatea de a analiza situaţii reale de problemă; 
• capacitatea de a căuta  strategii şi planuri  de rezolvare; 
• capacitatea de a argumenta şi demonstra, în cazuri simple. 

 

De asemenea, este relevant  dacă  se cunosc corect şi  se aplică în raţionament elementele de 
logică-matematică. Se va verifica în ce măsură sunt însuşite etapele unei demonstraţii şi cum se 
aplică demonstraţia în cazuri simple. Se vor  evalua  cunoştinţele de bază  introduse prin acest 
modul, dar în context aplicativ, în situaţii noi. Un asemenea  exemplu este regula de trei simplă. 

Folosirea portofoliului elevilor ca instrument de evaluare este obligatorie. Evaluarea finală  se va 
realiza în baza unor sarcini de lucru gradate. Evaluarea  la acest modul presupune probă orală  cu 
ponderea de 60% şi probă practică, cu ponderea de 40%. 
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STANDARDE   DE   
PERFORMANŢĂ 

 
 
 

1. Efectuarea corectă a operaţiilor cu numere raţionale. 

2. Utilizarea unor proprietăţi metrice ale figurilor şi corpurilor geometrice 

    în probleme cu conţinut practic. 

3. Înregistrarea, prelucrarea şi prezentarea datelor utilizând elemente de 

    statistică şi probabilităţi. 

4. Identificarea şi colectarea dintr-un set de date a informaţiilor relevante 

    pentru rezolvarea unor probleme. 
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NOTĂ DE PREZENTARE 
 

Importanţa studiului ştiinţelor pentru elevii din cadrul Programului „A doua şansă” – 
învăţământ secundar inferior 
 
Schimbǎrile rapide care au loc în întreaga lume, progresul în cunoaşterea, înţelegerea şi 
valorificarea mediului înconjurǎtor sunt susţinute în prezent de o creştere a gradului de 
sofisticare şi complexitate în înţelegerea proceselor şi fenomenelor fizice, chimice şi 
biologice vitale pentru a menţine biodiversitatea şi sǎnǎtatea ecosistemelor.  
Tinerii/adulţii, care în acest moment sunt în situaţia de a fi abandonat instruirea formalǎ şi 
revin în sistemul de învǎţare „A doua şansǎ”-învăţământ secundar inferior, trǎiesc într-o 
lume care se redefineşte pe sine aproape zilnic în urma progresului rapid al ştiinţei şi 
tehnologiilor. Disciplina Ştiinţe sprijină tinerii/adulţii înscrişi în programul „A doua 
şansă”–învăţământ secundar inferior în atingerea dezideratelor expuse mai sus, 
oferindu-le oportunitǎţi pentru: 

• a-şi construi/perfecţiona propria cunoaştere şi înţelegere ştiinţificǎ; 
• a utiliza idei ştiinţifice şi modele pentru a explica fenomene şi procese naturale; 
• a înţelege diverse domenii de aplicaţii ale ştiinţelor; 
• a gândi asupra avantajelor şi dezavantajelor determinate de dezvoltarea ştiinţificǎ şi 

tehnologicǎ, asupra mediului înconjurǎtor; 
• a realiza diferite investigaţii (singuri sau în grup) utilizând materiale documentare şi 

evaluând propria activitate; 
• a rezolva probleme sau situaţii – problemǎ;  
• a-şi forma şi exersa abilitatea de a „învǎţa sǎ înveţe”. 

 
 
Principii de elaborare a programei 
 
Programa de Ştiinţe, realizată în cadrul Programului „A doua şansǎ”-învăţământ 
secundar inferior, este diferită de cea existentă la acest moment în sistem. Ea a fost 
construitǎ având ca principal reper compatibilitatea finalitǎţilor acestui program de instruire 
destinat adulţilor cu finalitǎţile prevǎzute în curriculum-ul naţional pentru învǎţǎmântul 
obligatoriu. Disciplina Ştiinţe, proiectatǎ pentru prima datǎ în aceastǎ viziune 
transdisciplinarǎ, a fost elaborată pornind de la obiectivele generale (OG) stabilite prin 
programele de: Biologie (clasele V-VIII), Fizicǎ (clasele VI – VIII), Chimie (clasele VII – 
VIII), precum şi de la competenţele generale (CG) ale programelor celor trei discipline 
pentru clasele a IX-a şi a X-a şcoalǎ de arte şi meserii. Documentul de faţǎ prezintă o nouă 
viziune referitoare la educaţia pentru şi prin ştiinţǎ, bazatǎ pe competenţele generale ale 
adultului, competenţe pe care acesta la va avea în urma parcurgerii curriculum-ului integrat 
de ştiinţe pentru Programul „A doua şansă”-învăţământ secundar inferior. Creşterea 
cantitativǎ şi în complexitate a ştiinţei necesitǎ un curriculum care sǎ formeze sau sǎ 
dezvolte adultului care învaţǎ competenţe generale, care sǎ-i permitǎ sǎ se integreze 
conştient în lumea tehnicǎ în care trǎim şi sǎ aibǎ acces la slujbe mai complexe, specifice 
noilor standarde tehnice şi tehnologice actuale. Este esenţial faptul cǎ acest curriculum 
integrat de ştiinţe acoperǎ conţinuturile ştiinţifice de bazǎ, precum şi deprinderile 
practice şi atitudinile indispensabile, specifice ştiinţelor care servesc ca bazǎ pentru ca 
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viitorul absolvent sǎ aibǎ acces şi în continuare la cunoştinţe ştiinţifice tot mai sofisticate şi 
care se înnoiesc permanent pe durata întregii vieţi.  
 
 

Noutatea adusă de programa pentru disciplina Ştiinţe constǎ în următoarele: 
  
 predarea-învǎţarea ştiinţelor naturii (Biologie, Chimie, Fizicǎ) se realizeazǎ integrat, 

astfel încât, în funcţie de specificul şi încadrarea şcolilor care organizeazǎ aceste clase, 
activitǎţile  sǎ fie gestionate de oricare dintre profesorii care predau disciplinele respective; 

 programa pentru disciplina Ştiinţe este proiectatǎ într-o perspectivǎ inter- şi 
transdisciplinarǎ în jurul competenţelor generale şi specifice comune celor trei 
discipline; 

 curriculum-ul propus este centrat pe competenţele generale care vor fi 
formate/dezvoltate tânărului/adultului ca urmare a participǎrii la activitǎţi de învǎţare prin 
cooperare, în grupe, în contexte diverse şi cu sarcini şi teme care rǎspund intereselor şi 
nevoilor sale; 

 programa de Ştiinţe cuprinde un numǎr redus de competenţe generale, care urmeazǎ a fi 
formate/dezvoltate şi anume competenţele generale de bazǎ, integrate, ale celor trei 
discipline. Dezvoltarea fiecǎrei competenţe generale se realizeazǎ cu precǎdere în cadrul 
unui modul, dar ea va fi exersatǎ în cadrul tuturor modulelor propuse. Aceastǎ abordare 
permite exersarea competenţelor la discipline diferite, existând astfel o comunicare 
intermodularǎ, bazatǎ şi pe pre-achiziţiile participantului (experienţa de viaţǎ, cunoştinţele, 
deprinderile, preconcepţiile acestuia dobândite pe parcursul vieţii); 

 deşi numǎrul de ore este redus faţǎ de curriculum-ul tradiţional, datoritǎ activitǎţilor de 
învǎţare propuse şi modului în care este construit demersul didactic – perspectiva 
constructivistǎ asupra învǎţǎrii - programa pentru disciplina Ştiinţe reprezintǎ o reală 
schimbare de viziune;   

 valorile şi atitudinile se regǎsesc atât la nivelul competenţelor şi conţinutului noţional 
propus, cât şi în întreg demersul didactic sugerat; 

 curriculum-ul la decizia şcolii (CDŞ) pentru disciplina Ştiinţe permite  identificarea 
diferitelor stiluri de învăţare şi a nevoilor individuale în învăţare, abordarea diferenţiată şi 
asigurarea de oportunitǎţi de formare şi dezvoltare a competenţelor specifice ştiinţelor; 

 asigurarea calităţii procesului de predare-învǎţare este urmǎritǎ prin atingerea standardelor 
de performanţă stabilite pentru studiul ştiinţelor în programul „A doua şansă” -
învăţământ secundar inferior; 

 pe parcursul modulelor se propune o evaluare centrată pe competenţe, iar la finalul fiecărui 
modul se va realiza evaluarea competenţei generale a modulului . 

 
Programa pentru disciplina Ştiinţe are urmǎtoarea structurǎ:  

• Argument; 
• Competenţa Generală, competenţe specifice şi  conţinuturi; 
• Sugestii metodologice: 

 Sugestii privind  activităţile de învăţare 
• Evaluare: 

 Evaluarea curentă 
 Evaluarea de modul 

• Bibliografie pentru susţinerea demersului didactic. 
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Studierea disciplinei Ştiinţe  în cadrul programului A doua şansǎ-învăţământ secundar 
inferior se realizeazǎ într-un numǎr de 3 module intitulate sugestiv: Relaţia om-mediu 
înconjurător, Tehnologia şi viaţa şi Interacţiuni în natură, a cǎror parcurgere se 
realizeazǎ în ordinea sugeratǎ, aceasta fiind şi ordinea complexitǎţii temelor propuse spre 
studiu participanţilor. 
 
 
 

 
COMPETENŢELE GENERALE 

 
 
 
MODUL 1:  Relaţia om-mediu înconjurător  
 
Competenţa generală:   Explorarea mediului înconjurǎtor cu ajutorul 
metodelor specifice ştiinţelor  
 
 
MODUL 2:  Tehnologia şi viaţa 
 
Competenţa generală:   Aplicarea conceptelor, legilor, principiilor 
specifice ştiinţelor în viaţa cotidianǎ 
 
 
MODUL 3:  Interacţiuni în natură 
 
Competenţa generală:   Construirea şi argumentarea unor poziţii 
personale referitoare la impactul ştiinţelor asupra naturii şi societǎţii 
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MODULUL 1:   
RELAŢIA OM-MEDIU ÎNCONJURĂTOR 
 
ARGUMENT 
 
Modulul intitulat Relaţia  om-mediu înconjurător este un prim pas în lumea ştiinţei; pe 
durata sa elevul (cursantul) are posibilitatea de a-şi forma sau de a-şi dezvolta competenţa 
de explorare a mediului înconjurător cu ajutorul metodelor specifice ştiinţelor naturii. 
Demersul propus pentru studierea disciplinei Ştiinţe se realizeazǎ prin mutarea accentului 
de pe abordarea teoreticǎ a temelor ştiinţifice pe studii preponderent 
practice/experimentale, adecvate experienţei personale de viaţǎ şi specificului calificării 
profesionale pe care cursanţii urmeazǎ sǎ o dobândească.   
 
Important de reţinut în abordarea integrată a curriculum-ului pentru ştiinţe, respectiv a 
modulului Relaţia  om-mediu înconjurător, este faptul că demersul didactic şi activităţile 
de învăţare propuse ţin cont de nivelul de pregătire al tinerilor/adulţilor, de experienţa lor 
de viaţă (sub aspectul contactului cu lumea tehnică şi cu mediul înconjurător), precum şi de 
problemele cu care aceştia se confruntă în viaţa cotidiană. Abordarea propusă prin acest 
modul este una centrată pe competenţele care urmează să fie formate cursantului într-o 
viziune transdisciplinară a conţinuturilor celor trei discipline componente.   
  
COMPETENŢA GENERALĂ: 
Explorarea mediului înconjurǎtor cu ajutorul metodelor specifice 
ştiinţelor  
 

 
COMPETENŢE SPECIFICE 

 

 
LISTA DE CONŢINUTURI 

• Identificarea principalelor componente ale 
sistemelor/proceselor naturale şi artificiale 
precum şi a funcţiilor/rolului acestora 

• recunoaşterea informaţiilor ştiinţifice 
referitoare la procese şi fenomene din 
mediul înconjurător utilizând diferite surse 
de informare; 

• descrierea sistemelor/proceselor/ 
elementelor, studiate în scopul explicării 
unor transformări din naturǎ  

• observarea condiţiilor de desfǎşurare şi 
caracteristicilor transformărilor naturale  

- Procese în lumea vie 
 Unitatea lumii vii-organizarea 

internă a unui organism  
 Funcţiile organismului şi rolul lor 
 Ereditatea şi variabilitatea lumii vii 

- Educaţie pentru sǎnǎtate 
 Reproducerea şi sfaturi genetice 

- Substanţe şi amestecuri 
 Amestecuri. Separarea 

amestecurilor 
 Soluţii – compoziţie, concentraţie. 

Factori care influenţează dizolvarea. 
S l ţii i t ţă ti ă
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COMPETENŢE SPECIFICE 

 

 
LISTA DE CONŢINUTURI 

• mǎsurarea mǎrimilor specifice utilizând 
instrumente/aparate/dispozitive adecvate 
fenomenelor/proceselor naturale sau 
artificiale 

• experimentarea pe baza unui plan 
prestabilit (de profesor sau chiar de 
cursant – la final)   

• aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor 
ştiinţifice în contexte corespunzǎtoare 
nevoilor şi intereselor personale 

Soluţii cu importanţă practică 
 Substanţe simple şi compuse. 

Proprietăţi fizice 
 Transformări de stare 

- Elemente chimice 
 Atomi şi molecule.  
 Tabelul periodic ala elementelor. 

Metale şi nemetale  
- Reacţii chimice cu importanţă practică 
 Reacţii de combinare, înlocuire, 

simplă înlocuire şi dublă înlocuire 
 Legea conservării masei 

- Energie şi putere 
 Surse de energie 
 Mărimi caracteristice 
 Legi şi principii 
 Aplicaţii în viaţa cotidiană 
 Fenomene meteo extreme 

- Electricitate 
 Structura substanţei şi electricitatea 
 Circuite electrice 
 Aparate electrocasnice 
 Aparate tehnice de uz cotidian 
 Fenomene electrice în atmosferă şi 

la suprafaţa Pământului 
- Forţe şi mişcare 
 Mişcarea mecanică 
 Interacţiuni simple  
 Modalităţi de măsurare 
 Aplicaţii în lumea vie 

 
  
 
SUGESTII METODOLOGICE 
 
Aplicarea curriculum-ului pentru disciplina Ştiinţe din programul “A doua şansă”–
învăţământ secundar inferior oferă posibilitatea organizării flexibile a învăţării. Se 
recomandă ca instruirea să se realizeze în câte 2 ore consecutive de ştiinţe, într-un spaţiu 
care sǎ permitǎ realizarea experimentalǎ a activitǎţilor, cabinet sau laborator, în funcţie de 
posibilităţile şcolii. Lista de conţinuturi este asociată sistemului de competenţe specifice 
care conduc la formarea/dezvoltarea competenţei generale a modulului.  
 
De asemenea, conţinuturile sunt grupate în opt teme majore, generale care structureazǎ 
marea diversitate a informaţiei şi deprinderilor ştiinţifice: Procese în lumea vie, Educaţie 
pentru sǎnǎtate, Substanţe şi amestecuri, Elemente chimice, Reacţii chimice cu importanţă 
practică, Energie şi putere, Electricitate, Forţe si mişcare. Aceastǎ abordare ciclicǎ 
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(majoritatea celor opt teme se reiau în fiecare modul vizând competenţe cu un grad crescut 
de complexitate) permite profesorului sǎ aibă o vedere de ansamblu asupra conţinuturilor 
întregului modul. Cu alte cuvinte, ordinea temelor propuse de profesor poate fi cea din lista 
de conţinuturi sau orice altă ordine pe care profesorul o consideră convenabilă pentru 
caracteristicile grupului cu care lucrează/situaţia concretă. Abordarea ciclică a majorităţii 
temelor centrată pe competenţe care implică în mod crescător operaţiile superioare ale 
gândirii – de la observare şi recunoaştere în acest prim modul la transfer şi argumentare în 
ultimul modul – oferă în final cursanţilor posibilitatea de a continua studiile în ciclul 
superior al liceului.   
 
 
 
 
 
SUGESTII  PRIVIND  ACTIVITĂŢILE  DE  ÎNVĂŢARE 
 
Rolul central în predarea-învăţarea ştiinţelor îl are dezvoltarea curiozităţii ştiinţifice. Ca 
urmare, cursanţii vor fi implicaţi într-o investigare activă a fenomenului ştiinţific, în 
interpretarea rezultatelor şi în atribuirea unui sens personal acestora, în concordanţă 
cu realitatea ştiinţifică. În acest prim modul - Relaţia  om-mediu înconjurător -activitǎţile 
de învǎţare se vor proiecta centrat pe competenţa generalǎ a modulului, în sensul descrierii 
proceselor şi fenomenelor naturale, al identificǎrii şi recunoaşterii relaţiilor cauzǎ-efect, 
respectiv al utilizǎrii corecte a instrumentelor şi aparatelor de mǎsurǎ specifice diferitelor 
teme. Profesorii vor fi aceia care vor provoca şi dezvolta curiozitatea ştiinţifică a 
cursanţilor, vor coordona activitatea practică în scopul construirii înţelegerii şi 
deprinderilor ştiinţifice. De asemenea, este important ca profesorii sǎ accentueze 
permanent legăturile conceptuale în interiorul disciplinei Ştiinţe, legături rezultate din 
cele existente între disciplinele ştiinţifice: fizicǎ, chimie, biologie, matematicǎ etc. Numai 
astfel cursanţii vor fi capabili să folosească cunoştinţele ştiinţifice precum şi abilităţile 
mentale în scopul luării deciziilor în probleme de interes global. 
 
Iată câteva din activităţile de învăţare sugerate, activităţi la care vor participa activ 
tinerii/adulţii: 
• realizarea de experimente pentru evidenţierea şi compararea funcţiilor componentelor 

celulare, măsurarea şi compararea mărimilor caracteristice proceselor/corpurilor, 
interpretarea semnificaţiei rezultatelor măsurătorilor, verificarea unor legi, principii; 

• realizarea unor investigaţii cu grad mediu de dificultate şi care necesită utilizarea 
diferitelor strategii şi tehnici experimentale (selectarea şi controlul variabilelor, 
măsurarea, organizarea şi prezentarea datelor sub formă de tabele, liste, grafice etc., 
formularea de concluzii şi de întrebări suplimentare referitoare la subiectul 
investigaţiei). De exemplu, la tema Unitatea lumii vii-organizarea internă a unui 
organism se pot organiza activitǎţi experimentale care permit investigarea structurii 
materiei vii. De asemenea, la tema Electricitate se pot realiza experimente cantitative 
pentru verificarea legilor curentului electric staţionar – mǎsurarea mǎrimilor fizice 
caracteristice, calculul valorilor numerice, prezentarea datelor sub formǎ de tabel sau 
grafic, recunoaşterea caracteristicilor electrice ale aparatelor electrocasnice, a 
principiului acestora de funcţionare; 

• descoperirea de relaţii, fenomene, procese din mediul înconjurător (atât cel natural cât 
şi cel tehnic), cu ajutorul modelării, simulării pentru descrierea acestora şi construirea 
de hărţi conceptuale. De exemplu: realizarea unui dispozitiv artizanal pentru modelarea 
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circuitului apei în naturǎ, realizarea de modele ale diverselor tipuri de centrale electrice, 
modelarea schemei de iluminare a unui apartament, “vulcani” chimici, realizarea unui 
experiment privind circulaţia apei în organism - sensurile de circulaţie a sevei brute şi 
elaborate prin plante, construirea unei stomate artificiale din structura unei frunze; 

• organizarea şi desfăşurarea unor dezbateri, jocuri de rol  prin care cursanţii au 
posibilitatea de a formula opinii personale şi de a găsi şi utiliza argumente valide din 
punct de vedere logic şi ştiinţific pentru susţinerea poziţiei adoptate, se pot utiliza, de 
exemplu, diagramele Venn, jurnalul cu dublă intrare, jurnalele de lectura, „acvariul” 
etc;   

• participarea la experimente organizate şi desfăşurate în grupe sau în perechi pentru 
studiul transformărilor de stare de agregare (determinarea temperaturii de fierbere, 
temperaturii de topire etc), determinarea densităţii prin diferite metode, prepararea unor 
soluţii uzuale, separarea unor amestecuri prin diferite metode, identificarea caracterului 
nemetalic/metalic al unor elemente chimice, studiul unor reacţii chimice; 

• folosirea softului educaţional şi internetului în documentare, precum şi pentru 
realizarea unor produse (proiecte, dispozitive experimentale confecţionate cu materiale 
artizanale etc);  

• documentarea în cadrul activităţilor de tip proiect sau în cadrul unor activităţi de 
observare asupra efectelor  fenomenelor fizice, chimice, biologice în ştiinţǎ, tehnologie, 
societate; 

• întocmirea unor prezentări orale şi/sau scrise care să permită co-evaluarea şi inter-
evaluarea; 

• exersarea deprinderii de a utiliza o gamă cât mai diversă de instrumente, dispozitive şi 
aparate (microscop, termometru, ampermetru, voltmetru, etc), respectiv substanţe şi 
ustensile de laborator (eprubete, baghete, lame, lamele substanţe–indicatori etc) pentru 
a rezolva probleme practice specifice ştiinţelor naturii; 

• compararea proporţională a diferitelor mărimi, cantităţi etc;   
• identificarea dovezii/dovezilor experimentale utile pentru a susţine o afirmaţie; 
• organizarea şi sintetizarea informaţiilor şi datelor experimentale în tabele şi grafice cu 

scopul de a identifica relaţii şi dependenţe între acestea; 
• încorporarea de diagrame, histograme, grafice, tabele, simboluri în prezentările scrise şi 

orale; 
• formularea unui/unor argument(e) logic(e) despre relaţia cauză – efect descoperită 

experimental; 
• elaborarea de rapoarte asupra unor experimente/observaţii referitoare la structura şi 

proprietăţile substanţelor anorganice şi oganice studiate în organismele vii şi nevii; 
• construirea unor modele (materiale sau simbolice) personale pentru a vizualiza şi 

explica relaţiile dintre diferitele elemente ale unui produs, proces sau sistem.  
 
EVALUAREA 
 
Evaluarea curentă 
 
Performanţele tinerilor/adulţilor care parcurg modulul de ştiinţe “Relaţia om - mediu 
înconjurător” vor fi evaluate pe parcursul acestuia, având ca specific centrarea pe 
competenţa generală formată în acest modul. Evaluarea performanţelor elevilor trebuie să 
aibă în vedere atât dezvoltarea competenţelor specifice, cât şi atitudinea acestora faţă de 
învăţare şi progresul personal al fiecăruia. Se recomandă evaluarea fiecărei competenţe 
specifice prin probe de evaluare diverse, în primul rând prin utilizarea metodelor şi 



 

 9

instrumentelor de evaluare formativă (proiectul, portofoliul, fişe de activitate 
experimentală, grile de evaluare, fişe de observaţie sistematică etc). Pentru un modul se 
are ca prioritate evaluarea competenţei generale propuse a fi formată prin modulul 
respectiv dar pot fi urmărite şi apreciate şi celelalte competenţe generale, ale celorlalte 
module, prin sarcini şi teme adecvate. De asemenea, în cazul evaluării orale, se recomandă 
ca aceasta să fie încurajatoare, pozitivă, astfel încât să motiveze şi să implice activ cursanţii 
în învăţare. 
 
Cursanţii au nevoie de oportunitǎţi pentru a-şi evalua şi a reflecta asupra propriei lor 
înţelegeri ştiinţifice, precum şi asupra abilitǎţilor şi deprinderilor dobândite. Înainte de a 
realiza acest lucru ei au nevoie sǎ  înţeleagǎ scopurile pentru a învǎţa ştiinţa. Abilitatea de 
a-şi auto-aprecia/autoevalua înţelegerea, ca proces metacognitiv, este un instrument 
esenţial pentru învǎţarea autonomǎ. Prin autoreflecţie cursanţii îşi clarificǎ ideile despre 
ceea ce presupun cǎ au învǎţat.  Ei încep sǎ internalizeze aşteptǎrile pe care le pot avea şi la 
care pot rǎspunde prin intermediul ştiinţelor. Atunci când profesorul îi trateazǎ pe cursanţi 
ca fiind persoane care învaţǎ cu seriozitate, profesorii fiind mai degrabǎ antrenori decât 
judecǎtori, cursanţii încep sǎ înţeleagǎ şi sǎ aplice standardele cerute de o bunǎ practicǎ 
ştiinţificǎ.   
 
Reamintim că evaluarea are ca scop identificarea corectă a performanţelor cursantului, 
înregistrarea progresului precum şi identificarea problemelor pe care acesta le are în a face 
faţă cerinţelor formale ale curriculum-ului. Profesorii vor comunica criteriile şi procedurile 
lor de evaluare, precum şi standardele de performanţǎ pentru oricare din situaţiile în care 
cursanţii demonstreazǎ cǎ sunt capabili de a: 

• Selecta o parte din rezultatul activitǎţii lor (referat, proiect, instrucţiuni din Fişa de 
activitate independentǎ, secvenţă din Fişa de activitate experimentalǎ etc) pentru a 
oferi o dovadǎ a înţelegerii unui concept, principiu sau lege, sau a abilitǎţii lor de a 
aplica etapele experimentului ştiinţific; 

• Explica oral, în scris sau prin ilustraţii (scheme, grafice, diagrame, hǎrţi conceptuale 
personale) modul în care dovezile sale susţin înţelegerea ştiinţificǎ; 

• Analiza critic propriul lor produs (referat, proiect, instrucţiuni din Fişa de activitate 
independentǎ, secvenţă din Fişa de activitate experimentalǎ etc) utilizând criteriile 
şi standardele prestabilite de profesor; 

• Critica în mod constructiv şi argumentat produsele colegilor/celorlalte grupe/ 
colegului cu care face pereche pentru inter-evaluare. 

   
Evaluarea curentă şi cea sumativă se va realiza pe baza tematicii şi a activităţilor de 
exersare a competenţelor specifice. Evaluarea va cuprinde itemi de tipul: 

 selectarea răspunsului corect; 
 găsirea corespondenţei între două coloane care conţin noţiuni ştiinţifice; 
 completarea enunţurilor lacunare; 
 răspunsuri libere la întrebări formulate pe o temă dată; 
 recunoaştere de tipul adevărat sau fals; 
 formulare de ipoteze sau concluzii legate de procese din mediul 

înconjurător; 
 descrierea etapelor parcurse în derularea unor investigaţii din domeniul 
ştiinţelor; 
 completarea explicaţiilor pe desene sau completarea unor hărţi conceptuale; 
 eseuri, referate. 
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Evaluarea de modul 
 
Evaluarea de modul presupune evaluarea competenţei generale a modulului. Ea se va 
realiza prin evaluarea fiecărei competenţe specifice pe baza  standardelor de evaluare 
prestabilite. Modulul Relaţia om-mediu înconjurător se va încheia cu un test de evaluare 
de final ai cărui itemi se recomandǎ să conţină şi o sarcină experimentală sau o lucrare 
practică. Pentru ca stress-ul pe care orice evaluare îl induce elevului să fie diminuat, se 
recomandǎ ca, înainte de evaluarea finalǎ de modul, sǎ se organizeze o activitate de 
evaluare similarǎ (ca structurǎ şi scenariu) celei finale de modul. De asemenea, se 
recomandă ca în evaluarea finală a acestui modul ponderea probei experimentale/lucrǎrii 
practice sǎ fie 75%, iar ponderea secvenţei teoretice sǎ fie 25%, iar fiecare competenţă 
specifică să fie evaluată pe baza a 3-4 sarcini de lucru, cu grade de dificultate diferite, 
pornind de la sarcini de lucru simple.  
   
 
 
 
BIBLIOGRAFIE PENTRU SUSŢINEREA DEMERSULUI DIDACTIC 
 
1. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare din aria curriculară Matematică 

şi ştiinţe – învăţământ liceal, MEdC, CNC, Editura Aramis, Bucureşti, 2001 
2. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare din aria curriculară Matematică 

şi ştiinţe – învăţământ gimnazial, MEdC, CNC, Editura Aramis, Bucureşti, 2001 
3. Ghid de evaluare la Fizică, Chimie, Biologie – M.E.N., S.N.E.E., 1999 
4. L. Chicinaş coord - Fizica prin experimente şi jocuri - Ed. Eurodidact Cluj – Napoca, 

2002 
5. Y. Perelman – Physics can be fun – MIR Publishers, Moscow, 1986 
6. Site de resurse educaţionale: http://sitesforteachers.com 
7. V. Chiş – Pedagogia pentru competenţe, Ed. Casa Cǎrţii de ştiinţǎ, Cluj – Napoca, 2005 
8. **** - Larousse - Dicţionar Inventatori şi invenţii, Ed. Tehnicǎ, Bucureşti, 2001 

(traducere din limba francezǎ : Mariana Crǎciun, Monica Crǎciun). 
9. *** - Lionel Bender - Enciclopedii vizuale Invenţii, Text Lionel Bender, Ed. Litera 

internaţional, Bucureşti, 2004 (traducere din limba englezǎ: Dan Dumitrescu) 
10. R. Tetean, E. Vinţeler – ALEPH, Ed. NapocaStar, Cluj – Napoca, 2001 
11. Enciclopedia Encarta 
12. Tutorial de electrocinetică – M.Aştilean, A. Iacob, L. Chicinaş 
13. Colecţia “Arborele lumii”, “National geographic”, “Sceance et vie” 
14. *** - Dicţionar de biologie Oxford -Tradus de Ileana Muică, Cristina Muică, Florentina 

Alina Niţu, Bucureşti 1999 
15. T. Kubiszyn, G. Borich – Educational Testing and measurement – classroom 

application and practice, HarperCollinsCollegePublishers, 1999 
16. L.R. Gay – Educational Research, competencies for analysis and application, Prentice 

Hall, 1999 
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MODULUL  2:    TEHNOLOGIA ŞI VIAŢA 
 

ARGUMENT 
 
În acest modul, tinerii/adulţii vor avea posibilitatea de a-şi forma/dezvolta  abilitǎţi de bazǎ 
de a înţelege structura şi proprietǎţile materialelor, respectiv de a recunoaşte şi a aplica 
aceste proprietăţi în contexte diverse (atât cele legate de lumea vie cât şi cele tehnologice). 
În acest scop ei vor experimenta procedee şi procese prin care materialele se pot transforma 
sau modifica. De asemenea, cursanţii vor analiza modul în care alegerea şi utilizarea 
practicǎ a materialelor în diverse aplicaţii (cotidiene sau tehnologice) depinde de 
proprietǎtile materialelor respective. Transformarea, schimbul de energie conduce la 
procese de schimbare a sistemelor biologice, chimice şi geologice. O mare diversitate de 
resurse naturale pot fi transformate în forme de energie care, la rândul lor, influenţeazǎ prin 
numeroşi factori existenţa noastrǎ cotidianǎ. Tinerii/adulţii vor studia, discuta, selecta 
factorii care guverneazǎ transferul şi transformarea energiei în Univers, transformarea 
energiei în forme utile cu aplicabilitate practicǎ zilnicǎ, precum şi conservarea energiei în 
urma diverselor interacţiuni cu materialele. În acest modul se au în vedere următoarele 
forme de energie: energia termică, energia electromagnetică şi modul în care acestea se 
manifestă în procese biologice, chimice şi fizice. La finalul parcurgerii acestui modul 
cursanţii vor observa că există o sumă de caractere comune tuturor organismelor vii, prin 
care ele alcătuiesc o unitate de: structură, formaţie fizico-biochimică, funcţionare şi 
comportament.  
 
Abordarea integrată a curriculum-ului pentru ştiinţe, respectiv pentru Modulul 2 
Tehnologia şi viaţa, facilitează  un demers didactic şi activităţi de învăţare care ţin cont 
de nivelul de pregătire al cursanţilor, de experienţa lor de viaţă (sub aspectul contactului 
cu lumea tehnică şi cu mediul înconjurător), precum şi de problemele cu care se confruntă 
în viaţa cotidiană. Abordarea propusă şi prin acest modul este una centrată pe competenţele 
care urmează să fie formate tânărului/adultului într-o viziune transdisciplinară a 
conţinuturilor celor trei discipline componente.  Modulul intitulat Tehnologia şi viaţa 
continuă demersul ştiinţific propus, de această dată fiind vorba de dezvoltarea 
competenţei de aplicare a conceptelor, legilor şi principiilor pentru a analiza şi explica 
mediului înconjurător cu ajutorul metodelor specifice ştiinţelor naturii în contexte, care 
valorifică experienţa de viaţă a cursanţilor.  
 
COMPETENŢA GENERALĂ: 
Aplicarea conceptelor, legilor, principiilor specifice ştiinţelor în viaţa 
cotidianǎ 
 

 
COMPETENŢE SPECIFICE 

 

 
LISTA DE CONŢINUTURI 

• exersarea deprinderilor de utilizare corectǎ 
a instrumentelor/dispozitivelor/aparatelor 
în contexte corespunzǎtoare intereselor şi 
nevoilor cursanţilor 

• compararea elementelor unui sistem 
fizic/chimic/biologic  

- Procese în lumea vie 
 Nutriţia autotrofă şi heterotrofă. 

Sensibilitatea la plante şi animale 
 Particularităţi structurale şi funcţionale 

ale sistemului digestiv la vertebrate 
 Respiraţia şi circulaţia la plante şi 

i l M di l i l i l
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COMPETENŢE SPECIFICE 

 

 
LISTA DE CONŢINUTURI 

• ilustrarea conceptelor/legilor/principiilor 
în contexte date 

• investigarea fenomenelor/proceselor 
naturale cu ajutorul metodei ştiinţifice şi 
interpretarea rezultatelor obţinute  

• calcularea mărimilor 
fizice/chimice/biologice obţinute în urma 
unei investigaţii personale sau indicate de 
profesor 

animale. Mediul intern al organismelor 
- Educaţie pentru sǎnǎtate 
 Boli ale sistemului digestiv şi 

nervos central la om 
 Boli ale sistemului respirator şi 

excretor la om 
 Reproducerea la plante şi animale 

Boli cu transmitere sexuală  
- Compuşi cu importanţă practică 
 Apa – compoziţie, proprietăţi fizice 
şi chimice. Importanţă practică. 
Rolul apei în organismele vii 

 Metale uzuale. Proprietăţi generale 
şi importanţa practică a acestora. 
Aliaje 

 Acizi şi baze uzuale. Proprietăţi 
fizice şi chimice 

 Reacţii reversibile şi ireversibile 
Reacţii exoterme şi reacţii 
endoterme  

- Energie şi putere 
 Încǎlzire şi rǎcire în natură şi 

tehnică 
 Simţul tactil, termic, presional, 

dureros 
 Mişcarea termicǎ 
 Mărimi caracteristice 
 Legi şi principii - Utilizarea 

pârghiilor, inclusiv a celor din 
organismul uman – ca aplicaţii ale 
momentului unei forţe 

 Motoare termice-funcţionare, efecte 
 Energia termică – energia internă, 

căldura, entropia, entalpia 
 Aplicaţii în viaţa cotidiană 

- Electricitate-efecte ale curentului electric 
cu aplicaţii în natură şi tehnică 
 Magneţi şi electromagneţi 
 Materiale magnetice – aplicaţii în 

lumea vie şi în tehnică 
 Dispozitive care utilizeazǎ 

l t ţi
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COMPETENŢE SPECIFICE 

 

 
LISTA DE CONŢINUTURI 

• rezolvarea de probleme practice şi 
contextuale cu ajutorul legilor/principiilor 
specifice ştiinţelor 

electromagneţi 
 Electroliza.  Aplicaţii în lumea vie 
 Pile electrice 

- Luminǎ şi sunet 
 Reflexia, refracţia şi dispersia 

luminii-aplicaţii în lumea vie, în 
mediul înconjurător şi în cosmos 

 Vederea şi culoarea 
 Auzul şi sunetele 

 
 
SUGESTII METODOLOGICE 
 
Programa modulului Tehnologia şi viaţa oferă posibilitatea organizării flexibile a învăţării. 
Se recomandă ca instruirea să se realizeze în câte 2 ore consecutive de ştiinţe, într-un spaţiu 
care sǎ permitǎ realizarea experimentalǎ a activitǎţilor, cabinet sau laborator, în funcţie de 
posibilităţile şcolii. Lista de conţinuturi este asociată sistemului de competenţe specifice 
care conduc la formarea/dezvoltarea competenţei generale a modulului. De asemenea, 
conţinuturile sunt grupate în şase teme majore, generale care structureazǎ marea diversitate 
a informaţiei şi deprinderilor ştiinţifice (Procese în lumea vie, Educaţie pentru sănătate, 
Compuşi cu importanţă practică, Energie şi putere, Electricitate, Lumină şi sunet). Aceastǎ 
abordare ciclicǎ permite profesorului sǎ aibă o vedere de ansamblu asupra conţinuturilor 
întregului modul. Cu alte cuvinte, ordinea temelor propuse de profesor poate fi cea din lista 
de conţinuturi sau orice altă ordine pe care profesorul o consideră convenabilă pentru 
caracteristicile grupului cu care lucrează /situaţia concretă.  
  
 
SUGESTII PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE   
 
Curriculum-ul pentru disciplina Ştiinţe este astfel proiectat încât tinerii/adulţii care 
participǎ la programul „A doua şansă”- învăţământ secundar inferior să-şi dezvolte 
propria înţelegere prin:  

• realizarea unor experienţe ştiinţifice; 
• valorificarea experienţei personale; 
• promovarea de practici participative; 
• formarea unei culturi organizaţionale (la nivelul clasei) care să încurajeze discuţiile 

şi interacţiunea (elev – elev, elev – profesor). 
 
De aceea, se recomandǎ ca demersul didactic să fie construit de către profesor astfel încât 
prin activităţile de învăţare să fie posibilă formarea/dezvoltarea competenţei generale 
asociate modulului. Realizarea competenţei generale este posibilă prin intermediul 
competenţelor specifice cărora le sunt asociate conţinuturi noţionale integrate 
corespunzătoare ştiinţelor naturii. Fiecare din cele şase competenţe specifice poate fi 
formată/dezvoltată prin oricare din conţinuturile asociate, profesorul având întreaga 
libertate în a proiecta, organiza şi realiza activităţi de predare – învăţare interactive, care să 
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aibă un caracter preponderent experimental, activ. Iată câteva din activităţile de învăţare 
sugerate a fi realizate de către cursant: 
 
• întocmirea unor prezentări orale şi scrise care permit co-evaluarea şi inter-evaluarea; 
• exersarea deprinderii de a utiliza o gamă cât mai diversă de instrumente, dispozitive şi 

aparate (raportor, ampermetru, voltmetru, ohmmetru, aparatura de laborator) pentru a 
rezolva probleme practice specifice ştiinţelor naturii; 

• utilizarea raţionamentului prin analogie pentru a compara proporţional diferite cantităţi 
(procentul de grăsimi, proteine şi carbohidraţi în alimente, relaţii între diferite mărimi 
etc.); 

• utilizarea calculatorului pentru a căuta, memora şi regăsi informaţii despre un subiect 
ştiinţific, precum şi pentru a opera cu documente şi fişiere în realizarea proiectelor; 

• citirea indicaţiilor instrumentelor de măsură cu afişaj numeric şi analogic utilizate 
pentru măsurarea lungimii, volumului, temperaturii, intensităţii curentului electric, 
tensiunii electrice ş.a.; alegerea unităţilor de măsură adecvate pentru a efectua 
măsurătorile şi pentru a emite judecăţi de valoare referitoare la semnificaţia valorilor 
numerice obţinute; 

• identificarea dovezii/dovezilor experimentale utile pentru a susţine o afirmaţie; 
• organizarea şi sintetizarea informaţiilor şi datelor experimentale în tabele şi grafice cu 

scopul de a identifica relaţii şi dependenţe între acestea; 
• încorporarea diagramelor, histogramelor, graficelor, tabelelor, simbolurilor în 

prezentările scrise şi orale; 
• formularea unui argument logic despre relaţia cauză – efect descoperită experimental; 
• recunoaşterea, selectarea şi compararea informaţiilor ştiinţifice din reviste şi ziare, 

filme, jocuri etc; 
• construirea modelelor (materiale sau simbolice) personale pentru a vizualiza (de 

exemplu: modelul funcţional al plǎmânilor, model – rolul diafragmei, model – ochiul, 
urechea dispozitive artizanale realizate cu ajutorul electromagneţilor etc) şi explicarea 
relaţiilor dintre diferitele elemente ale unui produs, proces sau sistem ; 

• explicarea fenomenelor naturale în diferite situaţii propuse (recunoaşterea 
caracteristicilor sistemelor vii şi nevii, explicarea fenomenelor meteorologice extreme, 
recunoaşterea fenomenelor oscilatorii în natură – cutremure, propagarea sunetului); 

• realizarea de proiecte în echipă sau în perechi pe diverse teme cum ar fi: factorii care 
influenţează solubilitatea, rolul apei în organismele vii, aciditatea şi bazicitatea unor 
soluţii/compuşi, aplicaţii tehnice realizate cu ajutorul apei (plutirea corpurilor, 
submarinul, relaţia între presiune şi formele de viaţă acvatice), factori de risc şi efectele 
acţiunii factorilor de risc asupra sănătăţii organismelor. 

 
  
EVALUAREA 
 
Evaluarea curentă 
 
Performaţele tinerilor/adulţilor care parcurg modulul de ştiinţe “Tehnologia şi viaţa” vor fi 
evaluate pe parcursul acestuia având ca specific centrarea pe competenţa generală formată 
în acest modul. Evaluarea performanţelor elevilor trebuie să aibă în vedere atât dezvoltarea 
competenţelor specifice, cât şi atitudinea acestora faţă de învăţare şi progresul personal al 
fiecăruia. Se recomandă evaluarea fiecărei competenţe specifice prin probe de evaluare 
specifice, în primul rând prin utilizarea metodelor şi instrumentelor de evaluare formativă 
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(proiectul, portofoliul, fişe de activitate experimentală, grile de evaluare, fişe de observaţie 
sistematică etc). De asemenea, în cazul evaluării orale, recomandăm ca aceasta să fie 
încurajatoare, pozitivă, astfel încât să motiveze şi să implice activ cursanţii în învăţare. 
 
Profesorii vor comunica criteriile şi procedurile lor de evaluare, precum şi standardele de 
performanţǎ pentru oricare din situaţiile în care cursanţii demonstreazǎ cǎ sunt capabili de 
a: 

• Selecta o parte din rezultatul activitǎţii lor (referat, proiect, instrucţiuni din Fişa de 
activitate independentǎ, secvenţa din Fişa de activitate experimentalǎ etc) pentru a 
oferi o dovadǎ a înţelegerii unui concept, principiu sau lege, sau a abilitǎţii lor de a 
aplica etapele experimentului ştiinţific; 

• Explica oral, în scris sau prin ilustraţii (scheme, grafice, diagrame, hǎrţi conceptuale 
personale, colaje) modul în care dovezile sale susţin înţelegerea ştiinţificǎ; 

• Analiza critic propriul lor produs (referat, proiect, instrucţiuni din Fişa de activitate 
independentǎ, secvenţa din Fişa de activitate experimentalǎ etc) utilizând criteriile 
şi standardele prestabilite de profesor; 

• Critica în mod constructiv şi argumentat produsele colegilor/celorlalte 
grupe/colegului cu care fac pereche pentru inter-evaluare. 

  
Evaluarea curentă şi cea sumativă se va realiza pe baza tematicii şi a activităţilor de 
exersare a competenţelor specifice. Evaluarea va cuprinde itemi de tipul: 

 selectarea răspunsului corect; 
 găsirea corespondenţei între două coloane care conţin noţiuni ştiinţifice; 
 completarea enunţurilor lacunare; 
 răspunsuri libere la întrebări formulate pe o temă dată; 
 recunoaştere de tipul adevărat sau fals; 
 formulare de ipoteze sau concluzii legate de procese din mediul 

înconjurător; 
 descrierea etapelor parcurse în derularea unor investigaţii din domeniul 
ştiinţelor; 
 completarea explicaţiilor pe desene sau completarea unor hărţi conceptuale. 

 
Evaluarea de modul 
 
Evaluarea de modul presupune evaluarea competenţei generale a modulului. Ea se va 
realiza prin evaluarea fiecărei competenţe specifice pe baza  standardelor de evaluare 
prestabilite. Modulul Tehnologia şi viaţa se va încheia cu un test de evaluare de final ai 
cărui itemi se recomandǎ să conţină şi o sarcină experimentală sau o lucrare practică. Se 
recomandă ca în evaluarea finală a acestui modul ponderea probei experimentale/lucrǎrii 
practice sǎ fie 75%, iar ponderea secvenţei teoretice sǎ fie 25%, iar fiecare competenţă 
specifică să fie evaluată pe baza a 3-4 sarcini de lucru, cu grade de dificultate diferite, 
pornind de la sarcini de lucru simple. 
 
 
BIBLIOGRAFIE PENTRU SUSŢINEREA DEMERSULUI DIDACTIC 
 
1. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare din aria curriculară Matematică 

şi ştiinţe – învăţământ liceal, MEdC, CNC, Editura Aramis, Bucureşti, 2001 
2. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare din aria curriculară Matematică 

şi ştiinţe – învăţământ gimnazial, MEdC, CNC, Editura Aramis, Bucureşti, 2001 
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3. Ghid de evaluare la Fizică, Chimie, Biologie – M.E.N., S.N.E.E., 1999 
4. L. Chicinaş coord - Fizica prin experimente şi jocuri - Ed. Eurodidact Cluj – Napoca, 

2002 
5. Y. Perelman – Physics can be fun – MIR Publishers, Moscow, 1986 
6. Site de resurse educaţionale: http://sitesforteachers.com 
7. V. Chiş – Pedagogia pentru competenţe, Ed. Casa Cǎrţii de ştiinţǎ, Cluj – Napoca, 2005 
8. **** - Larousse - Dicţionar Inventatori şi invenţii, Ed. Tehnicǎ, Bucureşti, 2001 

(traducere din limba francezǎ : Mariana Crǎciun, Monica Crǎciun). 
9. *** - Lionel Bender - Enciclopedii vizuale Invenţii, Text Lionel Bender, Ed. Litera 

internaţional, Bucureşti, 2004 (traducere din limba englezǎ: Dan Dumitrescu) 
10. R. Tetean, E. Vinţeler – ALEPH, Ed. NapocaStar, Cluj – Napoca, 2001 
11. Enciclopedia Encarta 
12. Tutorial de electrocinetică – M.Aştilean, A. Iacob, L. Chicinaş 
13. Colecţia “Arborele lumii”, “National geographic”, “Sceance et vie” 
14. *** - Dicţionar de biologie Oxford -Tradus de Ileana Muică, Cristina Muică, Florentina 

Alina Niţu, Bucureşti 1999 
15. T. Kubiszyn, G. Borich – Educational Testing and measurement – classroom 

application and practice, HarperCollinsCollegePublishers, 1999 
16. L.R. Gay – Educational Research, competencies for analysis and application, Prentice 

Hall, 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 17

MODULUL  3:   INTERACŢIUNI  ÎN  NATURĂ 
 
ARGUMENT 
 
Demersul propus pentru studierea disciplinei Ştiinţe se realizeazǎ prin mutarea accentului 
de pe abordarea teoreticǎ a temelor ştiinţifice pe studii preponderent 
practice/experimentale,  adecvate experienţei personale de viaţǎ şi specificului calificării 
profesionale pe care cursanţii urmeazǎ sǎ o dobândească. Modulul 3 –  Interacţiuni în 
natură vizează ca şi competenţă generală: Construirea şi argumentarea unor poziţii 
personale referitoare la impactul ştiinţelor asupra naturii şi societǎţii. Competenţele 
specifice subsumate acestei competenţe generale sprijină adultul înscris în programul „A 
doua şansă”-învăţământ secundar inferior să-şi formeze deprinderi şi atitudini 
pozitive în ceea ce priveşte mediul înconjurător şi protecţia propriei persoane.  
 
COMPETENŢA GENERALĂ: 
Construirea şi argumentarea unor poziţii personale referitoare la 
impactul ştiinţelor asupra naturii şi societǎţii 
 

 
COMPETENŢE SPECIFICE 

 

 
LISTA DE CONŢINUTURI 

• Utilizarea corectă a  terminologiei 
ştiinţifice pentru argumentarea unei poziţii 
referitoare la unele metode de protejare a 
mediului înconjurător  

 

• Compararea elementelor unui ecosistem, 
din perspectivă pluridisciplinară 
fizică/chimică/biologică 

• Aplicarea unui mod de gândire ecologic  în 
rezolvarea de situaţii- problemă specifice 
ecologiei 

 

• Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor 
practice în situaţii contextuale referitoare la 
protecţia mediului înconjurător  

- Omenirea şi resursele sale 
 Biosfera-resursă esenţială a 

omenirii 
 Necesitatea cunoaşterii şi 

cercetării biodiversităţii-
conceptul de specie 

 Legi şi principii- impactul 
antropic asupra habitatelor 
speciilor biologice 

- Mediul înconjurǎtor 
 Poluarea-surse şi combatere.   
 Ploi acide. Efectele ploilor 

acide. Coroziune şi protecţie 
 Efectul de seră şi încălzirea 

globală. Arderile. Hidrocarburi 
 Efectele industrializării asupra 

sănătăţii umane - CFC, 
subţierea stratului de ozon. 
Ozonul în stratosferă şi 
troposferă. Smogul  

 Metalele grele şi sănătatea 
 Modalităţi de protecţie a 

mediului înconjurător 
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COMPETENŢE SPECIFICE 

 

 
LISTA DE CONŢINUTURI 

• Explorarea consecinţelor propriului 
comportament şi a comportamentului 
celorlalţi asupra mediului înconjurător 

- Energie şi putere 
 Transformarea şi conservarea 

energiei 
 Electricitatea în organismele vii 
 Producerea şi stocarea energiei 

electrice 
 Efecte asupra mediului 

înconjurǎtor 
- Forţe şi mişcare 
 Aplicarea principiilor mecanicii 

newtoniene  în situaţii 
contextuale 

 Presiunea în solide şi aplicaţiile 
acesteia;  

- Gravitaţia şi viaţa 
 Interacţiuni gravitaţionale între 

corpuri 
 Mişcarea planetelor în jurul 

Soarelui  
 Sateliţi artificiali 
 Evoluţia istoricǎ a ideilor 

despre sistemul solar 
 Explorarea spaţiului cosmic 

 
  
 
SUGESTII METODOLOGICE 
 
Programa oferă posibilitatea organizării flexibile a învăţării. Se recomandă ca instruirea să 
se realizeze în câte 2 ore consecutive de ştiinţe, într-un spaţiu care sǎ permitǎ realizarea 
experimentalǎ a activitǎţilor, cabinet sau laborator, în funcţie de posibilităţile şcolii.  
Lista de conţinuturi este asociată sistemului de competenţe specifice care conduc la 
formarea/dezvoltarea competenţei generale a modulului. De asemenea, conţinuturile  sunt 
grupate în cinci teme majore, generale care structureazǎ marea diversitate a informaţiei şi 
deprinderilor ştiinţifice. Aceastǎ abordare ciclicǎ permite profesorului sǎ aibă o vedere de 
ansamblu asupra conţinuturilor întregului modul. Cu alte cuvinte, ordinea temelor propuse 
de profesor poate fi cea din lista de conţinuturi sau orice altă ordine pe care profesorul o 
consideră convenabilă pentru caracteristicile grupului cu care lucrează/situaţia concretă. 
  
SUGESTII PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE   
 
Curriculum-ul pentru disciplina Ştiinţe este astfel proiectat încât cursanţii care participǎ la 
programul „A doua şansă” – învăţământ secundar inferior să-şi dezvolte propria 
înţelegere prin:  

• valorificarea experienţei personale; 
• promovarea de practici participative; 
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• formarea unei culturi organizaţionale (la nivelul clasei) care să încurajeze discuţiile 
şi interacţiunea (elev–elev, elev–profesor). 

De aceea, se recomandǎ ca demersul didactic să fie construit de către profesor astfel încât 
prin activităţile de învăţare să fie posibilă formarea/dezvoltarea competenţei generale 
asociate modulului. Fiecare din cele cinci competenţe specifice poate fi formată/dezvoltată 
prin oricare din conţinuturile asociate, profesorul având întreaga libertate în a proiecta, 
organiza şi realiza activităţi de predare – învăţare interactive, care să aibă un caracter 
preponderent experimental, activ. Iată câteva din activităţile de învăţare sugerate a fi 
realizate de către cursant: 
 explicarea fenomenelor naturale în diferite situaţii propuse (recunoaşterea 

caracteristicilor sistemelor vii şi nevii, recunoaşterea şi explicarea efectelor poluării 
asupra mediului înconjurător, respectiv asupra calităţii vieţii; 

 iniţierea şi realizarea creativă a unor investigaţii pornind de la tematica propusă 
(analizarea relaţiilor: organism - mediu, unitatea - diversitatea lumii vii, modalitǎţi de 
reducere a consumului de energie etc); 

 organizarea de activităţi experimentale în perechi sau în grup (fotosinteza, efectele 
interacţiunilor gravitaţionale, studiul mişcǎrii corpurilor în diferite medii etc); 

 participarea la acţiuni individuale în proiecte pe termen lung (ziarul de mediu, 
proiectarea şi realizarea modelului unui oraş ecologic funcţional, observaţii 
meteorologice specifice zonei); 

 realizarea unor legături conceptuale în interiorul disciplinei ştiinţele naturii valorificând 
conceptele comune disciplinelor ştiinţifice: fizica, biologia, chimia, matematica, 
educaţia tehnologică (proiectarea unor machete funcţionale pe temele cuprinse în 
programa  modulului). 

 
EVALUARE 
 
Evaluarea curentă 
 
Performaţele tinerilor/adulţilor care parcurg modulul de ştiinţe „Interacţiuni în natură” vor 
fi evaluate pe parcursul acestuia având ca specific centrarea pe competenţa generală 
formată în acest modul. Evaluarea performanţelor elevilor trebuie să aibă în vedere atât 
dezvoltarea competenţelor specifice, cât şi atitudinea acestora faţă de învăţare şi progresul 
personal al fiecăruia. Se recomandă evaluarea fiecărei competenţe specifice prin probe de 
evaluare specifice, în primul rând prin utilizarea metodelor şi instrumentelor de evaluare 
formativă (proiectul, portofoliul, fişe de activitate experimentală, grile de evaluare, fişe de 
observaţie sistematică etc), iar în cazul evaluării orale, este bine ca aceasta să fie 
încurajatoare, pozitivă, astfel încât să motiveze şi să implice activ cursanţii în învăţare. 
 
 
 
 Profesorii vor comunica criteriile şi procedurile lor de evaluare, precum şi standardele de 
performanţǎ pentru oricare din situaţiile în care cursanţii demonstreazǎ cǎ sunt capabili de 
a: 

• Selecta o parte din rezultatul activitǎţii lor (referat, proiect, instrucţiuni din Fişa de 
activitate independentǎ, secvenţa din Fişa de activitate experimentalǎ etc) pentru a 
oferi o dovadǎ a înţelegerii unui concept, principiu sau lege, sau a abilitǎţii lor de a 
aplica etapele experimentului ştiinţific. 

• Explica oral, în scris sau prin ilustraţii (scheme, grafice, diagrame, hǎrţi conceptuale 
personale) modul în care dovezile sale susţin înţelegerea ştiinţificǎ. 
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• Analiza critic propriul lor produs (referat, proiect, poster, instrucţiuni din Fişa de 
activitate independentǎ, secvenţa din Fişa de activitate experimentalǎ etc) utilizând 
criteriile şi standardele profesorului. 

• Critica în mod constructiv şi argumentat produsele colegilor / celorlalte grupe/ 
colegului cu care face pereche pentru inter-evaluare. 

  
Evaluarea curentă şi cea sumativă se va realiza pe baza tematicii şi a activităţilor de 
exersare a competenţelor specifice. Evaluarea va cuprinde itemi de tipul: 

 selectarea răspunsului corect; 
 găsirea corespondenţei între două coloane care conţin noţiuni ştiinţifice; 
 completarea enunţurilor lacunare; 
 răspunsuri libere la întrebări formulate pe o temă dată; 
 recunoaştere de tipul adevărat sau fals; 
 formulare de ipoteze sau concluzii legate de procese din mediul 

înconjurător; 
 descrierea etapelor parcurse în derularea unor investigaţii din domeniul 
ştiinţelor; 
 completarea explicaţiilor pe desene sau completarea unor hărţi conceptuale. 

 
Evaluarea de modul 
 
Evaluarea de modul presupune evaluarea competenţei generale a modulului. Ea se va 
realiza prin evaluarea fiecărei competenţe specifice pe baza  standardelor de evaluare 
prestabilite. Modulul Interacţiuni în lumea înconjurătoare se va încheia cu un test de 
evaluare de final ai cărui itemi se recomandǎ să conţină şi sarcină experimentală sau o 
lucrare practică, care se recomandă să fie o evaluare experimentală sau prin lucrare practică 
asemănătoare cu cele realizate pe parcursul modulului respectiv, dar cu teme diferite 
respectând conţinuturile. Pentru ca stress-ul pe care orice evaluare îl induce elevului să fie 
diminuat, este util ca, înainte de evaluarea finalǎ de modul, sǎ se organizeze o activitate de 
evaluare similarǎ (ca structurǎ şi scenariu) celei finale de modul. Se recomandă ca în 
evaluarea finală a acestui modul ponderea probei experimentale/lucrǎrii practice sǎ fie 
50%, iar ponderea secvenţei teoretice sǎ fie 50%, iar fiecare competenţă specifică să fie 
evaluată pe baza a 3-4 sarcini de lucru, cu grade de dificultate diferite, pornind de la sarcini 
de lucru simple. 
 
 

 
 BIBLIOGRAFIE PENTRU SUSŢINEREA DEMERSULUI DIDACTIC 
 
1. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare din aria curriculară Matematică 

şi ştiinţe – învăţământ liceal, MEdC, CNC, Editura Aramis, Bucureşti, 2001 
2. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor şcolare din aria curriculară Matematică 

şi ştiinţe – învăţământ gimnazial, MEdC, CNC, Editura Aramis, Bucureşti, 2001 
3. Ghid de evaluare la Fizică, Chimie, Biologie – M.E.N., S.N.E.E., 1999 
4. L. Chicinaş coord - Fizica prin experimente şi jocuri - Ed. Eurodidact Cluj – Napoca, 

2002 
5. Y. Perelman – Physics can be fun – MIR Publishers, Moscow, 1986 
6. Site de resurse educaţionale: http://sitesforteachers.com 
7. V. Chiş – Pedagogia pentru competenţe, Ed. Casa Cǎrţii de ştiinţǎ, Cluj – Napoca, 2005 



 

 21

8. **** - Larousse - Dicţionar Inventatori şi invenţii, Ed. Tehnicǎ, Bucureşti, 2001 
(traducere din limba francezǎ : Mariana Crǎciun, Monica Crǎciun). 

9. *** - Lionel Bender - Enciclopedii vizuale Invenţii, Text Lionel Bender, Ed. Litera 
internaţional, Bucureşti, 2004 (traducere din limba englezǎ: Dan Dumitrescu) 

10. R. Tetean, E. Vinţeler – ALEPH, Ed. NapocaStar, Cluj – Napoca, 2001 
11. Enciclopedia Encarta 
12. Tutorial de electrocinetică – M.Aştilean, A. Iacob, L. Chicinaş 
13. Colecţia “Arborele lumii”, “National geographic”, “Sceance et vie” 
14. *** - Dicţionar de biologie Oxford -Tradus de Ileana Muică, Cristina Muică, Florentina 

Alina Niţu, Bucureşti 1999 
15. T. Kubiszyn, G. Borich – Educational Testing and measurement – classroom 

application and practice, HarperCollinsCollegePublishers, 1999 
16. L.R. Gay – Educational Research, competencies for analysis and application, Prentice 

Hall, 1999 
17. Elena Huţanu, coordonator - Dicţionar de biologie pentru uzul elevilor, Fundaţia 

Nibelungenlied, 2002 
18. Dr. John Briffa - Alimentaţia sănătoasă – Ed. Aquila 1993 
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STANDARDE   DE   
PERFORMANŢĂ 

 
 
 

• Standardele de performanţă sunt formulate pentru fiecare din 
competenţele generale vizate prin modulele de Ştiinţe, iar tinerii/adulţii 
vor demonstra: 

 
 

1. Aplicarea metodei ştiinţifice în explorarea fenomenelor şi 
proceselor naturale 

 
 
2. Utilizarea conceptelor, legilor, principiilor în rezolvarea de 

probleme şi/sau situaţii – problemǎ.  
     Comunicarea modului de rezolvare a diverselor situaţii – problemǎ. 
 
 
3. Justificarea, în contexte diferite şi utilizând corect terminologia 

ştiinţifică, a protecţiei propriei persoane, a celorlalţi şi a mediului 
înconjurǎtor. 
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