Ministerul EducaŃiei al Republicii Moldova
Proiectul
“EducaŃie de calitate în mediul rural din Moldova”
FORMAREA PROFESORILOR
PENTRU IMPLEMENTAREA CURRICULUMULUI MODERNIZAT
DE LICEU
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
INSTITUłIILE DE ÎNVĂłĂMÎNT CU LIMBA RUSĂ DE PREDARE
Suport de curs
Elaborat de: Tamara Cazacu

CUPRINS:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Structura şi funcŃiile Curriculumului modernizat ( 2010 )
ConcepŃia didactică a disciplinei
Metodologia formării competenŃelor şi proiectarea didactică
Corelarea competenŃelor-subcompetenŃelor-conŃinuturilor-tipurilor de activităŃi
Strategii didactice de predare-învăŃare-evaluare
Proiectul unei unităŃi de învăŃare, centrat pe formarea competenŃelor elevilor.
Proiectul unei lecŃii ca element operaŃional subordonat unităŃii de învăŃare
Recomandări metodice de utilizare a manualelor, echipamentului şi a altor
materiale existente (inclusiv dotărilor din proiectul ECMRM) în procesul de
modernizare a curriculumului modernizat

Formarea profesorilor pentru implementarea curriculumului mordernizat de liceu - 2010

1

I. STRUCTURA ŞI FUNCłIILE CURRICULUMULUI MODERNIZAT
1. Care este baza normativă / legală pentru modernizarea curriculumului?
Ministerul EducaŃiei şi Tineretului în R. Moldova a acumulat de la profesori şi
experŃi informaŃia cu privire la calitatea, funcŃionalitatea curriculumului în vigoare,
realizînd acŃiuni de descongestionare a programelor de studii, dar în realitate nu s-au
creat premise instituŃionale, conceptuale şi metodologice în vederea dezvoltării
Curriculumului NaŃional. Astfel, abordarea tuturor componenetelor curriculare şi a
factorilor implementării eficiente necesita o nouă concepŃie de modernizare a
Curriculumului NaŃional.
Lansarea de către Ministerul educaŃiei şi Tineretului în comun cu IŞE a proiectului
Evaluarea curriculumului şcolar în învăŃămîntul secundar general şi modernizarea
standardelor educaŃionale pentru învăŃămîntul general, finanŃat de UNICEF, îşi avea
scopul de a realiza o analiză comprehensivă, din punctul de vedere conceptual,
funcŃional, structural a curriculumului de bază şi a curriculumului pe discipline.
Curriculumul modernizat la limba şi literatura română reprezintă un document de
monitorizare eficientă a procesului educaŃional la disciplina dată. Elaborarea
curriculumului la limba şi literatura română axat pe formare de competenŃe şi centrat pe
elev reprezintă o prerogativă a timpului, determinată de necesităŃile reformei
învăŃămîntului în R. Moldova în conformitatea cu standardele statelor europene. Din
această perspectivă, Ministerul EducaŃiei şi Tineretului prin ordinul nr. 352 din 14 mai
2009 a aprobat planul de acŃiuni comune cu IŞE, privind evaluarea şi modernizarea
curriculumului şcolar în anii 2009-2010.
2. Cînd intră în vigoare documentele curriculare?
Curriculumul intră în vigoare la 01.09.2010.
3. De ce trebuia modernizarea?
•
Racordarea curriculumului la cerinŃele reale ale vieŃii, asigurarea calităŃii
educaŃiei şi ralierii sistemului educaŃional la valorile şi standardele europene.
•
Valorificarea competenŃelor pentru viaŃă: modul în care elevii ştiu să gîndească,
să acŃioneze, să înveŃe, să găsească, în mod independent, soluŃii noi şi originale în
rezolvarea problemelor concrete.
•
Abordarea diferenŃiată, individualizată a elevului pentru instituirea unei şcoli
prietenoase copilului, centrate pe elev.
•
Dezvoltarea abilităŃii de a acŃiona independent, de a folosi adecvat instrumente
de învăŃare, de a activa în grupuri socialmente eterogene, de a–şi dezvolta deprinderi
necesare vieŃii sociale.
•
Asigurarea însuşirii valorilor naŃionale reprezentative cu deschidere spre
valorile europene şi universale.
•
Asigurarea coerenŃei treptelor de învăŃămînt .
•
Deschiderea şi liberalizarea actului didactic, dezvoltarea, la nivelul strategiilor,
tehnologiilor de predare-învăŃare; promovarea intensă a metodelor interactive.
•
Reflectarea pilonilor învăŃării:

a învăŃa să cunoşti,
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a învăŃa să faci,

a învăŃa să munceşti cu ceilalŃi,

a învăŃa să fii,

a învăŃa să te transformi şi să schimbi societatea.
4. Care sînt părŃile componente ale curriculumului?
Curriculumul modernizat (2010) conŃine: Preliminarii, ConcepŃia didactică a
disciplinei, CompetenŃe-cheie/transversale, competenŃe transdisciplinare pe trepte de
învăŃămînt, CompetenŃe specifice ale disciplinei, Repartizarea temelor pe clase şi
unităŃi de timp, SubcompetenŃe, ConŃinuturi, ActivităŃi de învăŃare şi evaluare pe clase,
Strategii didactice: orientări generale.
5. Care sînt componentele obligatorii (se folosesc fără a fi modificate)?
ConcepŃia didactică a disciplinei, competenŃele-cheie, competenŃele transdisciplinare,
subcompetenŃele, conŃinuturile lingvistice, tematica la limbă şi literatură (capitolele şi
temele).
6. Ce s-a schimbat în curriculum faŃă de ediŃia din 2006?
a.Curriculumul modernizat a fost elaborat în termeni de competenŃe spre deosebire de
varianta precedentă la baza căreia erau obiectivele, deşi a fost formulat şi obiectivul
major al studierii limbii române: formarea competenŃei de comunicare în limba
română în vederea integrării socio-profesionale plenare.
b. Sînt indicate competenŃele-cheie şi cele transdisciplinare.
c. au fost modificate unele unităŃi de conŃinut:
- au fost excluse, de exemplu, curentele literare expresionismul, existenŃialismul,
postmodernismul, Istoria ieroglifică, D.Cantemir, clasa a XII-a;
- au fost transferate din clasa a X-a în clasa a XII-a: balada MioriŃa, poemul Luceafărul
de Mihai Eminescu, Descrierea Moldovei de D.Cantemir ş.a.;
d. Se propune un model de repartizare a numărului de ore pe unităŃi de conŃinut pe care
profesorul îl va modifica în funcŃie de nivelul verbal al elevilor, de ritmul de lucru, de
preferinŃele acestora şi de alŃi factori.
e. Se propun modele de corelare a subcompetenŃelor cu unităŃile de conŃinut şi cu
activităŃile de învăŃare. Atît autorii de manualE, cît şi profesorii, îşi vor crea modele
proprii în funcŃie de viziunea personală a corelării acestor aspecte, cu condiŃia să fie
realizate subcompetenŃele stabilite şi conceptul didactic al disciplinei.
f. Se propune un număr impunător de activităŃi de învăŃare pe care profesorul le va
utiliza conştient, adecvat, cu maxim randament. Acest aspect urmează să fie completat
substanŃial în Ghidul de implementare a curriculumului care va apărea la sfîrşitul
toamnei.
7. De ce a fost nevoie de schimbare?
Ca să fim într-un pas, cu o viziune unică cu Ńările dezvoltate, pentru a atinge şi noi un
nivel decent de viaŃă.
8. În ce constau avantajele schimbării?
•
Armonizarea finalităŃilor educaŃiei din Republica Moldova cu finalităŃile din
sistemele de învăŃămînt europene, mondiale.
•
Conceptul de competenŃă, implementat în Curriculumul şcolar, oferă calea cea
mai sigură de dezvoltare. Anume competenŃele integrează domeniul cognitiv,
psihomotor, atitudinal şi social.
•
Şcoala continuă să formeze cetăŃeni productivi şi rămîne un prieten al copilului.
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CompetenŃele devin funcŃionale şi îi pregătesc pe elevi pentru viaŃă.
9. Care sînt libertăŃile profesorului în implementarea curriculumului?
LibertăŃile profesorului se referă la:
a. repartizarea temelor pe clase şi pe unităŃi de timp - informaŃia concretă este indicată
în curriculum la pagina respectivă, o altă structurare a consecutivităŃii materiei de
studiu,
b. subtemele de la Limbă (de exemplu, Sănătatea e de preŃ, Ce înseamnă să fii original
etc., clasa a X-a, pot fi modificate, la dorinŃă, de către profesor),
c. unităŃile de conŃinut la Literatură (de exemplu, selectarea operelor din cele propuse şi
altele în baza cărora pot fi formate competenŃele/subcompetenŃele indicate în
curriculum,
d. selectarea altor fragmente decît cele propuse de către autorii de manuale în cazul în
care acestea sînt dificile ca mesaj, volum, din punct de vedere al accesibilităŃii unităŃilor
lexicale etc.,
e. modalitatea de corelare a subcompetenŃelor, unităŃilor de conŃinut şi a activităŃilor de
învăŃare,
f. selectarea metodelor şi formelor de învăŃare şi evaluare,
g. stabilirea rubricilor opŃionale ale proiectului de lungă durată,
h. determinarea structurii proiectului didactic (în baza unei activităŃi de învăŃare).
10. Repartizarea orelor este „bătută în cuie”?
Numărul de ore indicat este orientativ, profesorul îl stabileşte individual, în funcŃie de
condiŃiile concrete de aplicare.
•

II. CONCEPłIA DIDACTICĂ A DISCIPLINEI
2.1 Ce este nou în concepŃia didactică a disciplinei?
ConcepŃia didactică a disciplinei nu a suferit modificări, stabilind în continuare:
- principiul comunicativ al predării-învăŃării ca fiind unul de esenŃă,
- funcŃionalitatea materiei lingvistice şi a celei literare;
- exersarea abilităŃilor formate în situaŃii noi de comunicare, similare celor reale;
- caracterul de recomandare a subiectelor în baza cărora urmează să se formeze
subcompetenŃele/competenŃele;
- realizarea integrării materiei pe două planuri: pe deprinderi integratoare (înŃelegere
după auz, vorbire, lectură şi scriere) şi limbă plus literatură;
- textul se pretează unei explorări funcŃionale, fiind un factor de informare şi modelare
a comunicării aflate sub semnul valorii.
2.2 Care este potenŃialul disciplinei în formarea competenŃelor- cheie?
PotenŃialul disciplinei, în formarea competenŃelor-cheie sau transversale, se
exploatează la maximum:
a. În primul rînd, procesul de învăŃare a limbii române contribuie la o sporire a calităŃii
însuşirii atît a limbilor străine, cît şi a limbii materne,
b. Metodele de predare-învăŃare sînt conforme aspectului a învăŃa să înveŃi, în special
metodele asociative, de analiză ş.a. folosite la memorarea lexicului, la înŃelegerea şi
însuşirea materiei gramaticale etc.,
c. Domeniile ce Ńin de autocunoaştere şi realizare, civice, interpersonale, morale şi
antreprenoriale se relizează din plin prin varietatea subiectelor examinate, studiate; prin
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caracterul cognitiv, incitant al informaŃiilor, textelor; prin metodele interactive aplicate
etc.,
d. CompetenŃele de formare a valorilor prin cultură reprezintă o arie imensă de
realizare, în primul rînd, prin însuşi statutul disciplinei (literatura), dar şi prin unităŃile
de conŃinut nou-introduse în curriculum:
- ReprezentanŃi remarcabili ai minorităŃilor naŃionale / etniilor conlocuitoare din
Republica Moldova,
- Obiceiuri şi tradiŃii ale minorităŃilor naŃionale / etniilor conlocuitoare din Republica
Moldova.
e. ÎnvăŃarea unei limbi contribuie substanŃial la dezvoltarea vorbirii şi gîndirii în
general.
2.3. Ce înseamnă învăŃarea materiei lingvistice în plan funcŃional?
Este vorba de o abordare practică la însuşirea materiei lingvistice. Acesta fiind un
instrument/mijloc de formare a competenŃei de comunicare, şi nu un scop în sine.
De exemplu: nu este necesar ca elevul să cunoască doar că avem adjective cu patru, trei,
două, una terminaŃii, principalul este ca să le poată folosi corect, spontan în diferite
situaŃii de comunicare. Această competenŃă se formează nu prin învăŃarea pe de rost a
regulii respective, ci prin numeroase exersări în variate, actuale contexte de comunicare.
2.4. Cum se manifestă abordarea integrată limbă-literatură la orele de
literatură?
Comunicînd în baza unui subiect literar, elevii pot comite greşeli gramaticale sau de
pronunŃie. Profesorul nu va aştepta ora de limbă ca să explice, să corecteze aceste
greşeli, ci va organiza un moment de gramatică, explicînd şi exersînd fenomenul
gramatical cu pricina.
III. METODOLOGIA FORMĂRII COMPETENłELOR ŞI PROIECTAREA
DIDACTICĂ
III.1. Ce este o competenŃă?
Există numeroase definiŃii ale competenŃei.
a. Una foarte simplă, generală, ar fi: capacitatea elevului / persoanei de a rezolva cu
succes o problemă de viaŃă. Dacă ne referim la disciplina limba şi literatura română,
aceeaşi noŃiune ar fi următoarea: capacitatea elevului de a rezolva cu succes o
problemă de comunicare într-o situaŃie cotidiană.
Alte definiŃii:
b. Cunoaşterea de către orice vorbitor al unei limbi a mecanismelor şi regulilor
gramaticale care permit de a recunoaşte şi a produce o infinitate de fraze corecte din
punct de vedere sintactic. (N. Chomski)
c. CompetenŃele sînt capacităŃi puse în mişcare în rezolvarea diverselor situaŃii, în
realizarea la nivel superior ca rezultat al exersării progresive, oferind garanŃia unui
înalt nivel rezolutiv.
d. CunoştinŃe potenŃiale, mobilizabile într-un mare număr de situaŃii diferite de acelaşi
tip, mobilizînd savoir-dire, savoir-faire, savoir-etre.
(M. Minder)
e. Ceea ce cunosc şi ceea ce pot face în realitate elevii.
(A.Birch)
f. CunoştinŃe care trebuie mobilizate.
(E.JoiŃa)
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g. CunoştinŃe, capacităŃi şi atitudini funcŃionale şi dinamice.
(T.Cazacu)
STRUCTURA UNEI COMPETENłE

CompetenŃa de comunicare
în limba română

Taxonomia competenŃelor

COMPETENłĂ - SUBCOMPETENłĂ - ... ?!
(Reflectăm, analizăm, exprimăm opinii)
a. ELEVUL ŞTIE POEZII PE DE ROST ÎN LIMBA ROMÂNĂ, DAR NU
ÎNłELEGE ROMÂNA, N-O VORBEŞTE.
b. ELEVUL CUNOAŞTE SUBSTANTIVE DE GENUL MASCULIN, FEMININ,
NEUTRU, DAR NU LE FOLOSEŞTE CORECT ÎN VORBIRE.
c. ELEVUL POATE FOLOSI CORECT, ADECVAT, PROMPT ÎN VORBIRE
DIFERITE STRUCTURI VERBALE.
d. ELEVUL ŞTIE SĂ CITEASCĂ, DAR NU ÎNłELEGE CEEA CE CITEŞTE.
e. ELEVUL CITEŞTE CONŞTIENT, EXPRESIV, DAR COMITE UNELE
GREŞELI.
f.

ELEVUL ÎNłELEGE SITUAłII COTIDIENE, DAR NU VORBEŞTE.
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III.2 RenunŃăm oare la obiective în formarea de competenŃe?
Paşi în formarea competenŃelor:
1. Identificarea competenŃei
2. Stabilirea obiectivelor
3. Selectarea unor conŃinuturi adecvate
4. Selectarea instrumentarului didactic: metode, mijloace de învăŃămînt, forme de
învăŃare etc.
5. Evaluarea la finele unui capitol, modul ş.a.
6.1. Dacă rezultatele obŃinute/evaluate constituie un succes, se fac concluziile
corespunzătoare şi se reia procesul cu alte obiective, conŃinuturi
6.2. Dacă rezultatele sînt negative, se examinează cauzele, se reiau obiectivele stabilite
iniŃial (în totalitate sau parŃial), se completează cu cele necesare, se selectează posibil
alte conŃinuturi sau alt instrumentariu mai eficient ş.a.m.d., ş.a.m.d.
Vezi schema de mai jos.

III. 3 Care este algoritmul de formare a competenŃelor?

III. 4. Cum proiectăm în noul context?
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La proiectarea didactică în loc de fostele obiective de referinŃă folosim
subcompetenŃele. Acestea „se aleg” astfel, ca să fie conforme cu conŃinuturile selectate,
cu specificul lor. SubcompetenŃele se structurează, în mod obligatoriu, pe deprinderi
integratoare (înŃelegere după auz, vorbire, lectură şi scriere). A se avea grijă ca toate
subcompetenŃele să fie puse în funcŃiune. Profesorul va fi atent ca să nu se întîmple
situaŃii de tipul celei de mai jos. Este vorba, de exemplu, de subcompetenŃa
caracterizarea unui personaj real, iar ca unitate de conŃinut se propune poezia Revedere
de Mihai Eminescu.
PROIECTUL DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ. Partea generală
• Denumirea instituŃiei de învăŃămînt
• Numele şi prenumele profesorului
• Anul de studii
• Clasa
În funcŃie de indicaŃiile specifice ale direcŃiilor generale de învăŃămînt raionale/
municipale sau ale administraŃiei liceului, mai pot fi prevăzute şi alte rubrici.
De exemplu:
• Materia lingvistică
• Resursele didactice
• Repetare etc.
Ar fi indicat ca proiectul de lungă durată să fie dactilografiat, bine structurat,
întocmit estetic, cu grijă şi responsabilitate, luîndu-se în considerare toŃi factorii
concreŃi: experienŃa profesorului, cerinŃele administraŃiei, nivelul de dezvoltare verbală
a elevilor, materialele didactice disponibile, interesele elevilor şi ale profesorului etc.
Structura propriu-zisă a proiectului
• SubcompetenŃele structurate pe deprinderi integratoare
• Unitatea de învăŃare
• ConŃinuturile vizate
• Numărul de ore: inclusiv pentru recapitulare – 1- 2ore: 1 oră de sinteză pentru
capitolul respectiv; 1 oră de sinteză pentru capitolele anterioare; ore de evaluare
(iniŃială, sumativă la capitol, semestru, an).
• Data
• Resurse didactice.

SubcompetenŃele

ÎnŃelegere Vorbire Lectură Scriere
după auz

Unitatea
de
învăŃare

ConŃinuturi

Nr
de
ore

Data

Resurse
didactice

Proiectul de lungă durată (PLD) poate avea şi o introducere de sinteză utilă
pentru orice verificator, dar şi pentru dările de seamă curente sau finale solicitate
profesorului cu diferite ocazii. Vă propunem un astfel de model.
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MINISTERUL EDUCAłIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
DEPARTAMENTUL EDUCAłIE, TINERET ŞI SPORT
LICEUL TEORETIC „________________________________”
CATEDRA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

„APROBAT”_______ ______
________________________,
director al liceului
________________________ 2010

„COORDONAT”__________
_____________________,
director-adjunct
________________________ 2010

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ
la Limba şi Literatura Română pentru clasa a ___________-a
Anul de studii 2010 – 2011
Profesor _____________________________, grad didactic _______________

Repartizarea
orelor

Limba română

Literatura română

Total

Semestrul I

______ ore
(evaluări- ______)

______ ore
(evaluări- ______)

______ ore
(evaluări- ______)

Semestrul II

______ ore
(evaluări- ______)

______ ore
(evaluări- ______)

______ ore
(evaluări- ______)

Anual

______ ore
(evaluări- ______)

______ ore
(evaluări- ______)

______ ore
(evaluări- ______)

Proiectul este elaborat conform Curriculumului disciplinar modernizat, 2010
Manualul de bază
__________________________________________________________
Discutat şi aprobat la şedinŃa catedrei
Proces - verbal nr. ___ din ___________ 2010
Şefa catedrei __________________________

Pentru un Proiect didactic de lungă durată. Model – vezi Anexa 5
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III.5. Ce este o unitate de învăŃare?
Unitatea de învăŃare (=capitol sau modul):
- este coerentă în raport cu competenŃele;
- are caracter unitar tematic;
- are desfăşurare continuă pe o perioadă de timp (3-9 ore, de exemplu);
- operează prin intermediul unor modele de învăŃare-predare;
- subordonează lecŃia, ca element operaŃional, adică mai multe lecŃii de 45 de minute
formează o unitate de învăŃare;
- este finalizată prin evaluare sumativă (iar în cadrul lecŃiilor – evaluare curentă,
formativă).

LecŃia 7

LecŃia 6

LecŃia 5

LecŃia 4

LecŃia 3

LecŃia 2

LecŃia 1

UNITATEA DE ÎNVĂłARE

ETAPELE UNEI LECłII

Variante de organizare didactică:
- Evocare –Realizare a sensului– ReflecŃie- Extindere;
- Familiarizare- Structurare- Aplicare (cadru simplificat)
1. Evocare: etapa în care profesorul îşi proiectează activităŃi menite să coreleze
cunoştinŃele, capacităŃile elevilor formate la temele anterioare. Profesorul stabileşte
nivelul de cunoaştere a temei, oferind pretexte-problemă, creînd conflicte cognitive,
situaŃii-problemă în care elevii îşi demonstrează cele însuşite anterior, folosimd idei din
temele efectuate acasă etc. Etapa dată trebuie să fie zveltă, adică să ia relativ puŃin timp
(2-4 minute), aplicînd o metodă adecvată şi să aibă maximum randament. Metode
adecvate: Asaltul de idei, Linia valorii, Asocieri libere etc.
2. Realizare a sensului: etapa esenŃială. Profesorul proiectează activităŃi care vin să
exploreze un text, o idee, să exprime ceea ce au observat, să formuleze concluzii, să-şi
exprime opinia personală etc., în funcŃie de subcompetenŃele care urmează a fi realizate.
3. ReflecŃie: nu este doar faza pentru a face concluzii, a indica / explica temele pentru
acasă. Este mai mult decît atît: prevede aplicarea cunoştinŃelor recent însuşite, a
abilităŃilor formate, dar şi integrarea acestora în sistemul de cunoştinŃe, capacităŃi
anterior formate. ActivităŃile propuse vin să aprofundeze subiectul învăŃat, să facă
conexiuni cu alte discipline. Se clădesc, altfel spus, competenŃele. Metode pentru
această etapă deosebit de importantă: Păianjenul, Dezbateri, Scaunul autorului, Linia
valorii, Cubul etc., etc.
4. Extindere: etapa finală de suplimentare a celor realizate la oră, anunŃarea temei de
acasă şi a unor detalii de informare şi formare adiŃională.
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IV.

CORELAREA COMPETENłELOR - SUBCOMPETENłELOR –
CONłINUTURILOR – ACTIVITĂłILOR DE ÎNVĂłARE, VEZI
ANEXA 6
V.
STRATEGII DIDACTICE DE PREDARE – ÎNVĂłARE –
EVALUARE
V.1. Care este deosebirea dintre tradiŃionalele sugestii metodologice şi strategii
didactice?
„Dimensiunile conceptului pedagogic de metodologie a procesului de învăŃămînt
reflectă, pe de o parte, capacitatea metodelor-procedeelor-mijloacelor didactice de
angajare la nivelul unui proiect de acŃiune coerentă şi eficientă; pe de altă parte,
vizează capacitatea [...] profesorului de a aplica teoria instruirii la condiŃiile
concrete ale clasei de elevi prin angajarea resurselor fiecărei metode şi ale fiecărui
procedeu şi mijloc de instruire.”
„Strategiile didactice reprezintă un grup de două sau mai multe metode şi
procedee integrate într-o structură operaŃională, angajată la nivelul activităŃii de
predare-învăŃare-evaluare, pentru realizarea obiectivelor pedagogice generale,
specifice şi concrete ale acesteia, la parametrii de calitate superioară”.
(Sorin Cristea. DicŃionar de termini pedagogici, Bucureşti, 1998)
V.2 Cum selectăm strategia / forma şi metoda potrivită pentru formarea/
evaluarea competenŃelor?
Paşii:
• Citim cu atenŃie şi reflectăm în profunzime asupra competenŃelor /
subcompetenŃelor stabilite.
• Studiem în detalii descrierea metodei, procedeului, tehnicii de lucru.
• Analizăm atent potenŃialul verbal al elevilor.
• Examinăm minuŃios unităŃile de conŃinut.
• Formulăm sarcini, activităŃi comunicative, itemi în funcŃie de cele sus-indicate şi
... S U C C E S!
Tehnologii de predare-învăŃare-evaluare
Tehnica Visul stimulează imaginaŃia prin crearea de situaŃii comparabile cu cele
existente în viaŃa reală. Etapele metodei:
• Organizarea elevilor în grupuri.
• Prezentarea sarcinii didactice (în cadrul temei Oraşul meu fiecare elev îşi va
imagina cum va arăta localitatea dacă ar fi: arhitect, naturalist, primar, pădurar, etnograf
etc.).
• Realizarea sarcinii de lucru.
• Prezentarea proiectelor: discurs, poster, desen, schiŃă etc.
Fotoliul autorului
După ce elevii fac un exerciŃiu de redactare liberă, ei sînt invitaŃi să ia loc pe un
scaun care devine fotoliul autorului. CeilalŃi elevi îi pot pune întrebări în privinŃa
scrierii.
Modelizarea tehnicii „Fotoliul autorului”
Obiectivele: prin această lecŃie se urmăreşte:
• consolidarea cunoştinŃelor despre caracterizarea unui personaj literar;
• încadrarea competenŃelor de redactare în timpul didactic alocat cu respectarea
celorlalte cerinŃe;
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• întărirea capacităŃii elevului de a-şi prezenta oral compunerea-eseu şi de a
răspunde la întrebări;
• dezvoltarea capacităŃilor elevilor de a recunoaşte tipurile de structuri care
corespund cerinŃelor şi de a formula întrebări în legătură cu acestea;
• dezvoltarea capacităŃilor elevilor de a urmări corelat cu ajutorul unor
instrumente observative prezenŃa cerinŃelor în compunerea-eseu.
Anterior, elevii au avut de scris o compunere-eseu despre un personaj literar,
respectând unele procedee de caracterizare utilizate de scriitori. Se precizează că acest
eseu nu trebuie să depăşească o jumătate de pagină, iar lectura lui să nu dureze mai mult
de 5-7 minute.
Pasul 1: Profesorul explică elevilor ce vor face la lecŃia curentă (sunt anunŃate
obiectivele) şi descrie metoda de abordare. Elevilor li se comunică ce vor trebui să facă
şi de ce materiale au nevoie.
Pasul 2: Profesorul împarte elevilor fişe de evaluare a compunerii în care sînt
trecuŃi anumiŃi itemi specifici caracterizării unui personaj literar şi explică elevilor cum
trebuie să le folosească: scriind sintagma ce conŃine caracterizarea sau notînd cu X ca
fiind utilizată de autor, în căsuŃa corespunzătoare acestuia din tabel, în dreptul autorului.

Autorul

Portretul fizic

Trăsături morale

Opinii personale

Autorul

Carcteristica
autorului

Autocaracterizare

Caracterizare
indirectă (de către
alte personaje,
limbaj, acŃiuni)

Pasul 3: Profesorul roagă un elev să numească un autor, coleg al său, care trebuie
să ia loc pe scaunul pregătit în faŃa clasei şi care va citi compunerea.
Pasul 4: Autorul citeşte compunerea. CeilalŃi elevi sînt atenŃi şi-şi fac notiŃe în
tabel. Autorul care a terminat de citit primeşte şi răspunde la întrebările adresate de
colegi, apoi numeşte un alt autor. Sunt audiaŃi 2-3 autori. Timp de lucru: 20 de minute.
Pasul 5: Elevii sunt invitaŃi să discute, potrivit tabelelor, cine a reuşit să utilizeze
mai multe procedee de caracterizare, dacă au fost comise greşeli, ce este important de
ştiut cînd redactăm un astfel de eseu, principalele concepte operaŃionale. Timp de lucru:
10 minute.
Cubul virtuŃilor
Elevii sunt repartizaŃi în grupuri, cel puŃin cîte trei şi cel mult cîte cinci, egale
numeric. Profesorul va avea pregătit un cub de carton sau de plastic, pe ale cărui faŃete
sînt scrise şase trăsături morale ale eroului din basmul studiat (spre exemplu:
generozitate, vitejie, spirit de sacrificiu, modestie, credinŃă în Dumnezeu, isteŃime,
curaj, hărnicie, tenacitate etc.).
Pentru fiecare echipă profesorul va rostogoli cubul, pentru a repartiza o virtute pe
care elevii trebuie s-o evidenŃieze în textul literar. Se precizează timpul alocat în echipă
(şase minute) şi se dă startul.
Elevii vor dezbate, în cadrul grupului lor, subiectul fără să aibă voie să folosească
manualul sau caietul. Cînd timpul a expirat, profesorul le cere raportorilor să iasă în faŃa
clasei şi să prezinte, fiecare, oral, produsul echipei. Se apreciază calitatea muncii /
prezentării verbale orale a fiecărei grupe şi se fac completări sau, după caz, corectări.
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Zodiacul
Este un joc menit să dezvolte în rîndul elevilor capacitatea de a înŃelege profilul
moral al personajelor literare. Elevi sînt împărŃiŃi în trei sau patru grupe, în interiorul lor
desemnîndu-se cîte un raportor.
Fiecare grup primeşte o coală de hîrtie pe care sunt trecute cele 12 zodii, avînd
menŃionate cîte patru-cinci trăsături (de exemplu, Vărsătorul: receptiv la nou, îndrăzneŃ,
generos, optimist, simpatic, altruist).
Elevilor li se alocă un timp de lucru de maximum 10 minute şi li se cere să
stabilească zodia cea mai potrivită în care se încadrează personajul literar din basmul
studiat la clasă (sau dintr-un alt text).
Raportorii ies în faŃa clasei şi numesc zodia selectată de grupul lor, justificînd
fiecare trăsătură morală. Cîştigă echipa care susŃine cel mai credibil / pertinent alegerea
făcută.
BERBEC
(21.03 – 20.04)
Trăsături:
Plin de iniŃiativă
Dinamic
Hotărât
Egoist
Extremist
Neortodox
Capricios
VALOAREidealism
PERICOL-egoism
LEU
21.07 – 21.08)
Trăsături:
Optimist
Vivace
Ambidextru
Arogant
Opulent
Ostentativ
Impetuos
VALOAREmagnetism
PERICOL-egoism
SĂGETĂTOR
(23.11 – 2O.12)
Trăsături:
Neinteresat
Idealist
Profetic
Compătimitor
Risipitor
ÎncăpăŃânat
Lipsit de tact
De neîncredere

TAUR
21.04 – 21.05)
Trăsături:
Tenace
Stoic
Prudent
Inflexibil
ConvenŃional
ÎncăpăŃînat
Rigid
VALOAREhotărâre
PERICOL-posesiv
FECIOARA
(22.08 – 21.09)
Trăsături:
PerfecŃionist
Obiectiv
Analitic
ÎncăpăŃinat
Precaut
Indecis
modest
VALOAREcapacitate analitică
PERICOLhipercriticism
CAPRICORN
(21.12 – 19.01)
Trăsături:
Diplomatic
Pragmatic
Profund
Întreprinzător
Avar
Egoist
Materialist
Carierist

GEMENI
22.05 – 20.06)
Trăsături:
Multilateral
Altruist
Magnetic
Perspicace
Capricios
Ambiguu
VALOARE- deştept
PERICOLdistrat
PERICOLBALANłĂ
(22.09 – 22.10)
Trăsături:
Intuitiv
Logic
Estetic
Temperat
Autocompătimitor
Indolent
Indecis
VALOAREdiplomaŃie
PERICOLautocompătimire
VĂRSĂTOR
20.01 – 18.02)
Trăsături:
Omenos
Meditativ
Onorabil
Altruist
Excentric
Lipsit de simŃ practic
De neînduplecat
Optimist

RAC
(21.06 – 20.07)
Trăsături:
Intuitiv
Analitic
Sociabil
Hipersensibil
Ostentativ
Susceptibil
VALOAREsensibilitate
PERICOLnesiguranŃă
SCORPION
(23.10 – 22.11)
Trăsături:
Tenace
Întreprinzător
Pasionat
Ager
Arogant
Senzual
Nemilos
Sarcastic
VALOARE-scop
PERICOL-nemilos
PEŞTI
(19.02 – 20.03)
Trăsături:
Filantropic
Compătimitor
Adaptabil
Supersensibil
Credul
Risipitor
Capricios
VALOARE-
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VALOAREviziune
PERICOLîmprăştiat

VALOAREambiŃie
PERICOLrigiditate

Inteligent
Pozitiv
VALOARE-zelos
PERICOL-fanatism

flexibilitate
PERICOLautocompătimire

Tehnica cadranelor
Metodă de dezvoltare a gîndirii critice, presupune trasarea pe mijlocul foii a două
drepte perpendiculare, astfel încît să se formeze cele patru ,,cadrane” şi în care elevii
vor nota informaŃiile solicitate. Se poate lucra individual sau cu clasa împărŃită în
grupuri şi atunci fiecare grup va primi cîte o fişă. Se pot propune diferite cerinŃe în
cadrul metodei cadranelor pentru a realiza subcompetenŃelor propuse.
Propun spre exemplificare o varianta a cadranelor:
Precizează personajele textului
citit.
Scrie morala/ învăŃătura care se
desprinde din text.

Stabileşte şi scrie ideile
principale ale textului citit.
Reprezintă printr-un desen un
fragment din text.

Scheletul de recenzie
Este o metodă care se aplică pentru fixarea cunoştinŃelor asigurînd astfel feedback-ul textului citit. Metoda este valoroasă, deoarece îmbină cititul, scrisul,
comunicarea orală şi gîndirea critică, flexibilă. Pe fişele elevilor sau pe tablă se scriu o
serie de cerinŃe:
• Să scrie printr-o propoziŃie despre ce este vorba în text;
• Să scrie o impresie ce conŃine textul;
• Să scrie într-un cuvînt ce conŃine textul;
• Să precizeze culoarea pe care o asociem cu conŃinutul;
• Să noteze cel mai important aspect (idee, gînd, imagine);
• Să realizeze un desen care să surprindă esenŃialul.
Hotărîri
Elevii lucrează în perechi. Fiecare pereche va primi un text sau va viziona o casetă
video. Cei doi vor primi de asemenea:
• Cartonaşe-rezumat, care au drept scop rezumarea punctelor-cheie ale textului,
unele fiind adevărate, altele false.
• Cartonaşe-consecinŃă, care conŃin urmări ale faptelor descrise în text. Aceste
consecinŃe nu sînt formulate propriu-zis în cadrul textului, unele sunt adevarate, altele
false. Perechile vor hotărî care cartonaşe sînt corecte şi care este greşeala în cazul celor
incorecte.
Explozia stelară
Starbursting (eng. “star” = stea; eng. ”burst” = a exploda), este o tehnică de
dezvoltare a creativităŃii, similară brainstormingului. Începe din centrul conceptului şi se
împrăştie în afară, cu întrebări, asemeni exploxiei stelare.
Cum se procedează: se scrie ideea sau problema pe o foaie de hîrtie şi se înşiră cît
mai multe întrebări care au legătură cu ea. Un bun punct de plecare îl constituie cele de
tipul: Ce?, Cine?, Unde?, De ce?, Cînd?.
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Scopul metodei este de a obŃine cît mai multe întrebări şi astfel cît mai multe
conexiuni înte concepte. Este o modalitate de stimulare a creativităŃii individuale şi de
grup.
Organizată în grup, starbursting facilitează participarea întregului colectiv,
stimulează crearea de întrebări la întrebări, aşa cum brainstormingul dezvoltă
construcŃia de idei pe idei.
ETAPE:

1. Propunerea unei probleme.
2. Colectivul se poate organiza în grupuri preferenŃiale.
3. Grupurile lucrează pentru a elabora o listă cu cît mai multe întrebări şi cît mai
diverse.
4. Comunicarea rezultatelor muncii de grup.
5. EvidenŃierea celor mai interesante întrebări şi aprecierea muncii în echipă.
Facultativ, se poate proceda şi la elaborarea de răspunsuri la unele dintre întrebări.
Tehnica piramidei
Metoda piramidei sau metoda bulgărelui de zăpadă are la bază împletirea
activităŃii individuale cu cea desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul grupurilor. Ea
constă în încorporarea activităŃii fiecărui membru al colectivului într-un demers colectiv
mai amplu, menit să ducă la soluŃionarea unei sarcini sau a unei probleme date.
Fazele de desfăşurare:
1. Faza introductivă: profesorul expune datele problemei;
2. Faza lucrului individual: elevii lucrează pe cont propriu la soluŃionarea
problemei timp de cinci minute. La această etapă se notează întrebările legate de
subiectul tratat.
3. Faza lucrului în perechi: elevii formează perechi pentru a discuta rezultatele
individuale la care a ajuns fiecare. Se solicită răspunsuri la întrebările individuale din
partea colegilor şi, în acelaşi timp, se notează dacă apar altele noi.
4. Faza reuniunii în grupuri mai mari. De obicei se alcătuiesc două grupe,
aproximativ egale ca număr de participanŃi, alcătuite din grupele mai mici existente
anterior şi se discută despre soluŃiile la care s-a ajuns. Totodată, se răspunde la
întrebările rămase nesoluŃionate.
5. Faza raportării soluŃiilor în colectiv. Întreaga clasă, reunită, analizează şi
concluzionează asupra ideilor emise. Acestea pot fi trecute pe tablă pentru a putea fi
vizualizate de către toŃi participanŃii şi pentru a fi comparate. Se explică, cu ajutorul
profesorului şi răspunsurile la întrebările nerezolvate pînă la această fază.
6. Faza decizională. Se alege soluŃia finală şi se stabilesc concluziile asupra
demersurilor realizate şi asupra participării elevilor la activitate.
Ca şi celelalte tehnici care se bazează pe lucrul în perechi şi în colectiv, Piramida
are avantajele stimulării învăŃării prin cooperare, al sporirii încrederii în forŃele proprii
prin testarea ideilor emise individual, mai întîi în grupuri mici şi apoi în colectiv.
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Dezvoltă capacitatea de a emite soluŃii inedite la problemele şi sarcinile apărute, precum
şi dezvoltarea spiritului de echipă.
Dezavantajele înregistrate sunt de ordin evaluativ, deoarece este dificil de stabilit
care a fost contribuŃia fiecărui participant.
Linia valorii
Este o tehnică care se aplică pentru aprecierea unui subiect discutat, aforism,
proverb etc. În cazul nostru
va avea loc aprecierea individuală a textului
audiat/citit. Timp de lucru 7-10 minute.
Se construieşte o linie a valorii:
a) de la total de acord (100%) cu autorul la
b) total dezacord (0%).
100%_____________________________________________________0%
Fiecare dintre elevi îşi găseşte/ stabileşte locul, îl indică şi argumentează
alegerea printr-un text de o pagină, continuînd: Citind acest articol, ...
Se prezintă.
6 DE CE?
• Se răspunde în scris la întrebarea DE CE? cu referire la afirmaŃia: Este
foarte necesară proba orală la examenele externe la limba română.
• După ce s-a scris primul enunŃ argumentativ deoarece..., elevul adresează
a doua întrebare DE CE? la prima sa afirmaŃie.
• Se procedează similar pînă la 6 DE CE?
• Se citesc cîteva lucrări fără a citi întrebările.
VARIANTĂ
• În grupuri a cîte şase. Fiecare are în faŃă o foaie de hîrtie cu o afirmaŃie, de
exemplu: Profesorul trebuie să se respecte pe sine, dacă vrea să fie respectat.
• Fiecare răspunde la întrebarea DE CE?
• După ce răspunde, scrie întrebarea DE CE? şi transmite foaia, primind în
schimb alta, răspunzînd la argumentul celui care i-a transmis foaia.
• Foaia revine la primul autor, citeşte argumentele şi-l prezintă pe cel mai
elocvent, reuşit, în viziunea sa.

VIII.

PROIECTUL UNEI UNITĂłI DE ÎNVĂłARE, CENTRAT PE
FORMAREA COMPETENłELOR ELEVILOR. PROIECTUL UNEI
LECłII CA ELEMENT OPERAłIONAL SUBORDONAT UNITĂłII DE
ÎNVĂłARE
Se recomandă proiectarea scenariului de predare-învăŃare în baza unei unităŃi de
învăŃare.
VI.1. Cum proiectez o unitate de învăŃare?
Proiect didactic la literatura română
Clasa: a X-a
Data:
Subiectul: Oameni şi caractere. Balada Meşterul Manole
Numărul de ore: 5
SubcompetenŃele vizate:
ÎnŃelegerea după auz: A/L1-evidenŃierea, în mesaje orale, a celor mai reprezentative
aspecte (7); A/L2 – perceperea succesiunii secvenŃelor în mesajul audiat (4);
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Subcomp
etenŃe

Vorbirea: V1 – nararea la timpul prezent, trecut şi viitor (2); V2 –utilizarea unui
lexic adecvat temei abordate, situaŃiei de comunicare etc. (4); relatarea succintă a
elementelor-cheie ale unui eveniment / ale unei întîmplări etc. ( 6); V3 – utilizarea
informaŃiei selectate în propriile acte de comunicare (5);
Lectra: L3 – alcătuirea dialogurilor dintre două personaje ale unui text (10);
Scrierea:. S1/V5 – construirea de mesaje cu exprimarea propriei opinii (5).
Resurse
ActivităŃi de învăŃare
(secvenŃele de bază)
O R A

(materiale,
procedurale,
de timp)

V2

V2

L3

L2

L2

Observ.

1

1. Captarea atenŃiei. Prezentarea obiectivelor.

V2

Evaluare

2.
Însuşirea unităŃilor lexicale.
2.1. După citirea cuvintlor, pronunŃie etc. pe un
poster, se reprezintă 3 coloane cu titlurile:
zidire, temelie, schele. Elevii repartizează, pe
cele 3 domenii, fişele primite pe care sînt scrise
cuvinte din baladă.
2.2. Se amestecă fişele de pe poster, elevii
trebuie să le restabilească.
2.3. Elevii, în mod independent, alcătuiesc şi
completează un păianjen, indicînd şi cele 3
aspecte tematice.
2.4. Pentru unele cuvinte (verbe) se precizează
sinonimele (a merge-a trece, a cînta-a doini
etc.), se alcătuiesc enunŃuri, plasîndu-se
cuvintele noi în contexte cunoscute (temele
studiate anterior), în situaŃii noi de comunicare,
precizate de profesor.
3. Lectura textului, verificarea gradului de
înŃelegere a conŃinutului, a celor mai
semnificative aspecte.
3.1. Lectura ghidată, lectura selectivă
3.2. Asocierea evenimentelor cu fragmente de
text oferite
3.3. Se propun un şir de îmbinări de cuvinte pe
care elevii trebuie să le asocieze cu
evenimentele baladei, aranjîndu-le în ordinea
corespunzătoare desfăşurării acŃiunii.
3.4. Exprimarea opiniilor faŃă de anumite
evenimente ale baladei (numeroase exerciŃii
foarte bune în manual).
4. Concluzii, generalizări, aprecieri, teme (se
propune o listă de întrebări, elevii trebuie să dea

Poster,
fişe
4 min.
5 min.

3 min.
schemă
4 min.

Clusteringul

3 min.
ConversaŃie

10 min.
3 min.
2 min.

LanŃuri
asociative

7 min.

4 min.

Fotoliul
autorului
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V2

V3

V4
V4,
V2
L3
V1

V4
V1

V2,
V4

V3

V1
V3

răspuns în scris, întrebările includ lexicul care
se studiază).
O R A A II -A
1.Tehnica Explozia stelară sau Ghici
fragmentul/ evenimentul! verifică cunoaşterea
conŃinutului baladei
2. ActivităŃi de interpretare a textului:
Stabilirea evenimentelor-cheie ale textului,
alcătuirea planului din imagini, intitularea.
Asocierea conŃinutului baladei cu o culoare.
Argumente. Fişele respective colorate se
plasează pe tablă. La finele activităŃii se face o
statistică a atmosferei din baladă.
Prezentarea argumentelor suplimentare:
versurile respective.
Dialog dintre un posibil martor al
întîmplării cu sătenii săi: despre mănăstire,
despre frumuseŃea ei, despre Negru Vodă,
despre finalul tragic ş.a.
Asocierea liniei melodice, a conŃinutului
baladei cu o operă muzicală. Argumente.
3. Concluzii, generalizări, aprecieri.
4. Teme: utilizarea informaŃiei baladei în
propriile acte de comunicare (la
alegere): recenzie, anunŃ, reclamă,
articol scurt, prezentare Power Point.
O R A A III -A
1.Evaluarea unităŃilor lexicale
Profesorul propune elevilor să extragă din
pungă cîte o fişă pe care este scris un cuvînt.
Fiecare elev tălmăceşte cuvîntul (fără a-l numi).
CeilalŃi ghicesc cuvîntul şi alcătuiesc o
propoziŃie.
Se prezintă apoi actele de comunicare redactate.
2.AnunŃarea subiectului şi a obiectivelor lecŃiei.
3. Lucrul cu textul
Se formează 5 echipe.
Fiecare echipă examinează cîte un fragment al
baladei.
Prezintă pe poster succesiunea evenimentelor.
Redă conŃinutul fragmentului în baza posterului
realizat.
4. Fiecare echipă prezintă evenimentele, iar
celelalte înscriu planul textului, utilizînd:
• versuri (echipa 1);
• întrebări (echipa 2);
• enunŃuri proprii (echipa 3);

Imagini
baladă
5 min.

Şase De ce?

7 min.

Fişe
colorate
6 min.
4 min.
8 min.

10 min.

Fişa 1
de la
Resurse
5 min.

Dialogul
verifică
abilităŃile de a
utiliza lexicul,
idei etc. în
contexte noi

Dacă este
dificil, se
pot audia
opere
muzicale
de diferit
gen şi
tonalitate
(major,
minor).

Ghici
cuvîntul!

7 min.
1min.

15 min.
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V5
V1

V5
S1
V1

V4

V1
V4

V1
V2
V4
V5

• îmbinări de cuvinte (echipa 4);
• cuvinte (echipa 5).
Elevii citesc planul şi fac redactările de rigoare,
Ńinînd cont de indicaŃiile profesorului.
5. Caracterizarea personajelor
Fiecare echipă primeşte cîte o fişă în baza
căreia va caracteriza unul dintre personaje,
argumentîndu-şi opiniile.
Sînt atenŃionaŃi că fiecare argument trebuie să
conŃină toate componentele, vezi fişa 4.
5. Se fac concluzii, menŃionîndu-se trăsătura
esenŃială a fiecărui personaj.
6.łinînd cont de argumentele enunŃate în cadrul
dezbaterilor, stabiliŃi atitudinea fiecărui
personaj al baladei faŃă de zidirea mănăstirii.
7. Tema pentru acasă (o variantă, la alegere)
a.ComentaŃi, în 12 enunŃuri, un fragment al
baladei, menŃionînd:
• evenimentul; acŃiunile personajelor;
• starea de spirit a acestora;
• trăsăturile de caracter manifestate;
• motivul comportamentului personajelor.
b.PregătiŃi o informaŃie despre Mănăstirea
Argeşului (de dorit prezentare Power Point),
menŃionînd: aşezarea geografică; istoricul;
arhitectura; ce se merită de văzut.
O R A A IV -A
1. AnunŃarea subiectului şi a obiectivelor
lecŃiei.
2. Verificarea temei de acasă
Se prezintă informaŃia despre Mănăstirea
Argeşului, completînd tabelul dat cu cîte o
informaŃie.
3.Se fac concluzii, menŃionîndu-se măreŃia
edificiului şi valoarea arhitecturală a acestuia.
De asemenea şi faptul că anume legenda face
mănăstirea impresionantă.
4. Se ascultă comentariile fragmentelor
preferate.
Se fac concluzii, menŃionîndu-se că numai prin
sacrificiu s-a putut realiza un adevărat
monument de artă.
5. Se organizează dezbateri pe tema: Orice
operă durabilă şi de valoare are nevoie de
sacrificii.
În cadrul dezbaterilor, profesorul îi orientează
pe elevi spre ideea că orice realizare, succes (un
copil educat, o familie unită, o prietenie

Fişa de
identitate
Fişa 3
Fişa 4
15 min.
2 min.

Fişa 5

Fişa 6
12 min.
3 min.

10 min.

12 min.
Dezbateri
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trainică, o performanŃă sportivă, o invenŃie etc.) 5 min.
este însoŃit de sacrificii: timp, efort, răbdare,
umilinŃă, sănătate, … viaŃă chiar.
6.Se face o analiză a activităŃii, în care se
3 min.
menŃionează punctele tari şi cele slabe ale
participanŃilor la dezbateri şi sugestiile pentru
lichidarea lacunelor.
7. Temă pentru acasă: prezentaŃi-vă oral opinia,
în 10-12 enunŃuri, pornind de la afirmaŃia lui
S1
Tudor Arghezi: Meşterul Manole este fiecare
V4
creator de artă, fiecare întemeietor care trebuie
V2
să îngroape în efortul lui ce are mai scump; nu
V1
se poate viaŃă nouă fără jertfă.
O R A A V -A
LecŃia de evaluare se realizează sub forma concursului de
inteligenŃă Tabla cu întrebări.
Se pregăteşte un panou, pe care sunt agăŃate plicuri cu întrebări.
Fiecare elev (pereche sau echipă) alege domeniul şi nivelul de
dificultate al întrebării. Pentru fiecare răspuns corect se acordă
puncte, conform nivelului ales.
În final, se face o analiză, un bilanŃ al activităŃii.
Resursele unităŃii de învăŃare:
Interpretarea
versurilor
Nivelul I
(1 punct)
Nivelul II
(2 puncte)
Nivelul III
(3 puncte)



ConŃinutul
baladei


Personajele














Lista de întrebări
Interpretarea versurilor
Nivelul I
Şi Manole - zece,
Care-i şi întrece.

Nivelul II
O şoaptă de sus
Aievea mi-a spus...

Nivelul III
Mîndra n-o oprea,
Ci ea tot venea...

Cîinii, cum îl văd,
La el se repăd...

Pe zid o punea
Şi, glumind, zicea...

Manoli, Manoli,
Mestere Manoli!

ConŃinutul baladei
Nivelul I
De ce a fost nevoie de jurămînt?
Cine de fapt este ctitorul mănăstirii Argeşului?
DemonstraŃi că opera „Meşterul Manole” este o baladă.
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Nivelul II
Care este ideea baladei?
De ce Manole şi-a dorit atît de mult să zidească această mănăstire?
De ce Negru Vodă a dorit să zidească o mănăstire pe un loc blestemat?
Nivelul III
Ce semnificaŃie are zidirea unei fiinŃe vii în zidurile mănăstirii?
Ce semnificaŃie are astăzi mănăstirea Argeşului?
Ce concluzii ai făcut în urma studiului baladei?

Personajele
Nivelul I
Numeşte 3 trăsături de caracter ale lui Manole.
Numeşte 3 trăsături de caracter ale lui Negru Vodă.
Numeşte 3 trăsături de caracter ale meşterilor.
Nivelul II
De ce Manole „turbase”, cînd o văzuse pe Ana venind?
Cum puteŃi explica comportamentul Anei?
De ce meşterii susŃineau că pot să zidească o mănăstire mai frumoasă?
Nivelul III
Cum puteŃi dovedi că în zbuciumul lui Manole se contopesc dragostea pentru soŃie şi
sacrificiul în numele artei?
De ce Negru Vodă i-a lăsat pe meşteri sus, pe acoperiş: pentru că aceştia nu i-au
îndeplinit porunca sau pentru că era un despot sau altă variantă?
De ce în final meşterii se prefac în pietre, iar Manole- în izvor?
FIŞE
Fişa 1
a dura, a isprăvi, a jura, a
lătra, a putrezi ,
a se îndura, a se surpa, aievea,
calfă, zid,
grindiş, schele, temelie

Fişa 2
Exemplu
Fragmentul 1:
Negru Vodă→ 9 meşteri mari şi Manole→ pe Argeş în
jos→ zid părăsit şi neisprăvit→ loc de mănăstire→
mănăstire-naltă cum n-a mai fost altă→ boieri (da),
zidiŃi de vii (nu)

Fişa 3
Echipa 1:IdentificaŃi starea de spirit a Meşterului Manole în diferite împrejurări.
Verbele sugestive
Starea de spirit
Evenimentul
Alegerea locului
Promisiunile lui Negru Vodă
Surparea zidurilor
Sosirea Anei
Zidirea Anei
Laudele meşterilor
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Echipa 2: CaracterizaŃi personajul, utilizînd schema de mai jos..

Echipa 3: Din şirul de cuvinte, selectaŃi 5-6 trăsături caracteristice lui Negru Vodă.
ArgumentaŃi opŃiunile.
ambiŃios
despotic
ipocrit
obiectiv
pragmatic
stăpînit
arogant
evlavios
nerecunoscător
orgolios
sensibil
tenace
Echipa 4: ExprimaŃi-vă atitudinea faŃă de cei nouă meşteri. AlegeŃi varianta de răspuns
şi argumentaŃi-vă opŃiunea.
• Vă sunt simpatici.
• Nu vă plac oamenii ca ei.
• Îl condamnaŃi.
• Îl acceptaŃi aşa cum sînt.
Echipa 5: DovediŃi, utilizînd fragmente de text, că Manole este alesul destinului şi al
divinităŃii.
Fişa 4
Componentele unui argument
Teză

ExplicaŃie

Dovadă

Concluzie

Un enunŃ laconic, care afirmă o
idee.
2-3 propoziŃii, menite să
dezvăluie esenŃa afirmaŃiei, să
explice termenii cheie,
principiile care stau la bază.
Fapte, date statistice, opiniile
experŃilor, analogii etc. care
justifică teza.
O frază laconică şi clară care
accentuează veridicitatea tezei
anunŃate.

SusŃin că…, consider că..., Ńin să menŃionez că...,
sînt de părerea că
Bazîndu-mă pe următoarele argumente..., totuşi,
chiar dacă, de fapt
cu toate că
În sprijinul argumentelor, aduc următoarele
dovezi..., drept dovadă...
Este cazul să Ńinem cont de faptul că...
Dimpotrivă, în caz contrar, cu toate acestea
Deci…, prin urmare, astfel, aşadar
În fine, în concluzie
Ńinînd cont de cele expuse anterior, ajungem la
concluzia că... ( se reia ideea enunŃată în afirmaŃie ).

Fişa 5
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Fişa 6
Mănăstirea Argeşului
Aşezarea geografică
Istoricul
Arhitectura
Ce se merită de
văzut

VII RECOMANDĂRI METODICE DE UTILIZARE A MANUALELOR,
ECHIPAMENTULUI ŞI ALTOR MATERIALE DIDACTICE EXISTENTE
(INCLUSIV A DOTĂRILOR DIN PROIECTUL ECMRM) ÎN PROCESUL DE
IMPLEMENTARE A CURRICULUMULUI MODERNIZAT
VII.1. Cum putem utiliza manualele actuale pentru formarea de competenŃe?
Manuale elaborate pentru etapa de liceu corespund, în mare, curriculumului
modernizat, deoarece, în primul rînd, conŃinuturile lingvistice nu au fost
modificate, iar în al doilea rînd, aria tematică, conŃinuturile la limbă şi literatură
au suferit doar unele schimbări, în special, clasa a X-a şi a XII-a, iar autorii
manualului de clasa a XII-a au reuşit să minimalizeze diferenŃele, incluzînd temele
transferate din clasa a X-a, cu excepŃia baladei MioriŃa.
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ANEXE

Anexa 1
Verbele categoriilor taxonomice (B. Bloom)
Nivelul
Verbele
Ce?
1. Cunoaştere
1.1.1
Cunoaşterea
termeni,
terminologie,
a defini, a distinge, vocabular,
terminologiei
a identifica, a aminti, semnificaŃie(ii), definiŃie, referenŃi, elemente,
fapte, informaŃii faptice, surse, nume, date,
a recunoaşte
evenimente, persoane, locuri, perioade de
1.1.2
Cunoaşterea
a aminti, a recunoaşte,
timp, proprietăŃi, exemple, fenomene
faptelor particulare
a dobîndi, a identifica
1.2 Cunoaşterea mijloacelor care permit utilizarea datelor particulare
1.2.1
Cunoaşterea
a aminti, a identifica, formă(e), convenŃii, uzanŃe, utilizări, reguli,
convenŃiilor
a recunoaşte, a dobîndi
modalităŃi, mijloace, simboluri, reprezentări,
stil(uri), format(e), acŃiune(i), proces,
1.2.2
Cunoaşterea
a aminti, a recunoaşte, mişcare(ări), continuitate, dezvoltare(ări),
tendinŃelor
şi
tendinŃă, secvenŃă(e), cauze, relaŃie(ii), forŃe,
a dobîndi a identifica
secvenŃelor
influenŃe
1.2.3
Cunoaşterea
a aminti, a recunoaşte, arie(ii), tip(uri), caracteristică(i), clasă(e),
clasificărilor
şi
a dobîndi a identifica
ansamblu(ri),
diviziune(i),
aranjare(ări),
datelor
clasificare(ări), categorii, criterii, baze,
1.2.4
Cunoaşterea
a aminti, a recunoaşte, elemente
criteriilor
a dobîndi a identifica
1.2.5
Cunoaşterea
a aminti, a recunoaşte, metode, tehnici, abordări, utilizări, procedee,
metodelor
a dobîndi a identifica
tratamente
1.3
Cunoaşterea
a aminti, a recunoaşte, principiu(ii), lege(i), propoziŃie(ii)
reprezentărilor
a dobîndi a identifica
abstracte
1.3.1
Cunoaşterea
baze,
interrelaŃii
structură(i),
a aminti, a recunoaşte, teorii,
teoriilor
a dobîndi a identifica
organizare(ări), formulare(ări)
2. Comprehensiune
2.1 Transpunere
a traduce, a transforma, semnificaŃie(ii),
exemplu(e),
definiŃii,
a exprima prin propriile abstracŃii, reprezentări, cuvinte, fraze
cuvinte, a citi, a ilustra,
a pregăti, a reprezenta,
a schimba, a scrie din
nou, a redefini
2.2 Interpretare
a interpreta, a reorganiza, pertinenŃă, relaŃii, fapte esenŃiale, aspecte,
a rearanja, a diferenŃia, punct(e) de vedere nou(i), caracterizări,
a distinge, a face, concluzii, metode, teorii, abstracŃii
a stabili, a explica,
a demonstra
2.3 Extrapolare
a estima, a induce, consecinŃe, implicaŃii, concluzii, factori,
a conchide, a prevedea,
ramificaŃii, semnificaŃii, efecte, probabilităŃi
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a diferenŃia, a determina,
a extinde, a interpola,
a extrapola, a completa,
a stabili
3. Aplicare
a aplica, a generaliza, principii, legi, concluzii, efecte, metoda teorii,
a stabili legături, a alege, abstracŃii situaŃii, generalizări, procese,
a dezvolta, a organiza, fenomene, procedee
a utiliza, a se servi de,
a transfera, a restructura,
a clasifica
4.Analiză
4.1Căutarea
elementelor

4.2 Căutarea relaŃiilor

4.3Căutarea
principiilor de
organizare

a distinge, a detecta,
a identifica, a clasifica,
a discrimina, a deduce
a recunoaşte, a categorisi

elemente, ipoteză(e), concluzii, supoziŃii,
enunŃuri (de fapte), enunŃuri (de intenŃii),
argumente, particularităŃi

a analiza, a contrasta,
a compara, a distinge,
a deduce

relaŃii, interrelaŃii, pertinenŃă, temă, evidenŃă,
argumente, cauză(e), efect(e), consistenŃă(e),
părŃi, idei, căi indirecte

a analiza, a distinge,
a detecta, a deduce

forma(e), patern(uri), scop(uri), punct(e) de
vedere, tehnici, mijloc indirect, structură(i),
temă(e), aranjament(e), organizare

5.Sinteză
5.1 Crearea unei
a scrie, a povesti, a relata,
opere personale
a produce, a constitui,
a transmite, a crea,
a modifica, a documenta
5.2 Elaborarea unui
a propune, a planifica,
plan de acŃiune
a produce, a proiecta,
a modifica, a specifica
5.3 Derivarea unor
a produce, a deriva,
relaŃii abstracte
a dezvolta, a combina,
a organiza, a sintetiza,
a clasifica, a deduce,
a formula, a modifica
6. Evaluare
6.1 Critică internă

6.2 Critică externă

structură(i),
model(e),
produs(e),
performanŃă(e), lucrare(ări), comunicări,
efort(uri), fapte specifice, compunere(i)
plan(uri), obiective, specificare(ări), fapte
schematice,
operaŃii,
modalitate(ăŃi),
soluŃie(i), mijloace
fenomene, taxonomii, concept(e), schemă(e),
teorii,
relaŃii,
abstracŃii,
generalizări,
ipoteză(e), percepŃii, modalităŃi, descoperire

a judeca, a argumenta, exactitate(ăŃi), pertinenŃă(e), erori, veracitate,
a valida, a evalua, lacune, sofisme, precizie, grad de exactitate
a decide
a judeca, a argumenta, eficienŃă, scopuri, mijloace, economie(i),
a considera, a compara, utilizate, alternative, planuri de acŃiune,
a contrasta, a standardiza, standarde, teorii, generalizări
a evalua
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Anexa 2
PROFILUL EUROPEAN AL PERSONALITĂłII ABSOLVENTULUI
• Posedă atitudine binevoitoare faŃă de ceilalŃi oameni, respectă libertatea şi demnitatea
lor.
• Manifestă abilităŃi de colaborare constructivă.
• Se implică în dezvoltarea unei societăŃi democratice.
• Respectă legile, obligaŃiunile şi responsabilităŃile sale civice.
• Se percepe ca parte a poporului său, cetăŃean; percepe legăturile sale cu Europa şi cu
întreaga comunitate umană.
• Respectă cultura poporului său, manifestă respect pentru simbolurile Ńării şi deŃine
idei şi reprezentări despre cultura altor popoare, manifestă atitudine respectuoasă, fără
prejudecăŃi.
• Respectă şi vorbeşte cu vrednicie şi demnitate limba literară (oficială a Ńării) şi o
promovează în toate acŃiunile sale.
• Manifestă atitudine responsabilă faŃă de mediu şi resursele naturale în activitatea sa şi
în viaŃa cotidiană.
• Manifestă încredere în forŃele proprii, demnitate şi spirit autocritic.
• Demonstrează responsabilitate pentru propria formare.
• Se orientează în valorile etice fundamentale în activitatea sa, în viaŃa cotidiană:
sacralitatea fiinŃei umane; refuz la violenŃă; libertate; dreptate; onestitate;
responsabilitate.
• Manifestă respect pentru valorile familiale.
• Demonstrează receptivitate la valorile estetice, îşi cultivă sentimentul sublimului.
• Valorifică modul sănătos de viaŃă, îşi dezvoltă corpul şi spiritul.
• Demonstrează gîndire sistemică, creativă şi critică, deŃine capacităŃi de
autodezvoltare.
• Tinde să conceapă esenŃa, să descopere cauzele fenomenelor, legăturile dintre ele;
manifestă motivaŃie şi abilităŃi de învăŃare.
• Este capabil să-şi găsească locul său într-o lume în schimbare; este conştient de
necesitatea de a munci pentru dezvoltarea sa şi a societăŃii; este gata să-şi caute un loc
de muncă potrivit.
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Anexa 3
ACTIVITĂłI DE FORMARE A COMUNITĂłII DE ÎNVĂłARE
Prezintă-Ńi perechea
Formatorul/ profesorul le propune participanŃilor să discute timp de 1-5 minute cu
colegul şi să afle cît mai multe lucruri despre el, transmiŃîndu-i concomitent informaŃii
despre sine. Fiecare persoană are 30 sec.-2 minute ca să spună cine este colegul şi ce a
aflat despre el. (Timpul se măsoară cu o clepsidră, ceas, clopoŃel.)
InscripŃia pe tricou
ParticipanŃii primesc cîte o fişă pe care trebuie să scrie o posibilă inscripŃie pe
tricoul personal care îi caracterizează (un cuvînt, o maximă, un proverb, un citat etc.).
Fiecare îşi citeşte răspunsul, argumentînd alegerea. (Floarea este zîmbetul vieŃii.)
Plec în călătorie... (grupuri nu prea mari)
ParticipanŃii stau în cerc. Primul din dreapta profesorului spune despre sine: Eu,
Tamara, plec în Italia şi iau cu mine un geamantan mare (orice lucru care se ia în
călătorie). Următorul repetă la persoana a III-a replica colegului, apoi o spune pe cea
proprie ş.a.m.d. Ultimul cuvînt (sinteza) îi aparŃine profesorului. Nu se fac notiŃe.
Nume-gest (grupuri nu prea mari)
ParticipanŃii stau în cerc. Primul îşi spune prenumele şi face un gest simplu de
salut (ridică mîna, flutură cu mîna, o mişcare cu capul, mîna la piept etc.). Următorul
repetă prenumele colegului, gestul, apoi îşi spune prenumele şi face gestul ş.a.m.d.
Ultimul sau primul cuvînt îi aparŃine profesorului. Nu se fac notiŃe.
Maşina timpului
ParticipanŃii îşi imaginează că au o maşină a timpului care le permite să aleagă
UNDE, CÎND, CINE ar vrea să fie. (Aş vrea să trăiesc în łara Moldovei, în veacul 15 şi
să fiu un ostaş în armata lui Ştefan cel Mare.) Prezentînd, argumentează în baza
întrebărilor propuse la vedere:
De ce atunci? De ce acolo? De ce în această calitate?
Dacă aş fi..., aş fi...
Materiale: 1.Fişe pe care sînt scrise denumiri de obiecte: automobil, telefon, curriculum,
bomboană, floare etc., o fişă pe care este desenat ?
Model: Dacă aş fi automobil, aş fi o Toyota roşie. Cineva ridică fişa cu semnul întrebării
şi zice De ce? Se argumentează.
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Anexa 4
EVALUAREA SEMINARULUI
DefiniŃii (cîte 1 punct)
1. Ce este curricula în raport cu curriculum?
1. Ce înseamnă, din latină, cuvîntul curriculum?
1. Cu ce obiect / fiinŃă din natură asemănaŃi curriculumul?
1. DefiniŃia personală a curriculumului.
2. Ce este manualul?
2. Ce sînt conŃinuturile?
2. Ce sînt tehnologiile didactice?
3. Ce este o competenŃă?
3. Ce este o competenŃă transversală (sin.)?
3. Ce sînt competenŃele specifice?
3. Ce este o subcompetenŃă?
Cunoaştere (cîte 2 puncte)
1. NumiŃi manualul preferat.
1. NumiŃi manualul care vă supără foc.
1. NumiŃi componentele opŃionale ale curriculumului.
1. NumiŃi componentele obligatorii ale PLD.
2. NumiŃi componentele obligatorii ale proiectului didactic al lecŃiei.
2. NumiŃi tipuri de evaluare după timpul efectuării.
2. NumiŃi componentele obligatorii ale curriculumului.
2. NumiŃi componentele structurale ale curriculumului.
3. NumiŃi trei metode / tehnici de evaluare orală.
3. NumiŃi trei metode / tehnici de caracterizare a personajului.
3. NumiŃi trei metode / tehnici pentru lectură.
3. NumiŃi trei metode / tehnici pentru scriere.
De ce? (cîte 3 puncte)
1. De ce trebuia modernizat curriculumul?
1. De ce nu folosiŃi computerul la lecŃii?
2. De ce materia lingvistică este obligatorie?
2. De ce conŃinuturile au caracter de recomandare?
2. De ce trebuie să folosim 2-3 metode de predare la o oră?
3. De ce elevul alolingv nu are motivaŃie suficientă pentru a învaŃă limba română?
3. De ce depinde, în primul rînd, în viziunea dvs., succesul însuşirii limbii?
3. De ce materiale didactice aveŃi nevoie?
3. De ce depinde, în primul rînd, marea satisfacŃie a profesorului de română?
Relaxant (umor, cîte 4 puncte)
1. Numele directorului.
1. Denumirea satului de baştină.
1. Prenumele formatorilor
2. Denumirea limbii materne.
2. Trei cuvinte valabile pentru o lecŃie de succes.
2. Prima poezie învăŃată.
3. Prenumele primei învăŃătoare.
3. Ce este desenat pe coperta manualului de clasa a XI-a?
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1. Aplicarea
corectă în
comunicarea orală
a norme-lor limbii
române literare
(valabil şi la
Scriere)

2. Stăpînirea în
plan funcŃional a
materiei
gramaticale
şi
sintactice;

16.
Realizarea
unui interviu;

9. Exprimarea unei
opinii
şi
prezentarea
de
argumente;

11.
Comentarea
unei
opere,
argumentînd
semnificaŃia
imaginilor,
detaliilor, temei şi
ideii centrale;

10.
Comentarea
unor
fragmente
/opere, comparînd
particularităŃile
comune şi distincte
ale acestora;

3.
Depistarea
cuvintelor
şi
expresiilor noi din
text şi integrarea
lor
în propriile
enunŃuri;

SubcompetenŃele
Lectură

3. Utilizarea unui
lexic
adecvat
temei
abordate,
situaŃiei etc.;

Vorbire

11. Realizarea
comentariului unui text
(poe-zie, fragment de
proză etc.), valabil şi la
Vorbire

9.
Construirea
de
mesaje cu exprimarea
opiniei proprii;

Scriere

Unitatea de
învăŃare

1
Evaluare sumativă
(test de cunoştinŃe,
capacităŃi),
Fotoliul
autorului

Total: 9

1

LecŃie de sinteză

1

1

Gr.Vieru
Legămînt

V.Romanciuc
De parcă te ascultă
Eminescu

1

I.Vatamanu
Eminescu în noi

1

2

Geo Bogza
• Basm

D.Matcovschi
• Eminescu

1

Nr de ore

EMINESCIANA
Oră introductivă

ConŃinuturi

Data

Album (foto)

Operele
scriitorilor

Casete audio
(recital)

Prezentări
Power Point

Formarea profesorilor pentru implementarea curriculumului mordernizat de liceu - 2010

29

Biblioteca
virtuală: filmul
M.Eminescu

Resurse
didactice

Anexa 5

N.B. Modelul propune selectarea a 5 opere, liînd ore de la dispoziŃia profesorului, dar profesorii pot să folosească 3 sau 4 opere, în funcŃie de condiŃiile concrete locale.

7. Integrarea
informaŃiei
audiate în
contexte noi;

ÎnŃelegere după
auz
6. Distingerea
diferitelor sensuri
ale unui enunŃ în
funcŃie de
conturul
intonaŃional al
acestuia;

Proiect didactic de lungă durată. Model (Se indică cifrul subcompetenŃei din curriculum)

LUMII MODERNE
ADOLESCENTUL ŞI VALORILE

Caracterizarea personajelor (S);
redactarea unor scrisori, felicitări
cu respectarea rigorilor de
structurare a acestora (S).

Relatarea succintă a elementelorcheie ale unui eveniment/ ale unei
întîmplări etc. (V);
alcătuirea de dialoguri dintre două
personaje ale unui text (V);

Utilizarea informaŃiei selectate în
propriile acte de comunicare (V);

Declinarea substantivelor
proprii

Declinarea substantivelor
comune

2. comparare a persona-jelor,
evenimentelor cu altele din texte
cunoscute;
3. Tehnica citatelor,
4. Tehnica Asocieri libere,
5. selectare, dintr-o listă dată, a
calităŃilor, trăsăturilor
corespunzătoare;
6. tehnica SINELG,
7. alcătuire a unei liste de
proverbe, care pot fi utilizate la
descrierea unei persoane/ personaj;
8. exersare a exprimării opiniei
personale;
9. Tehnica Linia valorii
10. piramida caracterizării
personajului,
11.Tehnica CINQUAIN

ActivităŃi de învăŃare
şi evaluare
Se recomandă următoarele
activităŃi de:
1. identificare a trăsătu-rilor,
calităŃilor;

Anexa 6
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• ReprezentanŃi
remarcabili ai
etniilor
conlocuitoare din
republică

• File de istorie,

• Locuri
memorabile,

Corelarea competenŃelor - subcompetenŃelor – conŃinuturilor – activităŃilor de învăŃare
ConŃinuturi
CompetenŃe
SubcompetenŃe
comunicative
lingvistice
Asocierea conŃinutului mesajului
Verbul. Modul indicativ,
Adolescentul şi
audiat cu alte mesaje cunoscute,
perfectul simplu (la nivel de
Patria
punctînd locurile comune
recunoaştere a valorii de
(literatura română şi universală,
trecut).
• Mari nume
literatura etniilor conlocuitoare) şi româneşti din
argumentînd opinia ( A);
Substantivul. Declinarea
trecut,
substan-tivelor cu articol
nehotărît şi hotărît.
Utilizarea unui lexic adecvat temei • Mari nume
româneşti
din
abordate, situaŃiei de comunicare
prezent,
LocuŃiuni prepoziŃionale
etc (A,V,L,S).;

Operarea şi transformarea/modificarea structurilor lingvistice adecvat situaŃiei
de comunicare.

Producerea actelor de comunicare proprii, cu şi fără repere, prin descrierea,
prezentarea şi aprecierea faptelor, proceselor din societate şi natură.
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Curriculum

Curricula

forma de singular

forma de plural

De exemplu: curriculumul acesta, dar curricula acestea, a acestor
curricula ş.a. (forma de plural a substantivului nu se modifică).
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