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NOTĂ DE PREZENTARE  

Disciplina Metodica predării ştiinŃelor se studiază în ciclul superior al liceului, la filiera vocaŃională, 

profil pedagogic, specializarea învăŃător-educatoare, fiindu-i alocată, în clasa a XII-a, o oră pe săptămână.  

Includerea acestui domeniu în oferta educaŃională specifică acestui nivel de şcolaritate este fundamentată de:  

� necesitatea pregătirii viitorilor înv ăŃători pentru practica la clasă, în ceea ce priveşte predarea 

disciplinelor: Cunoaşterea mediului înconjurător şi ŞtiinŃe ale naturii, pregătire vizând: 

proiectarea, conducerea, evaluarea procesului de instruire, în cunoaşterea, consilierea şi asistarea 

dezvoltării personalităŃii elevului;  

� existenŃa achiziŃiilor în domeniul ştiinŃelor naturii, căpătate prin studiul disciplinelor Biologie, 

Fizică, Chimie, într-o organizare monodisciplinară, care poate favoriza înŃelegerea fenomenelor 

naturii, din perspectivă interdisciplinară, sintetică;  

� necesitatea furnizării unor modalităŃi de abordare/ organizare a cunoştinŃelor monodisciplinare, 

dintr-o perspectivă integratoare.  

Acest domeniu de studiu îşi propune ca scop general formarea viitorilor învăŃători în ceea ce priveşte 

operarea creativă cu: deprinderi de transpunere a cunoştinŃelor din domeniul ştiinŃelor naturii în domeniul 

didacticii, atitudini apreciative faŃă de contribuŃia ştiinŃelor naturii la dezvoltarea individului în vederea 

participării active la viaŃa civică, la viaŃa economică şi în comunitate.  

CompetenŃele specifice şi conŃinuturile învăŃării asociate acestora au fost elaborate, respectiv selectate, 

astfel încât să facă posibilă dezvoltarea acelor abilităŃi care, în afara generării înŃelegerii specificului 

cunoaşterii de tip ştiinŃific, să asigure o pregătire didactică corespunzătoare pentru viitoarea practică la 

clasă. Programa are drept obiectiv crearea condiŃiilor favorabile fiecărui elev de a-şi forma şi dezvolta 

competenŃe într-un ritm individual, de a transfera cunoştinŃele acumulate dintr-o zonă de studiu în alta.  

CompetenŃele specifice pe care trebuie să le formeze procesul de predare-învăŃare a disciplinei 

Metodica predării ştiinŃelor naturii se bazează pe şi promovează următoarele valori şi atitudini :  

• Respect pentru rigurozitatea manifestată în procesul de investigare/ explorare şi în cunoaştere, în 
general  

• Dezvoltarea independenŃei în gândire şi acŃiune  

• Manifestarea iniŃiativei şi a disponibilităŃii de a aborda sarcini variate  

• Disponibilitatea de a depăşi propriile convingeri, în scopul dobândirii unei viziuni obiective 
asupra problematicii studiate  

• Flexibilitate în privinŃa punctelor de vedere proprii confruntate cu date noi argumentate  

• Respect faŃă de argumentaŃia ştiinŃifică  

• Interes pentru ameliorarea continuă a propriilor performanŃe în domeniul cunoaşterii  

• Scepticism faŃă de generalizări nefundamentate pe observaŃii verificabile şi repetabile 
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COMPETENłE SPECIFICE ŞI CONłINUTURI  

CompetenŃe specifice  ConŃinuturi  

1.1. Evaluarea eficacităŃii diferitelor metode de 
predare/ învăŃare, din punctul de vedere al 
potenŃialului acestora pentru înŃelegerea ştiinŃelor 
de către elevii de vârstă mică   

1.2. Modelarea unor concepte/ procese/ fenomene, 
în scopul accesibilizării acestora   

� Scopuri ale predării ştiinŃelor naturii. 

� Metode active în predarea ştiinŃelor naturii: 
conversaŃia, problematizarea, descoperirea, 
modelarea, experimentul, jocul, demonstraŃia. 

� Modele în predarea ştiinŃelor naturii. 

1.3. Stabilirea unităŃilor de învăŃare şi a succesiunii 
acestora în vederea realizării conexiunilor dintre 
diferitele elemente ale programelor de 
Cunoaşterea mediului şi ŞtiinŃe ale naturii  

1.4. Elaborarea unor planificări calendaristice la 
aceste discipline, în scopul utilizării viitoare la 
clasă  

� Componentele programelor şcolare de Cunoaşterea 
mediului şi ŞtiinŃe ale naturii: obiective cadru şi 
de referinŃă, activităŃi de învăŃare, conŃinuturi 
disciplinare, sugestii metodologice. 

� Lectura personalizată a programei. 

� Unitatea de învăŃare. 

� Planificarea calendaristică. 

1.5. Selectarea unor activităŃi de învăŃare, în 
vederea unei analize a relaŃiilor acestora cu 
obiectivele prevăzute în programele de 
Cunoaşterea mediului şi ŞtiinŃe ale naturii  

1.6. Proiectarea activităŃilor de învăŃare din 
perspectiva dezvoltării la elevi a capacităŃii de 
explorare/ investigare.  

� ActivităŃi de învăŃare pentru ştiinŃele naturii. 

1.7. Elaborarea unor probe de evaluare pentru 
unităŃile de învăŃare stabilite, în scopul aplicării 
acestora la clasă  

1.8. Analiza probelor de evaluare din punctul de 
vedere al construcŃiei teoretice şi al rezultatelor 
acestora  

� Tipuri de probe de evaluare a achiziŃiilor învăŃării 
la disciplinele Cunoaşterea mediului şi ŞtiinŃe ale 
naturii. 

� Etapele elaborării testului de evaluare. 

� Tipuri de itemi relevanŃi pentru ştiinŃele naturii. 
ModalităŃi de interpretare a rezultatelor evaluării. 

1.9. Proiectarea unor unităŃi de învăŃare pe anumite 
teme cu caracter integrator, prevăzute în 
programele de Cunoaşterea mediului şi ŞtiinŃe ale 
naturii  

1.10. Identificarea posibilităŃilor de intervenŃie, în 
vederea asigurării coerenŃei dintre programe 
şcolare şi manualele de Cunoaşterea mediului şi 
ŞtiinŃe ale naturii  

� Unitatea de învăŃare. 

� Criterii de evaluare a manualelor şcolare. 

1.11. Elaborarea unor proiecte de CDŞ  � Curriculum la decizia şcolii. 
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LISTA UNIT ĂłILOR DE CONłINUT   

 Scopuri ale predării ştiinŃelor naturii  

 Metode active în predarea ştiinŃelor naturii  

 Componentele programelor şcolare de Cunoaşterea mediului şi ŞtiinŃe ale naturii.  

 Unitatea de învăŃare.  

 Planificarea calendaristică.  

 ActivităŃi de învăŃare pentru ştiinŃele naturii.   

 Tipuri de probe de evaluare a achiziŃiilor învăŃării la ştiinŃele naturii.  

 Etapele elaborării testului.  

 Tipuri de itemi relevanŃi pentru ştiinŃele naturii.  

 ModalităŃi de  interpretare a rezultatelor evaluării.  

 Criterii de evaluare a manualelor şcolare.  

 Curriculum la decizia şcolii.  
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SUGESTII METODOLOGICE   

Programa pentru disciplina Metodica predării ştiinŃelor descrie oferta educaŃională a disciplinei pentru un 
parcurs şcolar determinat – filiera vocaŃională, profil pedagogic, specializarea învăŃător-educatoare. 
Aplicarea acestei programe are în vedere posibilitatea construirii unor parcursuri individuale de învăŃare, 
printr-o ofertă adaptată profilului de formare, precum şi promovarea unor strategii didactice active ce 
plasează elevul, în centrul procesului didactic.  

Programa şcolară reprezintă elementul central al proiectării didactice. Proiectarea didactică presupune:  
1. lectura personalizată a programei;  

2. planificarea calendaristică;  

3. proiectarea secvenŃială a unităŃilor de învăŃare şi implicit a lecŃiilor.  

Elaborarea documentelor de proiectare didactică necesită asocierea, într-un mod personalizat, a 
elementelor programei – competenŃe specifice şi conŃinuturi, cu resurse metodologice, temporale, 
materiale.  

Planificarea calendaristică, ca instrument de interpretare personalizată a programei, se racordează la 
individualitatea clasei. Pentru realizarea acesteia se recomandă parcurgerea următoarelor etape:  

1. studierea programei (competenŃe specifice şi conŃinuturi asociate acestora);  

2. împărŃirea pe unităŃi de învăŃare;  

3. stabilirea succesiunii unităŃilor de învăŃare;  

4. alocarea timpului necesar pentru fiecare unitate de învăŃare în concordanŃă cu competenŃele 
specifice vizate, conŃinuturile alocate şi individualitatea fiecărei clase.  

Structura planific ării calendaristice  

Nr.  
U.Î.  

Unitatea de 
învăŃare – titlu  

CompetenŃe 
specifice vizate  

ConŃinuturi   Număr de 
ore alocate  

Săptămâna  ObservaŃii   

       

Proiectarea unei unităŃi de învăŃare necesită aplicarea unei metodologii care constă într-o succesiune de 
etape înlănŃuite logic, ce conduc la detalierea conŃinuturilor de tip factual, noŃional şi procedural care 
contribuie la formarea şi / sau dezvoltarea competenŃelor specifice.  

Etapele proiectării, aceleaşi pentru orice unitate de învăŃare, se regăsesc în următoarea rubricaŃie:  

ConŃinuturi detaliate ale 
unităŃii de învăŃare  

CompetenŃe 
specifice vizate  

Activit ăŃi de 
învăŃare  

Resurse  Evaluare  

Ce ?  De ce ?  Cum ?  Cu ce ?  Cât ? (în ce măsură?)  

 



Metodica predării ştiinŃelor naturii – clasa a XII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaŃională, profil 
pedagogic, specializarea învăŃător-educatoare 

6 

Activit ăŃile de învăŃare se construiesc pe baza corelării dintre competenŃele specifice şi conŃinuturile 
prevăzute de programă. ActivităŃile de învăŃare presupun orientarea către un scop, redat prin tema 
activităŃii, fiind transpuse într-o formă de comunicare inteligibilă elevilor – adecvată nivelului de 
dezvoltare al acestora.  

Pentru a avea succes în societatea cunoaşterii, într-o economie a competiŃiei crescute, toŃi elevii trebuie să 
înveŃe să comunice, să gândească şi să raŃioneze eficient, să rezolve probleme complexe, să lucreze cu 
date multidimensionale şi reprezentări sofisticate, să formuleze judecăŃi referitoare la acurateŃea masei de 
informaŃie, să colaboreze în diverse echipe şi să demonstreze o puternică automotivare.  

Indiferent de tipul de achiziŃie urmărit, fie o unitate foarte specifică a unei deprinderi sau a unei 
cunoştinŃe, fie o schemă amplă de rezolvare a unei probleme complexe, dezvoltarea unei cunoaşteri 
profunde a unui domeniu necesită timp şi focalizare pe oportunităŃile de exersare şi feedback. łinând cont 
de aspectele menŃionate este necesar ca educabililor să li se dea iniŃiativa, să lucreze în grup pentru 
soluŃionarea unor sarcini, să li se permită alegerea dintr-o diversitate de metode, să utilizeze tehnologia 
avansată şi să aibă posibilitatea de a persevera până ce ating standardele corespunzătoare. Pe de altă parte 
activitatea didactică trebuie să se îndrepte spre:  

� focalizarea pe activităŃi practice în care elevul să fie implicat fizic, mental şi social;  
� furnizarea unei varietăŃi de activităŃi de învăŃare.  

Strategiile didactice utilizate vor fi focalizate pe dezvoltarea competenŃelor de proiectare, conducere, 
evaluare a procesului de instruire, în cunoaşterea, consilierea şi asistarea dezvoltării personalităŃii 
elevului,  competenŃe necesare în viitoarea carieră didactică. În continuare sunt prezentate câteva sugestii 
de activităŃi de învăŃare care pot fi abordate în scopul formării şi dezvoltării competenŃelor descrise de 
programă. Se vor avea în vedere următoarele aspecte:   

CunoştinŃele achiziŃionate în domeniile pedagogiei şi psihologiei vor fi valorificate din punct de vedere al 
aprofundării acestora, în strânsă conexiune cu aspectele descrise de conŃinuturile programelor, din 
învăŃământul primar.    

Se va insista pe aspectele metodice ale investigaŃiei/ experimentului/ observaŃiei. Fiecare elev va proiecta 
lucrările practice normate de programele de Cunoaşterea mediului şi ŞtiinŃe şi le va valorifica în cadrul 
activităŃilor de învăŃare pe care le-a elaborat. 

� analizarea metodelor de predare/ învăŃare descrise, din punctul de vedere al eficienŃei acestora şi 
în strânsă corelaŃie cu scopurile predării/ învăŃării ştiinŃelor naturii;  

� modelarea diverselor concepte/ fenomene/ procese stipulate de programele de Cunoaşterea 

mediului şi ŞtiinŃe ale naturii pentru ilustrarea, clarificarea, argumentarea fenomenelor şi 
proceselor şi în scopul descoperirii, de către elevul de vârstă mică, a relaŃiilor cauzale: structură 
– proprietăŃi, structură - funcŃie, organism-mediu, unitatea-diversitatea lumii vii, evoluŃia de la 
simplu la complex etc.;  

� imaginarea unor situaŃii problemă specifice predării ştiinŃelor şi rezolvarea lor;  

� stabilirea unităŃilor de învăŃare pe baza programelor de Cunoaşterea mediului şi ŞtiinŃe ale 

naturii, şi elaborarea unor planificări calendaristice;  

� elaborarea unor algoritmi pentru diverse situaŃii de învăŃare specifice elevului din învăŃământul 
primar;   

� realizarea unor investigaŃii  în vederea proiectării activităŃilor de învăŃare centrate pe explorare/ 
investigare;  
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� efectuarea unor observaŃii în natură, în vederea proiectării activităŃilor de învăŃare centrate pe 
explorare/ investigare;  

� interpretarea datelor experimentale şi formularea unor concluzii. Stabilirea unor cerinŃe adecvate 
nivelului de vârstă şi în strânsă corelaŃie cu cerinŃele strict disciplinare, pe baza comparării 
concluziilor personale, cu concluziile copiilor de clasele I – a IV-a;   

� elaborarea unor referate care prezintă materialele şi echipamentele utilizate, modul de lucru, 
observaŃiile şi concluziile. Compararea acestora cu referatele copiilor de clasele I – a IV-a, pentru 
stabilirea unor cerinŃe adecvate nivelului de vârstă şi în strânsă corelaŃie cu cerinŃele strict 
disciplinare;  

� documentarea pe teme legate de activitatea exploratorie/ investigativă normată de programă;  

� folosirea surselor bibliografice suplimentare pentru validarea unor concluzii;  

� întocmirea unor colaje, creaŃii literare şi plastice, pliante, afişe, postere cu conŃinut ştiinŃific în 
vederea folosirii în practica pedagogică;   

� utilizarea corectă şi sistematică a terminologiei ştiinŃifice adecvate;  

� construirea unei baze de itemi, la aceste discipline, pentru activitatea didactică viitoare;  

� elaborarea unor probe de evaluare pentru unităŃile de învăŃare stabilite, aplicarea lor la clasă în 
timpul practicii pedagogice şi analizarea rezultatelor acestora din punct de vedere al 
informaŃiilor oferite: probleme în învăŃare şi/ sau itemi construiŃi greşit;  

� proiectarea unor unităŃi de învăŃare şi aplicarea acestora în practica pedagogică; reproiectarea 
acestora pe baza analizei elementelor care nu au funcŃionat;  

� analiza manualelor de Cunoaşterea mediului şi ŞtiinŃe ale naturii pe baza criteriilor; 

identificarea modalităŃilor şi zonelor de intervenŃie asupra manualelor şcolare, în vederea 
asigurării concordanŃei programă-manual;  

� elaborarea unor proiecte de CDŞ.  

În teoriile moderne ale învăŃării şi cogniŃiei un accent major este plasat pe dimensiunea socială a învăŃării, 
incluzând practici participative care vin în sprijinul cunoaşterii şi înŃelegerii. Ca urmare, practicile 
evaluării ar trebui să depăşească focalizarea pe deprinderi şi biŃi discreŃi de cunoştinŃe şi să vizeze 

aspecte mai complexe legate de achiziŃiile elevilor. 

În afara tehnicilor tradiŃionale de evaluare: teste scrise, chestionare orală, teste de evaluare prin activităŃi 

practice, grile de observare, tema pentru acasă, se recomandă şi folosirea altor mijloace alternative: 
proiectul şi portofoliul. 

În ceea ce priveşte evaluarea prin intermediul proiectului, aceasta se poate realiza pentru tehnica de lucru 
folosită, pentru modul de prezentare şi/ sau produsul realizat. Cele patru dimensiuni utilizate în evaluare sunt: 

1. operarea cu fapte, concepte, deprinderi dobândite prin învăŃare;  

2. calitatea produsului – creativitatea, imaginaŃia, tehnica estetică, execuŃia, realizarea;  

3. reflecŃia – capacitatea de a se distanŃa de propria lucrare având permanent în vedere propriile 
obiective, de a evalua progresul făcut şi de a face modificările necesare;  

4. comunicarea – atât pe durata realizării, cât şi a prezentării acestuia.  

 


