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Start interactiv 
 
 

Utilitatea unui curs 
de didactică a ariei 
curriculare Om şi 
societate 
 

Planurile cadru aplicate în sistem începând cu anul 1998 au 
introdus noi concepte educaţionale printre care şi acela de arie 
curriculară.  
 
Termenul este definit în documentele de politică educaţională, 
configurarea planurilor ne arată grupajele de discipline în 
interiorul fiecărei arii, programele şcolare sunt construite pentru a 
asigura corelaţiile în cadrul ariei. Altfel spus, curriculumul oficial 
promovează o viziune coerentă a domeniilor de studiu în 
perspectiva oferirii elevilor unor parcursuri de învăţare 
coerente. Rămâne ca această viziune să fie şi aplicată eficient în 
practică. Este ceea ce îşi propune de fapt cursul de faţă, care te 
ajută să investighezi modalităţile de transpunere didactică a 
decupajului curricular realizat de planuri şi programe. În 
consecinţă, pornind de la documentele de politică educaţională şi 
de la experienţele tale, vei fi provocat să reflectezi, explorezi, 
analizezi, argumentezi pe marginea abordărilor integrate.  Vei fi 
de asemenea invitat să comunici cu alţi colegi. O asemenea 
relaţionare, presupusă de curriculumul naţional, este adesea 
ignorată în şcoală.   
  
În cadrul Proiectului pentru Învăţământul Rural, echipa de 
specialişti care a lucrat la cadrul curricular al Programului de 
educaţie la distanţă1 a colaborat totodată la dezvoltarea 
programelor de studiu pentru o nouă disciplină academică, 
respectiv Didactica ariei curriculare. Astfel, experţi provenind din 
diferite zone de cunoaştere au conlucrat pentru a traduce didactic 
– în premieră în România – conceptul de arie curriculară, 
aducându-l în realitatea practicii la clasă. 
 

Argumente în 
favoarea acestui 
curs 

Ce poate aduce nou o astfel de didactică? De ce ar fi ea utilă?  
 
Următoarele puncte - cheie concură la un posibil răspuns: 
• evitarea suprapunerilor în predarea - învăţarea – evaluarea 
diferitelor discipline 
• întărirea conexiunilor dintre disciplinele şcolare  
• învăţarea macro-conceptelor vehiculate în diferite discipline 
prin oferirea de perspective multiple  
• transferarea de proceduri şi de concepte 
• facilitarea transferului de achiziţii în diferitele discipline şi 
întărirea lor 
• identificarea de situaţii-problemă din alte discipline cu 
relevanţă în disciplina sursă 
• folosirea unui limbaj didactic comun 

 
 

1 Subcomponenta 1.2 a Proiectului pentru Învăţământul Rural (PIR) 
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 Temă de reflecţie 
 
Reflectează asupra punctelor-cheie, enunţate mai sus ca argumente 
în favoarea acestui curs. Care dintre acestea ţi se par cele mai 
adecvate situaţiei din şcoala ta? Motivează răspunsul. 
 
Foloseşte spaţiul liber de mai jos pentru rezolvare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Structura cursului Cele trei cursuri de didactica ariei curriculare2 elaborate în cadrul 

PIR au fost structurate în mod unitar. Deşi aceste cursuri nu 
vizează formarea aceloraşi competenţe, ele se axează pe o serie 
de focalizări comune, respectiv: 
 
- Clarificări terminologice şi metodologice, realizate prin 

coroborarea mai multor perspective; acestea îţi permit 
interiorizarea conceptelor şi oferă mobilitate achiziţiei. Altfel 
spus, la finalul primei unităţi de învăţare nu se aşteaptă de la 
tine recitarea unui set de definiţii privitor la conceptele conexe 
ariei curriculare ci rezultatul construcţiei complexe de 
semnificaţii pe care o vei realiza parcurgând materialul; 

- Relaţiile dintre domeniile cunoaşterii şi didactică din 
perspectiva transdisciplinarităţii şi a noilor teorii ale învăţării. 
Este acceptată azi existenţa unui intelect specific unui 
domeniu de cunoaştere (presupunând folosirea şi valorizarea 
anumitor operaţii mentale de către expertul domeniului). 
Şcoala modernă îşi propune să dezvolte aceste operaţii la 
elevi. În contextul integrării cunoaşterii, fără a ne întoarce la 
ideea ”intelectului general”, vom recunoaşte ”moduri de 
gândire” comune unui grupaj de discipline. Astfel,  cea de-a 
doua unitate de învăţare face apel la mai multe achiziţii de 
specialitate, pe care le consolidează şi mobilizează prin 
intermediul transferului didactic. În acest context, îţi vei forma 
o nouă orientare asupra practicii la clasă, derivată din ”modul 
de gândire” specific ariei curriculare. 

Transferuri metodologice între domeniile cunoaşterii şi 

                                            
2 Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare, Didactica ariei curriculare Om şi societate, Didactica ariilor 
curriculare Matematică şi Ştiinţe şi Tehnologii 
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disciplinele şcolare. ”Modul de gândire” caracteristic ariei 
curriculare se concretizează printr-un set de operaţii nucleu şi de 
macroconcepte comune disciplinelor componente. Astfel,  
procedurile de cercetare pe care le foloseşti pentru investigarea 
domeniilor de specialitate devin conţinuturi necesar de predat la 
clasă şi în acelaşi timp filtre operaţionale pentru predarea-
evaluarea diverselor concepte ale disciplinei şcolare. 
 
Toate aceste focalizări fac apel atât la achiziţiile din domeniul de 
specialitate şi din psiho-pedagogie cât şi la experienţa ta 
didactică, din perspectiva cadrajului necesar pentru receptarea 
optimă a didacticilor speciale. 
 

Avantajele 
perspectivei 
transdisciplinare 

O didactică a ariei curriculare trebuie să vizeze conceperea 
propriului obiect de studiu ca parte a unui sistem mai amplu. 
Aceasta nu înseamnă o pledoarie pentru dispariţia disciplinelor 
şcolare şi nici pentru ştergerea specificităţii acestora. Dimpotrivă. 
Un profesor eficient de geografie sau de istorie sau de religie sau 
de orice altă disciplină este acela care are o viziune 
transdisciplinară şi pe care o aplică într-o manieră personalizată 
şi adecvată în predarea domeniului său. 
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Temă de reflecţie 
 
Comentează ultimul paragraf din textul de mai sus  
 
Foloseşte spaţiul liber de mai jos pentru rezolvare.   
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Derularea cursului Te-ai obişnuit deja cu formatul cursului la distanţă, în care 
discursul academic tradiţional este înlocuit cu o formulă 
prietenoasă, dialogată oferită în complementaritate cu sarcini de 
lucru şi teste de autoevaluare menite să-ţi susţină efortul de 
învăţare şi procesul metacognitiv. Spre deosebire de modulele de 
specialitate însă, în care diferitele activităţi de învăţare propuse 
pentru formarea competenţelor se raportează la o disciplină de 
studiu, în cazul didacticilor, te vei întâlni şi cu sarcini de rezolvat la 
clasă sau în vederea aplicării la clasă. Chiar forma de evaluare a 
acestui curs presupune transferul în practica şcolară. Date fiind 
cele două tipuri de solicitări - acelea care ţi se adresează ca 
participant la un curs de educaţie la distanţă şi acelea care ţi se 
adresează ca profesor pe punctul de a aplica un aspect didactic la 
clasă - este de dorit să menţii o comunicare intensă cu tutorele 
pentru a lămuri toate neclarităţile ivite. Vei vedea că, pe parcurs, la 
o serie de sarcini de lucru ţi se cere în mod explicit să discuţi cu 
tutorele. 
 

Evaluarea cursului La sfârşitul semestrului urmează să prezinţi un proiect. Acesta se 
va centra pe introducerea unui element didactic în practica la 
clasă sau în afara ei. În procesul de dezvoltare al proiectului 
urmează să ai în vedere: 
- justificarea (va fi identificată aria de intervenţie didactică, 

explicată necesitatea intervenţiei (de exemplu, explorarea... , 
aplicarea ...., experimentarea....); această parte a proiectului 
răspunde la întrebarea De ce am ales acest proiect? 

- grupul ţintă (va fi menţionat grupul/ grupurile implicat/e în 
implementarea proiectului, de exemplu, elevii clasei...); 
această parte a proiectului răspunde la întrebarea Cui se 
adresează proiectul? 

- obiectivele (ţintele pe care şi le propune proiectul; în cazul 
unui proiect care testează impactul metodologiei inovative 
asupra achiziţiei elevilor, vor fi selectate acele obiective de 
referinţă ale programei care se doresc focalizate în procesul 
învăţării elevilor şi, prin urmare, în procesul evaluării achiziţiilor 
acestora; dacă se optează pentru un proiect de cercetare la 
clasă atunci se vor formula obiective precise vizând 
observarea diferitelor aspecte didactice); această parte a 
proiectului răspunde la întrebarea Ce vizează proiectul? 

- criteriile de evaluare (măsura în care obiectivele sunt atinse); 
acest aspect va fi avut în vedere numai în cazul proiectului 
care vizează introducerea de metodologie nouă şi se va 
raporta la măsura achiziţiilor elevilor în termeni de niveluri de 
performanţă în dobândirea OR; această parte a proiectului 
răspunde la întrebarea În ce măsură au fost dobândite de către 
elevi achiziţiile propuse? 

- planul de acţiune (acţiuni+calendar) (calendarul activităţilor - 
în mod necesar centrate pe elev - care urmează să fie 
întreprinse la clasă/ în afara clasei pentru a îndeplini 
obiectivele propuse); această parte a proiectului răspunde la 
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întrebarea Cum se derulează proiectul? 

- lista rezultatelor obţinute ilustrată cu mostre ale activităţilor 
derulate la clasă/ în afara clasei  

- concluzii: consecinţele proiectului şi posibilităţile de 
continuare/ extindere/ generalizare (noi perspective pentru 
proiect) 

 
Ce proiecte poţi 
propune? 

Îţi poţi alege tema proiectului, dar şi tipul de proiect. Poţi propune: 
 
- Un proiect de dezvoltare, respectiv proiectul unei activităţi 

complexe de învăţare organizate pentru elevi, care să reflecte 
impactul unor metode inovative (proiectul unui proiect de 
exemplu!) 

 
- Un proiect de cercetare, respectiv un proiect care îşi propune 

să evidenţieze înţelegerea unui aspect didactic (dificultăţile de 
învăţare ale conceptului.... de exemplu) 
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Temă de reflecţie 
 
Ce motivaţii stau la baza realizării unui proiect cu impact asupra practicii 
şcolare în contextul unui curs de didactică?  
Foloseşte spaţiul liber de mai jos pentru rezolvare. 

 
 
 
 

Ce urmează să faci? Pe parcursul următoarelor unităţi de învăţare vei avea teme3 care 
se referă în mod explicit la proiectul pe care îl vei prezenta în final. 
Este important să le realizezi pe măsură ce parcurgi materialul. A 
lăsa dezvoltarea proiectului pentru finalul semestrului echivalează 
cu redactarea – în pripă - a unui referat. Proiectul este o activitate 
care se desfăşoară în timp. 
 
În linii mari vei face următoarele: 
- vei alege o temă (tema trebuie să vizeze un anume aspect 

didactic de abordat la clasă/ în afara clasei) 

                                            
3 Acestea sunt marcate cu litera P în interiorul unui cerc 
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- vei scrie o justificare (explici de ce anume ai ales respectiva 
temă pentru proiect) 

- vei formula obiective (arăţi ce anume urmăreşti prin proiect) şi 
vei menţiona metodologia adecvată – în cazul proiectului de 
cercetare 

SAU 
- vei selecta obiective de referinţă (OR) din programa clasei şi, 

în paralel, vei defini criterii de evaluare pentru a vedea măsura 
atingerii acestora de către elevi prin intermediul noii metode - 
în cazul proiectului de dezvoltare 

- vei elabora planul de acţiune 
- vei decide asupra formelor de monitorizare/ (auto)evaluare 
- vei derula proiectul 
- vei monitoriza si evalua proiectul 
- vei trage concluzii 

  
Cum urmează să fii 
evaluat? 

Criteriile de evaluare ale proiectului realizat sunt enunţate mai jos. 
Scala aplicata este 1-3 (în mică măsură, în măsură moderată, în 
mare măsură) 

 
Criterii în mică 

măsură 
în măsură 
moderată 

în mare 
măsură 

obiectivele concordă cu justificarea proiectului    
selecţia obiectivelor de referinţă (OR) vizează aplicarea 
unui demers didactic centrat pe elev (aplicarea 
metodologiei interactive) – pt. proiectul de dezvoltare 
SAU 
obiectivele formulate vizează cercetarea unui aspect 
didactic – pt. proiectul de cercetare 

   

criteriile de evaluare formulate evidenţiază măsura în care 
obiectivele sunt atinse (elevii dobândesc achiziţiile 
propuse de OR) - pt. proiectul de dezvoltare 
SAU 
metodologia prezentată este adecvată obiectivelor 
propuse – pt. proiectul de cercetare 

   

activităţile propuse prin planul de acţiune concură la 
atingerea obiectivelor  

   

rezultatele obţinute sunt ilustrate de mostre pertinente 
realizate pe parcursul derulării activităţilor 

   

concluziile sunt pertinente în raport cu rezultatele obţinute 
ATENTIE REZULTATELE OBŢINUTE POT CONTRAZICE 
INTENŢIILE PROIECTULUI. IMPORTANT ESTE SĂ 
EVIDENŢIAŢI ACEST LUCRU SI SĂ-L EXPLICAŢI 

   

 
Totalul de puncte obţinut conform criteriilor de mai sus se împarte la 3 şi se adună la 4. 
Astfel nota maximă se obţine din 3 la toate criterii, adică totalul de 18, împărţit la 3 şi 
adunat cu  4, respectiv 10. 
 

Încă o recomandare:  Te sfătuim ca toate aspectele referitoare la 
proiectul pe care îl vei derula să le notezi într-un jurnal reflexiv. 

 



Cuprins 
 

 

Temă de reflecţie 
 
Preferi realizarea unui proiect şi aplicarea lui la clasă pe parcursul 
semestrului în locul examenului clasic? Motivează răspunsul. 
 
Alcătuieşte o listă de aşteptări faţă de cursul de Didactica ariei 
curriculare  Om şi societate.  
Foloseşte spaţiul liber de mai jos pentru rezolvări. 
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Competenţele Unităţii de învăţare 1 
 

 
Pe parcursul acestei unităţi de învăţare, urmează să îţi dezvolţi 
următoarele competenţe: 
 
 
- Identificarea motivaţiilor care stau la baza grupajului de discipline 

din cadrul ariei curriculare Om şi societate 
 

- Analiza caracteristicilor cognitive, axiologice şi atitudinale pe care 
le promovează aria curriculară Om şi societate 

 
- Avansarea de puncte de vedere asupra aportului ariei curriculare 

la conturarea profilului de formare şi la realizarea competenţelor 
civice şi interpersonale 
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EXPLORĂM ŞI ANALIZĂM! 
 

1.1. Perspectiva epistemologică 
 
Multe întrebări, 
perspective multiple 
şi o lume 
interconectată 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vom explora conceptul de arie curriculară dintr-o serie de 
perspective. În secvenţa de faţă avem în vedere perspectiva 
epistemologică. 
 
În cadrul unui curs din anii 70, transmis la televizor4, J. Bronowski, 
profesor britanic de antropologie, îşi întreabă auditoriul dacă 
steaua Sirius ar putea influenţa un montaj electric.  
 
Să presupunem că te afli printre studenţii din sală. Din perspectiva 
primei tale specializări ai răspunde DA sau NU?  Motivează acest 
răspuns. Dar din perspectiva specializării pentru care te pregăteşti 
în cadrul acestui program ce răspuns ai da?  
 
Ce crezi că i-au răspuns lui Bronowski studenţii fizicieni prezenţi în 
amfiteatru? Cum motivezi acest răspuns? 
 
Profesorul britanic oferă o explicaţie pe care o parafrazăm în cele 
ce urmează: De vreme ce universul este interconectat, Sirius are 
influenţă asupra aparatelor de măsură folosite. Din raţiuni 
experimentale le ignorăm însă, considerându-le nule prin raportare 
la valorile obţinute. Aceasta este o convenţie devenită realitate 
incontestabilă. În general, în procesul cunoaşterii, operăm o serie 
de decupaje ale realităţii pentru a o putea investiga. Disciplinele 
academice sunt un exemplu evident al unei fragmentări a realului 
în scopul aprofundării cunoaşterii acestuia. Acest tip de demers 
cognitiv ne este atât de firesc încât adesea uităm artificialitatea 
decupajului şi naturalul lumii interconectate. 

 

 
4 Cursul a fost ulterior transformat într-o carte, Originile cunoaşterii şi imaginaţiei, din care am parafrazat studiul de caz 
prezentat aici. Pentru referinţe complete v. Jakob Bronowski, The Origins of Knowledge and of Imagination, Routledge 
and Kegan Paul, London, New York, 1979 
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Teme de reflecţie 
 
De ce ţi s-au cerut oare atâtea perspective asupra aceleiaşi probleme? În 
condiţiile în care exista totuşi răspunsul profesorului Bronowski, nu era totuşi 
acesta suficient? Încearcă să dai mai mult decât un singur răspuns. 
 
Enumeră o serie de argumente, derivate din disciplina pentru care te 
specializezi în cadrul acestui program, pentru a întări afirmaţia conform căreia 
lumea este interconectată. 
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvări 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altă temă de studiu individual: 
Citeşte textul de mai jos, marcând pe margine următoarele simboluri în funcţie 
de reacţia pe care o ai la ideile vehiculate de text. 

- cunoştinţele confirmate de text : √ 
- cunoştinţele infirmate / contrazise de text :  – 
- cunoştinţele noi, neîntâlnite până acum :  + 
- cunoştinţele incerte, confuze, care merită să fie cercetate :  ? 
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Abordări 
transdisciplinare în 
domeniile 
exterioare şcolii şi 
în educaţie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Repere de 
construire a 
curriculumului 
românesc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe parcursul evoluţiei lor, domeniile cunoaşterii s-au diversificat, 
înmulţit şi specializat. Încercarea de a aprofunda, de a cerceta 
temeinic diferitele probleme ale lumii, au condus la multiplicarea 
decupajelor cunoaşterii şi la specializări tot mai înguste. În lumea 
contemporană asistăm însă la o reevaluare epistemologică : după 
o lungă perioadă de specializare, ultima jumătate de secol 
schimbă perspectiva, propunând abordări transdisciplinare şi 
acceptând că decupajele tradiţionale ale cunoaşterii sunt artificiale 
şi puţin operante în faţa problemelor complexe ale lumii 
contemporane. În acest context gruparea disciplinelor şcolare în 
arii curriculare şi dezvoltarea programelor şcolare pornind de la 
dominante ale acestor arii constituie un semn al compatibilizării 
ofertei de educaţie la tendinţele epistemologice actuale. 
 
Din această perspectivă, documentele de politică educaţională5 
menţionează următoarele repere de construire a curriculum-ului 
românesc : 
 
- Raportarea la dinamica şi la nevoile actuale, dar mai ales la 
finalităţile sistemului românesc de învăţământ; în acest sens este 
de răspuns la întrebarea ce trebuie să poată face absolventul unei 
trepte de învăţământ?  
 
- Raportarea la acele tradiţii ale sistemului nostru de învăţământ 
care se dovedesc pertinente din punctul de vedere al reformei în 
curs; altfel spus, ce este util să păstrăm, în noile condiţii? 
 
- Raportarea la tendinţele generale de evoluţie şi la standardele 
internaţionale unanim acceptate în domeniul reformelor 
curriculare; de aici încercarea de a răspunde la o întrebare 
provocatoare: ce înseamnă învăţământ performant? 

 

 
5 Cf. Curriculum Naţional. Cadru de referinţă pentru învăţământul obligatoriu, MEN – CNC, Ed. Corint 1998 
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Teme de reflecţie 
 
Ce înţelegi prin învăţământ performant? Avansează un punct de vedere în 
acest sens. 
 
Dacă ai citit textul conform indicaţiilor din tema anterioară ai folosit o 
tehnică de lectură derivată din Gândirea şi scrierea pentru dezvoltarea 
gândirii critice. Este vorba de SINELG  („Sistem interactiv de notare pentru 
eficientizarea lecturii şi gândirii”), o modalitate  de codificare a textului care 
permite celui care învaţă să citească şi să înţeleagă în mod activ şi 
pragmatic un anumit conţinut. Te sfătuim să încerci folosirea ei la clasă în 
predarea unei lecţii noi. Scrie apoi, în jurnalul tău reflexiv, un scurt raport de 
observare a activităţii elevilor. 
 
Foloseşte spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri şi comentarii.  

 
 
 
 
 
 

Temă de proiect 
 
Iată o posibilă temă de proiect: SINELG în predarea disciplinei.... 
 
Ar fi util oare să foloseşti SINELG? Dacă răspunsul tău este afirmativ şi 
dacă doreşti să încerci folosirea sistematică a metodei pe parcursul mai 
multor săptămâni atunci poţi alege pentru proiectul tău tema enunţată mai 
sus. În aceste condiţii scrie justificarea proiectului răspunzând cât mai 
concret (evită formulările generale care te depărtează de subiectul acţiunii, 
respectiv elevii tăi!). Selectează apoi OR din programa clasei respective – 
obiective ce le vei urmări pe perioada derulării proiectului. Discută apoi cu 
tutorele aceste două aspecte (justificare şi OR selectate). 
 
 

 

P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arie curriculară.Precizări Conceptuale 
 

 

 
6  Proiectul pentru Învăţământul Rural 

                                           

Noi dimensiuni 
introduse prin 
curriculum naţional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aria curriculară – 
un nou concept 
 

Aplicarea consecventă a reperelor enunţate conduce la inducerea 
în sistem a unor noi dimensiuni6: 

• Plasarea învăţării - ca proces - în centrul demersurilor şcolii 
(important este nu ceea ce profesorul a predat, ci ceea ce 
elevul a învăţat). 

• Orientarea învăţării spre formarea de capacităţi şi atitudini, 
prin dezvoltarea competenţelor proprii rezolvării de 
probleme, precum şi prin folosirea strategiilor participative în 
activitatea didactică. 

• Flexibilizarea ofertei de învăţare venită dinspre şcoală 
(structurarea unui învăţământ pentru fiecare, deci pentru 
elevul concret, iar nu a unui învăţământ uniform şi unic 
pentru toţi, conceput pentru un elev abstract). 

• Adaptarea conţinuturilor învăţării la realitatea cotidiană, 
precum şi la preocupările, interesele şi aptitudinile elevului. 

• Introducerea unor noi modalităţi de selectare şi de 
organizare a obiectivelor şi a conţinuturilor, conform 
principiului "nu mult, ci bine"; important este nu doar ce 
anume, dar cât de bine, când şi de ce se învaţă ceea ce se 
învaţă, precum şi la ce anume serveşte mai târziu ceea ce s-
a învăţat în şcoală. 

• Posibilitatea realizării unor parcursuri şcolare individualizate, 
motivante pentru elevi, orientate spre inovaţie şi spre 
împlinire personală. 

• Responsabilizarea tuturor agenţilor educaţionali în vederea 
proiectării, monitorizării şi evaluării curriculum-ului. 

 
În acest context, noul curriculum naţional a promovat o serie de 
concepte prin care a fost definită o altă filosofie a educaţiei, 
sincronă cu dezvoltările epistemologice şi didactice 
contemporane. Printre acestea se află conceptul de arie 
curriculară.  
 
Aria curriculară oferă o viziune multi- şi/sau interdisciplinară 
asupra obiectelor de studiu. Curriculum-ul Naţional din România 
este structurat în şapte arii curriculare, desemnate pe baza unor 
principii şi criterii de tip epistemologic şi psiho-pedagogic : 

• Limbă şi comunicare 
• Matematică şi Ştiinţe ale naturii 
• Om şi societate 
• Arte 
• Educaţie fizică şi sport 
• Tehnologii 
• Consiliere şi orientare 

 
 

 
6 Cf. Curriculum Naţional. Cadru de referinţă pentru învăţământul obligatoriu. MEN-CNC, Ed. Corint, 1998, pp 13-14. 
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Teme de reflecţie 
 
Defineşte cu propriile cuvinte conceptul de arie curriculară. 
 
Analizează planurile cadru în vigoare la clasele I – a X-a. Realizează 
o listă a tuturor disciplinelor din aria curriculară Om şi societate, 
marcând şi clasele în care acestea se studiază.  
 
În Cadrul de referinţă se menţionează: Ariile curriculare rămân 
aceleaşi pe întreaga durată a şcolarităţii obligatorii şi a liceului, dar 
ponderea lor pe cicluri şi pe clase este variabilă. Cum explici aceste 
ponderi diferite? Alcătuieşte o listă de motive posibile 
 
Foloseşte spaţiul liber de mai jos pentru rezolvarea sarcinilor. 
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Dominantele ariei 
curriculare Om şi 
societate 
 
 

Dincolo de variaţiile pe care le comportă aria curriculară în ceea 
ce priveşte ponderea ei la nivelul planului cadru, precum şi a 
componentelor sale, în diverse momente ale şcolarităţii, se 
remarcă însă o serie de accente comune. Acestea constituie 
fundamentele formative care dau coerenţă şi specificitate ariei 
curriculare, oferind temeiul grupajului de discipline: 
- preponderenţa acordată cunoaşterii şi înţelegerii proceselor din 
societate, care au relevanţă atât din perspectiva trecutului, cât şi 
faţă de orientările viitoare 
- atenţia acordată analizei elementelor care contribuie la 
schimbările din societate şi la diversitatea lumii contemporane 
- utilizarea cunoştinţelor dobândite pentru cunoaşterea de sine şi 
a celorlalţi 
- conştientizarea raporturilor de identitate şi diferenţă în 
relaţionarea persoanei cu mediul social 
- dobândirea unor valori şi atitudini care să permită o inserţie 
socială activă şi responsabilă a tinerilor absolvenţi 
- formarea unor comportamente de tip participativ, favorabile 
cristalizării unei reale solidarităţi sociale.  
 
Disciplinele care compun aria curriculară Om şi societate sunt 
reunite prin trăsături comune, aşa cum rezultă din schema 
următoare: 
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Teme de reflecţie 
 
Descoperă în ce măsură  disciplina pentru care te pregăteşti în cadrul 
acestui program de educaţie la distanţă răspunde dominantelor ariei 
curriculare listate mai sus. Rezumă-ţi punctul de vedere în max. 50 de 
cuvinte. 

  
Foloseşte spaţiul liber de mai jos pentru rezolvarea sarcinilor. 
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Test de autoevaluare 1. 

1. Completează următoarele enunţuri:  
a. În planul-cadru de învăţământ sunt cuprinse 

următoarele arii curriculare 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………….. 

b. Disciplinele ariei curriculare Om şi societate sunt 
următoarele 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 
2. În spaţiul liber de mai jos, scrie trei motive pentru care 

disciplina ta face parte din aria curriculară Om şi societate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Completează următorul enunţ metacognitiv:  
Pe parcursul secvenţei 1.1. m-am confruntat cu următoarele 
dificultăţi …………………………………………………. 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
Îmi este încă neclar 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
Pentru intervalul de timp următor îmi propun 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
 
DISCUTĂ CU TUTORELE ACESTE ASPECTE 
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1.2. Perspectiva istorică – de la plan de învăţământ la planuri-cadru 
 

Analizele efectuate la jumătatea anilor 90 asupra planurilor de 
învăţământ au demonstrat lipsa de adecvare a acestora la noua 
viziune curriculară centrată pe achiziţiile elevului. De altfel 
neconcordanţa nu era de natură să creeze surprize pedagogice, căci 
planurile în vigoare până în 1998 erau, cu minime cosmetizări, 
aceleaşi elaborate, după principii centraliste şi uniformizante, în 
perioada comunistă. 

Schimbarea  
planului de 
învăţământ  

 
În mod concret7: 

Disfuncţiile 
planului de 
învăţământ  

• planurile de învăţământ apăreau concepute din perspectiva 
domeniilor academice şi din cea a acoperirii cu norme a profesorilor, 
iar nu din perspectiva elevilor şi a nevoilor de formare pe care 
aceştia le au la vârsta şcolarităţii; 

• planurile de învăţământ contribuiau substanţial la încărcarea 
programului şcolar al elevilor, deoarece structura disciplinelor de 
dinainte de 1989, raportată la şase zile lucrătoare, fusese păstrată 
(în unele cazuri au apărut chiar mai multe ore şi discipline), fiind 
însă raportată la doar cinci zile lucrătoare; 

• prin structura lor aproape exclusiv disciplinară, planurile de 
învăţământ lăsau loc unui mare număr de repetiţii şi paralelisme, 
facilitând o învăţare academică, livrescă, în dauna unui contact 
benefic al elevilor cu lumea în care trăiesc; 

• aşa cum erau structurate, planurile de învăţământ nu permiteau 
soluţii flexibile, care să asigure adaptarea învăţării la specificul unei 
anumite comunităţi, sau la specificul unui colectiv de elevi; 

• planurile de învăţământ erau concepute centralist, de aşa manieră 
încât toate şcolile de acelaşi nivel din ţară aveau de realizat acelaşi 
program şcolar, variat doar prin intermediul orarului; 

• structurarea disciplinar-academică a planurilor avea drept 
consecinţă o supradimensionare a cerinţelor formale ale şcolii faţă 
de elevi, în raport cu nivelul de vârstă. Din această cauză, în afara 
orelor de predare-învăţare cuprinse în planurile de învăţământ, elevii 
erau în situaţia de a petrece acasă încă multe ore lucrând pentru 
şcoală, consecinţa fiind că bugetul de timp dedicat zilnic şcolii era 
de fapt de cel puţin două ori mai mare decât apărea el scriptic în 
textul planurilor. 
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7 Cf. Cerkez, M., Crişan, Al., Dvorski, M., Georgescu, D., Oghină, D., Singer, M., Plan-cadru pentru învăţământul 
preuniversitar (proiect) în Curriculum Naţional. Planul-cadru pentru învăţământul preuniversitar, MEN-CNC, Ed. 
Trithemius, 1998 
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Studiu individual 
Experimentează o tehnică de lectură critică! Este vorba despre ”jurnalul cu 
dublă intrare”. Citeşte textul referitor la disfuncţiile planului de învăţământ 
astfel: 
 
În partea stângă notează un pasaj, un grup de cuvinte ”memorabil” din textul 
de mai sus. ”Memorabil” poate fi ceva care: 
- te-a făcut să-ţi aminteşti o experienţă personală 
- te-a surprins prin aceea că nu eşti de acord cu ideea respectivă 
- te-a intrigat 
- este relevant pentru tema în discuţie etc 
Pe parcursul lecturii te pot ”frapa” mai multe idei. Le poţi nota pe toate pe 
partea stângă  
 
În partea dreaptă trebuie să faci comentarii. În mod necesar trebuie să 
explici de ce ai făcut selecţia respectivă – motivează de ce ai ales pasajul/ 
ideea respectiv/ă! Dialoghează cu tutorele pe marginea acestor comentarii.

 
Pasaj din text Comentariu 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceea ce ai înfăptuit prin intermediul jurnalului cu dublă intrare poate fi 
realizat şi la clasă, aceasta constituind o altă posibilitate de proiect. În acest 
context, elevii vor face notaţiile pe o pagină pe care au împărţit-o în două. Ca 
profesor, trebuie să selectezi textul în funcţie de obiectivele avute în vedere, 
să dai indicaţii de lectură elevilor (v. indicaţiile de mai sus) şi apoi să discuţi 
cu elevii diversele comentarii notate de aceştia.  
 
"Jurnalul cu dublă intrare" este o metodă prin care cititorii stabilesc o 
legătură strânsă între text şi propria lor curiozitate şi experienţă. Acest jurnal 
este deosebit de util în situaţii în care elevii au de citit texte mai lungi, în 
afara clasei. (cf.  Păcurari, O., Tîrcă, A., Sarivan, L., (coord.), Strategii 
didactice inovative, Ed. Sigma 2004) 
 
Dacă îţi stabileşti Jurnalul cu dublă intrare ca temă de proiect (vei folosi 
metoda la clasă de mai multe ori pe parcursul semestrului), trebuie să scrii în 
primul rând o justificare a acestei opţiuni! Selectează apoi OR din programa 
clasei respective – obiective ce le vei urmări pe perioada derulării proiectului. 
Discută apoi cu tutorele aceste două aspecte (justificare şi OR selectate). 

P 
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Artificialitatea 
grupării 
disciplinelor 

În planul de învăţământ disciplinele şcolare erau grupate după 
criterii vag culturale – umaniste şi sociale (într-o grupă), apoi 
ştiinţifice, artistice, sportive. În realitate se realiza o ierarhizare a 
obiectelor şcolare după tradiţionala diviziune de statut şi 
importanţă – discipline de ”bază” şi ”altele”, menţionate la sfârşitul 
listei. Acest grupaj, convenţional şi puţin relevant pentru 
dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, este substituit în 
noile planuri cadru prin structurarea disciplinelor în conformitate cu 
”principiul selecţiei şi al ierarhizării culturale”. Acesta constă în 
decupajul domeniilor cunoaşterii umane şi ale culturii – în sens 
larg – în domenii ale curriculumului şcolar.  
 

Rigoarea grupării 
disciplinelor în 
planurile-cadru 

Este de menţionat  că planurile cadru au fost elaborate pornind de 
la şase principii de generare8. Ne vom opri numai asupra primului 
întrucât acesta are relevanţă pentru subiectul de faţă9: 
Consecinţa fundamentală a aplicării acestui principiu la nivelul 
planului-cadru de învăţământ o reprezintă stabilirea disciplinelor 
şcolare, precum şi gruparea şi ierarhizarea acestora în interiorul 
unor categorii mai largi. Conform acestui principiu, în noul plan s-a 
optat pentru gruparea obiectelor de studiu pe arii curriculare pentru 
întreg învăţământul preuniversitar (I-XII/XIII). Ariile curriculare au 
fost selectate în conformitate cu finalităţile învăţământului, ţinând 
cont de importanţa diverselor domenii culturale care structurează 
personalitatea umană, precum şi de conexiunile dintre domenii. 
Organizarea planului de învăţământ pe arii curriculare oferă ca 
avantaje: 

- posibilitatea integrării demersului mono-disciplinar actual într-
un cadru interdisciplinar; 

- echilibrarea ponderilor acordate diferitelor domenii şi obiecte 
de studiu; 

- concordanţa cu teoriile actuale privind procesul, stilul şi 
ritmurile învăţării; 

- continuitatea şi integralitatea demersului didactic pe întreg 
parcursul şcolar al fiecărui elev. 

 

 
8 Ibidem. Cele şase principii sunt : principiul selecţiei şi al ierarhizării culturale, principiul funcţionalităţii, 
principiul coerenţei, principiul egalităţii şanselor, principiul flexibilităţii şi al parcursului individual, principiul 
racordării la social. Pentru mai multe detalii referitoare la principiile de generare a planului cadru puteţi 
consulta Prima parte din Ghidurile metodologice de aplicare a programelor şcolare, MEC-CNC, Ed. Aramis 
2001/ 2002 
9 Ibidem. 
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-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 

Teme de reflecţie 
Sintetizează informaţiile cuprinse în secvenţa 1.2 din perspectiva 
identificării motivaţiilor care stau la baza grupării disciplinelor din 
cadrul ariei curriculare Om şi societate.  
 
Coroborează rezultatul acestui exerciţiu cu achiziţiile din secvenţa 
anterioară. Realizează o schemă logică care să redea cu claritate 
aceste motivaţii.  
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru realizarea acestor sarcini de 
lucru. 
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1.3. Disciplinele ariei curriculare Om şi societate10  
 

Disciplinele ariei – o 
trecere în revistă 

Vom arunca o privire asupra disciplinelor din aria curriculară Om şi 
societate, care se studiază pe parcursul învăţământului obligatoriu. 
Filtrul ales pentru această trecere în revistă este noua perspectivă 
pe care şi-o propun aceste obiecte de studiu în contextul reformei 
curriculare11.  

 
 
Educaţie civică şi Cultură civică  

Curriculum-ul de educaţie civică (clasele a III-a şi a IV-a) şi de cultură civică (clasele a VII-
a şi a VIII-a) detaliază prin obiectivele lor idealul educaţional, aşa cum reiese acesta din 
Legea învăţământului (Articolele 3 şi 4).  
 
Curriculum-ul specific acestor discipline încearcă să prefigureze aşteptările societăţii 
româneşti în evoluţie faţă de obligaţiile şi drepturile cetăţenilor săi. 
 
Astfel se urmăreşte la elevi: 

• formarea unor capacităţi specifice privind înţelegerea valorilor democraţiei şi 
respectarea normelor de comportament în societate;  

• formarea unui univers cultural privind valorile şi structurile sociale şi politice 
naţionale şi internaţionale; 

• dezvoltarea capacităţii elevului de a folosi în comunicare modalităţi specifice de 
argumentare, bazată pe acceptarea diversităţii opiniilor. 

 
Dominantele noului curriculum faţă de cel anterior sunt: 
Curriculum anterior Curriculum actual 
• în perioada 1992-1995 a fost axat pe 

însuşirea necritică a normelor şi a 
informaţiilor 

• permite elevilor raportarea reflexivă la 
normele şi la informaţiile propuse 

• nevalorificarea exerciţiului participativ 
în formarea comportamentelor 
decizionale şi relaţionale 

• încurajarea creativităţii şi a 
interacţiunii de grup în vederea 
participării responsabile la viaţa 
socială 

• abordarea enciclopedică a 
conceptelor specifice celor două 
discipline  

• abordarea integrată a conceptelor, 
punând în evidenţă caracterul lor 
corelativ şi deductibil 

• prezentarea temelor şi a subiectelor, 
independent de realitatea cotidiană şi 
de interesele elevilor 

• prezentarea temelor şi a subiectelor în 
funcţie de realitatea cotidiană, de 
preocupările şi de specificul mediului 
din care provin elevii 

 

 
10 Cu excepţia sarcinilor de lucru şi a prezentărilor pentru disciplinele Logică şi argumentare şi Psihologie, secvenţa 1.3 
este colaţionată după Curriculum Naţional. Cadru de referinţă pentru învăţământul obligatoriu, MEN-CNC, Ed. Corint, 
1998 
11 ”Curriculum-ul anterior” se referă la programele şcolare elaborate sau pur si simplu cosmetizate şi folosite până la 
aplicarea Proiectului de reformă pentru învăţământul preuniversitar, cofinanţat de Guvernul României şi Banca 
Mondială (1995-2002) 
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Studiu individual 
Alege un cuplu de dominante şi: 

a) descoperă criteriul după care s-a realizat opoziţia  
b) compară cu situaţia disciplinei care face obiectul primei tale 

specializări 
c) prezintă un cuplu de trăsături în programele analitice şi în 

curriculumul actual al disciplinei care face obiectul primei tale 
specializări 

 
Pentru rezolvarea sarcinii foloseşte spaţiul de mai jos 
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Curriculum-ul de Educaţie civică şi de Cultură civică reflectă specificul acestor discipline şi 
componentele esenţiale ale acestora: 

• cunoştinţe; 
• deprinderi civice 
• valori şi atitudini civice. 

Elementele de conţinut ale disciplinei au în vedere: 
• în clasele a III-a şi a IV-a: 

- Persoana; 
- Raporturile noastre cu lucrurile, plantele, animalele şi cu ceilalţi oameni; 
- Comunitatea. Societatea şi statul. 

•  În clasele a VII-a şi a VIII-a: 
- Viaţa în societate; 
- Sistemul politic în România; 
- Instituţiile şi practicile democratice. Raportul dintre cetăţean şi stat; 
- Autoritate. Dreptate şi egalitate. Libertate. Proprietate. Patriotism. 

 
O altă componentă esenţială a Educaţiei / Culturii civice este reprezentată de deprinderile 
civice; acestea pot fi: 

• deprinderi intelectuale (identificarea, descrierea, explicarea şi analiza, 
evaluarea unor poziţii, luarea unei poziţii, apărarea unei poziţii); 

• deprinderi de participare pentru realizarea unor acţiuni a căror finalitate este 
influenţarea deciziilor publice. 

 
În ceea ce priveşte componenta Educaţiei / Culturii civice reprezentată de valori şi atitudini 
civice: 

• valorile pot exprima, deopotrivă: 
- obligaţii ale cetăţenilor (dreptatea, egalitatea, autoritatea, 

participarea, responsabilitatea, patriotismul etc.); 
- drepturi ale cetăţenilor (libertatea, proprietatea, drepturile omului 

etc.) 
• atitudinile civice exprimă poziţia faţă de o anumită valoare (de exemplu, 

respectul faţă de demnitatea persoanei, faţă de modul de viaţă al altor 
persoane). 

Teme de reflecţie 
Alege o valoare civică pe care o consideri importantă pentru dezvoltarea 
competenţei şi a responsabilităţii civice. Asociază acesteia: 

- două elemente de conţinut; 
- două deprinderi civice; 
- două atitudini civice, 

completând tabelul de mai jos.  
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 Valoare 

civică 
Elemente de 

conţinut 
Deprinderi civice Atitudini civice 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
Menţionează: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - trei avantaje ale accentuării în procesul de predare-învăţare a Educaţiei / 

Culturii civice deopotrivă a conţinuturilor, a exersării acestora, a 
deprinderilor, a valorilor şi atitudinilor civice 

 
 
 - trei posibile consecinţe negative ale accentuării în procesul de predare-

învăţare a Educaţiei / Culturii civice exclusiv a elementelor de conţinut.   
  

 
 
Foloseşte spaţiul liber de mai jos pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. 
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Logică şi argumentare. Psihologie 
 
Curriculum - ul de Logică şi argumentare (clasa a IX-a) şi de Psihologie (clasa a X-a), la 
fel ca şi cel de Educaţie civică / Cultură civică se raportează la idealul educaţional formulat 
în legea învăţământului care, ca proiecţie, sintetizează dimensiuni socio - culturale şi 
psihopedagogice fundamentale ale personalităţii umane. 
Raportarea disciplinelor socio - umane la idealul educaţional pune în evidenţă situarea 
acestora în zona de contact dintre exigenţele sociale, spaţiul culturii şi nevoile de 
dezvoltare a persoanei, aşa cum rezultă din schema prezentată mai jos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Determinare soci 
 

Determinare 
culturală 

Modelul dezvoltării 
ideale a 
personalităţii 

Determinare socială 

Idealul educaţional 

 
 
 
 

 Educaţie civică 
 

 Cultură civică 
 

 Logică şi argumentare 
 

 Psihologie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idealul educaţional: 
• din punct de vedere social, include cerinţele societăţii faţă de acţiunea educativă; 
• din punct de vedere psihologic, proiectează trăsăturile fundamentale de personalitate 

pe care educaţia urmează să le formeze; 
• din punct de vedere cultural, include: 

- valorile culturale care trebuie asimilate pentru formarea personalităţii; 
- instrumentele culturale care trebuie dobândite (judecată critică, reflecţie, 

apreciere, argumentare etc.). 
 

În spiritul idealului educaţional, curriculum - ul specific disciplinelor Logică şi argumentare 
şi Psihologie îşi propune: 
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• să ofere elevilor instrumentele necesare controlului logic al situaţiilor de 

comunicare, dezvoltării capacităţii de argumentare, exersării gândirii critice şi 
argumentative (Logică şi argumentare); 

• să asigure cunoaşterea de sine şi a celorlalţi (Psihologie). 
 

Astfel, se urmăreşte la elevi: 
• formarea gândirii raţionale, logic corecte şi dezvoltarea, pe această bază a 

competenţelor de comunicare; în acest fel, vizează: 
- creşterea nivelului de performanţă în studiul celorlalte discipline; 
- integrarea socială activă; 

• formarea şi dezvoltarea motivaţiei şi disponibilităţii de a reacţiona pozitiv la 
schimbare, ca premisă a dezvoltării personale. 

 
 

Temă de reflecţie 
 
Enumeră o serie de argumente, derivate din disciplina pentru care 
te specializezi în cadrul acestui program, pentru a proba situarea acesteia 
în zona de contact dintre social, cultural şi nevoile personale de 
dezvoltare. 
 
Foloseşte spaţiul liber de mai jos pentru rezolvare. 
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Istorie 
 
Scopul principal al studierii istoriei în învăţământul obligatoriu este cunoaşterea trecutului 
şi a instrumentelor prin intermediul cărora se poate reconstitui imaginea acestuia. De-a 
lungul şcolarităţii, elevul va conştientiza apartenenţa la un spaţiu istoric şi de cultură, prin 
cunoaşterea istoriei comunităţii  din care face parte şi a factorilor de integrare a acestora 
în istoria universală. 
 
Dominantele noului curriculum faţă de cel anterior sunt: 
 

Curriculum-ul anterior Curriculum-ul actual 
• formularea obiectivelor în termeni 

generali, nespecifici 
• formularea obiectivelor în termeni de 
cunoştinţe, capacităţi şi atitudini 

• preponderenţa dimensiunii 
evenimenţiale a istoriei 

• reechilibrarea raportului formativ-
informativ în studiul istoriei 

• lipsa corelărilor interdisciplinare • corelarea şi integrarea cu obiectele de 
studiu din aria curriculară "Om şi 
societate" precum şi cu alte arii 
curriculare 

• lipsa echilibrului între istoria locală, 
istoria naţională şi istoria universală 

• realizarea unei “oferte de cunoaştere”  
cuprinzând toate dimensiunile istoriei 
(culturală, economică, socială, politică) 

• lipsa exemplelor de activităţi de învăţare 
din textele anterioare 

• propunerea unor demersuri didactice 
centrate pe învăţarea activă 
• dezvoltarea deprinderilor de rezolvare a 
problemelor şi de luare a deciziei 
 

 
 

Teme de reflecţie: 
Care este dominanta pe care o consideri cea mai interesantă? Motivează 
alegerea. 
 
 
 
 
 
 
Realizează o sinteză a caracteristicilor cognitive promovate de noul 
curriculum de istorie 
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Geografie 
Pornind de la elementele de geografie a orizontului local, elevului i se propune 
descoperirea progresivă a aspectelor definitorii ale spaţiului geografic românesc şi global. 
 
Mutaţia esenţială 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. Se urmăreşte, totodată, trezirea interesului acestuia 
pentru cunoaştere directă, investigaţie şi înţelegere a faptului geografic imediat, precum şi 
pentru importanţa prezervării unui mediu ambiant favorabil unei vieţi sănătoase şi 
echilibrate. 
 
Dominantele noului curriculum faţă de cel anterior se prezintă după cum urmează: 
 

Curriculum-ul anterior Curriculum-ul actual 
• număr de ore fix pentru fiecare temă/ 

capitol 
 

• libertatea cadrului didactic de a alege 
numărul de ore, în funcţie de 
posibilităţile locale şi de interesele 
elevilor 

• conţinuturi de tip academic • înţelegerea relevanţei geografiei pentru 
viaţa cotidiană 

• centrarea pe informaţia factuală, 
insuficient adaptată vârstei şi 
posibilităţilor de înţelegere ale copiilor 

• centrarea pe formarea capacităţilor de 
înţelegere a faptelor şi a proceselor 
caracteristice mediului geografic 
înconjurător (cu accent pe formarea 
deprinderilor de investigare, de 
orientare etc.) 

• activităţi de învăţare realizate exclusiv în 
spaţiul clasei 

• activităţi de învăţare realizate prin 
observarea directă a mediului 
înconjurător. 
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Teme de reflecţie: 
Compară oferta curriculară propusă de istorie şi aceea de la geografie. 
Realizează un tabel sintetic de asemănări şi deosebiri.  
 
Care sunt elementele de ofertă curriculară la geografie care conduc la 
contextualizarea învăţării. Care sunt avantajele acestei contextualizări? 
 
Realizează o sinteză a caracteristicilor cognitive şi axiologice promovate 
de noul curriculum de geografie 
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvarea sarcinilor. 
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Religie 
Introducerea religiei ca obiect de studiu este justificată de argumente de tip istoric (rolul 
bisericii şi al religiei în planul educaţiei, al apariţiei şi dezvoltării şcolii ca principală instituţie 
de educaţie; educaţia religioasă a fost o prezenţă constantă în legislaţia şcolară 
românească), cultural (valorile religioase constituie parte componentă a ierarhiei de valori 
ale societăţii, având un rol specific în formarea culturii generale a individului şi în 
pregătirea acestuia pentru viaţa socială). 
 
Cu preponderenţă formative, finalităţile educaţiei religioase trebuie să se centreze pe 
aspectul axiologic al religiei: valorile perene, concordante cu acelea ale societăţii laice. 
Scopul studierii religiei în perioada şcolarităţii obligatorii este, pe de o parte, cunoaşterea 
principalelor precepte religioase, ca premisă a cultivării la elevi a atitudinii de acceptare a 
altor religii şi a toleranţei faţă de acestea, iar, pe de altă parte, reconsiderarea valenţelor 
educative ale religiei.  
  
Deşi conţinutul educaţiei religioase are la bază o perspectivă simbolică, adeseori în 
disjuncţie cu punctul de vedere pozitivist, aplicat de cele mai multe dintre disciplinele 
şcolare, se urmăreşte depăşirea dificultăţilor de adaptare a conţinutului la particularităţile 
de vârstă ale elevilor. 
  
Faţă de curriculum-ul anterior, dominantele noului curriculum sunt: 
 

Curriculum anterior Curriculum actual 
• absenţa obiectivelor educaţionale • specificarea obiectivelor 
• conţinut reprezentat de concepte 

simbolice, abstracte, neadaptate la 
vârsta şcolară 

• selectarea conţinutului în conformitate 
cu particularităţile de vârstă ale elevilor 

• prezentarea monodisciplinară a 
conţinutului 

• valorificarea multidisciplinară a 
conţinutului prin corelarea acestuia cu 
alte discipline şcolare 

• accent pe memorarea conţinutului • accent pe valenţele educative ale 
conţinutului 
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Teme de reflecţie: 
În max. 100 de cuvinte avansează un punct de vedere personal 
referitor la oportunitatea studierii religiei în şcoală. 
 
Prezintă o listă de argumente pro şi contra includerii Religiei în cadrul 
ariei curriculare Om şi societate 
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvarea sarcinilor. 
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Aprofundări: 
 
Consideră textul următor: 
 
În societăţile cu orientare religioasă şi relativ omogene se presupunea 
că dezvoltarea morală şi emoţională este responsabilitatea şcolilor. 
Societăţile laice au luat, în mare măsură, această răspundere de pe 
umerii şcolii şi se aşteaptă ca ea să fie preluată de familie şi de 
biserică. Este bine, atâta vreme cât există o familie şi/ sau o biserică 
preţuită de comunitate. Totuşi când ele lipsesc se aplică un scenariu 
mai îngrijorător: fie nu există agenţi însărcinaţi cu dezvoltarea morală 
sau emoţională, fie educaţia morală are loc pe stradă sau în bande sau 
graţie celor mai puternice modele care se întâmplă să fie oferite în acel 
an de media. (Howard Gardner, Mintea disciplinată, Ed. Sigma, 2004) 
 
Reflectează asupra constatărilor de mai sus, aparţinând unuia dintre 
cei mai cunoscuţi psihologi în viaţă. Îţi reformulezi lista de argumente 
construite anterior? Motivează-ţi decizia. 
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Test de autoevaluare 2. 

Completează următoarele enunţuri:  
a Argumentele pentru gruparea disciplinelor în arii 
curriculare sunt: 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………….. 
b Principalele caracteristici ale programei disciplinei 
pentru care mă pregătesc în cadrul acestui program 
sunt: 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………….. 
c Aceste caracteristici sunt similare acelora din 
programa disciplinei ………………… din următoarele 
motive 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 
 
Completează următorul enunţ metacognitiv:  
Pe parcursul secvenţelor 1.2. şi 1.3. m-am confruntat cu 
următoarele dificultăţi …………………………………………………. 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
Îmi este încă neclar 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
Pentru intervalul de timp următor îmi propun 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
 
 
 
DISCUTĂ CU TUTORELE ACESTE ASPECTE 
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1.4.Învăţământul primar şi gimnazial - Coerenţă în construirea 
obiectivelor 

 
Programele şcolare pentru învăţământul primar şi gimnazial, sunt 
construite pe baza obiectivelor cadru şi a obiectivelor de referinţă.  
 
Obiectivele cadru sunt obiective cu un grad ridicat de generalitate şi 
complexitate. Ele se referă la formarea unor capacităţi şi atitudini 
specifice disciplinei şi sunt urmărite de-a lungul mai multor ani. 
 
 
Obiectivele de referinţă specifică rezultatele aşteptate ale învăţării şi 
urmăresc progresia în formarea de capacităţi şi achiziţii de-a lungul 
mai multor ani de studiu. Ele se obţin, pentru fiecare disciplină şi an 
de studiu în parte, prin particularizarea şi detalierea obiectivelor cadru. 
 
Pentru fiecare obiectiv de referinţă în parte, programele şcolare conţin 
exemple de activităţi de învăţare. Acestea propun modalităţi de 
organizare a activităţii la clasă şi sunt construite astfel încât să 
pornească de la experienţa concretă a elevului. 
 
Pentru fiecare disciplină de studiu în parte, la sfârşitul unui ciclu de 
şcolarizare (primar sau gimnazial), programele prevăd standarde 
curriculare de performanţă. Acestea reprezintă specificări de 
performanţă vizând cunoştinţele şi comportamentele dobândite de 
elevi prin studiul disciplinei respective. 

 
În construcţia curriculară s-au făcut corelări pentru toate disciplinele 
din aria curriculară. Astfel obiectivele-cadru au fost construite în jurul 
câtorva cuvinte-cheie. Aria curriculară devine în consecinţă coerentă 
din punctul de vedere al formării cognitive, axiologice şi atitudinale 
prin aportul specific al fiecărei discipline în parte  
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Studiu individual 
Analizează programele disciplinelor din cadrul ariei curriculare. Care 
sunt cuvintele cheie care stau la baza formulării obiectivelor? 
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvarea sarcinii 
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Teme de reflecţie 
 
Construieşte un organizator grafic pentru a sistematiza următoarele tipuri 
de date: 

- caracteristicile cognitive promovate de obiectivele cadru ale 
diverselor discipline ale ariei 

- caracteristicile axiologice promovate de obiectivele cadru ale 
diverselor discipline ale ariei 

- caracteristicile atitudinale promovate de obiectivele cadru ale 
diverselor discipline ale ariei 

 
Analizează aceste caracteristici 
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvarea sarcinii 
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Un exemplu de 
corelare - Obiective 
cadru la disciplina 
Religie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Între cognitiv, 
axiologic şi 
atitudinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple în 
programele şcolare 
ale diferitelor culte 

Pentru a asigura coerenţa programelor şcolare de Religie ale 
tuturor cultelor, s-a propus un set de obiective cadru comune pe 
tot parcursul învăţământului primar şi gimnazial, pentru toate 
acestea: 1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu ca fundament al 
mântuirii şi desăvârşirii omului: 2. Cunoaşterea şi utilizarea 
adecvată a limbajului din sfera valorilor religioase; 3. 
Cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi 
a istoriei Bisericii; 4. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea 
deprinderilor de comportament moral-religios; 5. Educarea 
atitudinilor de acceptare, înţelegere şi respect faţă de cei de alte 
credinţe şi convingeri. 
Construirea obiectivelor cadru şi, pe baza acestora, a obiectivelor 
de referinţă a urmărit deplasarea accentului: 
- de la o abordare tradiţional-statică la o perspectivă acţională; 
- de la ceea ce trebuie să asimileze elevul la ceea ce trebuie să 

înţeleagă şi să ştie să facă acesta; 
- de la centrarea pe conţinut la centrarea pe atitudini şi pe 

comportamente, precum: asumarea propriei identităţi, 
atitudinea pozitivă faţă de diferenţă, implicarea în viaţa 
comunităţii, autoevaluarea centrată pe valori, 
responsabilitatea propriilor decizii.  

 
În special la clasele mici, dar nu numai, nevoia de a concretiza 
conţinuturi cu un grad ridicat de simbolism, cum sunt cele de tip 
religios, solicită apelul la exemple concrete şi accentul pe latura 
atitudinal-comportamentală. Câteva exemple de obiective de 
referinţă, în acest sens: 
Clasa I 
- Cultul ortodox: 4.3. să respecte regulile de comportament 

moral-religios în familie şi în clasă; 5.1. să se implice în acţiuni 
comune cu prietenii şi colegii; 

- Cultele catolice: 3.2. să descrie obiceiuri familiale şi ale 
comunităţii, legate de respectarea duminicii ca sărbătoare 
creştină; 5.1. să manifeste interes şi solidaritate faţă de colegi;

- Cultul reformat: 4.2. să manifeste comportamente 
corespunzătoare cerinţelor şi vârstei în diferite contexte 
(slujbă, familie etc.); 5.2. să urmeze exemplul lui Isus în 
atitudinea faţă de semeni: ajută, încurajează, ocroteşte; 

- Cultul unitarian: 4.2 să identifice reguli de comportament 
creştin pe baza modelelor biblice; 4.3. să recunoască 
importanţa îngrijirii de sine şi a grijii faţă de semeni; 

- Alianţa Evanghelică: 4.1. să accepte faptul că respectarea 
regulamentelor şcolare corespunde unui comportament 
creştin; 5.1. să participe la activităţi comune cu colegii de alte 
convingeri religioase; 

- Cultul adventist: 4.2. să stabilească diferenţe între faptele 
bune şi faptele rele ale diferitelor personaje biblice; 5.1 să 
participe la activităţi comune cu colegii de alte convingeri 
religioase. 

 



Arie curriculară.Precizări Conceptuale 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teme de reflecţie 
 
Analizează programele şcolare de Religie. Identifică caracteristici 
cognitive, axiologice şi atitudinale promovate, care se regăsesc şi la 
nivelul altor discipline din arie.  
 
Ce argumentează preponderenţa caracteristicilor axiologice şi 
atitudinale în formularea obiectivelor la Religie? 
  
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvarea sarcinii. 
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1.5. Profilul de formare pentru învăţământul obligatoriu 
 
 

Profilul de formare12 reprezintă o componentă reglatoare a 
Curriculum-ului Naţional. Acesta descrie aşteptările exprimate faţă 
de elevi la sfârşitul învăţământului obligatoriu şi se fundamentează 
pe cerinţele sociale exprimate în legi şi în alte documente de 
politică educaţională, precum şi pe caracteristicile psiho-
pedagogice ale elevilor. 

Ce este profilul 
de formare? 

 
Capacităţile şi atitudinile vizate de profilul de formare au un 
caracter transdisciplinar şi definesc rezultatele învăţării, urmărite 
prin aplicarea curriculum-ului.  
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Astfel, până la sfârşitul învăţământului general şi obligatoriu, elevii ar 
trebui:  

 
   (1) să demonstreze gândire creativă, prin: 

Caracteristici 
ale profilului 
de formare 

• utilizarea, evaluarea şi ameliorarea permanentă a unor strategii 
proprii pentru  rezolvarea de probleme;  

• elaborarea unor modele de acţiune şi de luare a deciziilor într-o 
lume dinamică; 

• formarea şi utilizarea unor deprinderi de judecată critică; 
• folosirea unor tehnici de argumentare variate în contexte sociale 

diferite;  
 

(2) să folosească diverse modalităţi de comunicare în situaţii 
reale, prin: 

• dobândirea deprinderilor specifice achiziţiilor fundamentale (citit, 
scris, calcul aritmetic) şi aplicarea lor efectivă în procesul 
comunicării; 

• formarea şi utilizarea deprinderilor de comunicare socială, verbală şi 
non-verbală; 

• cunoaşterea şi utilizarea eficientă şi corectă a codurilor, a limbajelor 
şi a convenţiilor aparţinând terminologiei diferitelor domenii ale 
cunoaşterii;  
 
(3) să înţeleagă sensul apartenenţei la diverse tipuri de 
comunităţi, prin: 

• participarea la viaţa socială a clasei, a şcolii şi a comunităţii locale din 
care fac parte;  

• identificarea drepturilor şi a responsabilităţilor care le revin în calitate 
de cetăţeni ai României şi reflecţia asupra acestora; 

• înţelegerea şi evaluarea interdependenţelor dintre identitate şi 
alteritate, dintre local şi naţional, dintre naţional şi global; 

 
 

12 Definit pentru prima dată în Curriculum National pentru învăţământul obligatoriu. Cadru de referinţă, Bucureşti, 
Editura Corint, 1998 
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    (4) să demonstreze capacitate de adaptare la situaţii diferite,  
• folosirea unei varietăţi de limbaje şi de instrumente pentru a 

transmite idei, experienţe şi sentimente; 
• cunoaşterea diverselor roluri sociale şi a implicaţiilor acestora 

asupra vieţii cotidiene;  
• demonstrarea capacităţii de a lucra în echipă, respectând opiniile 

fiecăruia; 
• exprimarea voinţei de a urmări un ţel prin mijloace diferite;  

 
   (5) să contribuie la construirea unei vieţi de calitate, prin: 

• dezvoltarea unor atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de semeni: 
toleranţă, responsabilitate, rigoare etc. 

• formarea şi exprimarea opţiunii pentru o viaţă sănătoasă şi 
echilibrată; 

• acceptarea şi promovarea unui mediu natural propice vieţii; 
• cunoaşterea şi respectarea drepturilor fundamentale ale omului; 
• formularea unor judecăţi estetice privind diferite aspecte ale realităţii 

naturale şi sociale; 
• formarea unei sensibilităţi deschise spre valorile estetice şi artistice; 

 
(6) să înţeleagă şi să utilizeze tehnologiile în mod adecvat, prin: 

• folosirea de idei, modele şi teorii diverse pentru a investiga şi a 
descrie procesele naturale şi sociale;   

• folosirea echipamentelor informatice în calitatea lor de instrumente 
ale comunicării; 

• cunoaşterea şi utilizarea tehnologiilor întâlnite în viaţa cotidiană; 
• înţelegerea consecinţelor etice ale dezvoltării ştiinţei şi tehnologiei 

asupra omului şi mediului; 
 

(7) să-şi dezvolte capacităţile de investigare şi să-şi valorizeze 
propria experienţă, prin: 

• dezvoltarea unei metodologii de muncă intelectuală şi a  capacităţii 
de explorare a realităţii înconjurătoare; 

• dobândirea unei culturi a efortului fizic şi intelectual, ca expresie a 
dorinţei de realizare personală şi socială; 

 
(8) să-şi construiască un set de valori individuale şi sociale şi 
să-şi orienteze comportamentul şi cariera în funcţie de 
acestea, prin: 

• demonstrarea competenţei de a susţine propriile opţiuni; 
• înţelegerea modului în care mediul social şi cultural (familia, 

normele sociale, codurile lingvistice, tradiţiile istorice etc.) 
influenţează ideile şi comportamentele proprii, precum şi ale altora; 

• cunoaşterea şi analiza oportunităţilor oferite de diferite filiere 
vocaţionale, în funcţie de aptitudinile individuale;  

• realizarea unor planuri personale de acţiune şi motivarea pentru 
învăţarea continuă. 
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Teme de reflecţie 
 
Identifică caracteristicile profilului de formare la care disciplina pentru 
care te pregăteşti în cadrul acestui program răspunde cel mai adecvat. 
Motivează selecţia făcută cu ajutorul unor exemple din programa 
şcolară şi din experienţa la clasă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cu ajutorul unui organizator grafic sau a unei scheme logice arată 
relaţiile dintre ieşirile cognitive, axiologice şi atitudinale pe care 
disciplinele ariei le furnizează absolventului clasei a VIII-a, aşa cum 
reiese din ”schiţa de portret” oferită de profilul de formare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce deschideri metodologice oferă profilul de formare? Se poate vorbi în 
acest sens de o abordare metodologică integrată? Motivează 
răspunsul. 
 

 
34  Proiectul pentru Învăţământul Rural 



Arie curriculară.Precizări Conceptuale 
 

 

Test de autoevaluare 3 
1. Completează următoarele enunţuri:  

a. Obiectivele cadru sunt: 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

b. Obiectivele de referinţă sunt: 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
c. Profilul de formare vizează: 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 2. Explică perspectiva transdisciplinară (”dincolo de 
discipline”) a profilului de formare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completează următorul enunţ metacognitiv:  
Pe parcursul secvenţelor 1.4. şi 1.5. m-am confruntat cu 
următoarele dificultăţi …………………………………………………. 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
Îmi este încă neclar 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
Pentru intervalul de timp următor îmi propun 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
 
 
 
DISCUTĂ CU TUTORELE ACESTE ASPECTE 
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1.6. Învăţământul liceal – coerenţă în formarea competenţelor şi a 
valorilor şi atitudinilor13

  
Model curricular 
centrat pe 
competenţe 

Clasele a IX-a şi a X-a, deşi parte a învăţământului obligatoriu, 
constituie în acelaşi timp şi ”ciclul inferior al liceului”. În 
consecinţă, programele pentru acest nivel au fost elaborate în 
consonanţă cu modelul curricular folosit la liceu începând cu 
1999. Acest model de proiectare a programelor şcolare 
urmăreşte să asigure: 

  focalizarea actului didactic pe achiziţiile finale ale învăţării; 
 accentuarea dimensiunii acţionale în formarea personalităţii 

elevului; 
 definirea clară a ofertei şcolii în raport cu interesele şi 

aptitudinile elevului, precum şi cu aşteptările societăţii. 
 

 Un curriculum centrat pe competenţe poate răspunde mai bine 
cerinţelor actuale ale vieţii sociale şi profesionale, ale pieţei 
muncii, centrând demersul didactic pe achiziţiile concrete ale 
elevului.  
 Din această perspectivă, competenţele pot fi social 

determinate, ca un răspuns la nevoile concrete ale comunităţii 
în care funcţionează şcoala, iar relaţia şcoală-parteneri sociali 
poate avea ca efect o creştere a transparenţei actului didactic 
în cadrul şcolarităţii neobligatorii. 

 Din perspectiva psihologiei, se integrează ultimele progrese 
înregistrate de ştiinţele cognitive, potrivit cărora manifestarea 
competenţei înseamnă mobilizarea cunoştinţelor 
corespunzătoare şi a unor scheme de acţiune exersate şi 
validate anterior. Acţiunea competentă a individului într-o 
situaţie dată înseamnă capacitatea de a mobiliza resurse 
mentale adecvate (cunoştinţe, deprinderi, scheme de acţiune 
etc.), de a face transferuri de la alte situaţii similare sau 
relevante şi de a pune “în act” toate aceste resurse selectate 
la locul şi la timpul potrivit, în cadrul unui exerciţiu permanent 
de adaptare. 

 
În curriculumul românesc competenţa este definită ca un 
ansamblu structurat de cunoştinţe şi deprinderi dobândite 
prin învăţare; acestea permit identificarea şi rezolvarea în 
contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit 
domeniu. 
 
 Din perspectiva predării, profesorul devine organizator al 

unor experienţe de învăţare relevante pentru elevi şi poate 
spori această relevanţă prin utilizarea unui larg evantai de 
instrumente şi resurse didactice. Problematizarea, lucrul pe 

 
13 Secvenţa 1.6. a fost colaţionată după Singer, M. et al., Proiectarea curriculară la liceu: premise, concepte, consecinţe 
în Spre un nou tip de liceu. Un model de proiectare curriculară centrat pe competenţe, MEN-CNC, Ed. Humanitas, 
2000. 
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proiecte, negocierea devin puncte de reper ale predării. Se 
accentuează astfel latura pragmatică a aplicării curriculum-
ului: profesorul face legătura directă şi evidentă între ce se 
învaţă şi de ce se învaţă. 

 
Modelul proiectării curriculare de la învăţământul general a 
condus în practică la o separare între conţinuturi şi obiective (a 
se vedea o mare parte dintre manualele elaborate pe baza noilor 
programe, manuale centrate pe prezentarea de informaţii). 

 
 
 Temă de reflecţie 

 
Eşti de acord cu afirmaţia de mai sus? Răspunde la această 
întrebare din perspectiva manualelor după care predai. 
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenţele în 
contextul învăţării şi 
al evaluării 

Învăţarea devine un proces clar orientat care sporeşte motivaţia 
pentru acţiune; competenţele angajează achiziţiile anterioare ale 
elevului, iar posibilitatea concretă de “a face” anumite lucruri ca 
urmare a formării competenţei determină creşterea motivaţiei 
pentru învăţare.  
 
Acest model de proiectare curriculară asigură o orientare mult 
mai directă spre evaluare. Astfel, legătura dintre curriculum şi 
evaluare devine mai transparentă şi mai eficientă. Evaluarea  
devine explicit formativă şi se poate face în situaţii reale. Nivelul 
competenţei este uşor de evaluat prin stabilirea unor seturi de 
criterii/indicatori de performanţă. Se trece astfel de la asigurarea 
egalităţii şanselor de acces şi de tratament pedagogic, la 
egalitatea de cerinţe. 

Stabilirea 
competenţelor 

În demersul de stabilire a competenţelor s-a avut în vedere 
intersecţia dintre:  
 domeniul didactic, respectiv ariile curriculare,  
 domeniul socio-economic, respectiv pregătirea pentru piaţa 

muncii şi  
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 domeniul de cunoaştere concretizat în şcoală printr-un obiect 

de studiu, a cărui derivare a fost făcută din perspectiva unui 
mod de gândire specific expertului (în sensul cognitivist al 
termenului).  

Dacă primele două aspecte sunt relativ explicite, cel de-al treilea 
necesită câteva precizări: nu este vorba despre a dobândi acele 
cunoştinţe de care dispune expertul, ci de a mobiliza şi utiliza în 
contexte adaptate vârstei elevului şi nivelului de informaţii al 
acestuia, abilităţi similare celor ale specialistului, manifestând un 
comportament cognitiv specific domeniului. 

 
 Temă de reflecţie 

 
În lumina celor afirmate mai sus, exprimă un punct de vedere 
referitor la specificul competenţelor disciplinei pentru care te 
specializezi în cadrul acestui program. În acest sens, consultă 
programele pentru clasele a IX-a - a X-a. 
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorii de 
competenţe 

Pentru a asigura o marjă cât mai largă de acoperire a obiectelor 
de studiu, s-a pornit de la o diferenţiere cât mai fină a etapelor 
unui proces de învăţare. 
Astfel, s-au avut în vedere următoarele şase etape vizând 
structurarea operaţiilor mentale: percepţie, interiorizare, 
construire de structuri mentale, transpunere în limbaj, acomodare 
internă, adaptare externă. 
Acestora le corespund categorii de competenţe organizate în 
jurul câtorva verbe definitorii: 

  
Receptare Receptarea poate fi concretizată prin următoarele concepte 

operaţionale: 
 identificarea de termeni, relaţii, procese 
 observarea unor fenomene, procese 
 perceperea unor relaţii, conexiuni 
 nominalizarea unor concepte 
 culegerea de date din surse variate 
 definirea unor concepte. 
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Prelucrarea primară Prelucrarea primară (a datelor) poate fi concretizată prin 
următoarele concepte operaţionale: 
 compararea unor date, stabilirea unor relaţii 
 calcularea unor rezultate parţiale 
 clasificări de date 
 reprezentarea unor date 
 sortarea-discriminarea 
 investigarea, descoperirea, explorarea 
 experimentare 

  
Algoritmizare Algoritmizarea poate fi concretizată prin următoarele concepte 

operaţionale: 
 reducerea la o schemă sau model 
 anticiparea unor rezultate 
 reprezentarea datelor 
 remarcarea unor invarianţi 
 rezolvarea de probleme prin modelare şi algoritmizare. 

  
Exprimare Exprimarea poate fi concretizată prin următoarele concepte 

operaţionale: 
 descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene 
 generarea de idei, concepte, soluţii 
 argumentarea unor enunţuri 
 demonstrarea. 

  
Prelucrare 
secundară 

Prelucrarea secundară (a rezultatelor) poate fi concretizată prin 
următoarele concepte operaţionale: 
 compararea unor rezultate, date de ieşire, concluzii 
 calcularea, evaluarea unor rezultate 
 interpretarea rezultatelor 
 analiza de situaţii 
 elaborarea de strategii 
 relaţionări între diferite tipuri de reprezentări, între 

reprezentare şi obiect. 
  
Transfer Transferul poate fi concretizat prin următoarele concepte 

operaţionale:  
 aplicarea 
 generalizarea şi particularizarea 
 integrarea 
 verificarea 
 optimizarea 
 transpunerea  
 negocierea 
 realizarea de conexiuni  
 adaptarea şi adecvarea la context. 
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Teme de reflecţie 
 
Găseşte în programa disciplinei tale diferite particularizări ale acestor 
categorii de competenţe. Analizează enunţurile competenţelor din 
programele de clasele a IX-a – a X-a.  
 
Parcurge programele disciplinelor din aria curriculară Om şi societate. Cum 
se raportează competenţele generale ale diferitelor discipline la aceste 
categorii de competenţe? 
 
Analizează şi seturile de valori şi atitudini. Ce constante observi? 
  
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvare 
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1.7. Perspectiva europeană  
 

8 domenii de 
competenţă cheie 
 
 

Urmare a eforturilor de optimizare a educaţiei la nivel european, 
din perspectiva adecvării şcolii la dinamica pieţei muncii, Comisia 
europeană a redactat şi difuzat un document care stipulează un 
”profil de formare european” structurat pe 8 domenii de 
competenţă. Aceste domenii sunt următoarele:  
1. comunicare în limba maternă 
2. comunicare în limbi moderne 
3. matematică – ştiinţe -  tehnologii 
4. competenţe civice şi interpersonale 
5. tehnologia informaţiei şi a  comunicării 
6. educaţia antreprenorială 
7. educaţia pe parcursul întregii vieţi  
8. sensibilizarea şi exprimarea culturală.  
În acest context, competenţele sunt prezentate ca ansambluri de 
cunoştinţe, deprinderi şi atitudini care urmează să fie formate până 
la finele şcolarităţii obligatorii. Documentul nu are caracter 
obligatoriu, ci doar de recomandări pentru ţările membre. 

 
Teme de reflecţie 
Analizează domeniile de competenţă cheie. Pentru care dintre acestea 
oferă ieşiri disciplinele ariei curriculare Om şi societate? Realizează un tabel 
de corespondenţe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compară domeniile de competenţă cheie din documentul Comisiei 
Europene cu trăsăturile profilului de formare aşa cum a fost definit în 
curriculumul românesc.  Iti va fi util să compari schema de la tema din 
secvenţa anterioară cu tabelul de corespondenţă realizat mai sus. Cum 
interpretezi asemănările? 
Foloseşte spaţiile libere pentru rezolvare 
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Perspective 
europene asupra 
educaţiei civice 
 
 

În ţările europene, educaţia civică poate fi urmărită la diferite 
niveluri: 

• al curriculum -ului formal 
• al curriculum-ului non-formal 
• al curriculum-ului informal. 

Curriculum-ul formal pentru educaţie civică propune abordări 
diverse, astfel: 

- discipline separate (în Albania, Comunitatea franceza 
din Belgia, Croaţia,  România, Slovacia) 

- abordări integrate (în Comunitatea flamandă din Belgia, 
Finlanda, Ungaria, Irlanda, Olanda, Portugalia, Suedia, 
Elveţia) 

- o îmbinare a celor doua variante menţionate anterior: 
obiecte specifice plus programe integrate (Austria, 
Bulgaria, Republica Cehă, Anglia, Estonia, Franţa, 
Germania, Grecia, Italia, Lituania, Spania, Ucraina). 

 
Terminologic, domeniul este denumit extrem de divers: educaţie 
civică, instruire civică, cultură civică, educaţie cetăţenească / 
pentru cetăţenie, studii sociale. Domeniul are, de asemenea, 
conexiuni cu diferite discipline aşa cum sunt istoria, geografia, 
economia,  politica, studiile despre mediu. Înşiruirea termenilor şi 
conexiunilor cu celelalte obiecte subliniază cât sunt de complexe 
problemele incluse în acest domeniu.  
 
Curriculum-ul non-formal propune activităţi extracurriculare pentru 
completarea curriculum-ului formal; acestea sunt desfăşurate în 
afara clasei sau în afara şcolii şi sunt organizate de diferite 
instituţii educative; activităţile extracurriculare cele mai des 
întâlnite sunt: 

• activităţi de participare la luarea deciziilor în clasă / şcoală / 
comunitate (consilii şcolare, consilii ale elevilor, 
parlamentele copiilor etc.); 

• acţiuni civice în comunitate (vizite, excursii, activităţi 
voluntare, acţiuni de sprijin pentru persoanele defavorizate,  
campanii de informare etc.);  

• acţiuni de petrecere a timpului liber în grup (în cluburi, 
asociaţii, grupuri de interese, grupuri de presiune). 

  
Curriculum-ul informal are în vedere învăţarea incidentală şi 
curriculum-ul ascuns. 
 
Curriculum-ul ascuns, influenţat de comunitate, se referă la: 

- învăţarea non-academică, implicită; 
- relaţiile sociale; 
- modelele comportamentale dominante; 
- simboluri etc. 
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Modele europene de 
abordare a 
educaţiei religioase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizând comparativ diferite practici europene de realizare a 
educaţiei religioase în şcolile publice, John Hull14 identifică 
următoarele modele: 
 
• a învăţa religie – este un „model al religiei din interior”; descrie 

situaţia în care curriculumul şcolar se centrează pe o singură 
religie, având ca scop instruirea elevilor pentru a deveni 
credincioşi;   

• a învăţa despre religie – este un „model al religiei din 
exterior”, care presupune o abordare a educaţiei religioase de 
tip descriptiv şi din punct de vedere istoric, având ca scop 
înţelegerea modalităţii în care religia influenţează viaţa 
personală şi pe cea a comunităţii;  

• a învăţa din religie – este un model de realizare a educaţiei 
religioase, care oferă elevului oportunitatea de a-şi construi 
răspunsuri la probleme morale şi religioase majore, de a-şi 
dezvolta gândirea critică şi atitudinea reflexivă prin valorificarea 
cunoştinţelor şi valorilor promovate de religie.  

 
Modelele descrise anterior sunt construcţii teoretice. Într-un sistem 
de învăţământ nu se regăseşte un singur model, ci o mixtură între 
acestea, care situează educaţia religioasă între o abordare 
predominant mono-confesională şi o abordare predominant non-
confesională. 

  
• Abordarea predominant mono-confesională vizează în 

special primul model descris anterior. Este opţiunea majorităţii 
ţărilor post-comuniste, dar şi a altor ţări vest-europene (Austria, 
Germania, Finlanda, Belgia, Portugalia etc.). Religia este 
obiect de studiu obligatoriu sau opţional. Curriculumul este 
centrat pe formarea şi asumarea unei identităţi religioase de 
către elev. Programele şcolare pot include elemente care fac 
referire şi la alte religii (dar tot din perspectiva unei singure 
credinţe), precum şi unele teme factuale corelate cu informaţii 
din aria diferitelor discipline şcolare.  

 
• Abordarea predominant non-confesională vizează în 

special al doilea şi al treilea model descris anterior. Această 
abordare este specifică majorităţii ţărilor vest-europene, 
precum şi altor ţări (Muntenegru, Macedonia, Albania, 
Slovenia). Curriculumul este centrat pe transmiterea obiectivă 
a cunoştinţelor religioase corelate cu experienţa de viaţă a 
elevilor şi pe dezvoltarea unei atitudini reflexive faţă de 
acestea. În cazul abordării non-confesionale, opţiunile de 
proiectare curriculară sunt variate. De exemplu, în Franţa, 
Muntenegru, Macedonia, Albania, există unităţi de conţinut de 
factură religioasă integrate în cadrul altor discipline şcolare 
(literatură, artă, istorie, educaţie civică etc.).  
 

14 Hull, John, The contribution of Religious Education to Religious Freedom: A Global Perspective. În: Religious 
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Teme de reflecţie 
 
Pentru fiecare dintre modelele descrise anterior, identifică cel puţin două 
aspecte pozitive şi cel puţin două limite sau posibile riscuri. În construirea 
răspunsului, fă referire la următoarele aspecte: aportul fiecărui model asupra 
dezvoltării cognitive, axiologice şi atitudinale a elevului; gradul de deschidere 
către o abordare integrată. 
 
 
 
 
 
 
 
Identifică care sunt factorii (la nivel macrosocial şi la nivel de politică 
educaţională) care determină alegerea unuia sau a altuia dintre modelele 
descrise anterior.  
 
 
 
 
 
 
 
Abordarea Religie în sistemul românesc de învăţământ este predominant 
mono-confesională. Prin ce modalităţi s-ar putea asigura o abordare 
integrată?  
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Education în Schools: Ideas and Experiences from around the World. International Association for Religious Freedom, 
Oxford, 2001. 
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Lucrare de verificare 1, notată de tutore  
1. Enumeră 3 motive care stau la baza grupării disciplinelor din aria 

curriculară Om şi societate (1 p. – nu se acordă fracţiuni de punct) 
:.................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.......................................................................................................... 
2. Sintetizează ieşirile cognitive, axiologice şi atitudinale pe care 

disciplinele ariei curriculare Om şi societate le oferă absolventului 
de învăţământ obligatoriu, prin completarea tabelului de mai jos cu 3 
caracteristici pentru fiecare coloană (1 p + 1 p + 1 p – nu se acordă 
fracţiuni de punct) 

 
Caracteristici 
cognitive 

Caracteristici axiologice Caracteristici 
atitudinale 

 

 

  

 

 

  

   

 
3. Redactează un eseu de 250 cuvinte (+/-10%) prin intermediul căruia 

avansezi două puncte de vedere referitor la aportul ariei curriculare 
la formarea absolventului şcolii obligatorii. Sprijină-ţi afirmaţiile cu 
exemple din programele şcolare şi experienţa didactică. 
 
Barem de notare :  
1 p – pertinenţa punctelor de vedere avansate 
1 p – validitatea exemplelor oferite cf. programei 
1 p – validitatea unui exemplu din practica didactică 
1 p – înlănţuirea logică a frazelor 
1 p – respectarea dimensiunii eseului (pentru acest criteriu nu se acordă fracţiuni) 
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Răspunsuri la Testele de autoevaluare 

 

 

Testul 1. 
1 a – v. p. 16 
1 b – istorie, geografie, civică, religie, discipline socio-umane (în 
ciclul inferior al liceului) 
2 – posibile motive: disciplina se focalizează pe procese, 
fenomene care au loc în societate; disciplina presupune 
aprofundarea înţelegerii unor fenomene care marchează 
dezvoltarea societăţii, disciplina propune formarea unui 
comportament ecologic, ceea ce permite inserţia activă şi 
responsabilă a tinerilor (cf. dominantelor ariei) 
 
Testul 2. 
1 a – Dacă întâmpini dificultăţi la acest item, trebuie să revezi 
secvenţa 1.2 
1 b - Dacă întâmpini dificultăţi la acest item, reciteşte în 
secvenţa 1.3, pagina referitoare la disciplina în cauză 
1 c - Dacă întâmpini dificultăţi la acest item, reciteşte în 
secvenţa 1.3, paginile referitoare la cele două discipline în 
cauză 
 
Testul 3. 
1 a şi 1 b – v. definiţii în secvenţa 1.4 
1 c şi 2 – Dacă ai dificultăţi de rezolvare, trebuie să revezi textul 
care redă Profilul de formare (secvenţa 1.5.) 

 
 
Recomandări 
 
Pentru proiect: 

- Dacă nu ţi-ai ales încă o temă pentru proiect este imperios necesar să o faci 
acum, altminteri nu vei mai reuşi să îl derulezi şi finalizezi – nu uita că, indiferent 
de temă şi tip de proiect, este vizat un aspect de practică la clasă, or observarea 
sau testarea unor metode noi necesită timp. 

- Dacă ţi-ai ales tema deja, trebuie să discuţi eventuale aspecte şi să lămureşti 
diverse neclarităţi cu tutorele 

- În secvenţa START INTERACTIV sunt enumeraţi paşii pe care trebuie să-i 
parcurgi. Deşi proiectul se derulează în ritmul pe care îl alegi, în funcţie de 
planul personal, îţi recomandăm ca, înainte de a trece la unitatea următoare, să 
redactezi o schiţă a planului de acţiune. Atenţie! Pentru aceasta este necesar:  

 să ştii ce obiective urmăreşti şi care sunt criteriile de evaluare a acestora 
(în cazul proiectului de dezvoltare) 

 să formulezi obiectivele cercetării şi să selectezi metodologia adecvată 
pentru derularea investigaţiei (în cazul proiectului de cercetare) 

Pentru sarcinile de lucru ale unităţii de învăţare 1: 
Sarcinile de lucru constituie antrenamente pentru formarea competenţelor. În acest 
context, pe parcursul acestei unităţi ai exersat: 
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- identificări de diferite aspecte, cel mai adesea motive şi motivaţii, pe baza unor 

suporturi textuale. Recomandarea noastră este să citeşti cu atenţie textul care îţi 
este indicat şi să extragi ceea ce este relevant pentru obiectul identificării 

- analiza aspectelor formative presupuse de aria curriculară Om şi societate: 
diferitele exerciţii care se raportează la acest aspect solicită surprinderea 
elementelor constitutive însoţită de observarea unor trăsături comune în 
intenţiile formative ale disciplinelor ariei.  

- exprimarea unor puncte de vedere: în primul rând, demonstrează curaj pentru 
a avansa o părere personală; apoi, după modelul diverselor motivaţii şi 
argumente oferite pe parcursul unităţii (unele chiar identificate prin sarcini de 
lucru) formulează explicaţii însoţite de exemple pentru a susţine punctul de 
vedere exprimat. 

- sistematizări – după mai multe analize este necesar si un efort de sinteză. La 
pagina 34 de exemplu, ţi se cere să faci sistematizarea prin intermediul unui 
organizator grafic sau a unei scheme logice. Aceste forme sunt foarte 
economice şi percutant vizuale. Pe parcursul unităţii ai mai multe asemenea 
scheme sau tabele sintetice care iţi pot oferi exemple pentru a alcătui o 
sistematizare similară din punct de vedere grafic. Este important ca acest gen 
de sistematizare să o practici şi cu elevii – este benefică pentru interiorizarea 
achiziţiilor. Pentru a evidenţia relaţii este utilă forma de tip reţea, de exemplu: 

 

   
 
În cazul eşecului la lucrarea de verificare 

- Dacă ai avut dificultăţi la itemul 1 al Lucrării de verificare, ar trebui să revezi 
secvenţele 1.1. – 1.3 

- Dacă ai avut dificultăţi la itemul 2 al Lucrării de verificare, ar trebui să revezi 
secvenţele 1.3, 1.4, 1.6. Atenţie! Majoritatea sarcinilor de la 1.3. şi 1.4. vizează 
caracteristicile respective. Ar fi de dorit în acest sens să revii asupra temelor şi 
să le rezolvi dacă nu ai făcut-o până acum 

- Dacă ai avut dificultăţi la itemul 3 al Lucrării de verificare, ar trebui să revezi 
secvenţele 1.5, 1.7. Pentru a redacta un eseu în conformitate cu cerinţele 
trebuie să fii atent la: 

 Enunţul exerciţiului 
 Baremul de notare care îţi detaliază punctele forte ale eseului. Acurateţea 

exprimării – eseul nu presupune ”talent la română” ci mai degrabă 
cunoştinţe solide şi, de asemenea, să ai logică în înlănţuirea enunţurilor. 
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Resurse suplimentare  

 
Eşti amator de cărţi bune? Prin aceasta înţelegem atât textul serios şi 
pertinent cât şi plăcerea lecturii. Dacă răspunsul este afirmativ îţi 
recomandăm o traducere românească din opera psihologului 
american H. Gardner – Mintea disciplinată, lucrare apărută la Ed. 
Sigma în 2004. 
 
Ai acces la internet şi te descurci în înţelegerea unui text într-o limbă 
străină de circulaţie? Dacă răspunsul este afirmativ, accesează 
rapoartele PISA la  
http://www.pisa.oecd.org
 
Aceste recomandări constituie o bibliografie facultativă, pentru cei 
care doresc extinderi şi aprofundări ale achiziţiilor dobândite. Nu uita 
însă că pentru construirea competenţelor din cadrul acestui modul 
trebuie să parcurgi cele câteva titluri ale Bibliografiei listate la 
sfârşitul cursului.  
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Perspectivă transdisciplinară şi abordare didactică 
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Perspectivă transdisciplinară şi abordare didactică 
 
 

Cuprins  
 
2.  Unitatea de învăţare 2  

Perspectivă transdisciplinară şi abordare didactică 
Competenţele unităţii de învăţare 2 
 

49 
 
49 

2.1. Contextul abordării transdisciplinare 50 

2.2. De la epistemologie la didactică 56 

2.3. De la învăţarea factuală la învăţarea conceptuală 60 

2.4. Descriptivism şi acţiune în cadrul ariei curriculare Om şi societate 68 

2.5. Modele comportamentale în perspectivă antropologică şi culturală 81 

2.6. ”Noile educaţii” în cadrul ariei curriculare Om şi societate 87 

2.7. Opţionalul integrat ca răspuns la probleme reale 91 

 Lucrare de verificare 2 97 

 Rezultatele testelor de autoevaluare. Recomandări 98 

 Resurse suplimentare 99 
 
 

Competenţele Unităţii de învăţare 2 
 

Pe parcursul acestei unităţi de învăţare, urmează să îţi dezvolţi 
următoarele competenţe: 
 
 
- Identificarea de macroconcepte la nivelul grupului de domenii 

ştiinţifice/ culturale implicate în aria curriculară Om şi societate 
- Sesizarea legăturilor transdisciplinare la nivelul disciplinelor 

şcolare ale ariei în vederea evitării suprapunerilor/ contradicţiilor 
în predare – învăţare – evaluare 

- Proiectarea unui opţional integrat în colaborare cu alţi profesori 
care predau discipline din cadrul ariei curriculare Om şi societate 

- Manifestarea interesului pentru formarea de valori şi atitudini în 
contextul evoluţiei şcolii şi a societăţii contemporane 
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INVESTIGĂM ŞI PROIECTĂM! 

 

2.1 Contextul abordării transdisciplinare 
 

Lumea 
contemporană – 
provocări, tendinţe 
şi multe probleme 

Intre cercetătorii care se dedică studiului epocii contemporane 
consensul este aproape unanim: lumea în care trăim este una în 
profundă transformare. Atât de rapide sunt schimbările încât G. 
Lipovetsky, sociolog francez1, oferind o analiză pertinentă a 
sfârşitului de secol XX, o intitulează Imperiul efemerului. Studiind 
moda şi modele în perspectivă diacronică şi sincronică, Lipovetsky 
constată că societatea actuală funcţionează alert, în pas cu 
reclama şi cu vectorul supra-consumului, indiferent de sectorul 
luat în vizor, fie acesta economic, politic, social sau de nivelul  
individual  sau colectiv. Astfel încât lumea devine un spaţiu de 
manevră  al ”modei generalizate”. De la campaniile electorale şi 
de promovare ale unui nou produs pe piaţă la inovaţiile 
tehnologice, hit-urile muzicale, spaimele colective şi stilul de viaţă 
al fiecăruia, totul se derulează în ”imperiul efemerului” unde nimic 
nu are şansa longevităţii. 
 
Howard Gardner, psiholog american, releva şi el, în contextul 
contemporaneităţii, dificila sarcină a educatorilor: ”Schimbările 
enorme care au loc în lume amplifică această sarcină. Trebuie să 
ne pregătim să trăim într-o lume ale cărei contururi nu pot fi 
anticipate. După mine, cea mai bună pregătire este să înţelegem 
în profunzime ideile legate de lume şi de experienţele care s-au 
acumulat de-a lungul secolelor2.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teme de reflecţie 
 
Identifică acele concepte cheie care marchează adecvarea domeniului 
ştiinţific în care te specializezi (în cadrul acestui program) la lumea 
contemporană. În acest sens îţi recomandăm să reflectezi pe marginea 
diverselor cursuri de specialitate pe care le parcurgi/ le-ai parcurs 
 
Să reluăm opinia lui Gardner. În ce măsură este aceasta consonantă cu 
părerea ta în ceea ce priveşte rolul disciplinei şcolare pentru care te pregăteşti 
în cadrul acestui program? Enumeră câteva idei pro şi/ sau contra. 
 
Foloseşte spaţiul din caseta următoare pentru rezolvarea sarcinilor.   
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1 Cf. Lipovetsky, G., L’Empire de l’éphémère, NRF, Gallimard, 1987 
2 Gardner, H., Mintea disciplinată, Ed. Sigma, Bucureşti, 2004, p. 260 
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Impasul şcolii şi 
căutarea 
echilibrului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cum ar putea şcoala, în mod obişnuit un garant al stabilităţii 
sociale şi al transmiterii de instrumente culturale noii generaţii să 
se racordeze într-o lume care se schimbă mereu şi care pare 
opacă la repere, echilibre şi referinţe? 
 
Analizele din ultimele două decenii constată impasul şcolii 
contemporane: 
- John Naisbitt3, care reevaluează tendinţele societăţii la un 

deceniu de la analiza – devenită azi clasică – a epocii post-
industriale realizată de Daniel Bell4, relevă dificultatea 
cercetătorului în a reprezenta vectorul de progres al lumii 
noastre: ”Nimeni nu este în stare să prevadă forma noii lumi. 
Tentativele de a face o descriere a acesteia nu reprezintă 
decât conţinuturi SF şi ghicitori futuriste”5. În acest context, 
şcoala, dintotdeauna confruntată cu ineficienţa pe axa 
temporală (a preda instrumente culturale, aparţinând trecutului, 
tinerilor de azi, în vederea inserţiei lor socio-profesionale de 
mâine), se află foarte departe de prefigurarea unor ieşiri viabile 
pentru absolvenţii săi. 

- Hamon şi Rotman6 pronosticau spre sfârşitul anilor 80 chiar o 
”implozie” a sistemului educativ francez ca urmare a lipsei sale 
de racordare la dinamica pieţii muncii şi la interesele unui 
public şcolar nou, puternic marcat de influenţe educative 
informale. 
 

3 Naisbitt, J., Megatrends, Futura Publications, London, 1982 
4 Bell, D., The Coming of Post-Industrial Society, Basic Books Inc., New York, 1973  
5 Naisbitt, J., op.cit., p. 9 
6 Hamon, H., Rotman, P., Tant qu’il y aura des profs, Ed. du Seuil, Paris, 1986 
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- Rapoartele comandate la nivel naţional sau cele internaţionale 
arată şi ele lipsa de adecvare a şcolii la ”societatea în 
schimbare” sau la ceea ce mai nou se vehiculează ca 
”societate a cunoaşterii”. Pe lângă problemele constatate, 
aceste rapoarte sugerează şi direcţii de reformă sau, cel puţin, 
cristalizează  un nou ideal educativ pentru începutul de 
mileniu, într-o abordare mai mult sau mai puţin 
operaţionalizată. 

 
De exemplu, documentul european referitor la domeniile de 
competenţă cheie reprezintă unul  dintre aceste eforturi de 
conceptualizare (v. supra, 1.7), dar nu şi singurul. În România, 
datorită traducerii publicate, este relativ bine cunoscut raportul 
Delors. Elaborat sub egida UNESCO, documentul analizează şi 
prefigurează linii de dezvoltare a educaţiei în jurul a ”patru piloni” 7:
 

- A învăţa să ştii, îmbinând cunoştinţe generale suficient de cuprinzătoare cu 
posibilitatea de a aprofunda un număr restrâns de discipline. Aceasta înseamnă şi a 
învăţa cum să acumulezi cunoştinţe, pentru a profita de oportunităţile pe care educaţia 
ţi le pune la dispoziţie de-a lungul întregii vieţi. 

- A învăţa să faci, nu doar pentru a dobândi o anumită calificare profesională ci, într-un 
sens mai larg, competenţa de a face faţă unei multitudini de situaţii şi de a fi capabil de 
a lucra în echipă. A învăţa să faci înseamnă şi adaptarea la diferite contexte sociale cu 
care se confruntă tinerii şi la experienţa pe care o acumulează fie ca rezultat al unui 
context local sau naţional, fie într-o instituţie de învăţământ, prin cursuri alternând 
studiul cu munca. 

- A învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi, prin cultivarea empatiei faţă de ceilalţi şi prin 
aprecierea corectă a interdependenţei – angajarea în proiecte comune şi capacitatea 
de a rezolva conflicte – în spiritul respectării valorilor pluralismului, al înţelegerii 
reciproce şi al păcii. 

- A învăţa să fii, pentru a-ţi dezvolta personalitatea şi a fi capabil să acţionezi cu o 
autonomie crescândă, judecând prin prisma propriilor concepţii şi asumându-ţi 
răspunderea. În acest sens, educaţia nu trebuie să neglijeze nici o latură a potenţialului 
uman: memoria, raţiunea, simţul estetic, calităţile fizice şi capacitatea de a comunica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Delors, J., (coord.), Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaţionale pentru Educaţie în sec. 
XXI, Polirom, Iaşi, 2000 
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Teme de reflecţie 
 
Identifică aspectele cheie ale impasului şcolii în epoca actuală. 
 
Rezumă prin intermediul unor acţiuni cheie conţinutul celor ”patru piloni 
ai educaţiei” aşa cum sunt propuşi în raportul Delors. 
Exemplu: a învăţa să ştii: 

- a dobândi cunoştinţe generale 
- a  aprofunda un număr restrâns de discipline 
- a dobândi instrumente de lucru intelectual (învăţa să înveţi) 

 
Rezolvă aceşti ”piloni ai educaţiei” criza prin care trece şcoala ca 
urmare a neadecvării la lumea în schimbare? Motivează răspunsul. 
 
Enumeră câteva aspecte/ concepte aparţinând disciplinei 
corespunzătoare primei tale specializări care se pliază unuia dintre cei 
”patru piloni”. Explică selecţia operată. 
 
Evidenţiază un aspect al disciplinei şcolare pentru care te pregăteşti în 
cadrul acestui program care se pliază unuia dintre cei ”patru piloni”. 
Explică selecţia operată. 
 
Foloseşte spaţiul liber de mai jos pentru rezolvarea sarcinilor.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Formarea 
competenţelor 
transversale 

Reformele de la sfârşitul anilor 80 şi din anii 90, care au marcat 
majoritatea sistemelor de învăţământ europene, sunt tot atâtea 
încercări de echilibrare a relaţiei şcoală – societate contemporană. 
În principal, acestea şi-au fixat ca finalitate formarea unor 
competenţe transversale care să permită absolventului 
integrarea pe piaţa muncii din ”satul global”. 
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Competenţele transversale sunt acele ansambluri structurate de 
cunoştinţe, deprinderi şi atitudini care se mobilizează în vederea 
rezolvării de probleme complexe, din lumea reală. Ele sunt 
rezultate ale unei învăţări eficiente, achiziţia fiind suficient de 
mobilă pentru a permite transferul. Competenţele transversale nu 
rezultă din învăţarea în cadrul unui singur domeniu de studiu. 
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Studiu individual 
 
În lumina celor spuse mai sus, argumentează pro/contra afirmaţiei 
următoare : Profilul de formare al absolventului învăţământului obligatoriu 
însumează competenţe transversale. (pentru rezolvare, v. secvenţa 1.5.) 
 
Observă în tabelul de mai jos corelaţiile dintre şcoală şi locul de muncă în 
cele două perspective – tradiţională şi modernă.  
 
Care sunt competenţele pe care le reclamă locul de muncă modern? 
Disciplinele din aria curriculară Om şi societate contribuie la formarea unor 
asemenea competenţe? Prin operarea cu care dintre conceptele de bază 
sau prin vehicularea căror aspecte ale disciplinelor din cadrul ariei 
curriculare Om şi societate se dezvoltă aceste competenţe?    
 
Foloseşte spaţiul din caseta de pe pagina următoare pentru rezolvarea 
sarcinilor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La şcoală La locul de muncă 
Profesorul expert transmite 
cunoştinţe elevilor pasivi 

Muncitorii îşi asumă pasiv locul 
desemnat într-o organizaţie ierarhică, 
unde sunt riguros supervizaţi 

Accentul este pus pe fapte şi pe 
obţinerea răspunsului corect 

Accentul este pus pe răspunsuri limitate 
la probleme limitate şi pe îndeplinirea 
unei sarcini prescrise 

Pe
rs

pe
ct

iv
a 

tr
ad

iţi
on

al
ă 

Ceea ce este învăţat este lipsit de 
context semnificativ 

Accentul este pus pe sarcina specifică 
independent de contextul organizaţional 
şi de strategia companiei 

Sub supravegherea profesorului, 
elevii îşi asumă responsabilitatea 
propriei învăţări, dezvoltându-şi pe 
parcursul acestui proces 
competenţe metacognitive şi 
autoevaluative (competenţe de 
educaţie permanentă) 

Muncitorii îşi asumă responsabilitatea 
pentru identificarea şi rezolvarea 
problemelor şi pentru adaptarea la 
schimbare prin învăţare 

Accentul este pus pe modalităţi 
alternative pentru încadrarea 
diferitelor aspecte şi rezolvarea de  
probleme 

Muncitorii se confruntă cu probleme 
non-rutiniere care trebuie analizate şi 
rezolvate 

Pe
rs

pe
ct

iv
a 

m
od

er
nă

 

Sunt introduse idei, principii, fapte 
care sunt folosite şi înţelese într-un 
context semnificativ 

Muncitorii iau decizii care solicită 
înţelegerea contextului mai amplu al 
propriei lor activităţi  şi al priorităţilor 
companiei 

(Sursa: Berryman în Hidden Challenges to Education Systems în Transition Economies, World Bank, 1999) 
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2.2 De la epistemologie la didactică 
 

”Concepte trans” Basarab Nicolescu, fizician de origine română, actualmente una 
dintre vocile cele mai avizate în domeniul cercetării 
transdisciplinare, propune o relaţie între epistemologie şi educaţie 
în contextul complexităţii ca fundament acceptat al lumii 
contemporane. Intr-un manifest al transdisciplinarităţii8 el distinge 
trei grade diferite de integrare: 
- pluridisciplinaritatea care ”se referă la studierea unui obiect 

dintr-una şi aceeaşi disciplină prin intermediul mai multor 
discipline deodată”9. Putem studia de exemplu marxismul din 
perspectiva filozofiei, a istoriei, a economiei, a  psihanalizei, a 
literaturii. Obiectul de studiu se îmbogăţeşte la confluenţa 
dintre mai multe discipline; plusul rezultat este însă apanajul 
disciplinei sursă (în exemplul oferit – filozofia – căci din acel 
domeniu a pornit cercetarea obiectului). Dacă transferăm în 
plan didactic, ar fi profitabil pentru elevi dacă, pentru abordarea 
Renaşterii, profesorul de istorie s-ar consulta cu profesorii de 
ed. plastică, ed. muzicală, ed. tehnologică, limbi moderne 
pentru a oferi o perspectivă multiplă, în acord cu tema 
complexă abordată. 

 
- Interdisciplinaritatea care ”se referă la transferul metodelor 

dintr-o disciplină în alta”10. Nicolescu distinge: 
- un nivel aplicativ : transferul metodelor din fizica nucleară în 
medicină conduce la tratamente specifice diverselor afecţiuni 
- un nivel epistemologic: transferul metodelor logicii formale în 
domeniul dreptului generează analize în epistemologia dreptului 
- un nivel generator de noi discipline: transferul metodelor 
matematicii în domeniul fizicii a condus la apariţia fizicii 
matematice. 
Ca şi în cazul anterior, deşi interdisciplinaritatea depăşeşte 
compartimentarea disciplinelor, finalitatea sa rămâne totuşi la 
nivelul cercetării disciplinare. Practic prin cel de-al treilea nivel al 
său chiar contribuie la ceea ce s-a numit în sec. XX ”Big Bang-ul 
disciplinar”. 
 
- Transdisciplinaritatea care ”se referă /…/ la ceea ce se află 

în acelaşi timp şi între discipline, şi înăuntrul diverselor 
discipline şi dincolo de orice disciplină. Finalitatea sa este 
înţelegerea lumii prezente, unul din imperativele sale fiind 
unitatea cunoaşterii”11. Atât din punct de vedere epistemologic 
cât şi curricular, abordarea ”trans” presupune fuziunea 
disciplinelor în perspectiva reprezentării şi rezolvării 
problemelor complexe ale contemporaneităţii. 
 

8 Nicolescu, B., Transdisciplinaritatea. Manifest, Polirom, Iaşi, 1999. 
9 Nicolescu, B., op.cit., pp. 51-52 
10 ibidem 
11 ibidem 
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Teme de reflecţie 
 
Găseşte exemple cu potenţial integrator în programele disciplinelor din aria 
curriculară Om şi societate. Reflectează asupra gradului de integrare (pluri, 
inter, trans). Explică modul în care fiecare exemplu reflectă unul dintre 
aceste concepte.   
 
Ce înţeles dai expresiei ”Big Bang disciplinar”? Consultă-te cu diferiţi colegi  
şi apoi cu tutorele pentru a verifica dacă ai înţeles corect.  
 
Foloseşte acest spaţiu pentru rezolvări 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cele trei concepte ”trans” au vreo relevanţă pentru proiectul pe care ţi l-ai 
ales? Identifică elemente de integrare la nivelul obiectivelor/ activităţilor 
propuse. La această temă este de dorit să notezi rezolvarea în jurnalul 
reflexiv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curriculum şi 
transdisciplinaritate 

Pe aceeaşi temă – aceea a subcategorizărilor conceptelor 
transdisciplinarităţii – merită reţinute şi cele două aspecte reliefate 
de Louis D’Hainaut. În plan curricular, el delimitează: 
 
- Transdisciplinaritatea instrumentală care permite elevului să 

dobândească metode şi tehnici de muncă intelectuală ce pot fi 
utilizate în situaţii noi. Aceste achiziţii sunt deci transferabile. 
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În acest sens, accentul didactic este pe rezolvarea de 
probleme, nu pe cunoaştere-de-dragul-cunoaşterii. 

 
- Transdisciplinaritatea comportamentală care permite 

elevului să-şi organizeze fiecare dintre demersurile sale de 
cunoaştere/ învăţare în situaţii diverse. În acest context, 
orientarea didactică este pe activitatea subiectului care învaţă. 
Perspectiva este deci metacognitivă.   
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Teme de reflecţie 
 
Identifică aspecte de transdisciplinaritate instrumentală şi comportamentală 
la nivelul ariei curriculare Om şi societate. Motivează selecţia. 
 
Discută cu un coleg de şcoală despre oportunitatea perspectivelor didactice 
transdisciplinare. Explică-i ce ai aflat până în acest moment în cadrul unităţii 
de învăţare 2.  Este important de ştiut că acest exerciţiu îţi va facilita 
înţelegerea ”conceptelor trans”. Cercetările din domeniul ştiinţelor cogniţiei, 
arată că reţii numai 20% din ceea ce ai citit, însă poţi reţine 90% din ceea ce 
ai predat cuiva. Notează concluziile acestei discuţii. 
 
Care sunt acele aspecte ale disciplinei pentru care te pregăteşti în cadrul 
acestui program la care elevii întâmpină dificultăţi de învăţare? Ce activităţi 
le poţi propune astfel încât ei să-şi amelioreze ”demersurile de cunoaştere/ 
învăţare”? Dacă nu ţi-ai ales încă tema de proiect, trebuie să faci acest lucru 
cât mai repede. Intrebarea de mai sus poate deveni amorsa unui proiect 
incitant.  
 
Foloseşte acest spaţiu pentru rezolvări 
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Test de autoevaluare 1. 
1. Completează următoarele enunţuri:  

a. Cei ”patru piloni” ai educaţiei sunt: 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………….. 

b. Pluridisciplinaritatea se referă la: 
…………………………………………………………… 

c. Interdisciplinaritatea se referă la: 
…………………………………………………………… 

d. Transdisciplinaritatea se referă la:  
…………………………………………………………… 

2. În spaţiul liber de mai jos, scrie două motive pentru care 
abordarea transdisciplinară este legitimă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Completează următorul enunţ metacognitiv:  
Pe parcursul secvenţelor 2.1. şi 2.2. m-am confruntat cu 
următoarele dificultăţi …………………………………………………. 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
Îmi este încă neclar 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
Pentru intervalul de timp următor îmi propun 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
 
 
DISCUTĂ CU TUTORELE ACESTE ASPECTE 
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2.3. De la învăţarea factuală la învăţarea conceptuală  
Un alt tip de 
învăţare 

Complexitatea lumii în care trăim, noiile orientări epistemologice, 
nevoia de achiziţii trasferabile, accentul pe subiectul care învaţă şi 
pe metacogniţie indică necesitatea unei mutaţii în abordarea 
educaţiei. Vehicularea de fapte şi de exemple standard ale 
disciplinei şi acumularea acestora în mintea elevului este o soluţie 
cu puţine perspective de succes. 
 
Cunoaşterea se extinde exponenţial. Incercând să ţinem pasul cu 
această acumulare este totuşi imposibil să adăugăm în fiecare an 
un nou text de istorie sau un nou capitol de geografie regională. 
Informaţiile, faptele se pot acumula până la un punct. Elevii au mai 
mare nevoie de învăţarea deprinderilor care le permit accesarea 
surselor multiple de date şi de aplicarea deprinderilor de gândire 
critică, creativă şi integrativă pentru asimilarea, sortarea şi 
modelarea informaţiilor. Motivul principal îl constituie adecvarea la 
societatea contemporană. Intr-o lume a schimbărilor rapide şi a 
interacţiunilor globale, cetăţenii au nevoie de deprinderi de gândire 
conceptuală pentru înţelegerea complexităţii relaţiilor sociale, 
politice şi economice. În speţă, accentul pe conceptualizare este 
necesar pentru a construi o înţelegere profundă şi o învăţare 
durabilă, dinamică, aplicabilă în contexte noi. În mod necesar de la 
o bază factologică trebuie abstrase principii cheie şi generalizări 
care constituie cu adevărat “ideile mari” posibil de transferat în 
timp, spaţiu şi dincolo de limitele unei culturi. Din această 
perspectivă, cercetătorii în educaţie pledează pentru o radicală 
schimbare a orientării actului didactic : 
 

A încerca să predai în sec. al XXI-lea fără a face apel la o schemă conceptuală a cunoaşterii 
este ca şi când ai încerca să construieşti o casă în absenţa proiectului pe calc. Unde vei 
pune  cărămizile? Este inadecvat să laşi învăţarea conceptelor pentru mai târziu, eventual la 
nivelul liceului. Învăţarea conceptelor este un proces de durată. Inţelegerea conceptelor 
necesită o gândire integrativă12, de nivel înalt care trebuie antrenată sistematic de-a lungul 
tuturor etapelor şcolarităţii. 13

 
Legitimitatea 
învăţării 
conceptuale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importanţa învăţării conceptelor derivă din caracteristicile 
acestora:  
- conceptele sunt atemporale (aflate la baza structurării oricărei 

discipline, conceptele vor fi întotdeauna fundamente ale 
domeniului – cu timpul se pot schimba numai exemplele care 
le ilustrează!) 

- conceptele sunt universale (Conceptele unei discipline sunt 
mereu aceleaşi indiferent de cultură şi spaţiu geografic. Fireşte 
exemplele specifice care evidenţiază aceste concepte, pot 

 
12 “Gândirea integrativă este acea abilitate de a abstrage modele şi conexiuni de profunzime pornind de la fapte, idei şi 
exemple, şi de a sintetiza informaţia la nivel conceptual. În consecinţă, gândirea integrativă este esenţială pentru 
adaptarea la viaţă şi ca atare nu poate fi ignorată de şcoală. Odată acceptată ca ţintă a instruirii, gândirea integrativă, 
bazată pe conceptualizare, trebuie predată şi învăţată încă de la începutul şcolarităţii. “  (Erickson, 2002) 
13 Cf. Erickson, H.L., Teaching Beyond the Facts. Concept-Based Curriculum and Instruction, Corwin Press, 2002. 
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varia de la o cultură la alta. Acesta este motivul pentru care în 
societatea actuală, care devine din ce în ce mai multiculturală, 
abilitatea de a găsi exemple relevante dincolo de graniţele unei 
culturi devine o garanţie a unei învăţări de calitate).  

- conceptele sunt abstracte şi largi, dar sintetic prezentate 
(redate prin 1-2 cuvinte) 

- învăţarea centrată pe concepte favorizează dezvoltarea 
competenţelor transversale. 

 
 
 

 

 

 

 

Teme de reflecţie 
 
Identifică câteva concepte ale disciplinei pentru care te pregăteşti în 
cadrul acestui program. Verifică validitatea caracteristicilor conceptului 
enumerate mai sus. 
 
Sunt aceste concepte dificil de învăţat de către elevi? Listează acele 
concepte care pun probleme de înţelegere elevilor. Atenţie! Pentru ca 
un concept să fie învăţat el trebuie să fie transferabil în contexte noi. 
Simpla recitare a definiţiei conceptului nu presupune învăţare. 
 
Care sunt exemplele prin care poţi ilustra aceste concepte? Sunt 
acestea exemplele standard? (adică exemplele pe care le întâlneşti de 
obicei în manuale). Poţi ilustra conceptele şi cu exemple din experienţa 
proprie sau aceea a elevilor? Care dintre aceste ilustrări ţi se pare mai 
sugestivă? Motivează răspunsul  
 
Foloseşte acest spaţiu pentru rezolvări 
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Macroconcepte sau 
lentile conceptuale 

Anumite concepte sunt foarte ample (de ex. Schimbare, 
Interdependenţă, Sistem) ele putând fi revendicate de mai multe/ 
toate disciplinele şcolare prin intermediul unei largi varietăţi 
tematice. Le putem numi macroconcepte şi folosi ca lentile 
conceptuale pentru proiectarea integrată, interdisciplinară. O 
lentilă conceptuală prin care se realizează studiul unei unităţi de 
învăţare produce de fapt un studiu metacognitiv. Este oferit astfel 
un scop al învăţării dincolo de memorarea şi evaluarea 
informaţiilor presupuse de o anumită temă. Focalizarea predării şi 
învăţării pe un anumit concept conduce la gândirea integrativă, 
respectiv la deplasarea ideilor dincolo de fapte, la aplicare în 
contexte noi deşi conexe. Tema devine astfel un vehicul care 
permite elevilor să aplice cunoştinţe noi la cele mai vechi în timp 
ce îşi integrează propria reflecţie în jurul unor idei mari, cu 
caracter de generalitate care sunt transferabile în timp şi spaţiu 
(cultural şi geografic). Dacă elevii integrează exemple noi 
schemelor conceptuale proprii, ei dobândesc o înţelegere mai 
profundă nu numai asupra celor învăţate, dar şi asupra procesului 
de învăţare individual. 
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Teme de reflecţie 
 
Analizează eficienţa propriei tale învăţării (în acest sens chiar faci un 
studiu metacognitiv!). Ai căpătat o înţelegere profundă a conceptelor 
de: 
- concept şi macroconcept? 
- lentilă conceptuală? 
- metacogniţie?  
 
Crezi că exemplele ţi-ar facilita înţelegerea? Motivează răspunsul. 
 
Foloseşte acest spaţiu pentru răspunsuri 
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Macroconcepte şi 
probleme sociale - 
exemple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În cele ce urmează este ilustrată operarea cu macroconcepte cu 
referire la problemele de ordin social. 
 
Macroconceptele abordate sunt "sistem" şi "schimbare". Aceste 
macroconcepte sunt revendicate, alături de disciplinele socio-
umane, de multe alte discipline, de la literatură la ştiinţe în 
general.  
 
Macroconceptele "sistem" şi "schimbare" pot fi folosite ca lentile 
conceptuale pentru proiectarea integrată: 
 
• Disciplinele vizate prin acest demers sunt: 

- Cultura civică; 
- Istoria; 
- Geografia 
 

• Obiectul integrării este reprezentat de competenţele generale, 
de bază, în esenţă, de utilizarea adecvată a limbajului de 
specialitate. Integrarea urmărită în acest caz reprezintă de fapt 
o necesitate deoarece toate influenţele educative se unifică 
la nivelul elevului. 

 
• Schema conceptuală care poate fi folosită în acest model de 

proiectare este următoarea: 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoluţia 
sistemelor 
politice în lume 

Planuri ale 
schimbărilor: 
- economic; 
- social - politic; 
- cultural; 
- geografic. 

Trăsături ale 
sistemelor 
politice (în 
România şi în 
lume) 

Sisteme 
politice în 
lume 

Evoluţia 
sistemului politic 
în România 

Sistemul 
politic în 
România 

 
SISTEM 

SCHIM-
BARE 
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Pentru a continua activitatea de proiectare14 trebuie să parcurgi 
următoarele etape : 

• identificarea generalizarilor pe care elevii urmează să le 
deriveze în urma activităţilor de învăţare 

• identificarea întrebărilor esenţiale care vor facilita demersul 
elevilor spre generalizările respective 

• identificarea proceselor şi a competenţelor care vor fi 
antrenate pe parcurs 

• realizarea calendarului activităţilor pentru perioada 
desemnată (activităţile vor antrena elevii să răspundă 
întrebărilor esenţiale care îi ghidează spre generalizările 
dorite) 

• definirea performanţelor dorite ca rezultat al studiului/ 
investigaţiei (Ce trebuie să fie capabili să facă elevii în urma 
studiului/ investigaţiei?) 

• definirea criteriilor şi a indicatorilor pentru a măsura 
performanţele elevilor 

 

 
Teme de reflecţie 
 
Ce competenţe transversale crezi că se formează pornind de la punerea 
în practică a exemplului de mai sus? 
 
Consultă lista de conţinuturi dintr-o programă a altei discipline din aria 
curriculară Om şi societate (decât a aceleia pentru care te pregăteşti în 
cadrul acestui program). Ce concepte comune observi? Notează-le. 
 
Foloseşte acest spaţiu pentru rezolvare 
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14 Reamintim că activitatea de proiectare este o anticipare a acţiunilor care se vor derula în clasă 
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Exemple de 
macroconcepte cu 
ilustrări la geografie 
 

Spaţiul este un macroconcept de mare generalitate, comun multor 
domenii de cunoaştere, ale cărui origini se confundă cu acelea ale 
geografiei ca ştiinţă. Spaţiul desemnează un anumit teritoriu cu o 
coerenţă funcţională interioară, definit prin caracteristicii şi relativ 
bine delimitat. Există multiple accepţiuni ale „spaţiului”: spaţiul 
privit, spaţiul trăit, spaţiul perceput, spaţiul real, spaţiul imaginar. În 
mod subiacent, prin spaţiu se înţelege atât dimensiunea lui 
teritorială, orizontală, cât şi o anumită componentă verticală. 
Această componentă verticală este justificată în geografie prin 
existenţa unei anumite dimensiuni în care fenomenele de la 
suprafaţa pământului se răsfrâng la o anumită altitudine 
(microclimatul, reflexia radiaţiei solare, emisia de poluanţi, linia 
orizonului în spaţii accidentate, schimbul de energie atmosferă – 
hidrosferă – litosferă etc.). Prin spaţiu se înţelege de obicei un 
anumit teritoriu care poate să fie observat în mod direct. În urma 
transformărilor din zona social – politică, conceptul de „spaţiu” s-a 
extins foarte mult. Putem vorbi despre un spaţiu lingvistic, spaţiu 
economic, spaţiu comunitar, spaţiu politic; acestea reprezintă 
fragmente ale spaţiului global actual, care este universal. Spaţiul 
în sens geografic se caracterizează prin anumite elemente, 
procese şi fenomene aflate în interacţiune (deci conferindu-i o 
funcţionalitate), cu anumite limite identificabile obiectiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temă de reflecţie 
Ce relevanţă are spaţiul pentru disciplinele istorie, civică, religie? Redactează 
un eseu scurt pe această temă (max. 100 cuvinte). 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvare 
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Interacţiunea este un alt macroconcept de mare întindere care se 
regăseşte în domeniul geografiei sub foarte multe aspecte. Cea 
mai vizibilă dimensiune a interacţiunii o reprezintă zonalitatea 
fenomenelor naturale; această zonalitate este rezultatul 
interacţiunii dintre forma şi mişcările Pământului, pe de o parte şi 
fenomenele naturale care au loc la suprafaţa sa, pe de altă parte. 
Zonele naturale reprezintă concretizarea acestei interacţiuni şi ele 
reprezintă o realitate planetară indiscutabilă.  

 
Câteva concluzii 
 

Este evident că accentul pe identificarea macroconceptelor şi pe 
orientarea actului didactic către acestea favorizează dezvoltarea 
gândirii integrative a elevilor. Optimizarea activităţii presupune 
însă şi o bună corelare între profesorii care predau disciplinele 
ariei, între profesorii şcolii în general. Este esenţial ca abordarea 
conceptelor şi a macroconceptelor să fie concertată din 
perspectiva introducerii lor (respectiv a descoperirii lor de către 
elevi), a consolidării (respectiv, a derulării studiului metacognitiv al 
elevilor) şi a transferului. Pe acest temei, sunt evitate descrieri 
parţiale, artificiale care au mari şanse să se contrazică în absenţa 
acceptării multiperspectivităţii, a orientării trans. Dialogul 
profesorilor permite dialogul disciplinelor şi dezvoltarea gândirii 
integrative a elevilor 
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Aprofundări 
 
Alege o problemă de ordin social şi ilustrează modul de operare cu 
macroconcepte. Pentru început urmează să: 

• identifici unui concept major (eventual un macroconcept) care să 
devină  lentila integrativă a studiului/ investigaţiei care se va derula 
(în funcţie de lentila conceptuală aleasă una şi aceeaşi temă va fi 
construită diferit din punctul de vedere al selectării informaţiilor 
factuale, al proceselor implicate, al diferitelor subiecte de studiu 
sau discuţie etc.) 

• construieşti o reţea conceptuală în jurul temei sau a conceptului 
ales (v. schema de pe pagina precedentă) 

• parcurgi etapele listate la p. 74) 
Pentru rezolvare, este de dorit să te consulţi cu un alt coleg care predă 
discipline din cadrul ariei. 
 
În ce măsură proiectarea integrată ameliorează relaţiile din şcoală? 
Avansează un punct de vedere în max. 10 rânduri.  
 
Dacă te pregăteşti în domeniul istorie, proiectează împreună cu profesorul de 
religie activităţi pentru diverse subiecte cu referinţe religioase (de ex., Marea 
schismă,  Reforma şi contrareforma). 
 
Dacă te pregăteşti în domeniul geografie, proiectează împreună cu profesorul 
de religie activităţi referitoare la originea munţilor şi a diverselor catastrofe 
naturale. 
 
Foloseşte spaţiul liber din caseta următoare pentru rezolvări 
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2.4 Descriptivism şi acţiune în cadrul ariei curriculare Om şi societate 

 
Paradigme ale 
învăţării 

Lucrările tradiţionale, precum şi cele actuale din domeniul 
didacticii şi psihologiei utilizează deseori ca scală de analiză 
relaţia dintre descriptivism şi acţiune. Din această perspectivă, 
psihopedagogia avansează două paradigme în sfera 
cunoaşterii15: 

 
• învăţarea prin cunoaşterea-produs – defineşte educaţia ca 

proces de transmitere a culturii; învăţarea este dominant 
cognitivă şi descriptivă; scopul este asimilarea unor informaţii 
cu valoare de „adevăruri” general valabile; metodele de 
învăţare promovate sunt cele „tradiţionale”, expozitive.  

 
• învăţarea prin cunoaşterea-proces – presupune centrarea pe 

activităţile mentale personale în procesul de educaţie; 
învăţarea este predominant activă, reflexivă şi critică; scopul 
este evoluţia cognitivă, afectivă şi acţională a elevului; sunt 
promovate metode activ-participative de învăţare. 

 
 

Temă de reflecţie  
  
Care sunt metodele pe care le foloseşti cu predilecţie? Discută cu alţi 
colegi despre metodologia folosită şi eficienţa acesteia. Notează 
concluziile acestei discuţii. 

 
 
 

  
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvarea sarcinilor de lucru.  
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15 Cf. Neacşu, Ioan, Instruire şi învăţare, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1990. 
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Învăţarea în aria 
curriculară Om şi 
societate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ştiinţele sociale, din care sunt „decupate” disciplinele şcolare din 
aria curriculară Om şi societate, au ca obiect de studiu fenomene 
cu grad ridicat de complexitate. De ce a pierdut Napoleon 
campania din Rusia?; De ce pământul se învârte în jurul 
Soarelui?; Care este relaţia dintre societatea civilă şi stat?; Care 
sunt adevărurile de credinţă ale unei anume religii? – sunt câteva 
exemple de întrebări care pot fi puse la orele de istorie, de 
geografie, de educaţie/cultură civică sau de Religie şi la care 
elevul nu poate primi răspuns prin simplul apel la experienţe de 
viaţă sau prin raportarea critică la anumite informaţii. Acest fapt 
determină o orientare predominantă a ariei către descriptivism, 
către paradigma învăţării prin cunoaştere-produs. În acelaşi timp 
însă, recitarea răspunsului standard nu va produce transfer spre 
rezolvarea altor probleme similare. 
Trecerea de la descriptivismul determinat de specificul 
cunoaşterii în cadrul ariei la activismul solicitat de finalităţile 
acesteia – pregătirea elevului pentru inserţia socială activă şi 
responsabilă, pentru comportamente de tip participativ – rămâne 
responsabilitatea didacticii ariei. Asimilarea reală a cunoştinţelor, 
chiar şi sub aspectul lor pur intelectual, presupune activitatea 
copilului şi a adolescentului, pentru că orice act de înţelegere 
implică un joc de operaţii, care funcţionează cu adevărat în 
măsura în care au fost pregătite prin acţiuni propriu-zise; de fapt, 
fără activitate nu ar putea exista o înţelegere autentică16.  
 
Observăm deci că disciplinele ariei pendulează între cele două 
abordări. Remarcăm următoarele: 

- Cu cât abordarea rămâne închistată într-un decupaj 
disciplinar strict cu atât este mai mare accentul pe 
descriptivism şi cunoaştere-produs. 

- Cu cât abordarea vizează adecvarea la nevoile individuale 
şi sociale reale, la PROBLEMELE COTIDIENE, cu 
caracter complex, transdisciplinar, cu atât mai mare este 
accentul pe cunoaşterea-proces şi acţiune. 

 
Temă de reflecţie 
 
În lumina celor învăţate până în acest moment în cadrul unităţii de 
învăţare 2, comentează citatul următor: 
 
Să-i privim pe tineri nu ca pe nişte sticle goale, numai bune de umplut ci 
ca pe niste lumânări gata de aprins! (R.H.Shaffer) 
 
Este util să afli si părerea colegilor despre acest citat. Când scrii 
comentariul inserează şi părerile lor. 
 
Foloseşte spaţiul din caseta următoare pentru rezolvarea sarcinii de lucru. 

 
16 Jean Piaget, în: Aebli, H., Didactica psihologică, E.D.P., Bucureşti, 1973. 
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(RE)Punerea 
problemei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza propusă cu privire la descriptivism şi acţiune în aria 
curriculară Om şi societate are în vedere următoarele aspecte: 
• Aprecierea caracterului descriptiv şi acţional al predării-învăţării 
    acestor discipline; 
• Aprecierea, corelată cu cea realizată anterior, a nivelului 
    minimal (descriptiv) sau maximal (acţional) al predării-învăţării 
    acestor discipline. 
 
Disciplinele grupate în aria curriculară Om şi societate au, aşa 
cum ai învăţat la prima unitate de învăţare, anumite accente 
comune.  Totodată, programele şcolare pentru disciplinele din 
această arie contribuie la această  apropiere, prin: 

- urmărirea reperelor de construire a curriculum-ului 
românesc, aşa cum sunt acestea prezentate în 
documentele de politică educaţională; 

- dezvoltarea acestora pornind de la dominantele ariei 
curriculare. 

 
Dintre reperele de construire a curriculum-ului românesc pot fi 
reluate în acest context: 

- raportarea la dinamica şi la nevoile actuale; 
- raportarea la tendinţele generale de evoluţie şi la 

standardele internaţionale. 
 
Dintre noile dimensiuni introduse prin curriculum naţional pot fi 
reluate în acest context: 

• Orientarea învăţării spre formarea de capacităţi şi atitudini, 
prin dezvoltarea competenţelor proprii rezolvării de 
probleme, precum şi prin folosirea strategiilor participative în 
activitatea didactică. 

• Adaptarea conţinuturilor învăţării la realitatea cotidiană, 
precum şi la preocupările, interesele şi aptitudinile elevului. 

• Introducerea unor noi modalităţi de selectare şi de 
organizare a obiectivelor şi a conţinuturilor, conform 
principiului "nu mult, ci bine".  

• Posibilitatea realizării unor parcursuri şcolare individualizate, 
motivante pentru elevi, orientate spre inovaţie şi spre 
împlinire personală. 

 
La nivelul ariei curriculare Om şi societate noile repere şi 
dimensiuni, reluate mai sus, sunt reflectate în programele şcolare, 
(la nivelul curriculum-ului scris, oficial), orientarea esenţială fiind 
către acţiune, către realitatea cotidiană. Eventuala abatere de la 
această orientare se poate explica în practica didactică, de 
exemplu, prin relaţia dintre: 

- curriculum-ul scris; 
- curriculum-ul efectiv, rezultat al interacţiunii dintre profesori 

şi elevi; 
- curriculum-ul ascuns, legat de valorile şi credinţele elevilor 

şi ale profesorilor, de alte influenţe care contrastează sau 
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subminează curriculum-ul scris (de exemplu, practicile 
didactice tradiţionale). 

 
Caracterul descriptiv al disciplinelor din aria curriculară Om şi 
societate rezultă din mesajele educaţionale transmise elevilor şi 
însuşite de aceştia: setul de cunoştinţe, deprinderi, valori etc. 
Disciplinele din aria curriculară Om şi societate implică, de 
asemenea, o componentă acţională majoră, prin: 

- accentuarea valenţelor formative şi educative ale 
conţinuturilor;  

- dobândirea de către elevi a unor instrumente intelectuale, a 
unor deprinderi; 

- exersarea cunoştinţelor, a deprinderilor dobândite în diferite 
contexte; 

- interiorizarea  valorilor şi formarea atitudinilor; 
- participarea la rezolvarea unei sarcini de lucru; 
- realizarea de corelaţii inter-, intra- şi transdisciplinare; 
- dezvoltarea structurilor motivaţionale; 
- stimularea iniţiativei, a creativităţii. 

 

Teme de reflecţie 
 
Formulează cu propriile cuvinte noile dimensiuni introduse în sistemul de 
învăţământ prin curriculum naţional, pe care le-ai învăţat la prima unitate 
de învăţare. 
 
Explică cum anume relaţia dintre curriculum-ul scris, curriculum-ul efectiv 
şi curriculum-ul ascuns, pentru disciplina pentru care te specializezi în 
cadrul acestui program, poate afecta orientarea spre acţiune în predarea-
învăţarea acesteia. 
 
Foloseşte spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
72 Proiectul pentru Învăţământul Rural 



Perspectivă transdisciplinară şi abordare didactică 
 

  

 
Proiectul pentru Învăţământul Rural 73 

 

Descriptiv - acţional 
la nivelul disciplinei 
Cultură civică 

O exemplificare a componentelor descriptiv - acţional poate fi 
realizată cu referire la Cultura civică. Modul de conceptualizare a 
abordărilor prin predarea-învăţarea Culturii civice este dat de 
scopurile şi obiectivele proiectate. Din această perspectivă, cultura 
civică, ca educaţie pentru cetăţenie cuprinde trei componente: 

 • Educaţia DESPRE cetăţenie;  
• Educaţia PRIN cetăţenie;  
• Educaţia PENTRU cetăţenie.  

 
Educaţia DESPRE cetăţenie se concentrează asupra dobândirii şi 
înţelegerii de către elevi a unui ansamblu de cunoştinţe. 
 
Educaţia PRIN cetăţenie presupune ca elevii să înveţe prin 
intermediul experienţelor practice, participative: 

- în şcoală sau în comunitatea locală;  
- dincolo de acestea.  

Acest tip de învăţare întăreşte componenta cognitivă, de 
cunoaştere.  
 
Educaţia PENTRU cetăţenie cuprinde celelalte două componente  
şi implică: 

- exersarea conceptelor însuşite în analiza unor situaţii de 
viaţă, exersarea deprinderilor de participare; 

- formularea unor întrebări şi rezolvarea unor probleme 
controversate; 

- valorizarea conţinuturilor şi structurarea unor 
comportamente raportate la valorile dobândite; 

- susţinerea sau, contrazicerea şi respingerea anumitor 
practici şi atitudini; 

- depăşirea dificultăţilor, a conflictelor valorice sau 
contraproductive; 

- examinarea unor poziţii alternative cu referire la probleme 
controversate sau la probleme de interes public; 

- asumarea de responsabilităţi pe baza unei opţiuni liber 
exprimate,care să le permită elevilor să exercite activ şi 
raţional rolurile şi responsabilităţile cu care se vor întâlni în 
viaţa de adulţi. Această parte leagă educaţia pentru 
cetăţenie cu întreaga experienţă educaţională a elevilor.  

 
Ce părere ai, ce este mai uşor de realizat: educaţia DESPRE 
cetăţenie, educaţia PRIN cetăţenie sau educaţie PENTRU 
cetăţenie? Este evident că este mai uşor să asiguri „educaţie 
DESPRE cetăţenie”, decât celelalte două componente.  
Din această perspectivă, cele trei componente includ: 

- un nivel minimal, „educaţia DESPRE”  
- un nivel de mijloc, „educaţia PRIN”  
- un nivel superior, „educaţia PENTRU". 

În ceea ce priveşte curriculum-ul şcolar românesc pentru 
Educaţie/ Cultură civică, acesta are ca dominantă orientarea către 
acţiune. 
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Teme de reflecţie 
 
Analizează posibilele avantaje şi dezavantaje ale abordării disciplinei 
pentru care te specializezi în cadrul acestui program de educaţie la 
distanţă ca „educaţia DESPRE” şi ca "educaţie PENTRU", completând 
tabelul următor. 
 
Proiectul tău vizează mai degrabă educaţia DESPRE sau educaţia 
PENTRU? Notează aceste aspecte în jurnalul tău reflexiv. 
  

 
 

„educaţia DESPRE” "educaţie PENTRU" 
Avantaje Dezavantaje Avantaje Dezavantaje 
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Descriptivism şi 
acţiune la ora de 
Religie 
 

Prin specificul conţinuturilor vehiculate, Religia ca obiect de 
studiu presupune orientarea către descriptivism: transmiterea 
către elev a unor adevăruri de credinţă cu valoare absolută, a 
unor experienţe din istoria unei religii etc.  
 
Astfel, elevul pare să fie simplu obiect al învăţării prin 
cunoaşterea-produs. Pentru depăşirea acestui aspect 
problematic şi pentru atingerea obiectivelor pe care şi le propune 
educaţia religioasă în şcoală, este necesar apelul la acţiune. A-i 
face pe copii să recite formule, asta nu serveşte la nimic şi nu 
produce decât o idee greşită despre pietate. Adevărata veneraţie 
a lui Dumnezeu constă în a făptui după voinţa lui Dumnezeu, şi 
acest lucru trebuie să-l înveţe copiii17.  
 
Aşa cum ai aflat anterior, există trei modele de abordare a 
educaţiei religioase, fiecare dintre acestea presupunând o relaţie 
specifică între descriptivism şi acţiune: 
• a învăţa religie –descriptivismul se îmbină cu acţionalul în 

educarea elevului în conformitate cu o anume religie; 
• a învăţa DESPRE religie – predomină descriptivismul prin 

prezentarea diferitelor religii din punct de vedere istoric; 
• a învăţa DIN religie – predomină acţionalul prin dezvoltarea 

gândirii critice şi a atitudinii reflexive a elevului faţă de diferite 
aspecte ale vieţii. 

 
În practica educaţională, cele trei modele coexistă şi se îmbină în 
diferite modalităţi de realizare a educaţiei religioase. Ce asigură 
îmbinarea eficientă a descriptivismului cu acţionalul la ora de 
Religie? Ca la oricare altă disciplină şcolară, priceperea şi tactul 
cadrului didactic în a adapta conţinutul la particularităţile elevilor, 
prin strategii didactice bine alese. 
 
Sunt strategiile activ-participative posibile, necesare şi eficiente în 
ora de Religie? Exemple concrete (pe baza programei şcolare de 
Religie):   
- problematizarea: analiza personajelor din Pilda Fiului risipitor 

din perspectiva justeţei comportamentului acestora 
(conformitatea/neconformitatea cu morala creştină şi 
consecinţele acesteia);  

- studiul de caz: analiza diferitelor aspecte ale vieţii cotidiene 
din perspectiva respectării/nerespectării normelor religioase;  

- observarea: înţelegerea revelaţiei naturale prin activităţi de 
observare a lumii înconjurătoare ca expresie a creaţiei lui 
Dumnezeu; 

- argumentarea: construirea diferitelor tipuri de argumente 
(bazate pe autoritate, bazate pe experienţă, argumente 
raţionale) pentru existenţa lui Dumnezeu etc.  

 
17 Kant, I., Despre pedagogie, Ed. Paideia, Bucureşti, 2002.  
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Temă de reflecţie 
Analizează comparativ cele trei modele de abordare a educaţiei 
religioase şi cele trei componente ale educaţiei civice, din perspectiva 
relaţiei descriptivism-acţional. Ce asemănări poţi stabili? 
 
Selectează un element de conţinut din programa şcolară de Religie. 
Proiectează două activităţi didactice de predare a acestui conţinut în 
manieră descriptivă şi, respectiv, acţională. Analizează comparativ cele 
două proiecte, pe baza următoarelor aspecte: 
- nivelul de dificultate a activităţii de proiectare, solicitat cadrului 

didactic; 
- eficienţa activităţii în planul dezvoltării cognitive (cantitate de 

informaţii transmisă elevilor, temeinicia şi durabilitatea acestora etc.); 
- eficienţa activităţii în planul dezvoltării de atitudini şi comportamente; 
- nivelul de valorificare a timpului acordat activităţii; 
- gradul de implicare a elevilor. 
  
Foloseşte spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri şi comentarii. 
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Descriptivism şi 
acţiune la ora de 
geografie 

Geografia este percepută în mediul social şi în şcoală ca o 
disciplină preponderent descriptivistă şi enciclopedistă. Originile 
descriptivismului se regăsesc în vocaţia geografiei, manifestată 
încă din antichitate, de ştiinţă care prezintă teritorii şi popoare noi 
în raport cu poziţia observatorului. Deşi uneori prin geografie se 
înţelege „descrierea Pământului”, ea este însă mai mult 
„cartografierea” Pământului, adică reprezentarea în spaţiu a 
fenomenelor situate pe suprafaţa scoarţei terestre. Deoarece 
descrierea regiunilor, ţărilor şi popoarelor avea o preponderenţă 
constatativă, această dimensiune a geografiei este considerată 
centrală până în zilele noastre (fără a fi, însă). Descrierea 
geografică are şi o preponderentă dimensiune cantitativă, de unde 
rezultă un „enciclopedism” al acesteia. 
 
Dimensiunea descriptivă şi enciclopedistă a geografiei este 
supralicitată în procesul educaţional, deoarece reprezintă latura 
cea mai facilă a acesteia. De la perceperea geografiei ca 
„descrieri de regiuni şi ţări” la dimensiunea ei modernă, de 
„explicare a spaţiului locuit”, s-a ajuns în zilele noastre la o definire 
care pune pe primul plan explicarea interacţiunilor dintre natură şi 
societate prin prisma spaţiului geografic înţeles ca un spaţiu ce are 
caracteristici noi. 
 
În ştiinţă (geografie), explicarea narativă reprezintă încă o 
componentă importantă. Ea se referă la prezentarea datelor 
observate şi la descrierea unor situaţii teritoriale. Câteodată, 
demersul ştiinţific este încorporat într-o abundenţă informaţională 
care dă impresia caracterului enciclopedic al cercetării geografice. 
Dacă la aceasta se adaugă abandonarea reprezentărilor 
cartografice, ne aflăm într-un spaţiu al „geografei descriptive”, care 
prezintă cât se poate de exact, preponderent verbal, ceea ce se 
observă. 
 
În ceea ce priveşte procesul de învăţământ care utilizează 
conţinuturi de geografie, trebuie să observăm că predominarea 
metodei expozitive, a descrierilor sau a combinării de prezentare 
şi dictare, conferă în continuare geografiei ca obiect educaţional o 
preponderentă tentă descriptivistă. Abundenţa informaţiilor (în 
procesul de instruire şi în manualele şcolare) face ca geografia să 
fie percepută în continuare ca un obiect cu valenţe enciclopediste. 
La acestea se adaugă uneori, în ambele situaţii (atât în ştiinţă cât 
şi în procesul de predare) caracterul învechit al informaţiilor şi 
structura tradiţională de prezentare sub forma „descrierilor” de 
situaţii.Cu toată această încărcătură tradiţională, atât ca disciplină 
ştiinţifică dar şi ca obiect de învăţământ, geografia este, în 
realitate, altceva. Ea reprezintă un sistem de gândire care 
beneficiază de o paradigmă metodologică fundamentală 
(reprezentarea cartografică), fiind ancorată în realitatea naturală şi 
socială şi în spaţiul acţiunii constructive. 



Perspectivă transdisciplinară şi abordare didactică 
 

 
 

 
78 Proiectul pentru Învăţământul Rural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Studiu individual 
 
Dacă te pregăteşti să devii profesor de istorie, descoperă argumente în 
favoarea dimensiunii acţionale a geografiei. Redactează un eseu de 100 de 
cuvinte pe această temă. 
 
Dacă te pregăteşti să devii profesor de geografie, descoperă argumente în 
favoarea dimensiunii acţionale a istoriei. Redactează un eseu de 100 de 
cuvinte pe această temă. 
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Test de autoevaluare 2. 
 

1. Incercuieşte varianta corectă. Motivează răspunsul: 
Relaţia este 

a. un concept 
b. un macroconcept 

deoarece 
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………  
  
  

 2. Completează următoarele enunţuri:  
 a. Cunoaşterea-produs presupune 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………… 

 
 
 
  
 b. Cunoaşterea-proces  presupune: 

…………………………………………………………………
……………………………………………………….............. 

 

 …………………………………………………………… 
  

3. În spaţiul liber de mai jos, listează macroconceptele identificate 
la nivelul ariei.  

 

  
  
  
 

  
  
  
 

  
  

4. Pentru a evita suprapunerile/ contradicţiile în predare – învăţare 
– evaluare ce îţi propui să faci? Schiţează un plan de acţiune: 
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Completează următorul enunţ metacognitiv:  
Pe parcursul secvenţelor 2.3. şi 2.4. m-am confruntat cu următoarele dificultăţi 
…………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
Imi este încă neclar 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. 
Pentru intervalul de timp următor îmi propun 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….. 
 
DISCUTA CU TUTORELE ACESTE ASPECTE 
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2.5. Modele comportamentale în perspectivă antropologică şi culturală  
 
Modelele 
comportamentale 
– definiţie de 
lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definiţia 
antropologiei  
 
 
 
 
 
 

Comportamentul reprezintă un aspect fundamental al individului ca 
fiinţă biologică şi ca fiinţă socială. Acesta reprezintă formula de 
interacţiune între indivizi şi comunităţi – la urma urmelor, fiecare dintre 
noi îi judecă, îi evaluează pe ceilalţi prin prisma modului în care aceştia 
“se poartă” în public, deci în relaţie cu alţii. Principalul rezultat l-a 
constituit reglementarea acestui aspect al vieţii umane. De altfel, o 
întregă şcoală de gândire porneşte de la premisa că diferenţa dintre 
umanitate şi celelalte primate se bazează pe caracterul normativ al 
separării dintre public şi privat. Educaţia nu putea să ignore aceste 
elemente. Dimpotrivă, activitatea şcolară trebuie să ţină seama de 
modelele comportamentale care sunt evidente în colectivele de elevi.   
 
Antropologia reprezintă un domeniu relativ recent de analiză. În sens 
formal, “antropologie” înseamnă “ştiinţa despre om”, dar evoluţiile 
recente din acest domeniu au arătat că antropologia este atât un 
domeniu de cunoaştere, cât şi un tip de demers de analiză. Prin 
urmare, antropologia reprezintă un domeniu integrat de cunoaştere a 
modului în care instituţii, grupuri şi indivizi interacţionează pentru a da 
consistenţă unei culturi (fie ea arhaică sau industrială) şi, în acelaşi 
timp, un tip de cercetare, axat mai degrabă pe analiza 
comportamentelor vizibile a indivizilor şi a grupurilor. Pentru o schemă 
cumulativă a antropologiei şi a ramurilor sale vezi Anexe, figura 2.5.1. 
 

Antropologia ca 
domeniu de 
cunoaştere  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceea ce este evident este faptul că domeniul se împarte în două mari 
ramuri, antropologia fizică şi cea culturală. Cea din urmă poate fi 
analizată de către cercetător pe baza unei baze empirice – de la 
obiecte (arheologia şi etnografia) la subsisteme mai mari (structuri de 
comunicare, forme artistice). De aici şi definiţia lui Hoebel dată 
culturilor.   
“Culturile sunt constituite din norme comportamentale sau obiceiuri. 
Acestea sunt identificate uneori drept elemente de cultură, care pot fi 
combinate în complexe culturale. Complexele, la rândul lor, pot 
constitui instituţii” (E. A. Hoebel, 1966:26).  
Această definiţie cheie a antropologiei se cere explicată. Cultura poate 
fi definită ca un set de acţiuni care sunt rezultatul unor valori şi norme 
(aces-tea din urmă determinate de primele) care dau cadrul 
comportamentului uman în societate. Indivizii, dar şi grupurile umane 
interacţionează în virtutea acestor valori şi norme. Caracterul constant 
şi repetitiv este cel care asigură persistenţa în timp a instituţiilor şi a 
societăţilor. Altfel spus, normele comportamentale asigură şi o 
dimensiune previzibilă a comportamentelor indivizilor, comunităţilor şi 
instituţiilor. Continuitatea în timp şi constanţa acţiunii caracterizează 
societatea umană (vezi Anexe, figura 2.5.2.).   

Valori, norme şi 
comportamente  
 
 
 
 

Valorile sunt elementul cheie, iar ele sunt prezente în orice societate, 
indiferent de structura sau forma acesteia – atât o dictatură cât şi o 
democraţie îşi au valorile lor, de sens opus, dar valori care stabilesc 
norma comportamentală. Pentru a da un singur exemplu, egalitatea şi 
absenţa diferenţelor bazate pe avere au făcut ca în primii ani de 
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comunism cravata şi pălăria să fie considerate “simboluri burgheze” a 
căror utilizare implica anumite riscuri. Un alt exemplu îl constituie 
comportamentele care fac parte din culturi instituţionale specializate 
(sau subculturi, cu sensul de culturi care aparţin unor grupuri din 
interiorul unei societăţi): costumele închise la culoare pentru bancheri şi 
politicieni care indică seriozitate şi soliditate etc.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 Aceste valori devin norme în momentul în care ele sunt asumate de 

membrii grupului şi capătă aspect obligatoriu pentru relaţiile dintre 
aceştia. 

 
 
 

  
Comportamentul O altă problemă o reprezintă comportamentele. Ca definiţie de lucru, 

putem spune că acestea sunt forma de manifestare a valorilor şi 
normelor care caracterizează un individ, grup uman şi/ sau o instituţie 
şi, astfel, constituie dimensiunea vizibilă a comunicării (verbale şi non-
verbale) în interiorul grupului/societăţii sau al instituţiei. 
Comportamentele pot fi destinate spaţiului public sau celui privat. Cele 
mai importante rămân comportamentele legate de spaţiul public, cum 
ar fi salutul, codul vestimentar, argoul, tipul de distanţă faţă de 
interlocutor sau volumul vocii (vezi Anexe, figura 2.5.3.). Desigur, cazul 
cel mai elocvent este cel al culturii tinerilor. Aceasta, deşi definită în 
termenii opoziţiei cu cultura majoritară (a adulţilor), nu este în afara 
culturii societăţii – McDonalds îşi datorează succesul tinerilor care, deşi 
erau interesaţi mai degrabă de cartofii prăjiţi şi de milk-shake decât de 
hamburgeri , au transformat un element utilitar (alimente preparate 
rapid) într-un simbol de ruptură cu generaţia părinţilor.  

 
 
 
 
  
Formele de salut 
sau de 
comportament 
indică tipul de 
norme 
comportamentale 
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Teme de reflecţie 
 
Care crezi că sunt normele de comportament referitoare la relaţiile dintre 
sexe (genuri) în societatea românească? Enumeră mai jos trei dintre 
acestea.  
 
 
 
 
 
Consideri că există norme de comportament speciale (particulare) în 
comunitatea în care locuieşti? Dacă da, enumeră-le mai jos.  
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Abordarea 
antropologică a 
modelelor 
comportamentale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoria “comportamente” acoperă, în antropologie, o parte 
importantă a domeniului. Antropologia priveşte modelele 
comportamentale din cel puţin două perspective. În primul rând, ca 
forme de comunicare menite să asigure interacţiunea dintre indivizi. 
Apoi, ca seturi de norme şi obligaţii.  
Ca forme de comunicare, modelele constituie reguli de interacţiune 
validate şi valorizate pozitiv de către grup sau de către societate. 
Modelele comportamentale pot fi individuale sau de grup, sau chiar 
societale. Să luăm câteva exemple. Un individ va avea un set de 
comportamente în funcţie de contextul în care comunică – structurile 
de comunicare (de la limbaj la asocierile şi convenţiile de sens), 
mimica şi gesturile, setul de valori puse în prim-plan. Pentru a da un 
singur exemplu, să ne gândim la galeriile de pe stadioane la meciurile 
de fotbal. Aceiaşi persoană va comunica diferit în mediul familial, în 
cel de la serviciu sau pe stadion.  
Altfel spus, individul se plasează în acelaşi timp între viaţa sa 
particulară şi cea publică – în zona asocierii libere, unde beneficiază 
de norme pe care şi le asumă în comportamentul public, dar cu 
familiaritatea mediului privat (exemplul clasic îl constituie hobby-urile, 
asociaţiile de colecţionari, unde există reguli, dar relaţia dintre 
asociaţie ste mai degrabă familială, vezi Anexe, figura 2.5.4.).  

 
Enculturaţie şi 
aculturaţie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roluri şi statute  

Cultura reprezintă, aşa cum am văzut mai sus, un set de elemente 
care dau identitate grupurilor umane (indiferent de dimensiunea lor).  
Dar, pornind de la această constatare, nu putem ignora faptul că 
există un set de constante, un nucleu dur de comportamente 
dobândite pe două căi. Prima dintre acestea este enculturaţia, sau 
procesul de achiziţie de comportamente şi deprinderi menite să 
asigure asimilarea tinerilor în societatea dominantă – este vorba de 
dobândirea limbii materne, a formulelor de adresare faţă de adulţi, 
obiceiurile legate de igiena personală şi de obiceiurile legate de masă. 
Aculturaţia reprezintă procesul de asimilare de comportamente prin 
contactul cu un grup extern propriului grup sau societăţi. Situaţia cea 
mai limpede este globalizarea, fenomen care nu este numai unul 
economic, ci şi cultural. Grupele cele mai susceptibile de a fi 
aculturalizate sunt grupele marginale – cu sensul de grupe care nu se 
află în interiorul culturii majoritare.  
 
Dar în cadrul culturii există un set suplimentari de reglementări, legate 
de roluri şi statute. Statutele sunt poziţii în cadrul unei structuri 
sociale, în timp ce rolurile reprezintă comportamentele asociate unui 
statut şi pe care membrii grupului/societăţii îl aşteaptă de la 
deţinătorul statutului. În societăţile moderne, statutul nu este de 
confundat cu funcţia (de exemplu, statutul de cetăţean nu implică 
automat şi deţinerea unei funcţii, cum ar fi cea de director de şcoală). 
În plus, statutul poate fi dobândit (în urma efortului personal) sau 
atribuit (prin naştere). Ceea ce este semnificativ este faptul că rolurile 
şi statutele reprezintă o formă de normare a comportamentului 
individual, organizând diferitele forme de comunicare şi de inserare a 
acestuia în cultura grupului.  
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 Figura 2.5.5.  

Statute şi roluri 

 
  
 

Teme de reflecţie 
 
Identifică statutele şi rolurile pe care le ai în diferite colectivităţi/ grupuri din care 
faci parte.  
 
Ce modele comportamentale promovează disciplina pentru care te pregăteşti în 
cadrul acestui program? Ce relaţii au aceste modele cu acelea propuse de alte 
discipline ale ariei curriculare? Pentru a putea răspunde adecvat este necesar 
să consulţi lista de valori şi atitudini din programele de cls. a IX-a – a X-a 
precum şi obiectivele de referinţă din programele de cls. a V-a – a VIII-a. 
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru răspuns.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe parcursul derulării şi monitorizării activităţilor de proiect ai observat reacţii 
care sunt explicabile pe baza aspectelor reliefate mai sus? Notează răspunsul 
în jurnalul reflexiv. 
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Religia şi modelele 
comportamentale 
 
 
 
 
Ce fel de modele? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce valori? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce norme de 
comportament? 
 
 
 
 
 
 

Ca orice demers paideutic, educaţia religioasă presupune apelul 
la ideea de model. Acesta se fundamentează pe valorile 
religioase, care conduc, la rândul lor, la seturi de norme şi reguli 
comportamentale.  
 
Modelele promovate de educaţia religioasă sunt diverse: 
 
• între abstract şi concret:   
În cazul creştinismului, modelul absolut este Iisus Hristos: 
Fiecare dintre noi este pictorul propriei sale vieţi: sufletul este 
pânza, virtuţile sunt culorile, iar Hristos este modelul pe care 
trebuie să-l pictăm. (Sfântul Grigore de Nyssa). Educaţia 
religioasă oferă însă o largă varietate de modele 
comportamentale concrete, prin viaţa şi activitatea diferitelor 
personaje din cărţile sfinte sau prin viaţa sfinţilor. 

 
•  între direct şi indirect:   
Educaţia religioasă promovează modele directe de 
comportament, identificabile în persoanele transcedentale, în 
personaje din cărţile sfinte sau în persoane consemnate ca atare 
în tradiţia religioasă (mari duhovnici etc.), dar şi modele indirecte, 
derivate din parabole, povestiri, evenimente religioase.  

 
• între individual şi comunitate:   
În dubla sa perspectivă de fenomen individual şi manifestare 
socială, religia promovează modele comportamentale ce fac 
referire întotdeauna la persoana care acţionează în  comunitate, 
în plan social. Exemplu: în creştinism, datoriile faţă de sine 
capătă semnificaţie numai prin raportare la datoriile faţă de 
semeni, în contextul larg al datoriilor faţă de Dumnezeu.  

 
De obicei, valorile promovate de o religie nu sunt prezentate 
distinct, sub forma unui cod separat, ci se desprind din adevăruri 
de credinţă, din exemple, din parabole, din sfaturi şi îndemnuri, 
din fapte. Însă, în fiecare religie s-a cristalizat o listă a valorilor 
promovate de aceasta. Exemplu – lista virtuţilor creştine: virtuţi 
teologice (credinţa, nădejdea, dragostea),  virtuţi morale cardinale 
(înţelepciunea, dreptatea, curajul, cumpătarea), virtuţi morale 
derivate (răbdarea, blândeţea, sinceritatea, stăruinţa etc.). Multe 
dintre valorile religioase promovate de diferite religii sunt comune. 
Principalul atribut al valorilor religioase este permanenţa 
acestora, caracterul de valori perene, general valabile. 

 
Valorile religioase se concretizează în norme de comportament şi 
reguli de relaţionare între persoane şi între comunităţi. Exemplu – 
Regula de aur (valoarea iubirii aproapelui) în diferite religii: 
• creştinism: Toate câte voiţi să vă facă vouă oamenii, 

asemenea şi voi faceţi lor, că aceasta este Legea şi proorocii. 
(Matei 7, 12); 

• iudaism: Ceea ce te răneşte nu trebuie să faci aproapelui tău. 
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(Talmud 5); 

• islamism: Nu eşti credincios adevărat până nu îţi iubeşti 
fratele ca pe tine însuţi. (Tradiţii); 

• budhism: Nu face altora ceea ce îţi face rău. (Udanavarga 5, 
18); 

• hinduism: Aceasta este datoria supremă: nu face altora ceva 
ce, odată făcut, le-ar provoca durerea. (Mahabharata 5, 5-7). 
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Teme de reflecţie 
 
Spre deosebire de alte discipline şcolare din aria curriculară Om şi 
societate (istorie, educaţie/cultură civică), care se raportează mereu 
la un anume context socio-istoric, Religia promovează valori 
permanente, perene, general valabile. Constituie aceasta un aspect 
contradictoriu în cadrul modelelor comportamentale promovate în 
această arie curriculară? Argumentează-ţi răspunsul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Care este valabilitatea modelelor comportamentale promovate de 
Religie, în societatea actuală puternic secularizată?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizează programa şcolară de Religie, comparativ cu cele ale altor 
discipline din cadrul ariei. Identifică modele comportamentale comune 
referitoare la diferite contexte din sfera publică şi din sfera privată.   
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2.6 ”Noile educaţii” în cadrul ariei curriculare Om şi societate 
 

Lumea contemporană a generat noi probleme şi teme de 
meditaţie. În plan educaţional, răspunsurile specifice s-au dat în 
termeni preponderent atitudinali care s-au constituit în "noi 
educaţii". Din perspectiva ariei curriculare Om şi societate, pot fi 
menţionate: 

Ce reprezintă "noile 
educaţii"? 

  
Educaţia pentru drepturile fundamentale ale omului 
Scopul acesteia este reprezentat de conştientizarea tinerilor în 
legătură cu drepturile pe care le au ca oameni 
Obiectivele avute în vedere pot fi sintetizate astfel: 

- interiorizarea de către elevi a valorilor şi normelor 
consonante cu drepturile fundamentale ale omului şi 
socializarea tinerilor din perspectiva acestora; 

- conştientizarea propriei identităţi, respectul alterităţii; 
- promovarea drepturilor cuprinse în Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului, Declaraţia Drepturilor 
copilului, în alte documente internaţionale. 

 
Educaţia pentru pace 
Are drept scop formarea tinerilor pentru apărarea păcii, pentru 
promovarea dialogului şi a cooperării; 
Obiectivele pe care le urmăreşte Educaţia pentru pace sunt: 

- dobândirea de către elevi a unor concepte, cunoştinţe 
specifice problematicii păcii (de exemplu, pace, 
cooperare, pacifism, dezarmare etc.); 

- formarea unor atitudini responsabile faţă de propria 
comunitate şi faţă de umanitate (de exemplu, toleranţă, 
respectarea opiniilor celorlalţi, solidaritate umană, 
încredere în oameni etc.); 

Educaţia pentru pace implică două componente: 
- combaterea ideilor şi concepţiilor care cultivă sau care 

favorizează agresivitatea, xenofobia, rasismul etc. 
- promovarea unei conduite paşnice, de respect şi 

înţelegere între persoane, comunităţi, popoare etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Temă de reflecţie 
Stabileşte relaţii între obiectivele disciplinei şcolare pentru care te 
pregăteşti în cadrul acestui program şi ţintele acestor ”noi educaţii”. 
Realizează o hartă conceptuală folosind spaţiul de mai jos. 
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Anumite teme au 
fost dezvoltate ca 
ofertă centrală de 
opţionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alte ”noi educaţii” sunt şi: 
 
Educaţia pentru participare şi democraţie 
Scopul acesteia este reprezentat de pregătirea tinerilor ca viitori 
cetăţeni ai unei societăţi democratice; 
Obiectivele pe care le urmăreşte pot fi sintetizate astfel: 

- interiorizarea de către elevi a valorilor fundamentale şi a 
principiilor unei societăţi democratice; 

-    formarea deprinderilor de participare pentru exercitarea 
     drepturilor şi responsabilităţilor ca membri ai comunităţii. 
 

Educaţia pentru mass - media 
Are drept scop formarea la tineri a competenţelor de raportare la 
medii: de selecţie valorică, analiză şi raportare critică la mesajele 
transmise; 
Dintre obiectivele urmărite menţionăm: 

- formarea şi dezvoltarea comportamentului activ şi 
responsabil al tinerilor ca viitori cetăţeni (structurat şi din 
perspectiva competenţelor de raportare critică la medii); 

- dobândirea de către elevi a unor criterii valorice proprii 
pentru selecţia mesajelor din mass - media. 

 
Educaţia pentru schimbare are drept scop formarea 
personalităţii ca agent care generează schimbarea şi care este 
responsabil de calitatea schimbării produse. 

 
Posibilităţile de introducere în sistemul de învăţământ a acestor 
"noi educaţii" sunt: 
• introducerea acestora ca discipline noi; în acest sens, 

propunerea acestora în oferta disciplinelor opţionale permite şi 
luarea în considerare a interesului manifestat de elevi faţă de o 
problemă anume; în prezent în şcolile din România sunt 
propuse discipline opţionale, aşa cum sunt: "Drepturile omului", 
"Competenţă în mass - media", "Educaţie ecologică"; 

• introducerea acestora ca module în cadrul disciplinelor 
tradiţionale; 

• introducerea unor mesaje în spiritul "noilor educaţii" în 
disciplinele tradiţionale; 

• dezvoltarea unor proiecte în spiritul "noilor educaţii"; tema unui 
asemenea proiect ar putea fi "Trăim într-un mediu curat?" 
 

Prezentarea "noilor educaţii" nu epuizează  lista acestora. Selecţia 
a avut în vedere pe cele mai relevante dintre acestea din 
perspectiva ariei curriculare Om şi societate. 
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Temă de reflecţie 
 
Care dintre ”noile educaţii” menţionate mai sus ţi s-ar părea cel mai util de 
introdus în oferta şcolii tale ? Explică de ce.  
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru comentarii 
 
 
 
  
 

 
Geografia poate să îşi aducă o contribuţie în spaţiul noilor educaţii 
prin: identificarea unor conţinuturi atractive / semnificative sub 
raportul interesului pentru actualitate şi prin utilizarea unor 
modalităţi de instruire care să faciliteze învăţarea acţională şi 
activă, eficiente sub raportul învăţării pe parcursul întregii vieţi. 

Geografia şi noile 
educaţii 

 
Educaţia pentru mediul înconjurător 
Această preocupare relativ nouă este percepută la nivelul 
mijloacelor de informare într-un mod simplist, de „educaţie 
ecologică”. Analizând componentele acestui mesaj semantic, 
observăm că extrapolarea fenomenelor din zona ecologiei spre 
mediul înconjurător în ansamblu său, este exagerată. 
 
Din punctul de vedere al geografiei, termenul cel mai potrivit este 
de „educaţie geoecologică” sau „dimensiune geoecologică a 
geografiei”, subliniindu-se viziunea geografică a mediului 
înconjurător, car evidenţiază caracteristicile acestuia de „mediu de 
viaţă al societăţii omeneşti”. Sub acest aspect, geografia 
reprezintă, în cea mai mare parte, o „geografie a mediului” sau, 
altfel spus, a „mediului înconjurător al omului”. 
 
Menţionăm că există anumite tradiţii în abordarea geografică a 
mediului înconjurător. Astfel, în 1977 a fost realizată prima 
programă de „Geografia mediului înconjurător” şi a fost denumit, în 
acest fel, obiectul de învăţământ din clasa a XI-a. Era, atunci, o 
premieră la nivel internaţional. În prezent, prima parte a 
curriculum-ului şcolar de clasa a XI-a este centrată pe „geografia 
mediului înconjurător” (mediul înconjurător fiind principala 
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problemă a lumii contemporane). 
Geografia mediului înconjurător reprezintă o încercare de 
sistematizare globală şi integratoare a întregii problematici legate 
de transformările mediului şi influenţa lor asupra societăţii 
omeneşti. 
 
Din păcate, această structură generoasă este diminuată de 
transpunerea ei în suporturi de instruire şi în procesul educaţional, 
predominant descriptiv. Mai mult decât în orice alt context, 
„Geografia mediului” presupune o componentă acţională 
relevantă. 

. 
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Teme de reflecţie 
Reflectează asupra raportului descriptiv – acţional în contextul ”noilor 
educaţii”. 
 
Revenind la cele prezentate anterior, ce tip de abordare propune 
”dimensiunea geoecologică” ? 
 
Prezintă succint experienţa pe care o ai în şcoala unde îţi desfăşori 
activitatea, din perspectiva "noilor educaţii". 
 
Cum crezi că vor evolua "noile educaţii"? Comentează şi argumentează 
punctul de vedere pe care îl susţii. 
 
Foloseşte spaţiul liber de mai jos pentru rezolvarea sarcinilor. 
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2.7 Opţionalul integrat ca răspuns la probleme reale 
Am observat că ”noile educaţii” oferă răspunsuri curriculare la 
problemele lumii contemporane, curriculum-ul chiar aflându-se 
sub presiunea multitudinii temelor, fiecare dintre acestea 
încercând să răspundă cât mai aplicat provocării sociale, 
ideologice, economice etc. De asemenea am remarcat că una 
din posibilităţile de răspuns este prin introducerea ”noilor 
educaţii” în oferta de opţionale centrală (în majoritatea cazurilor, 
programa de opţional este însoţită şi de materiale suport).   

Opţional derivat din 
problemele cumunităţii 

 
Intr-o manieră similară, pentru a răspunde nevoilor locale (sau 
individuale, ale elevilor!) se pot propune teme cu caracter 
complex derivate din problemele comunităţii.şi se pot introduce 
în oferta şcolii.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temă de reflecţie 
 
Ce opţionale se derulează acum în şcoala ta ? Sunt ele adecvate nevoilor 
elevilor ? 
 
Ai propus vreodată un opţional pentru oferta şcolii ? De ce ? 
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru comentarii 
  
  
  
   
  

 
 
 
 
 
 
CDS – conceptul cu 
cel mai mare grad de 
noutate în contextul 
reformei educaţiei 

Prin dreptul de a lua decizii conferit unităţii şcolare, 
curriculumul la decizia şcolii (CDS) este de fapt emblema 
puterii reale a acesteia. Această putere, derivată din libertatea - 
conferită prin planul cadru de învăţământ - de a decide asupra 
unui segment al Curriculumului naţional este aceea care dă 
posibilitatea definirii unor trasee particulare de învăţare ale 
elevilor. Libertatea de decizie la nivelul şcolii este consonantă cu 
democratizarea societăţii şi reprezintă o şansă de adecvare la 
un sistem deschis, cu opţiuni multiple. Din punctul de vedere al 
implementării însă, CDS este un segment de mare noutate care 
a indus o serie de disfuncţii.

 
 
 
 
 
 
 
 18
 

  
 

18 Cf. Ghiduri metodologice de aplicare a programelor şcolare, Partea I, MEC-CNC, Ed. Aramis, 2001-2002. 
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Procesul de ofertare 

Apariţia problemelor la implementare este inerentă aplicării 
oricărei inovaţii. Am putea spune că problemele sunt cu atât mai 
numeroase cu cât gradul de noutate este mai mare, iar CDS 
implică un asemenea grad de noutate. Soluţia nu rezidă în 
ignorarea sau trecerea lor sub tăcere ci în identificare, gândire 
pozitivă, popularizarea exemplelor pozitive din practica şcolară 
şi oferirea de remedii. Acesta este sensul sintezei19 de mai jos, 
care se doreşte în acelaşi timp un ghid practic pentru 
implementarea eficientă a CDS. 
 
Una dintre problemele apărute la implementarea curriculum-ului 
la decizia şcolii o constituie nerespectarea reperelor privind 
oferta şcolii. Cu alte cuvinte, există destule cazuri în care 
procesul de ofertare rămâne pur formal, CDS-ul fiind definit ca 
nevoie a “umplerii” schemei orare în absenţa altui criteriu în 
afara celui de alocare de timp – arbitrară - în completarea 
trunchiului comun.  
Conform legislaţiei în vigoare, în realizarea ofertei, şcolile 
trebuie să ţină seama de: 
-resursele materiale ale şcolii (un proiect de CDS nu va fi ofertat 
dacă nu există dotarea necesară pentru susţinerea cursului) 
-resursele umane ale şcolii (nu va fi propus un proiect de CDS 
dacă nu există un cadru didactic calificat care să îl poată preda) 
-condiţiile concrete locale (planul de dezvoltare al şcolii va 
cuprinde posibilităţile de integrare în comunitate) 
-nevoile şi aptitudinile elevilor (CDS este o modalitate de 
individualizare a parcursului elevului) 
 
Conform mecanismului pieţii, o ofertă este viabilă, are “priză” 
dacă este cunoscută. În cazul ofertei de CDS se pune problema 
nu numai a cunoaşterii – aceasta este obligatorie întrucât 
conform documentelor de  politică educaţională, oferta se face 
publică – ci şi a înţelegerii ei de către elevi şi părinţi. În acest 
sens recomandăm ca oferta să cuprindă pe lângă titlul 
propunerii şi o prezentare care să expliciteze în ce constau 
achiziţiile pe care elevii le pot dobândi la cursul respectiv şi cărui 
tip de elevi se adresează cu precădere (făcând transparente 
motivele alegerii unui anume grup ţintă). 

 

 
19 Materialul de faţă este o sinteză a Proiectului de cercetare Proiectarea curriculum-ului la decizia şcolii, realizat sub 
coordonarea cerc. pr. dr. Laura Căpiţă şi cerc. pr. dr. Ligia Sarivan, în cadrul Laboratorului Curriculum al ISE, în anul 
2000. 
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Temă de reflecţie 
Sugerăm o soluţie pentru a stabili o ofertă care să vină în întâmpinarea 
nevoilor elevilor: Un chestionar cu întrebări închise: profesorul poate gândi 
3-4 teme de opţional pe care le defineşte şi le aplică într-un chestionar 
elevilor (şi părinţilor): Care dintre temele de mai jos ţi-ar plăcea la un curs 
opţional în anul următor? sau Acordă, în ordinea preferinţelor, note de la 10 
la 8/7 temelor de mai jos (vor fi listate temele).  Prelucrarea răspunsurilor 
presupune însumarea ocurenţelor pentru fiecare temă şi stabilirea aceleia 
cu gradul cel mai mare de interes.  Construieşte un asemenea chestionar.    Foloseşte spaţiul din caseta următoare pentru rezolvare  

 

 
 

O altă disfuncţie des întâlnită este reluarea-ad literam sau 
reluarea-cu-variaţiuni a obiectivelor de referinţă din programele 
de trunchi comun, în programele de opţional. O asemenea 
programă propune de fapt aceleaşi achiziţii de la trunchiul 
comun. Indiferent dacă obiectivele sunt “furate” din programa 
anului de studiu pentru care este propus opţionalul sau de la 
aceea a unui alt an (anterior sau ulterior) situaţia nu se schimbă 

Elaborarea programei 
 - probleme şi soluţii 
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– mai devreme sau mai târziu opţionalul propune o repetare a 
achiziţiilor curriculum-ului nucleu. Soluţia acestei probleme 
constă în:  
-alegerea unor teme “la distanţă” faţă de ceea ce se propune în 
programele obligatorii (un opţional integrat de exemplu poate 
constitui o asemenea soluţie) 
-elaborarea programei de opţional având alături programele 
disciplinelor de trunchi comun (pentru mai multe clase) pentru a 
verifica mereu că achiziţiile propuse la opţional nu se repetă 
(acest lucru este valabil şi în cazul opţionalelor integrate când 
verificarea trebuie făcută cu toate programele disciplinelor de 
trunchi comun implicate în tema integrată) 
Se întâmplă frecvent ca programele de opţional să cuprindă 
numai o listă de conţinuturi.În aceste condiţii nu se oferă de fapt 
elevului posibilitatea unor achiziţii cognitive dincolo de 
memorarea şi reproducerea unor informaţii. Chiar dacă la clasă, 
profesorul/ învăţătorul concepe o serie de activităţi de învăţare 
care antrenează diverse operări cu un set de conţinuturi, atâta 
vreme cât programa nu prevede obiective ce vizează formarea/ 
dezvoltarea de capacităţi ale intelectului (care urmează să fie şi 
evaluate) latura formativă a cursului nu este consecventă . 
Practic, în asemenea condiţii, formarea intelectului are loc 
absolut întâmplător. Or, după cum am arătat deja,  opţionalul 
trebuie să se concretizeze într-o activitate serioasă, de 
importanţă similară celor desfăşurate la disciplinele de trunchi 
comun, lucru imposibil de realizat pe temeiul unei formări 
aleatorii. Soluţia acestei probleme constă în oferirea de 
răspunsuri concrete la întrebarea: ce trebuie să poată face 
elevul? Răspunsurile la această întrebare pot fi de tipul: să 
identifice ..., să compare..., să distingă ..., să diferenţieze ..., să 
aplice... etc. 
Consideră următoarea schemă de generare pentru redactarea 
programei: 

 
• Argument20  
• Obiective de referinţă • Activităţi de învăţare 
1  
2  
3   
...  
• Lista de conţinuturi 21 
• Modalităţi de evaluare22 

                                            
20 ½ - 1 pagină care motivează cursul propus 
21 Se vor trece cunoştinţele pe care opţionalul le propune ca bază de operare pentru formarea capacităţilor vizate de 
obiective Ca şi în cazul informaţiilor prevăzute în programele obligatorii (ale disciplinelor de trunchi comun), 
informaţiile din lista opţionalului nu vor fi considerate un scop în sine ci mijloc pentru formarea intelectuală. 
22 Vor fi trecute tipurile de probe care se potrivesc opţionalului propus (de ex. probe scrise, probe orale, 
probe practice, referat, proiect etc.). NU vor fi incluse probele ca atare. 
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Prezentăm în cele ce urmează ”nucleul tare” al unui curs 
opţional integrat. Cursul integrează istorie, religie şi geografie şi 
este generat de o problemă constatată în comunitate, respectiv 
dispariţia tradiţiilor derulate pe parcursul diferitelor sărbători 
religioase, dispariţie care este însoţită de secularizarea 
comunităţii şi de estomparea modelelor comportamentale 
pozitive. 

Un exemplu de 
opţional integrat 

 
Tradiţii locale la sărbătorile religioase (cls. a VII-a) 
 

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare 
(La sfârşitul anului şcolar elevul va 
trebui:) 
1. Să culeagă informaţii despre 
manifestări ale comunităţii cu ocazia 
sărbătorilor religioase 

-interviuri cu vârstnici, membri ai 
bisericii/ bisericilor 
-discuţii cu membrii familiei 

2. Să descrie tradiţii derulate în trecut 
şi prezent  

-redactare de eseuri 
-realizarea de ilustraţii 

3. Să explice influenţa mediului 
asupra derulării diverselor manifestări 
tradiţionale 

- studii pe teren 

4. Să descopere conexiuni între 
Scriptură, scrierile religioase şi 
manifestările tradiţionale 

-exerciţii de comparare de text 

5. Să manifeste interes pentru 
conservarea tradiţiilor 

-redactarea de articole pentru un ghid 
de prezentare a localităţii 
-realizarea de afişe 

6. Să participe la viaţa comunităţii -organizarea unei serbări/ manifestări 
tradiţionale 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temă de reflecţie 
Analizează exemplul de mai sus. Ce elemente mai trebuie să fie adăugate 
pentru a avea o programă completă de opţional? 
 
O asemenea temă s-ar potrivi elevilor din şcoala ta? Motivează răspunsul 
 
Redactează o programă de opţional integrat cu ajutorul colegilor din şcoală: 
selectează o temă integrată, formulează obiectivele, listează conţinuturile 
necesare, defineşte activităţi de învăţare pentru fiecare obiectiv în parte, 
defineşte modalităţile de evaluare, redactează argumentul. Pentru a verifica 
adecvarea programei foloseşte lista de control următoare: 

 
 
   Foloseşte spaţiul din caseta următoare pentru rezolvare          
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LISTĂ DE CONTROL 
 

23Obiectivele de referinţă sunt : 
- măsurabile, specifice (nu sunt formulate la modul general, ci le corespund 

anumite conţinuturi)? 
- în număr corespunzător? 
- corelate cu tema opţionalului?  
- adecvate nivelului de cunoştinţe ale elevului? 
- derivă din obiective cadru (dacă acestea sunt formulate)? 
- unice (sau se repetă sub diferite forme)? 
- altele, decât în programa de trunchi comun?  

Conţinuturile sunt: 
- corelate cu obiectivele de referinţă? 
- altele, decât în programa de trunchi comun ? 
- o resursă cuprinzătoare pentru obiectivele de referinţă? 
- organizate articulat, sistematic? 
- astfel încât să se cumuleze şi să permită progresul? 
- entităţi esenţiale, fără contradicţii? 
- posibil de învăţat, adaptate la experienţa elevului? 
- adecvate intereselor, nevoilor prezente şi viitoare ale elevului? 

Activităţile  de învăţare: 
- duc la dezvoltarea capacităţilor propuse? 
- cum vor fi organizate ele efectiv? 
- presupun activitatea nemijlocită a elevului?  
- permit învăţarea în cooperare? 
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23 Lista este preluată din Ghidurile de aplicare a programelor şcolare, MEC-CNC, Ed. Aramis, 2001-2002 
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Lucrare de verificare 2, notată de tutore  
1. Enumeră 3 macroconcepte utilizate în cadrul ariei curriculare Om şi 

societate (1 p. – nu se acordă fracţiuni de punct) 
:.................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
.............................................................................................. 

 
2. Realizează o hartă conceptuală pornind de la unul dintre 

macroconceptele ariei. Arată cel puţin trei relaţii care se stabilesc 
între macroconcept şi disciplinele ariei. (1 p – nu se acordă fracţiuni 
de punct) 

 
3. Realizează ”nucleul” unei programe de opţional integrat care să 

răspundă unei nevoi ale comunităţii şi/ sau ale elevilor: formulează 
obiectivele de referinţă (1 p.) şi listează conţinuturile necesare, în 
corelaţie cu obiectivele (1 p.).  

 
4. Realizează un eseu de 200 de cuvinte (+/-10%) referitor la 

importanţa formării atitudinale a elevilor din şcoala ta în contextul 
societăţii contemporane. 
 
Barem de notare :  
1 p – pertinenţa punctelor de vedere avansate 
1 p – validitatea exemplelor oferite cf. trăsăturilor societăţii contemporane 
1 p – validitatea unui exemplu din practica didactică 
1 p – înlănţuirea logică a frazelor 
1 p – respectarea dimensiunii eseului (pentru acest criteriu nu se acordă fracţiuni) 
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Răspunsuri la Testele de autoevaluare 

 
Testul 1. 
1  – v. definirea conceptelor şi exerciţiile de la 2.2 

 1  – Dacă ai dificultăţi, trebuie să revezi 2.1. 
 
Testul 2. 
1 – a 
Se regăseşte în mai multe discipline/ domenii de cunoaştere.  
(Dacă nu îţi este clar motivul, îţi sugerăm să revezi 2.3 
2 – v. definiţii la începutul secvenţei 2.4 şi o serie de exemple şi 
exerciţii în acest sens pe parcursul secvenţei 2.4. 
3 - Dacă întâmpini dificultăţi la acest item, reciteşte 2.3 şi 
revizitează temele de la 2.3. şi 2.4 
4 – Planul de acţiune trebuie să răspundă la următoarele 
întrebări: 

- ce urmează să fac? (răspunzi prin a lista 
activităţile) 

- când se derulează? (răspunzi prin a fixa date 
la activităţile listate) 

- cine participă? (la fiecare activitate  consideri 
potenţialii participanţi) 

Nu uita că pentru a fi eficient pe această direcţie trebuie să 
colaborezi cu alţi profesori din şcoală.  
Dacă totuşi ai dificultăţi la rezolvarea acestui item, reciteşte cu 
atenţie 2.3. 

 
 

Recomandări 
 
Pentru Proiect 

- Trebuie să definitivezi planul de acţiune al proiectului (ordinea activităţilor 
şi calendarul de desfăşurare). Discută cu tutorele ceea ce consideri a fi 
varianta finalizată. 

- Alege cele mai adecvate formule de monitorizare a activităţilor de proiect. 
E de preferat să te consulţi cu tutorele în acest sens. 

- Începe derularea propriu-zisă a proiectului 
- Tine un jurnal reflexiv al derulării 

 
În caz de eşec la Lucrarea de verificare 2 

- Dacă ai întâmpinat dificultăţi la itemul 1, trebuie să revezi secvenţa 2.3, 
mai ales exemplele oferite  

- Pentru realizarea unei hărţi conceptuale v. formatul oferit ca exemplu  la 
finalul unităţii de învăţare 1. De asemenea reciteşte schema de la p. 73. 

- Pentru realizarea programei de opţional, reciteşte 2.7. Îti va fi util să 
revezi exemplul oferit la p. 105 şi Lista de control care urmează. Dacă ai 
avut dificultăţi la itemul 4 te sfătuim să revezi 2.5 şi 2.6. De asemenea 
reciteşte recomandările referitoare la redactarea eseului de la finalul 
Unităţii de învăţare 1. 
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Resurse suplimentare  
 

Ai formaţie ştiinţifică? Dacă răspunsul este afirmativ, fără îndoială că 
te vor captiva lucrările lui Basarab Nicolescu. Iţi recomandăm două 
traduceri apărute la Polirom:  
- Transdisciplinaritatea şi 
- Noi, particula şi lumea 
 
 
Aceste recomandări constituie o bibliografie facultativă, pentru cei 
care doresc extinderi şi aprofundări ale achiziţiilor dobândite. Nu uita 
însă că pentru construirea competenţelor din cadrul acestui modul 
trebuie să parcurgi cele câteva titluri ale Bibliografiei listate la 
sfârşitul cursului 

 



Strategii specifice domeniilor de cunoaştere 
 

 
Unitatea de învăţare 3 
Strategii specifice domeniilor de cunoaştere. Transpunere 
didactică 

 
 
Cuprins 
 

Unitatea de învăţare 3  3.  100 
Strategii specifice domeniilor de cunoaştere. Transpunere didactică  
Competenţele unităţii de învăţare 3 100 
 
Proceduri specifice disciplinelor din aria curriculară Om şi societate 3.1. 101 

3.2. Strategii pentru formarea atitudinală 119 

3.3. Luarea deciziilor şi participarea civică 130 

3.4. Dezvoltarea autonomiei morale şi managementul personal 135 

3.5 Scoală şi comunitate. Racordarea disciplinelor şcolare la social 141 

3.6. Clişee culturale, conceptuale şi metodologice. ”Dincolo” de ele  146 

 Lucrare de verificare 3 151 

 Rezultatele testelor de autoevaluare. Recomandări 152 

 Recomandări pentru prezentarea proiectului 152 

 Resurse suplimentare 153 

 
 
Competenţele unităţii de învăţare 3 
 
Pe parcursul acestei unităţi de învăţare urmează să îţi formezi următoarele competenţe: 
 
- Identificarea unor proceduri de cercetare comune domeniilor implicate în aria 

curriculară  pentru proiectarea unui demers didactic coerent la nivelul clasei 
- Folosirea la clasă a acelor strategii care conduc la formarea la elevi a unor cunoştinţe 

procedurale şi condiţionale comune pentru domeniile implicate 
- Manifestarea disponibilităţii de colaborare în cadrul şcolii pentru proiectarea şi 

organizarea de activităţi de învăţare coerente la nivelul clasei de elevi 
- Manifestarea unei conduite autoreflexive în vederea ameliorării propriei activităţi 

didactice în spiritul unei viziuni transdisciplinare 
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3.1. Proceduri specifice disciplinelor din aria curriculară Om şi societate  
 
Diversitate 
disciplinară – 
metodologii 
convergente 

Ştiinţele incluse în cadrul ariei curriculare Om şi societate reprezintă 
un caz aparte în cadrul domeniului academic. În primul rând, ele sunt 
extrem de diverse – de la ştiinţe mai apropiate de ştiinţele naturii (este 
cazul geografiei) la domenii de cunoaştere cărora apelativul de 
”ştiinţă” li se potriveşte cu greu (este cazul religiei) şi de la domenii 
care au un grad de vizibilitate şi o dimensiune empirică marcată (cum 
este sociologia sau psihologia) la domenii care nu au posibilitatea 
experimentării (aşa cum se întâmplă cu istoria) sau la care reflecţia 
teoretică este regula jocului (filosofia reprezintă exemplul ideal). Cu 
toate acestea, ele sunt apropiate din două puncte de vedere: (a) 
reprezintă reflecţia omului asupa mediului construit de el însuşi sau a 
relaţiei dintre acesta şi mediul înconjurător; (b) ele se bazează pe un 
nucleu dur de metode şi de linii directoare ale cercetării. Din această 
perspectivă, decupajul pe care îl reprezintă aria curriculară este 
perfect justificat.  
 
Nucleul dur metodologic poate fi exprimat şi în câteva dimensiuni care 
constituie firul roşu al ariei: dimensiunea comparativă, dimensiunea 
evolutivă sau procesuală (schimbarea în timp a obiectului de studiu), 
dimensiunea valorică (cercetarea contribuie la elaborarea valorilor 
care definesc o societate şi pe indivizii care o compun). 
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Temă de reflecţie 
 
Până în acest moment ai parcurs mai multe module de specialitate. Care ţi 
se par cele mai relevante proceduri de cercetare ale disciplinei pentru care 
te pregăteşti în cadrul acestui program? Motivează răspunsul. 
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvare 
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1 În domenii exterioare şcolii, studiul de caz se referă la strângerea şi 

prezentarea de informaţii detaliate despre un individ/ grup mic sau grup 
ca întreg, incluzând adesea rapoarte sau mărturii ale subiecţilor înşişi. 
O formă de cercetare descriptivă calitativă, studiul de caz aruncă o 
privire temeinică asupra obiectului cercetării şi trage concluzii specifice 
doar pentru respectivul obiect şi numai în contextul studiat. Cercetătorii 
nu caută un adevăr universal, genaralizabil şi nici în mod special relaţii 
cauză-efect tipice ; în schimb este manifest interesul pentru explorarea 
detaliilor şi descriere. Studiile de caz examinează interrelaţiile dintre 
toate variabilele pentru  a permite o cât mai completă înţelegere a unui 
eveniment sau a unei situaţii. Acest lucru este posibil prin intermediul 
unei descrieri de profunzime : 

Studiul de caz  – 
exemplu de 
consens 
metodologic 

• a entităţii ce urmează să fie examinată ; 
• a circumstanţelor în care se găseşte şi în cadrul cărora entitatea 

evoluează ; 
• a caractersticilor indivizilor şi/ sau  a comunităţii din care aceasta 

provine.  
 

Spre deosebire de metodele cantitative de cercetare de tipul sondajului 
(care adresează întrebări de tipul cine, ce, unde, cât sau câţi) sau al 
analizei de arhivă (care situează în timp şi într-un context istoric), 
studiul de caz este de preferat atunci când se caută răspunsuri la 
întrebările de tip cum sau de ce.   

 
Un cercetător va recurge de asemenea la studiul de caz atunci când 
are puţin control asupra evenimentelor sau când focalizarea este pe un 
context de viaţă reală. 
 
De cele mai multe ori, studiul de caz presupune o problemă care caută 
o înţelegere holistică a unui eveniment sau a unei situaţii prin folosirea 
raţionamentului inductiv (de la aspecte specifice la termeni mai 
generali). Scopul unui studiu de caz este să ofere noi variabile şi 
întrebări pentru progresul cercetării. 
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Temă de reflecţie 
 
Ce atribute trebuie să aibă cazul pentru a se constitui studiul de caz? 
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvare 
 
 
 
  
 

1 Secvenţa referitoare la studiul de caz este preluată din Sarivan, L. et al., Predarea interactivă, MEC – PIR, modul 1 
subcomponenta 1.1, Bucureşti, 2004 
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Diversitatea 
studiilor de caz 

Dată fiind multitudinea de posibile obiecte de cercetat dar şi a intenţiilor 
cercetătorilor, studiile de caz sunt foarte diverse. Prezentăm mai jos o 
tipologie a studiilor de caz : 

- ilustrative (studii de caz descriptive care folosesc 1-2 exemple/ 
ocurenţe ale unei entităţi având ca scop familiarizarea cu ceea 
ce este nefamiliar) 

- exploratorii (studii de caz pilot, condensate pentru a identifica 
aspecte de cercetat şi a selecta instrumente de măsură înainte 
de demararea unei ample investigaţii) 

- cumulative (studii de caz care combină/ concatenează 
rezultate/studii din mai multe spaţii efectuate în momente diferite, 
în ideea obţinerii de generalizări fără a derula o nouă examinare 
şi economisând astfel o serie de resurse) 

- critice (studii de caz care examinează una sau mai multe locaţii 
fie pentru a studia o situaţie unică (evident fără intenţii de 
generalizare) fie pentru a pune în discuţie  un adevăr generalizat 
sau afirmat ca universal) 
 
Din punct de vedere metodologic, cercetarea are în vedere: 

- aspectele de studiat/ întrebările la care se caută un răspuns 
- informaţiile relevante 
- informaţiile care trebuie strânse 
- modul de analiză a datelor 

 
Pentru a strânge date se folosesc : 

- observări directe sau observări ale participanţilor 
- interviuri 
- protocoale 
- teste 
- analiză de surse(scrise, orale, artefacte) 

 
Dată fiind diversitatea extremă a studiilor de caz, nu există o reţetă 
universală a cercetării. Sunt recomandate însă următoarele 
componente de bază pentru conducerea unui studiu de caz : 

- întrebările 
- propoziţiile de bază 
- unităţile de analiză 
- legătura logică între datele culese şi propoziţii 
- criteriile pentru interpretarea rezultatelor 

Sunt de asemenea importante :  
- articularea perspectivei teoretice 
- determinarea scopurilor studiului 
- selectarea subiectului/subiecţilor 
- selectarea metodei de culegere a informaţiilor 
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Temă de reflecţie 
 
Reflectează la cursurile de specialitate. Ai folosit vreodată studiul de caz? 
În ce context(e)? Ce entităţi s-ar potrivi studiului de caz la unul din 
cursurile de specialitate pe care le parcurgi actualmente? 
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvare 

  
  
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevii implicaţi în realizarea unui studiu de caz vor fi confruntaţi cu: Studiul de caz – 
impact didactic - alegerea entităţii de cercetat 

- colectarea datelor 
- analiza datelor 
- realizarea raportului de cercetare 
- discutarea validităţii şi legitimităţii  studiului realizat 

Prin parcurgerea acestor etape, elevii derulează cercetări similare 
experţilor din diversele domenii ale realităţii extraşcolare. Fiind vorba de 
activităţi exploratorii, participarea la studiul de caz va furniza elevilor 
oportunităţi de învăţare eficientă, oferindu-le posibilitatea înţelegerii 
conceptelor, fenomenelor, relaţiilor etc. Dacă studiul de caz se va 
raporta la un fapt din viaţa reală activitatea va fi cu atât mai 
contextualizată, motivantă şi eficace. 
 
 

Exemplu de 
proiectare a unui 
studiu de caz la 
istorie 

În cercetările exterioare şcolii, subdomenii ale istoriei sau domenii 
conexe ei (istoria mentalităţilor, antropologia de exemplu) folosesc 
metoda studiului de caz ca pivot al cercetării. Pe de altă parte, didactica 
istoriei avansează studiul de caz ca o abordare predilectă. 
 
Noul curriculum de istorie propune o serie de studii de caz, ca inovaţie 
didactică majoră în raport cu programele analitice tradiţionale. Recursul 
sistematic la studiile de caz conform programelor în uz prezintă un triplu 
avantaj: 

- abilitează elevii cu proceduri de cercetare în domeniu, folosite de 
istorici 
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- oferă posibilităţi de aprofundare a înţelegerii faptelor, 
evenimentelor istorice 

- dezvoltă multiperspectivitatea, în sensul atitudinii de toleranţă 
faţă de diferite puncte de vedere şi al abilităţii de a schimba 
planul de percepţie. 

 
Exemplul de mai jos este ales dintre studiile de caz  recomandate la 
cls. a VIII-a în programa de istorie: 

 
Tema  - 11. România între democraţie şi autoritarism 
Studiul de caz – Anul 1940 
Obiective de referinţă vizate – 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 5.1, 5.2, 5.3 
Studiul de caz îşi propune să cerceteze cum au reacţionat diverse categorii de indivizi 
la evenimentele anului 1940 
Metodologie: interviu cu bătrâni care au trăit la 1940), analiză de surse (documente 
scrise, hărţi, fotografii din manuale, enciclopedii, antologii de texte, diverse lucrări de 
referinţă, CD – în acest sens există un CD foarte interesant care prezintă imagini din 
Bucureştiul anilor 40, oferind o istorie non-verbală, dar percutant vizuală şi grăitoare a 
comportamentelor cotidiene din epocă!) 
 
Cerinţe pentru elevi: 
 

Sarcini OR vizate Repere  
Discutaţi cu colegul de bancă, încercând 
să răspundeţi la următoarele întrebări: 
-Pentru a avea o imagine cât mai clară a 
evenimentelor anului 1940 ce surse veţi 
consulta? Care este primul material la care 
vă referiţi? Puteţi găsi martori ai 
evenimentelor? Faceţi o listă a principalelor 
evenimente ale anului 1940) 

2.2. să identifice sursele 
de informaţie care pot 
susţine o investigaţie 
istorică 

Ce atitudini puteau avea diferitele categorii 
de oameni? Adulţii? Copiii? Adolescenţii? 

5.1. să se raporteze critic 
la opiniile altora şi    să-şi 
revizuiască propriile opinii 
în funcţie de context A

sp
ec

te
 d

e 
st

ud
ia

t/ 
în

tre
bă

ri 
la

 c
ar

e 
se

 c
au

tă
 ră

sp
un

s 

Faceţi planul unei cercetări prin care să 
puteţi descrie cât mai detaliat impactul 
anului 1940. Consemnaţi: 

- sursele pe care le veţi folosi 
- indivizii cu care veţi vorbi (formulaţi 

întrebările pe care le veţi pune)2 
- etapele cercetării 

3.3. să formuleze planul 
unei investigaţii istorice 
simple 

In
fo

rm
aţ

ii 
re

le
va

nt
e 

                                            
2 este de dorit ca profesorul să le ofere un ghid de interviu. În cazul nostru: vârsta în 1940, amintiri legate de casă, 
jocuri, ocupaţii ale părinţilor, discuţii ale adulţilor. În condiţiile în care elevii nu au mai condus interviuri este de 
preferat să le fie date întrebările gata formulate şi să se facă exerciţii de performare a lor. 
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Colectaţi surse scrise 
Colectaţi surse iconice  

- hărţi de dinainte de 1940 şi de după 
1940 

- diferite imagini de epocă (de 
verificat dacă sunt disponibile 
fotografii de familie) 

5.3. să-şi dezvolte 
încrederea faţă de 
capacitatea proprie de 
investigaţie 

Faceţi interviul cu persoanele vizate3 5.3. să-şi dezvolte 
încrederea faţă de 
capacitatea proprie de 
investigaţie C

ol
ec

ta
re

a 
da

te
lo

r 

Selectaţi informaţiile pe care le socotiţi cele 
mai importante. Raportaţi informaţiile 
obţinute la sursă (autorul documentului, 
participantul la interviu). Ce concluzii 
trageţi? 

2.1 să folosească tehnici 
de analiză a documen-
tului scris şi a celui iconic  

Comparaţi informaţiile provenite din diferite 
surse. Discutaţi despre diferenţele apărute. 
Care este motivul acestor diferenţe? 

3.1 să analizeze un 
eveniment, personaj sau 
fapt istoric pornind de la 
diferite surse de informaţii A

na
liz

a 
da

te
lo

r 

Faceţi tabloul anului 1940, fie scriind un 
raport fie realizând un desen sau o 
schemă. Indiferent de forma aleasă, 
”tabloul” trebuie să reflecte concluziile 
cercetării întreprinse. Este recomandat să 
faceţi o schiţă prealabilă 

3.2. să realizeze tabloul 
unei perioade istorice 
identificând schimbările 
intervenite 

R
ea

liz
ar

ea
 

ra
po

rtu
lu

i 

În ce măsură rezultatul cercetării este 
conform cu ideile avansate la începutul 
studiului (predicţiile iniţiale)? 
În ce măsură acest rezultat este compatibil 
cu informaţiile oferite în manuale?  

5.1. să se raporteze critic 
la opiniile altora şi    să-şi 
revizuiască propriile opinii 
în funcţie de context 

D
is

cu
ta

re
a 

va
lid

ită
ţii

 
st

ud
iu

lu
i 

Căutaţi pe internet rezumate/ rapoarte/ 
studii pe această temă. 

5.1. să se raporteze critic 
la opiniile altora şi    să-şi 
revizuiască propriile opinii 
în funcţie de context 

Deschider
ea spre o 
nouă 
cercetare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                            
3 Această sarcină va fi dată numai elevilor care au identificat bătrâni care au acceptat să fie intervievaţi. Pentru a veni în 
sprijinul unor elevi neiniţiaţi în tehnica interviului, profesorul poate propune asemenea persoane clasei după ce a vorbit 
în prealabil cu subiecţii 
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Teme de reflecţie 
 
Ce alte discipline pot folosi studiul de caz? Alcătuieşte o listă de teme 
posibile de transformat în subiecte/ entităţi de studiat. 
 
Sunt cazuri demne de studiat în viaţa reală? De exemplu, poţi descoperi 
”cazuri” la TV (filme, documentare, emisiuni muzicale), în presa scrisă, în 
viaţa comunităţii?  
Sunt cazurile reale mai ”palpitante” pentru elevi? De ce? 
 
Ce avantaje prezintă studiul de caz din perspectiva formării elevilor ? 
 
Foloseşte spaţiul din caseta următoare pentru rezolvare 
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Aprofundare 
 
Alege un studiu de caz şi proiectează activitatea cu elevii. 
Aplică proiectul didactic la clasă. Notează reacţiile elevilor şi diversele 
aspecte care ţi se par relevante. Revizitează proiectul în care ai anticipat 
studiul de caz şi realizează eventualele corecţii. Ce învăţăminte tragi? 
Discută cu un coleg şi/ sau cu tutorele. 
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru comentarii şi rezolvări  
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Istoria este holistică (are o viziune globală, nu se limitează la o singură 
dimensiune) şi oferă o privire de ansamblu asupra evoluţiei societăţii 
omeneşti, deci şi asupra modului în care au evoluat celelalte domenii 
de cunoaştere. Astfel, istoria oferă posibilitatea demonstrării unui set de 
demersuri care se pot regăsi, mai mult sau mai puţin asemănătoare, în 
toate domeniile din aria curriculară în discuţie.  

Analiza surselor 
– un exemplu de 
istorie 

 
O discuţie cu privire la utilizarea surselor istorice în predarea disciplinei 
pare la o privire superficială încărcată de truisme. La urma urmelor, o 
disciplină nu poate exista în afara propriilor fundamente şi structuri 
epistemice. Chiar intra- sau transdisciplinaritatea nu fac, la limită, decât 
să adauge la propriile structuri de cunoaştere noi episteme.  
 
Totuşi, dacă domeniul academic de cunoaştere poate lucra cu 
conştiinţa faptului că participanţii la demersul intelectual sunt părtaşi la 
construcţia teoretică (deci acceptă regulile, să spunem, logicii 
aristotelice şi cele stipulate de Newton în textele sale de “filosofie a 
naturii”), predarea disciplinei presupune o reflecţie metodologică mult 
mai detaliată şi în orice caz pe alte trasee decât am putea considera la 
o primă vedere. Demersul didactic aduce cu sine trei dimensiuni poate 
mai puţin prezente în demersurile academice:  

• dimensiunea psihologică: sursele istorice ajută la formarea 
reprezentărilor despre şi la familiarizarea cu cu civilizaţii şi 
modele comportamentale ale “celuilalt”; induce stări şi 
contribuie la crearea de atitudini şi valori exprimate 
comportamental; 

• dimensiunea metodologică: ajută la achiziţii 
comportamentale; oferă ocazii de exersare a deprinderilor 
deja dobândite; favorizează abordările deductive; presupune 
demersuri orientate spre stimularea interesului pentru 
domeniu;  

• dimensiunea ştiinţifică: ajută la stabilirea “identităţii” istoriei ca 
ştiinţă prin recrearea evoluţiei sale ca domeniu şi ca demers. 
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Temă de reflecţie 
 
Aceste trei dimensiuni sunt valabile şi pentru studiul geografiei? Pe baza 
celor de mai sus, ilustraţi dimensiunile didactice ale geografiei. 
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvare 
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Punerea în discuţie a celor trei dimensiuni ne conduce la câteva 
întrebări fundamentale. Să le formulăm şi apoi să vedem care este 
impactul acestora asupra discuţiei noastre. Pe scurt, aceste întrebări 
sunt următoarele:  

Întrebări 
fundamentale 

• pe ce se bazează ipoteza de lucru formulată ?  
• care sunt argumentele luate în considerare ?  
• ce dovezi putem aduce în sprijinul aserţiunilor formulate ?  
• care este critica pe care o putem aplica dovezilor şi 

aserţiunilor prezente în demersul nostru?  
• care sunt concluziile la care putem ajunge pe baza întregului 

demers intelectual ?  
Fiecare dintre aceste întrebări – tipice unui demers de cercetare în 
istorie – se bazează pe surse şi pe demersurile pe care acestea le 
implică. Altfel spus, sursa istorică nu reprezintă o unitate independentă 
de metoda de lucru pe care o presupune. Dacă logica cercetării în 
secolul al XIX-lea permitea, în spiritul lui von Ranke sau Mommsen, o 
astfel de abordare, şcoala de la “Annales” şi apoi structuralismul 
curentelor intelectuale de stânga (Bourdieu şi Baudrillard sunt doar 
două exemple dintr-un şir foarte lung) sau de dreapta (evoluţionismul 
structuralist al lui E. R. Service, demersurile semiotice aplicate de 
analiştii artelor vizuale, cum ar fi Baltrusaitis) au demonstrat că 
separarea dintre sursă şi metodă este cel puţin riscantă. În treacăt, o 
astfel de abordare ridică şi problema formării iniţiale a profesorilor. 
Utilizarea surselor istorice în predarea istoriei trebuie să îndeplinească 
mai multe obiective, printre care dobândirea abilităţilor şi a 
competenţelor legate de analiza surselor istorice.  

Rolul surselor 
istorice 

 
O primă problemă este cea legată de varietatea elementelor pe care le 
putem încadra în categoria de surse. 
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Temă de reflecţie 
 
Enumeră sursele pe care le foloseşti în predarea disciplinei pentru care te 
pregăteşti în cadrul acestui program. 
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvare 
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Exemple de 
surse 

Vom lua în considerare mai multe exemple, diferite ca amploare şi 
context (istoric şi didactic), privite din perspectiva unei dihotomii de 
secol XIX, anume cea dintre sursele primare şi cele secundare.  
 
Declaraţia Drepturilor Omului şi ale Cetăţeanului.  
Sursele legate de acest text pot fi primare (textul ca atare, opiniile 
contemporanilor, utilizarea iconografică a textului, documentele 
influenţate de Declaraţie) şi/sau secundare (opiniile istoricilor despre 
Declaraţie, consideraţiile generaţiilor ulterioare, exegeza ulterioară 
asupra impactului acestui text asupra evoluţiei istorice).  
  
Istoria regimului comunist.  
Iarăşi, sursele pot fi primare (documente din arhive, filme şi reportaje, 
ziare şi jurnale, cântece, texte literare, memorii scrise, elemente ale 
memoriei colective) şi secundare (în general exegeza domeniului).  
  
Istoria culturală a Europei în secolul al XIX-lea.  
De data aceasta, sursele primare sunt reprezentate de producţiile 
artistice ale diferitelor şcoli şi curente artistice, de la tablouri şi simfonii 
la construcţii, de la arta de aparat (să spunem, Delacroix) la afişele lui 
Klimt, de la poeziile romanticilor englezi (Keats şi Byron) la romanele lui 
Balzac, de la experimentele lui Volta şi Faraday la descoperirile lui 
Edison şi Bell, de la schimbul de scrisori dintre Hugo şi prietenii săi 
rămaşi acasă la reflecţiile aproape intime ale lui Nietzsche. Sursele 
secundare sunt, practic, nenumărate; ele pot cuprinde toată exegeza 
dedicată diferitelor domenii ale producţiei culturale din acel secol, 
analizele dedicate impactului acestor evoluţii intelectuale asupra 
secolului XX.  
 
Criza economică mondială din 1929-1933.  
Sursele primare pot fi statistici, memorii, documente oficiale (legislaţie, 
documente politice, tarife şi impozite), fotografii, filme, interviuri de 
epocă, amintiri înregistrate ale participanţilor.  

 
Analiza de hărţi istorice.  
În acest caz, avem de-a face cu analiza formelor sub care este 
perceput şi înregistrat spaţiul. Forma sub care este reprezentat spaţiul 
nu este inocentă – ea traduce sisteme ideologice şi de cunoaştere. 
Sursele primare sunt hărţile de epocă (cele mai interesante rămân cele 
din evul mediu şi de la începututrile modernităţii). Sursele secundare, 
de data aceasta cu un rol de element de comparaţie mult mai marcat, 
sunt jurnalele de călătorie, descrierile geografice şi hărţile moderne.  
 

 Enumerarea de mai sus nu are alt scop decât cel de a demonstra 
relativitatea acestei împărţiri. Dimensiunea calitativă a surselor este 
complet ignorată. Mai mult, valoarea surselor pentru interpretare este 
foarte diferită. În sfârşit, instrumentele de analiză ale diferitelor surse 
sunt foarte diferite. 
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Temă de reflecţie 
 
Propune o clasificare a surselor pentru domeniul geografie. 
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvare 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

Analiza surselor trebuie să ia în considerare următoarele elemente:  Repere pentru 
analiza surselor • categoria formală de sursă;  

• tipul de sursă (scrisă sau nescrisă, vizuală sau audio);  
• dacă este o sursă oficială sau privată, dacă autorul intenţiona 

să fie publică sau nu, dacă autorul vroia să convingă sau 
vroia să informeze, dacă se adresa contemporanilor sau, 
dimpotrivă, urmaşilor săi;  

• dacă autorul este un individ sau un grup;  
• dacă sursa este un produs cultural sau unul natural (de ex., 

ceramica preistorică, respectiv stratigrafia aşezării preistorice 
sau climatul şi ecologia unei epoci);  

• categoria cronologică; surse redactate în momentul 
desfăşurării evenimentelor sau după; dacă sursa este ea 
însăşi evenimentul analizat sau narează un eveniment, 
fenomen etc.;  

• dacă punctul de vedere al autorului este limitat la un singur 
punct în timp;  

• adecvarea sursei la problema luată în considerare; dacă 
sursa este relevantă pentru analiza propusă; dacă sursa este 
autonomă sau are nevoie de surse suplimentare;  

• stabilirea utilităţii sursei în demersul didactic; în ce măsură 
sursa este utilă în atingerea obiectivelor luate în considerare; 
dacă sursa utilizată ne ajută la atingerea unui singur obiectiv 
sau al mai multora.  
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Temă de reflecţie 
 
Sunt aceste elemente relevante şi pentru studiul geografiei?  
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvare 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dihotomia surse primare – surse secundare este relativă şi din alt punct 
de vedere. Un text redactat de, să spunem, Michelet despre Declaraţia 
Drepturilor Omului şi ale Cetăţeanului poate fi o sursă secundară dacă 
o raportăm la obiectul declarat al demersului didactic (analiza textului 
redactat în perioadă revoluţionară), dar şi o sursă primară dacă o 
raportăm la analiza impactului documentului asupra istoriei franceze în 
secolul al XIX-lea.  

 

 
Din această perspectivă, sursele (mai bine, categoriile de surse) sunt 
cu mult mai variate decât s-ar putea presupune. Istoricul selectează 
sursele în funcţie de câteva elemente: problema pe care o analizează, 
şcoala de gândire istorică căreia îi aparţine, produsul intelectual pe care 
îl are în vedere (studiu punctual, sinteză, istoric al problemei, lansarea 
unei noi ipoteze etc.). Aceste trei criterii influenţează selecţia surselor.  
 
Pentru un profesor, care are marele dezavantaj de a lucra sub 
presiunea limitelor impuse de timp, programă şi de modalităţile de 
evaluare a randamentului, problema selecţiei surselor se pune 
altminteri. La întrebările pe care şi le pune orice istoric atunci când 
iniţiază o cercetare (vezi supra), profesorul trebuie să ia în considerare 
şi aspectele formative şi motivaţionale. Altfel spus, problema resurselor 
şi araportului dintre acestea şi rezultat se pune în alţi parametri.  
 
Analiza evoluţiilor recente din domeniu, în special la nivelul raportului 
care există între istorie ca disciplină şi valorile şi competenţele 
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promovate de aceasta, scot în evidenţă solicitări care nu sunt neapărat 
prezente într-un demers academic. Multiperspectivitatea, deşi prezentă 
explicit (în demersuri oneste epistemic) în cercetarea academică, 
devine un obiectiv central al predării istoriei în şcoală şi evoluează 
dincolo de înţelesurile adagiului “audiatur et altera pars”. O astfel de 
abordare presupune prezenţa unor surse diferite ca suport (text scris şi 
document vizual) şi ca perspectivă (de ex., pro şi contra), ca autoriat 
(individual versus colectiv sau anoniom) şi ca datare (surse 
contemporane şi ulterioare), o abordare foarte nuanţată a aspectelor 
legate de empatie şi de valori (deci de relaţionare a trecutului la 
prezent). Multiperspectivitatea nu este, din acest punct de vedere, 
absenţa oricărei perspective, ci asumarea diversităţii. Impactul acestei 
probleme asupra predării istoriei (şi a utilizării surselor) poate fi formulat 
şi sub forma unor recomandări didactice:  

• mai puţine teme, dar selecţia acestora să ţină cont de “oferta 
de multiperspectivitate”;  

• un accent mai mare pe metodologia istorică şi pe exersarea 
abilităţilor şi a deprinderilor intelectuale relevante;  

• utilizarea surselor nu numai ca “vehicul” de transfer de 
informaţie sau, mai rău, ca argument de autoritate; o 
abordare modernă presupune şi un accent mai mare pe 
analiza surselor ca evenimente (“oferte de învăţare”), deci pe 
critica internă a documentului; una din competenţele care 
trebuiesc, deci, stimulate prin predarea istoriei este 
capacitatea de realizare a criticii interne a surselor utilizate. 
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Teme de reflecţie 
 
Există şi în geografie această diferenţiere între folosirea ”academică” şi 
folosirea ”didactică” a surselor? Identificaţi tipuri de surse şi modul de lucru 
cu acestea: în domeniul exterior şcolii şi în didactică.  
 
Ce fel de surse se folosesc la Religie? 
  Dar la Cultură civică? 
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvare 
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Imaginile reprezintă modelul cel mai simplu şi relevant al realităţii 
înconjurătoare. Identificarea elementelor semnificative din fiecare 
imagine reprezintă un procedeu care trebuie exersat, dar care oferă 
multiple satisfacţii informaţionale. Capacitatea imaginilor de a „aduce” 
realităţi îndepărtate creează premisa perceperii simultaneităţii 
fenomenelor principale la scara globului terestru. 

Folosirea 
imaginilor şi a 
hărţilor la 
geografie 

 
Harta rezultă din dimensiunea metodologică principală a geografiei -, 
reprezentarea cartografică a realităţii observate. Harta este o metodă 
de lucru, o paradigmă metodologică şi, în acelaşi timp, un concept 
central al geografiei. Ea concentrează mai multe caracteristici; este un 
limbaj cu elemente de economicitate (prezentând sintetic şi intuitiv 
realitatea observată), oferă o viziune teritorială integrată, permite 
aprecierea unor elemente şi fenomene care există în acelaşi timp pe 
spaţiul reprezentat şi constituie totodată un „mod de gândire” asupra 
realităţii obiective. Altfel spus, informaţia cartografică redă într-un 
limbaj economic şi intuitiv o realitate care ar trebui exprimată în 
prezentări descriptive întinse. Există şi o dimensiune „ermetică” a 
informaţiei cartografice, conservată în legenda hărţii. Este evident că 
utilizarea unor reprezentări cartografice diferite şi cu un evident caracter 
calitativ facilitează accesul la o informaţie diversificată şi bogată.  

 
 Temă de reflecţie 
  
 Putem vorbi de aceleaşi valenţe şi în cazul folosirii hărţilor la istorie? 

Avansează un punct de vedere.  
  
 Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvare 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Revalorizează din perspectiva folosirii surselor secvenţa 2.4 şi anexele de la 

sfârşitul volumului. Proiectează o ocazie de învăţare în care foloseşti una din 
imaginile din anexă la una din clasele cu care lucrezi. Îţi recomandăm să 
încerci să incluzi această activitate în cadrul acelora dedicate proiectului tău.  

 
 
 
 Notează în jurnalul reflexiv 
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Aspectele teoretice prezentate mai sus pot fi cel mai bine prezentate 
prin utilizarea instrumentelor conceptuale asupra unor exemple de 
astfel de surse. O posibilă “fişă de sursă” – care indică şi tipurile de 
sarcini de învăţare – poate fi elaborată astfel:  

Exemple practice 

 
Declaraţia Drepturilor Omului şi ale Cetăţeanului 
- aspecte formale: sursă scrisă, document destinat publicului larg 
contemporan (a circulat şi ca manifest), elaborat de un grup de indivizi 
implicaţi în sfera politică (membrii Adunării Naţionale), menită să 
convingă şi să aducă sprijin grupării revoluţionare din Adunare 
(menţiunea “către reprezentanţii poporului francez”);  
aspecte vizuale:   
- aspecte cronologice: documentul este decretat de Adunarea Naţională 
în august 1789 şi apare apoi ca preambul la prima constituţie 
revoluţionară din Franţa; documentul este evenimentul în sine, dar 
dorinţa autorilor de a se adresa atât contemporanilor, cât şi urmaşilor 
este evidentă (“cu scopul ca această declaraţie, arătată mereu tuturor 
membrilor corpului social, să le aducă aminte de drepturile şi obligaţiile 
lor”);  
- relevanţa pentru demersul didactic: rămâne un text fundamental 
pentru înţelegerea atât a Revoluţiei Franceze, cât şi a liberalismului şi a 
sistemelor democratice ulterioare; textul, redactat pe articole, permite 
abordarea pe grupe de lucru, o analiză a textului orientată spre 
dezvoltarea abilităţilor de gândire critică, dar şi asocierea sursei scrise 
cu informaţia vizuală.  
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Teme de reflecţie 
 
Dacă te pregăteşti pentru istorie în cadrul acestui program, redactează o 
”fişă de sursă” pentru cultură civică. Dacă te pregăteşti pentru geografie, 
redactează o ”fişă de sursă” pentru geografie. 
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvare 
 
 
  
   
  

 
 
-  
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 Test de autoevaluare 1 
  

1 Completează următoarele enunţuri:   
c. Studiul de caz este 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

......................................................................................................  
 d. Harta constituie  ...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

 
 
 
 

  
2 Procedurile specifice grupajului de discipline ale ariei 

curriculare Om şi societate pot fi sistematizate astfel:  
 
 

  
 

  
  
  
 

  
  
  
 

  
  
   

  
  
  

3 Completează următorul enunţ metacognitiv:  
 Pe parcursul secvenţei 3.1 m-am confruntat cu următoarele 

dificultăţi …………………………………………………. 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 
 
 Îmi este încă neclar 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 

 
 

Pentru intervalul de timp următor îmi propun 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 

 
 
  

DISCUTĂ CU TUTORELE ACESTE ASPECTE  
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3.2 Strategii pentru formarea de valori şi atitudini  
 
Recuperarea 
valorilor 

În ultima jumătate de secol, în domeniul educativ, formarea atitudinală 
s-a aflat, în general,  într-un con de umbră. Chiar dacă politicul a 
stipulat la nivel de ideal educaţional şi de finalităţi de sistem importanţa 
valorilor, respectivele enunţuri, cu grad mare de generalitate, rareori au 
fost traduse în documente sau materiale pentru practician. Scoala a 
valorizat cu precădere cognitivul, preferat atitudinalului mai ales pentru 
uşurinţa cu care acesta se lasă testat4. Evoluţiile didactice şi 
psihopedagogice din această perioadă au adus soluţii mai mult sau mai 
puţin eficiente pentru formarea intelectului, dar foarte puţin interes a 
fost acordat formării atitudinale a elevului.  
 
În ultimii ani a apărut totuşi în domeniul educaţiei un interes pregnant 
pentru zona valorilor, în speţă ca o contrapondere la supralicitarea 
cognitivă, dar şi ca răspuns la nevoile unei societăţi din ce în ce mai 
criticate pentru sărăcia sa morală. Această remarcă nu este o 
vulgarizare a analizelor sociologice. Ea trimite la un loc comun, 
interiorizat în moduri foarte diverse de majoritatea adulţilor, în funcţie de 
şansele de educaţie pe care le-a avut fiecare. Ne putem opri doar la 
trimiterile în lanţ pe internet care invită la recuperarea umanului, în 
forme mai mult sau mai puţin elaborate estetic, cu mesaj etic mai mult 
sau mai puţin convingător  sau purtătoare de valori morale îndoielnice. 
Indiferent de conţinutul sau forma acestora, mesajele la care ne 
referim, cu mare frecvenţă (si deci audienţă) pe internet, ne dovedesc 
interesul faţă de “recuperarea” atitudinală manifestat în societatea 
contemporană. 
 
Am observat că apariţia “noilor educaţii” reflectă, între altele, această 
preocupare, ele umplând golul atitudinal pe care obiectele de studiu 
tradiţionale (cu accentele lor cognitive) l-au lăsat în şcoala modernă. 
Mai recent însă şi didacticienii diferitelor discipline încep să-şi pună 
problema definirii şi formării atitudinal-valorice. Actualul curriculum 
românesc relevă şi el această tendinţă – toate programele şcolare 
prevăd, alături de formulările cu caracter cognitiv, fie obiective 
atitudinale (clasele I - a VIII-a) fie valori şi atitudini (clasele a IX-a - a 
XII-a). 
 

 
4 În realitate, dacă şcoala îşi propune formarea de competenţe de nivel înalt, atunci şi sfera cognitivă pune probleme 
evaluării, căci instrumentele tradiţionale, usor de aplicat nu pot măsura acest gen de competenţe. 
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 De la interes şi obiectiv declarat până la transformarea în acţiune 

didactică efectivă este însă cale lungă. Enumerăm numai câţiva factori 
care opun rezistenţă unei formări atitudinale eficiente în şcoală: 

Temă de reflecţie 
 
Revizitează programele disciplinelor din aria curriculară Om şi societate 
precum şi notiţele pe care le-ai făcut pe marginea lor pe parcursul Unităţii de 
învăţare 1.  Care sunt valorile şi atitudinile pe care le promovează aria 
curriculară? 
 
Foloseşte spaţiul din caseta următoare pentru rezolvare 
 
 
 
  
 

◦ opinia destul de răspândită după care valorile se învaţă în 
familie, nu în şcoală. 
◦ lipsa de experienţă a profesorului în educaţia pentru valori 
◦ dificultatea evaluării valorilor şi atitudinilor 
◦ timpul îndelungat cerut de formarea valorilor şi atitudinilor 
◦ proiectarea şi monitorizarea dificilă a ocaziilor de învăţare în 
sfera atitudinal-valorică 
◦ lipsa materialelor suport care să ofere exemple de activităţi de 
învăţare 

Într-o ţară precum România, confruntată cu aproape 50 de ani de regim 
comunist, problema educaţiei pentru valori devine chiar mai delicată. 
Ceea ce numim formare atitudinală trimite rapid la conotaţii negative cu 
iz de “om nou”. Orice strategie de formare a valorilor şi atitudinilor 
devine suspectă (ca modalitate de inculcare brutală de tip ideologic), iar 
definirea oricărui scop atitudinal este bănuită că ar viza uniformizarea şi 
lezarea libertăţii individului. 
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În acest context, două direcţii se prefigurează pentru realizarea 
educaţiei pentru valori: pe de o parte formarea culturii organizaţionale a 
şcolii, pe de alta, proiectarea de activităţi complexe care să permită 
formarea atitudinală la nivelul fiecărei discipline (de altminteri 
obligatorie prin prevederile programei şcolare).  Ambele direcţii îşi pot 
găsi fundamentarea, dar şi punctul de plecare acţional, în modelele şi 
strategiile educaţiei pentru valori. În vederea aplicării propriu-zise, este 
nevoie însă de mult efort creator, pentru a face particularizările 
necesare specificului fiecărei şcoli şi discipline. 
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 În cadrul ariei curriculare Om şi societate, problema formării atitudinale 

este stringentă. Am văzut în unitatea de învăţare precedentă cum 
disciplinele acestei arii vehiculează conţinuturi puternic marcate valoric. 
Acesta este si motivul pentru care ele au fost atât de ideologizate: de la 
imaginea idilică de Eldorado (din prezentările patriotarde ale Geografiei 
României) la ”gloriosul trecut” populat de ”eroii neamului” culminând cu 
”marele erou” (perspectiva doctrinară a istoriei).  În acest context,  
repunerea chestiunii valorilor este de maximă importanţă. 

Teme de reflecţie 
 
Cât de importantă este formarea atitudinal-valorică în domeniul de 
cunoaştere (exterior şcolii) pentru care te pregăteşti în cadrul acestui 
program? Motivează răspunsul. 
 
Care sunt valorile pe care le promovează şcoala ta? 
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvare 
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Strategii 
didactice5 pentru 
formarea 
atitudinală 

Superka, Ahrens şi Hedstrom (1976) propun cinci abordări (strategii) 
ale educaţiei pentru formarea atitudinal-valorică: 
1. Inculcarea 
2. Dezvoltarea morală 
3. Analiza valorilor 
4. Clarificarea valorilor 
5. Învăţarea – acţiune. 
În cele ce urmează le vom prezenta, arătând caracteristicile lor, 
avantajele şi limitele de aplicare în practică. 
 

Inculcarea Inculcarea este acea abordare care defineşte valorile ca standarde sau 
reguli de comportament cultural şi social acceptate. Succesul personal 
şi social al individului este dependent de măsura în care el se 
conformează unui “cod comun” susţinut de principalele instituţii ale 
societăţii. Anumite valori sunt considerate universale şi absolute, fie că 
accentul se pune pe individ (libertatea de a învăţa, de a alege, 
demnitatea umană, autocunoaşterea etc.) sau pe latura socială 
(legalitate şi justiţie, respect reciproc etc.) În procesul de predare-
învăţare un rol important este acordat moralizării, modelelor (modelării), 
jocului de rol şi întăririi pozitive /negative a comportamentului. 
- Moralizarea constă în a le “oferi” elevilor judecăţi morale gata 
fabricate, în a le spune pur şi simplu ce e bine şi ce e rău. Acest lucru 
se poate face implicit, prin inducerea unor reguli de comportament sau 
explicit, prin comunicare directă.  
- Modelarea are efecte profunde asupra comportamentului elevilor mai 
ales în faza premergătoare dobândirii autonomiei morale. Modelele de 
rol spre care sunt orientaţi elevii sunt considerate “autorităţi morale” 
demne de respectat.  
- Jocul de rol face explicite, prin intermediul interacţiunii şi al 
contactelor inter-personale, valorile implicite care orientează diferite 
comportamente şi atitudini umane. În acest fel ele pot fi examinate şi 
analizate din perspectiva surselor, a efectelor în planul gândirii şi 
acţiunii.  
- Întărirea pozitivă / negativă a comportamentului face apel la 
dinamica sistemului de recompense şi pedepse utilizat în actul 
educaţional. Sancţionarea pozitivă sau negativă este cea care reglează 
comportamentul.  
 
Principalele argumente pe care adepţii acestei strategii le aduc în 
sprijinul inculcării valorilor sunt: 
• Procesul de inculcare a valorilor se petrece oricum în mod implicit, 

fie că este adoptat sau nu ca strategie a educaţiei pentru valori. “un 
anume context socio-cultural induce prin tehnici deliberate sau 
spontane o anumită personalitate (şi deci o anumită orientare 
axiologică) membrilor săi, iar aceştia, prin proiecţia acţională 
multiplică, menţin şi perpetuează valorile respectivului context. “ (P. 
Iluţ, 1995, p.113).  

 
5 Textul referitor la strategiile pentru formarea atitudinală au fost adaptate după L. Ciolan – Educaţia pentru valori în 
Materiale suport pentru liceu, Proiect de cercetare, ISE, 2001, coord. O. Mândruţ.  
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• Există anumite standarde axiologice în societate, cultură, religie. 

Aceste standarde trebuie încorporate de individ în propriul sistem 
de valori pentru a asigura un minimum de coeziune şi 
funcţionalitate socială.  

• Anumite valori fundamentale trebuie transmise şi inculcate indivizilor 
pentru a asigura o continuitate a culturii.  

• Tinerii care nu au atins stadiul autonomiei morale trebuie să fie 
învăţaţi care sunt valorile ideale ale societăţii pentru a putea să 
înceapă să-şi formeze un sistem etic pe baza căruia să poată 
formula judecăţi de valoare.  

 
Principalele critici ce pot fi aduse acestei strategii pot porni de la 
aspecte precum: 
- valorile reprezintă o problemă mult prea subiectivă pentru a fi 

predată în şcoală 
- valorile trebuie formate şi deprinse în familie şi prin intermediul 

religiei şi nu în şcoală 
- pericolul îndoctrinării elevilor cu valorile şcolii, ale profesorului, ale 

puterii dominante, ale unui anumit grup socio-cultural etc. 
- asumarea valorilor trebuie să fie rezultatul unui proces conştient şi 

al analizei critice a fiecărui individ. În acest fel comportamentele şi 
atitudinile indivizilor vor fi rezultatul controlului intern şi nu al 
presiunii externe. 
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Temă de reflecţie 
 
Reflectează asupra avantajelor şi dezavantajelor inculcării. Ce concluzii 
tragi? 
 
Poţi folosi această strategie pentru a forma atitudinile prevăzute în programa 
disciplinei pentru care te pregăteşti în cadrul acestui program? Motivează 
răspunsul. 
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvare 
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Dezvoltarea 
morală 

Perspectiva dezvoltării morale se revendică mai ales din operele lui 
Piaget şi Kohlberg, conform cărora gândirea morală se dezvoltă pe 
baza unei anumite stadialităţi progresive.  Nu este importantă doar 
predarea / învăţarea unui set de valori, ci şi modul de viaţă pe care 
elevii îl învaţă la şcoală, modul de relaţionare cu ceilalţi şi cu mediul 
înconjurător.  
 
Această strategie vede persoana ca pe un iniţiator şi ca pe un reactant 
totodată, în contextul mediului apropiat propriu. Individul nu poate 
schimba în totalitate mediul, dar nici mediul nu-l poate modifica în 
totalitate pe individ. Mediul poate determina conţinutul experienţei unui 
individ, care contribuie la dezvoltarea sa morală, dar nu poate 
determina forma în care individul internalizează şi acomodează intern 
această experienţă.  
 
În vederea dezvoltării morale, elevii trebuie expuşi la situaţii de conflict 
moral şi trebuie aduşi în contact cu persoane aflate la un nivel / stadiu 
superior de gândire morală. În acest context, dilema morală şi jocul de 
rol sunt proceduri foarte utile. 
 
Dilema morală sau conflictul de valori constă în prezentarea unei 
situaţii ipotetice sau factuale care este apoi discutată de către elevi în 
grupuri de lucru. În cadrul acestor discuţii elevilor li se prezintă puncte 
de vedere alternative cu privire la dilema în cauză. Pe baza acestor 
alternative şi a perceperii diferenţei “morale” dintre ele se poate realiza 
progresul către un stadiu superior. O dilemă morală, pentru a fi 
prezentată cu succes elevilor şi pentru a provoca potenţialul progres, ar 
trebui să îndeplinească următoarele condiţii: 
-să fie construită pe baza activităţii de la cursul respectiv; 
-să fie cât mai simplă, având un personaj central sau un grup de 
personaje centrale; 
-să aibă un final deschis; 
-să implice două sau mai multe probleme care au implicaţii morale; 
-să ofere alternative de acţiune şi să pună întrebarea “Ce e de făcut?”; 
-să se creeze un climat în clasă care să încurajeze elevii să-şi exprime 
judecăţile morale în mod liber;   
-să existe un lider al discuţiei care să concentreze demersul pe 
gândirea morală. 
 
Jocul de rol poate fi utilizat, de asemenea, datorită proceselor de 
interacţiune socială pe care le presupune şi a schimbului şi împărtăşirii 
active a valorilor. 
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Temă de reflecţie 
 
Selectează un obiectiv de referinţă atitudinal din programa disciplinei pentru 
care te pregăteşti în cadrul acestui program. Proiectează o dilemă morală 
sau un joc de rol. Tine cont de condiţiile enumerate mai sus. Redactează un 
câteva paragrafe reflexive referitoare la implementarea la clasă. 
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvări 
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Analiza valorilor aplică principiul logic şi ştiinţific al gândirii deductive la 
studiul valorilor. Scopul acestei abordări este de a-i ajuta pe elevi să 
utilizeze gândirea logică şi procedurile investigaţiei ştiinţifice pentru a 
rezolva probleme legate de valori. Analiza valorilor se concentrează 
îndeosebi pe valorile sociale; prin exerciţii specifice de analiză a 
valorilor elevii ar trebui să devină mai competenţi în ceea ce priveşte 
integrarea şi conceptualizarea valorilor.  

Analiza valorilor 

 
Procesul de predare / învăţare se centrează pe studiul individual şi de 
grup, dezbatere, joc de rol.  
Exerciţiile de analiză a valorilor sunt compuse, în principiu, din şase 
etape de bază : 
-Identificarea şi clarificarea întrebării / problemei valorice; 
-Culegerea şi organizarea faptelor relevante pentru problema în 
discuţie; 
-Evaluarea adevărului acestor fapte / informaţii; 
-Clarificarea relevanţei faptelor pentru întrebarea / problema valorică 
-Configurarea unei posibile decizii de valoare; 
-Determinarea acceptabilităţii deciziei; 
 
Principalele puncte sensibile ale acestui model sunt: 
-Valorile nu sunt fapte ştiinţifice; ele nu pot fi de fiecare dată supuse 
analizei obiective; 
-Elevii pot să realizeze mai bine ce şi cum sunt propriile valori şi pot fi 
capabili să împărtăşească mai bine aceste valori prin empatie; 
-Abilităţile cognitive solicitate în analiza valorilor ar putea să nu fie 
suficiente pentru învăţarea sau investigarea câmpului axiologic. 
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Temă de reflecţie 
Eşti de acord cu afirmaţiile de mai sus, listate ca limite ale strategiei 
respective? Motivează răspunsul. Impărtăşeşte concluziile tale unui coleg. 
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvări 
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Clarificarea 
valorilor 

Această abordare îşi are sursele primare în psihologia umanistă şi 
mişcarea educaţiei umaniste care încercau să pună în practică ideile şi 
teoriile lui G. Allport (1955), A. Maslow (1970), C. Rogers (1969) ş.a. 
Ideea centrală a acestei strategii este de a le oferi elevilor posibilitatea 
de a utiliza atât gândirea raţională, cât şi conştiinţa emoţională pentru a 
examina modelele comportamentale şi de a clarifica şi actualiza valorile 
care stau în spatele acestora. Accentul se pune, în cazul acestei 
strategii, pe procesul de valorizare, care este un proces de auto-
actualizare şi nu pe valoarea în sine.  
 
Procesul de clarificare a valorilor este mai degrabă centrat pe latura 
individuală decât pe cea socială şi constă în trei mari etape: 
Alegerea, care trebuie să fie liberă, din mai multe alternative şi după o 
atentă considerare a consecinţelor fiecărei alternative; 
Preţuirea, valorizarea alegerii făcute, însoţită de dorinţa de a o afirma 
şi de a o pune în practică; 
Acţiunea în conformitatea cu alegerea făcută şi repetarea opţiunii într-
un context de viaţă asemănător. 
Acest model abordează individul ca pe o persoană care iniţiază cu 
societatea şi cu mediul. Profesorul trebuie să-l sprijine pe elev să-şi 
dezvolte procesele interne şi să-l sprijine în a face din acestea factorul 
determinant al comportamentelor proprii.  
 
Principalele metode utilizate în cadrul acestui model sunt: discuţia de 
grup, dilemele ipotetice sau reale, tehnicile de ascultare, autoanaliza, 
jurnalele personale, simularea. Butterfield (1983, p. 23-24) a identificat 
câţiva paşi care ar trebui urmaţi pentru a organiza cu succes exerciţii de 
clarificare a valorilor: 
-Alegerea unui subiect adecvat; 
-Documentare în legătură cu subiectul respectiv; 
-Identificarea problemelor care ţin de valori în cadrul temei alese; 
-Selectarea unei forme de activitate adecvate; 
-Designul activităţii şi încadrarea ei în timpul disponibil; 
-Urmarea cursului activităţii şi derularea unei discuţii finale.  
 
Această strategie este probabil cea mai utilizată în demersurile de 
educaţie pentru valori. Există însă şi unele critici, între care amintim: 
-Posibila confuzie care apare între procesul de valorizare şi valoarea în 
sine; 
-Sunt ignorate stadiile dezvoltării morale ale copilului 
-Structura teoretică pe care se bazează acest model nu este suficient 
de solidă 
 

Învăţarea – 
acţiune 

Această abordare porneşte de la premisa că o bună educaţie pentru 
valori trebuie să treacă dincolo de planul gândirii şi al sentimentelor 
către scena socială a acţiunii concrete. Experienţele de învăţare 
relevante din punctul de vedere al educaţiei pentru valori ar trebui să fie 
situate mai degrabă la nivelul comunităţii mai largi, decât la nivelul strict 
al clasei de elevi. Această abordare este mai nouă şi mai puţin 
dezvoltată, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic. Ideea 
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principală pe care o susţin adepţii acestui model este că elevilor trebuie 
să li se ofere contexte, activităţi educative în cadrul cărora ei să poată 
acţiona asupra propriilor valori.  
 
Sursa valorilor nu se află doar în societate sau în individ, ci în 
interacţiunea dintre persoană şi societate. Valorizarea este înţeleasă 
mai ales ca un proces de auto-actualizare, moderat însă de factorii 
sociali şi de presiunile de grup, de vreme ce pentru acest tip de 
experienţe de învăţare este necesară “întâlnirea” cu situaţii de viaţă 
reală.  
 
În organizarea unor exerciţii de învăţare – acţiune ar trebui avute în 
vedere câteva repere: 
-Implicarea şcolii sau a comunităţii mai largi; 
-Evaluarea nevoilor; 
-Stabilirea scopurilor; 
-Alegerea obiectivelor specifice; 
-Planificarea şi pregătirea planului; 
-Implementarea; 
-Evaluarea continuă a procesului şi evaluarea finală a întregii 
experienţe. 
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Temă de reflecţie 
 
Sistematizează strategiile pentru formarea atitudinală în funcţie de 
experienţele tale de învăţare şi de practica la clasă. Impărtăşeşte unui coleg 
concluziile pe care le desprinzi din această sisetmatizare. 
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvări 
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Test de autoevaluare 2 
 

1 Completează următoarele enunţuri:  
 a. Pentru formarea atitudinală se pot folosi următoarele 

strategii  
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
........................................................................................................... 

 
 

b. Dezavantajele inculcării constau în   
 ...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

.................................................................................………………… 

 
 
 
 
   

2 Expune motivele pentru care foloseşti cu precădere o 
strategie / anumite strategii pentru formarea atitudinal-
valorică 

 

 
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
........................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

  
Completează următorul enunţ metacognitiv:   
Pe parcursul secvenţei 3.2. m-am confruntat cu următoarele 
dificultăţi …………………………………………………. 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 

 

 
Îmi este încă neclar 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 

 

 
Pentru intervalul de timp următor îmi propun 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 

 

 
  
DISCUTĂ CU TUTORELE ACESTE ASPECTE  
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3.3 Luarea deciziilor şi participarea civică  
 

Ce este o decizie? 
 
 
 
 
 
Etape în luarea unei 
decizii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipuri de procese 
de decizie 
 
 
 
 
 
Tehnici de 
participare la luarea 
unei decizii 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcţionarea unei societăţi democratice presupune participarea 
responsabilă a cetăţenilor la viaţa comunităţii, la luarea deciziilor. 
Decizia reprezintă o soluţie adoptată de o persoană, un grup 
etc. în scopul rezolvării unei probleme. 
 
Principalele etape în luarea unei decizii sunt: 

- formularea corectă a problemei; 
- explorarea realităţii, colectarea informaţiilor necesare 

pentru luarea deciziei; 
- stabilirea obiectivelor şi criteriilor care să stea la baza luării 

deciziei; 
- evaluarea soluţiilor posibile şi ierarhizarea lor, pe baza 

criteriilor stabiliter;  
- adoptarea soluţiei considerate optime (decizia propriu-zisă); 
- implicarea în acţiune şi reevaluarea deciziei prin prisma 

rezultatelor obţinute. 
 

Tipurile mari de procese de decizie existente în viaţa socială sunt: 
• decizii colective la care participă grupurile, colectivităţile 

(de exemplu referendum, scrutin etc.); 
• decizie individuală, transferată unei adunări 

reprezentative (parlament, consiliu local). 
 
În luarea unei decizii se folosesc următoarele tehnici: 

• exprimarea votului; 
• negocierea; 
• compromisul; 
• delegarea deciziei către autorităţi. 

 
Luarea unei decizii presupune două aspecte principale: 

- problema cunoştinţelor necesare pentru stabilirea soluţiei 
optime – în procesul de luare a unei decizii, este important 
să dispunem de toate cunoştinţele necesare; în funcţie de 
natura şi cantitatea cunoştinţelor de care dispunem, există 
decizii în condiţii de certitudine, decizii în condiţii de risc sau 
decizii în condiţii de incertitudine;  

- problema consensului – în condiţiile în care decizia vizează 
o colectivitate, este foate importantă obţinerea acordului 
membrilor acesteia pentru a evita situaţiile problemă şi 
dificultăţile de punere în practică. 

 
Impactul didactic Fireşte că luarea unor decizii responsabile nu se învaţă de la sine.  

Procesul decizional este un conţinut al învăţării elevilor, dar şi o 
metodologie benefic de aplicat căci va consolida achiziţia 
procedurală. Să luăm următorul exemplu6 de start creativ al 
cursurilor de istorie sau geografie la cls. a VII-a:  

                                            
6 Adaptare după Don Ambrose, Imagitronics, Zephyr Press, 2002 
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Propuneţi elevilor să lucreze în grupuri mici asupra următoarei probleme: Tocmai ai 
devenit  regele Sarah-ului, o ţară mică, pierdută în deşert, cu importante zăcăminte de 
petrol. La est, este o întindere de nisip cu câteva oaze, la vest stau de strajă munţi înalţi şi 
greu accesibili. Există un singur oraş în Sarah, situat la poalele munţilor, într-o zonă 
colinară – Kapital unde este şi palatul regal. Sunt câţiva oameni bogaţi în Kapital şi toţi au 
fost prieteni buni ai tatălui tău, fostul rege de Sarah. Majoritatea locuitorilor se luptă să 
supravieţuiască. Principalele lor ocupaţii sunt: creşterea animalelor în zona de munte şi 
cultivarea câtorva terenuri în oaze. Ce probleme crezi că vei întâmpina ca rege al acestui 
ţinut? Cum le-ai putea rezolva? Cine te-ar putea ajuta? Intraţi în pielea proaspătului stăpân 
şi discutaţi pe marginea acestor întrebări. 

Exemplul de mai sus – datorită caracterului său transdisciplinar-  
oferă mai multe avantaje: este un punct de pornire stimulativ; pune 
elevii în situaţia de a discuta şi de a decide; mobilizează achiziţii 
disciplinare din anii precedenţi; deschide spre obiectivele urmărite 
pe parcursul clasei a VII-a. În funcţie de specialitate şi de intenţiile 
didactice, vei putea utiliza cât mai avantajos un atare exemplu. 

Mai multe beneficii 
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Teme de reflecţie 
Notează în jurnalul tău reflexiv reacţii, idei de aplicat pentru mai târziu, un 
eventual scenariu didactic ca urmare a exemplului de mai sus. 
 

 Dă exemplu de o decizie care a fost luată în şcoala ta. Prezintă pe scurt 
caracteristicile acestei decizii şi propune modalităţi care ar fi putut ameliora 
calitatea deciziei şi a aplicării acesteia.  

 
 
  
 Cum poţi pune elevii în situaţia de a se antrena în luarea deciziilor? Discută cu 

alţi profesori din şcoală acest aspect. Impreună puteţi identifica o problemă a 
comunităţii şi implica elevii în adoptarea unei decizii. Exemplifică cu referire la 
această problemă, etapele de luare a unei decizii. 

 
 
 
  
 Foloseşte spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri. 
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Libertate 
individuală şi spirit 
comunitar într-o 
societate 
democratică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educaţia pentru 
cetăţenia 
democratică 
 

O societate democratică presupune atât cultivarea libertăţii 
personale, ca valoare principală a democraţiei liberale cât şi a 
responsabilităţii. Prin aceasta, sunt îmbinate: 

- individualismul (ca opţiune pentru libertatea individuală) şi 
- solidaritatea (ca opţiune pentru participarea indivizilor la 

viaţa grupurilor şi comunităţilor din care fac parte). 
În acest sens, teoreticieni ai problematicii libertăţii7 au analizat 
relaţia dintre două perechi de concepte: libertatea-autonomie / 
libertatea-participare sau libertatea negativă / libertatea pozitivă. 
Libertatea-autonomie (libertatea negativă) pune accent pe 
libertatea individuală; aceasta capătă forţă de instituire prin 
libertatea-participare (libertatea pozitivă), care presupune 
implicarea în social, în viaţa comunităţii.  
 
Echilibrul unei societăţi democratice depinde de echilibrul dintre 
libertatea individuală şi spiritul comunitar. Pe de altă parte, 
democraţia nu apare şi se manifestă de la sine, ci depinde de 
participarea fiecărui cetăţean.  
 
Unul dintre cele mai importante scopuri ale unui sistem de 
învăţământ într-un regim politic democratic este reprezentat de 
educaţia pentru cetăţenia democratică, educaţie care nu se 
reduce la simpla instrucţie civică. 
 
Elevul trebuie să înţeleagă că participarea democratică în cadrul 
societăţii se învaţă, că democraţia nu este un dat ci o construcţie 
care presupune participare competentă. 
 
Şcoala nu are rolul de a îndoctrina elevii ci de a-i forma atât ca 
fiinţe unice şi demne, cât şi ca cetăţeni ai statului, ca membri ai 
diferitelor grupuri sociale din care fac parte. Îndoctrinarea 
presupune impunerea unui punct de vedere, favorabil puterii, fără 
argumente şi fără posibilitatea de a exprima opinii personale. 
Rolul educaţiei pentru cetăţenia democratică este de a-l face pe 
elev să înţeleagă că într-o societate democratică, cetăţeanul 
trebuie: 

- să manifeste respect faţă de sine şi faţă de ceilalţi, 
recunoscând drepturile celorlalţi; 

- să manifeste respect faţă de lege; 
- să fie independent, activ, informat, responsabil; 
- să se raporteze cu toleranţă şi respect faţă de opiniile 

celorlalţi, chiar dacă acestea sunt diferite de ale lui, 
valorizând pozitiv diferenţele; 

- să dovedească interes şi responsabilitate pentru 
problemele comunităţii; 

- să dovedească decenţă şi competenţă în intervenţiile 
personale şi de grup; 

- să manifeste disponibilitate pentru cooperare; 

 
7 Constant, Benjamin, Despre libertate la antici şi la moderni, Institutul European, Iaşi, 1996.  
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- să se protejeze de abuzuri sau atacuri împotriva propriilor 

drepturi indiferent de sursa din care provin (publică sau 
privată); 

Şcoala, care pregăteşte elevii pentru viaţa în cadrul comunităţii, 
formează şi dezvoltă la elevi competenţe de participare la viaţa 
comunităţii prin diferite modalităţi: 

- folosirea metodelor active, participative de învăţare; 
- propunerea la nivel de clasă, şcoală a unei culturi a 

participării; 
- implicarea elevilor în derularea unor proiecte; 
- stabilirea unor relaţii mai strânse între şcoală şi comunitate, 

prin stabilirea unor parteneriate cu familia, cu alţi parteneri 
sociali.  

 
Teme de reflecţie 
În concepţia anumitor autori (Snook, I.A., Indoctrination and education, London, 
Routledge&Kegan Paul, 1975; White, T., Indoctrination, Oxford University 
Press, 1980), orice proces de educaţie este un proces de îndoctrinare. Acest 
„pericol al îndoctrinării” este mai puternic în cazul ştiinţelor sociale (implicit, al 
disciplinelor din aria curriculară Om şi societate), unde se prezintă elevilor 
cunoştinţe „gata-făcute”, cu pretenţia de adevăruri absolute.  Exprimă-ţi un 
punct de vedere cu privire la această idee, formulând argumente şi 
contraargumente. Prin ce modalităţi poate „scăpa” educaţia de „pericolul 
îndoctrinării”?  
 
Comentează textul de mai jos, text care aparţine omului politic indian 
Jawaharlal Nehru. 
" Democraţia este bună. Spun acest lucru deoarece alte sisteme politice sunt 
mai rele." 
 
Foloseşte spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri şi comentarii. 
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Aprofundări 
1. Citeşte textul de mai jos, selectat din romanul O mie nouă sute opt zeci şi 

patru, aparţinând lui George Orwell. 
-Identifică: 

a) tipul de regim politic prezentat în text; 
b) valoarea importantă de care este lipsit Winston, personajul care 

apare în text. 
-Cum crezi că se simte Winston în condiţiile descrise în text? Cum te-ai simţi tu 
în condiţiile respective? 
  
 “Înăuntru, în apartament o voce melodioasă citea o listă de cifre legată de 
producţia de fontă. Vocea venea dintr-o placă de metal dreptunghiulară, ca o 
oglindă estompată care făcea corp comun cu suprafaţa peretelui din dreapta. 
…Aparatul, care se numea tele-ecran, putea fi dat mai încet, dar nu aveai cum 
să-l închizi de tot. 
Afară, chiar şi prin obloanele trase în jos, atmosfera arăta friguroasă… parcă 
nimic nu avea culoare, cu excepţia afişelor lipite peste tot… 
Erau (…) şi pe faţada casei de vizavi, FRATELE CEL MARE ESTE CU OCHII 
PE TINE, zicea textul, iar ochii cei negri scormoneau adânc în ochii lui 
Winston… 
Tele-ecranul recepţiona şi transmitea simultan. Orice sunet pe care l-ar fi scos 
Winston, mai tare decât o şoaptă foarte slabă, putea fi captat; în plus, cât timp 
stătea în câmpul vizual al plăcii de metal, putea fi şi văzut, nu numai auzit. Sigur 
că nu aveai cum şti, în fiecare moment, dacă eşti sau nu ascultat. Cât de des 
sau după ce criterii intra Poliţia Gândirii pe fiecare post individual – aceasta 
ţinea de domeniul presupunerilor. 
Erai obligat să trăieşti… cu presupunerea că orice sunet pe care-l 
scoteai era ascultat şi orice mişcare observată, afară de cazul când era 
întuneric." 
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru notiţe de lectură  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Propune elevilor tăi (de clasa a VIII-a de exemplu) textul şi sarcinile de mai 
sus. Notează reacţiile lor în jurnalul tău reflexiv. Compară-le cu ale tale. 
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3.4 Dezvoltarea autonomiei morale şi managementul personal 
 

Teorii referitoare la 
dezvoltarea 
judecăţii morale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morala reprezintă pentru o societate ansamblul normelor care 
permit membrilor acesteia să se orienteze între bine şi rău. Copiii 
învaţă foarte devreme, în copilăria mică, din relaţiile cu părinţii sau 
cu aceia apropriaţi lor, din jocuri ceea ce este: bine sau rău; 
permis sau interzis; corect sau incorect; drept sau nedrept. În 
literatura de specialitate au fost elaborate diferite teorii referitoare 
la dezvoltarea judecăţii morale. Dintre acestea, în cele ce urmează 
vă prezentăm teoriile dezvoltate de Piaget şi Kohlberg. 
 
Pe baza studierii copiilor cu vârste cuprinse între 5 şi 13 ani, 
Piaget deosebeşte în dezvoltarea judecăţii morale, două etape: 
- etapa judecăţii heteronome (până la 6-7 ani); caracteristicile 
acestei etape sunt următoarele: 

- normele copilului sunt cele ale familiei; 
- regulile, normele, valorile sociale sunt considerate ca 
fiind absolute; 
- binele sau răul este judecat prin raportare la 
consecinţele faptei, nu la intenţia acesteia; 

- etapa judecăţii autonome (după 7 ani) marchează începutul 
formării judecăţii morale autonome. 
Problema autonomiei este detaliată de Kohlberg. Potrivit acestei 
teorii, pot fi identificate şase stadii în maturizarea judecăţii morale. 
Aceste stadii sunt prezentate în tabelul următor. Stadiile sunt puse 
în legătură cu nivelul de vârstă, reperele proprii şi întrebările 
specifice acestora care orientează alegerea între bine sau rău. 

Nivelul 
 

Stadiul Reperul Întrebarea

1. Moralitatea ascultării şi supunerii. 
Este bine ceea ce adultul cere şi 
recompensează. 

Pedeapsa Ce 
păţesc? 

I 
Preconvenţional 

(4 -10 ani) 
2. Moralitatea hedonismului 

instrumental naiv. Este bine ceea 
ce oferă avantaje. 

Beneficiul Ce 
primesc? 

3. Moralitatea bunelor relaţii. Este 
bine ceea ce anturajul apreciază 
pentru a te considera de 
încredere, respectabil. 

Statutul în 
grup 

Ce vor 
spune? 

II 
Convenţional 
(11-15 ani) 

4. Moralitatea ordinii şi a datoriei. 
Binele este o valoare consfinţită 
de lege. 

Datoria faţă 
de normă 

Ce spune 
legea? 

5. Moralitatea contractuală. Morala, 
legea sunt convenţii respectate de 
oameni. 

Angajamentul 
civic 

Ce 
trebuie? 

III 
Postconvenţional 

adolescenţă, 
vârstă adultă sau 

… niciodată 
6. Moralitatea principiilor individuale. 

Ghidul pentru a face faţă situaţiilor 
dilematice este propria conştiinţă. 

Propria 
conştiinţă 

Ce cred? 
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 Teme de reflecţie    

Exemplifică stadiul 2 din tabelul de mai jos cu aspecte didactice derivate 
din tematica disciplinei pe care o predai. Proiectează cel puţin o activitate 
la o clasă la alegerea ta care să evidenţieze ”moralitatea ordinii şi a 
datoriei”. 

 
 
 
 

  
Foloseşte spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respectarea normelor morale, spre deosebire de respectarea 
normelor juridice nu poate fi impusă prin constrângere. 

Normele morale 
 
 Respectarea normelor morale depinde de:  

- conştiinţa persoanei;  
- decizia interioară a persoanei.  

  
 Nerespectarea normelor morale nu este sancţionată de lege; 

consecinţele nerespectării normelor morale se manifestă:  
 

• la nivel personal prin:  
- părere de rău pentru fapta comisă (chiar dacă nu te-a văzut 

nimeni şi nu ştie nimeni de aceasta); 
 
 
 - mustrare de conştiinţă (ca trăire a nerespectării unei datorii 

raportate la anumite valori); de exemplu, nerespectarea 
datoriei de frate, într-un anumit context, poate avea o 
asemenea consecinţă; 

 
 
 
 
 • la nivelul opiniei publice prin oprobriu public; de exemplu, lipsa 

de politeţe de care dă dovadă cineva, în mod sistematic, poate 
avea drept consecinţă, evitarea persoanei respective de către 
ceilalţi, persoana fiind considerată ca lipsită de educaţie.  

 
 
 
 

  
Autonomia morală Autonomia morală reprezintă capacitatea de a ne impune singuri 

norme sau de a ne conduce după norme autoimpuse.  
   

Apariţia şi dezvoltarea conştiinţei morale a fost explicată în 
literatura de specialitate, în mod diferit. De exemplu, Freud a 
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explicat apariţia conştiinţei morale prin formarea unui supra-Eu, 
datorită manipulării în copilărie, a educaţiei, a şcolarizării. Supra-
Eul este specific fiecărui om şi are rolul unei conştiinţe superioare 
care acţionează mai rigid sau mai puţin rigid asupra sa. 

 
 
 
 
 

  
Psihologul american Gordon W. Allport identifică în formarea 
conştiinţei morale la o persoană o dezvoltare stadială în care se 
trece de la conştiinţa lui "este obligatoriu" la conştiinţa lui "ar 
trebui". Prima este specifică conştiinţei timpurii a copilului şi este 
legată de consecinţele neplăcute care rezultă din a nu face ceea 
ce este obligatoriu (de exemplu, să fii atent când dai drumul la 
aragaz). Conştiinţa lui "ar trebui" este legată de imaginea de sine, 
de propriile idealuri (de exemplu, ar trebui să-mi ajut prietenul); 
urmarea este că în sensul datoriei nu mai este nici teamă şi nici  
constrângere. În această trecere apar următoarele schimbări: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • sancţiunile exterioare sunt înlocuite prin sancţiuni interioare (te 

simţi, de exemplu, vinovat că nu ţi-ai ajutat prietenul pentru că 
decizia pe care ai luat-o nu corespunde imaginii pe care o ai 
despre tine); 

 
 
 
 

• sentimentele legate de teamă, interdicţii, obligaţii sunt înlocuite 
prin trăiri ale respectului de sine, ale preferinţei; 

• "ascultarea" este înlocuită de "autoghidare", se ajunge la 
autonomie morală, prin care anumite scheme valorice 
orientează comportamentul unei persoane. 
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Teme de reflecţie 
Identifică repere şi trăiri, care pot fi observate la un copil care trece de la 
conştiinţa lui "este obligatoriu" la conştiinţa lui "ar trebui". 

  
 Pe baza analizei programelor şcolare, alcătuieşte o listă cu norme morale 

pe care elevii le însuşesc la diferite discipline din aria curriculară Om şi 
societate. Ce elemente comune poţi nota?  

 
 
  
 Foloseşte spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Dă un exemplu de normă morală după care te orientezi în fiecare zi. 

Identifică consecinţele pe care le-ar putea avea încălcarea normei morale 
respective. Transferă această sarcină de lucru în activitate de învăţare la o 
clasă de elevi la alegerea ta. Incearcă să integrezi cerinţa în contextul 
didactic specific lecţiei respective. Notează reacţiile elevilor şi răspunsurile 
lor în jurnalul tău reflexiv. Compară-le cu ale tale.  Consemnează 
concluziile  pe care le tragi. 
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Managementul personal presupune rezolvarea unor obiective, 
realizarea unor activităţi, utilizând cât mai eficient potenţialul uman 
şi material de care dispune o persoană. Un managementul 
personal orientat spre performanţă presupune: 

Managementul 
personal 
 
 
 

- obiective clare;  
- motivaţie;  

 - cunoştinţe (concepte, principii, metode, tehnici) necesare 
realizării unui obiectiv, unei activităţi;   

 
- deprinderi de aplicare, în condiţii de eficienţă, a 

cunoştinţelor  la realităţile specifice diferitelor situaţii; 
 
 

- un anume mod de a vedea, a căuta şi a accepta progresul, 
autonomie morală; 

 
 
 - trăsături de personalitate aşa cum sunt: iniţiativă, echilibru 

emoţional, demnitate, modestie, respect pentru sine şi 
pentru ceilalţi; 

 
 
 

- comunicare, informare, control, participare;  
 - timp raţionalizat; 
 - capacitate de decizie;  

- creativitate.  
Şcoala contribuie în mod esenţial la formarea şi dezvoltarea 
competenţelor de management personal, prin: 

 
 
 • sistemul de cunoştinţe dobândite de elevi;  

• instrumentele intelectuale exersate şi însuşite de elevi;  
• valorile şi atitudinile urmărite în activităţile curriculare şi  
   extracurriculare.   

 În ceea ce priveşte formarea autonomiei morale, activităţile 
realizate în şcoală se pot referi la:  

 
- explicarea efectelor unui comportament asupra celorlalţi;  
- sesizarea consecinţelor încălcării regulilor morale la alte 

niveluri decât cel personal, de exemplu al clasei, al şcolii, al 
societăţii; 

 
 
 
 - analizarea obiecţiilor legate de încălcarea normelor morale, 

dincolo de planul consecinţelor imediate (de exemplu, este 
corect să încălcăm normele morale?); 

 
 
 

- discutarea deschisă a unor probleme controversate, a 
motivelor care stau la baza unei judecăţi morale (elevii pot 
învăţa că o judecată morală poate avea diferite motive şi că 
unele dintre  acestea pot fi mai bune decât altele); 

 
 
 
 
 

- valorizarea pozitivă a cinstei, efortului pentru obţinerea unui 
rezultat; 

 
 
 - responsabilizarea persoanei pentru acţiunile desfăşurate; 
 - respectarea şi interiorizarea normelor morale, la disciplină 

autoimpusă.  
 

 Temă de reflecţie 
 
Cum îţi apreciezi managementul personal în contextul derulării proiectului 
pe care urmează să-l prezinţi la sfârşitul acestui curs? Scrie răspunsul în 
jurnalul reflexiv. 
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Aprofundări  
 
Elaborează un eseu de 20 de rânduri, cu tema următoare: "Managementul 
personal - o ştiinţă sau o artă?" 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 
Raportează-te la tipurile de activităţi care se pot realiza în vederea formării 
autonomiei morale (v. p. 148, jos) şi particularizează cel puţin unul la o clasă 
la alegerea ta. Aceasta înseamnă să aplici în contextul unei lecţii tipul de 
activitate respectiv. Pentru a avea succes, este important să gândeşti relaţiile 
care sunt de stabilit între această activitate şi celelalte exerciţii pe care le 
derulezi pe parcursul orei respective. 
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru proiectare şi comentarii 
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Test de autoevaluare 3 
 

1. Completează următoarele enunţuri:  
 a. Principalele etape în luarea unei decizii sunt: 
 ...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................  
 b. Echilibrul unei societăţi democratice rezidă în:  
 ...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

.................................................................................………………… 

 
 
 
 
 

  
2. Alege varianta corectă  
Dezvoltarea judecăţii morale are un caracter: 

 a. anarhic 
b. ciclic  
c. stadial  

 
  

Completează următorul enunţ metacognitiv:   
  
Pe parcursul secvenţei 3.3-3.4. m-am confruntat cu următoarele 
dificultăţi …………………………………………………. 
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 

 

 
Îmi este încă neclar 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 

 

 
Pentru intervalul de timp următor îmi propun 
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 

 
 

 
 
Stadiul proiectului este următorul 
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
........................................................................................................... 
 
 
 
 
DISCUTĂ CU TUTORELE ACESTE ASPECTE 
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Proiectul pentru Învăţământul Rural 141 

3.5 Scoală şi comunitate. Racordarea disciplinelor şcolare la social 
 

Cadrul analizei 
 
 
 
 
 
Rolul şcolii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Învăţarea în şcoală 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza  şcolii în relaţie cu comunitatea pune mai multe probleme; 
dintre acestea se desprind prin importanţă: 

• Rolul şcolii în cadrul comunităţii; 
• Modul de realizare a învăţării în şcoală. 

 
Rolul esenţial al şcolii constă în articularea dintre educaţie, 
competitivitate profesională şi cetăţenie democratică. Educaţia 
sistematică, instituţionalizată realizată în şcoală asigură în foarte 
mare măsură competenţele şi performanţele persoanei în sfera: 

- privată; 
- profesională; 
- publică. 
 

Prin misiunea asumată, şcoala pregăteşte pentru viaţa din 
comunitate. În acest sens, pornind de la remarcile ironice ale lui 
Seneca (formulate în Epistulae VI), sloganul şcolii devine: 

 
"Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă învăţăm" (Non scholae, sed 

vitae discimus) 
 
Relaţia şcoală-comunitate a fost dintotdeauna o problemă a 
teoreticienilor educaţiei. Toată pedagogia existenţei a avut ca scop 
identificarea unei soluţii optime de racordare a şcolii la cerinţele 
socialului. Deschiderea şi apropierea şcolii de viaţă a devenit o 
prioritate a şcolii actuale din dublă perspectivă:  

- legitimarea nevoii de şcoală (dacă şcoala nu pregăteşte 
individul pentru inserţia în social, atunci ea se află în 
pericolul lipsei de sens şi putem vorbi de deşcolarizarea 
societăţii, cf. Ivan Illich); 

- ameliorarea impactului educaţiei (în condiţiile în care cei 
mai mulţi dintre indicatorii de calitate ai unui sistem modern 
de educaţie vizează eficienţa economică a acestuia prin 
inventarierea cantităţii şi calităţii integrării socio-
profesionale a absolvenţilor). 

 
Racordarea şcolii la social reprezintă o necesitate reliefată şi din 
perspectiva reformei învăţământului românesc, care urmăreşte 
reconceptualizarea educaţiei şi a rolului şcolii. 
 
Modul de concepere a învăţării în şcoală este subordonat 
îndeplinirii de către şcoală a rolului asumat. Invăţarea în şcoală, 
asigurată deopotrivă prin activităţi curriculare şi extracurriculare 
presupune interacţiunea complexă dintre cunoştinţe, valori, 
atitudini şi comportamente. 
 
Procesul de învăţare realizat în şcoală în secolul al XXI-lea 
presupune anumite exigenţe cu privire la componentele 
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interacţiunii menţionate anterior, astfel: 
• La nivelul cunoştinţelor, accentul cade pe învăţarea durabilă, 

bazată pe concepte, pe reflecţia asupra unor idei organizatoare 
transferabile cultural şi geografic; se impune, de asemenea 
dobândirea unor instrumente intelectuale, a unor deprinderi de 
gândire critică pentru : 

-  utilizarea corectă şi eficientă a informaţiilor, pentru 
realizarea conexiunilor între diferite perspective de ordin 
cultural, istoric etc.; 
-  înţelegerea unei realităţi complexe care condiţionează 
inserţia socială activă şi participarea la viaţa comunităţii; 
- cultivarea atitudinilor de tip proactiv şi proinventiv. 

• La rândul ei, educaţia pentru valori implică mai multe 
componente: 

- cunoaşterea valorilor care întemeiază normele sociale; 
- reflecţia critică asupra valorilor; 
- acceptarea pluralismului valoric. 

În acest fel, elevii sunt pregătiţi pentru a se raporta proactiv la 
provocările vieţii personale, profesionale şi publice. 

 

 
142 Proiectul pentru Învăţământul Rural 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teme de reflecţie 
Analizează măsura în care  disciplina pentru care te pregăteşti în cadrul 
acestui program asigură elevului competenţe şi performanţe în sfera privată, 
profesională şi publică. Prezintă-ţi punctul de vedere în max. 25 rânduri. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Cum poate şcoala să stabilească un echilibru între pregătirea elevului în 
conformitate cu nevoile şi aşteptările proprii şi pregătirea acestuia în 
conformitate cu cerinţele socialului? Argumentează răspunsul.   
Foloseşte caseta următoare pentru răspuns. 
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Pe de o parte, societatea actuală secularizată acuză educaţia 
religioasă că este un domeniu ce aparţine societăţilor tradiţionale, 
cu dogme şi învăţături neschimbate de secole, care nu mai fac 
faţă problemelor lumii contemporane. Pe de altă parte, poate mai 
mult decât oricând, aşteptările diferitelor „grupuri de interese” faţă 
de educaţia religioasă s-au diversificat

Responsabilităţi ale 
educaţiei religioase 
în societatea 
actuală 
 
 

8:   
 - societatea în ansamblu speră că educaţia religioasă este cale 

de rezolvare a conflictelor şi mizează pe contribuţia acesteia 
la pacea convieţuirii împreună într-un context pluralist;  

 
 
 

- părinţii aşteaptă ca şcoala să asigure copiilor lor educaţia 
religioasă pe care ei nu o pot oferi, dar o consideră necesară 
în formarea acestora ca buni cetăţeni;  

 
 
 
 - comunităţile religioase doresc o reprezentare autentică în 

şcoală şi în comunitate;  
 
 

- politicienii fac referire la potenţialul etic al religie;   
- nu în cele din urmă, copiii doresc ca educaţia religioasă să le 

ofere un „spaţiu sigur” pentru exprimarea propriilor puncte de 
vedere şi pentru împărtăşirea experienţelor de viaţă.  

 
 
 
 

  
În acest context aparent contradictoriu, cum se poate racorda 
Religia ca obiect de studiu la social?  

Religia ca disciplină 
şcolară şi probleme 
ale socialului  • prin redefinirea finalităţilor, de la centrarea pe asimilarea unei 

dogme la pregătirea elevului pentru integrarea în plan social; 
• prin abordarea în programele şcolare a unor aspecte ale 

societăţii actuale, chestionabile din punct de vedere moral 
(drogurile, sinuciderea, avortul, eutanasia, ingineria genetică, 
războiul generat de diversitatea religioasă etc.); 

• prin corelarea conţinuturilor cu cele propuse de celelalte 
discipline şcolare, preponderent pozitiviste, pentru a depăşi 
eventualele poziţii contradictorii. 
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8 SCHREINER, Peter, Overview of religious education în Europe. În: Committed to Europe’s Future. Contribution from 
Education and Religions Education. Munster, Coordinating Group for Religious Education în Europe, 2002. 
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Teme de reflecţie 
 
Identifică, în programa şcolară de Religie, teme care fac referire la 
probleme ale societăţii contemporane. Analizează modul în care sunt 
acestea prezentate la nivelul manualelor şcolare. Exprimă-ţi un punct de 
vedere personal cu privire la această abordare şi argumentează.  
 
Cum se racordează la social disciplina pentru care te pregăteşti în cadrul 
acestui  program? Luând ca reper paragrafele de mai sus, referitoare la 
religie arată ancorarea disciplinei tale în realitatea societăţii contemporane. 
 
Analizează programele şcolare ale disciplinelor din aria curriculară, de la 
nivelul unei clase. Se pot identifica teme comune care fac referire la 
social? Dă exemple. 
  
Foloseşte spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri şi comentarii. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strategii specifice domeniilor de cunoaştere 
 

 
 

 
Proiectul pentru Învăţământul Rural 145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprofundări 
  
În lumina celor discutate pe parcursul acestei secvenţe, comentează citatul 
următor: 
Indiferent de unde îmi încep gândirea despre problemele cu care se 
confruntă civilizaţia noastră, revin mereu la tema responsabilităţii umane, 
care pare incapabilă să ţină pasul cu civilizaţia şi să o împiedice să se 
întoarcă împotriva rasei umane. E ca şi cum lumea a devenit pur şi simplu 
prea mult pentru puterile noastre. Principala sarcină pentru viitor este însă 
alta: o reînnoire radicală a simţului responsabilităţii. Conştiinţa noastră 
trebuie să ajungă la nivelul raţiunii, căci altminteri suntem pierduţi. (Vaclav 
Havel apud Gardner, H., Mintea disciplinată, Ed. Sigma, 2005) 
 
Foloseşte spaţiul liber de mai jos pentru răspunsuri şi comentarii. 
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3.6. Clişee culturale, conceptuale şi metodologice. ”Dincolo” de ele 
 

Autorii acestui modul au constatat pe parcursul îndelungatei lor 
experienţe de formare a profesorilor o serie de obişnuinţe 
”păguboase” care frânează elanul cadrului didactic de adaptare la 
noutatea metodologică şi conceptuală a domeniului de 
specialitate şi/ sau, mai ales, a celui didactic. În zona de 
cunoaştere exterioară şcolii, este suficient să ne amintim teoria 
lui Kuhn asupra schimbărilor de paradigmă ştiinţifică pentru a 
accepta că există o inerentă rutină a comunităţii ştiinţifice care 
reproduce standardul teoriei în ciuda neajunsurilor pe care acesta 
le provoacă derulării cercetării.  

Un inventar ”de 
rutină” 

 
Didactica perpetuează şi ea practici diverse, uneori fără ca 
dascălii să îşi dea seama de aceasta. De multe ori explicaţia unui 
aspect curricular se pierde în negura timpului, practicienii 
ignorând motivul pentru care reproduc o stare de fapt. Deunăzi, 
un profesor de istorie ne-a întrebat de ce se predă Istoria 
românilor la cls. a IV-a? Învăţătorii care predau disciplina nu îşi 
pun această întrebare sau dacă ajung să şi-o pună vor aproxima 
probabil un răspuns cu tentă ideologică. Realitatea istorică ne 
spune însă că pe vremea când numai patru clase erau obligatorii, 
exista justificarea ca ”absolventul” să cunoască principalele 
momente ale istoriei neamului. Evident aceasta se întâmpla în 
interiorul unei percepţii a domeniului exterior care nu ţinea seama 
decât de unica perspectivă a majorităţii populaţiei. Ne întâlnim 
astfel cu un alt fel de clişeu, cultural, şi care priveşte trecerea sub 
tăcere a diferenţei, a celuilalt. 
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Temă de reflecţie 
 
Ţi-ai pus vreodată asemenea întrebări referitoare la motivele care stau la 
baza includerii în curriculum a diferite teme, subiecte discipline? Oferă 
explicaţii    
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvare    
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 Clişeizarea este o formă de economie de efort, o generalizare 
vulgarizatoare, extrem de artificială care ignoră diversitatea din 
design-ul lumii sociale şi naturale. 
 
Mulţi profesori de bună credinţă, dedicaţi meseriei lor, nu reuşesc 
adesea să amelioreze achiziţia elevilor din cauza rutinei pe care 
nici măcar nu o conştientizează.  Cel mai adesea se constată 
următoarele clişee didactice: 
 
- manualul – Biblie 

Derivată din experienţa manualului unic, ca unică sursă de 
referinţă a profesorului şi elevului, această rutină absolutizează o 
simplă resursă didactică în detrimentul altor aspecte 
fundamentale ale practicii didactice.  Rutina după care manualul 
este adevărul absolut răspunde, cu credinţa oarbă în suficienţa 
manualului la orice întrebare de proiectare: ce predăm? De ce 
predăm? Cum predăm? Totul este dat în manual. Urmează 
uniformizarea elevilor – toţi trebuie să parcurgă manualul şi să îl 
ştie! Această rutină blochează flexibilitatea actului didactic atât de 
necesară adaptării elevilor concreţi în situaţii concrete. 
 
- unicitatea exemplului standard 

Domeniul exterior şcolii sau pur si simplu manualul şcolar 
favorizează anumite exemple stas pentru ilustrarea proceselor/ 
fenomenelor/ aspectelor investigate. Din acest motiv este 
reprodus la clasă acelaşi exemplu care la un moment dat se 
toceşte până la a deveni limbaj de lemn. Pentru elevi asemenea 
exemple sunt artificiale, nu au legătură cu experienţa lor şi le 
tratează superficial. Altfel spus, exemplul îşi pierde chiar funcţia 
de exemplificare. 
 
- examenele – reper fundamental 

Există părerea primejdioasă după care nu trebuie predat decât 
ceea ce se poate cu uşurinţă evalua sau ceea ce constituie 
element al examinării externe.  În acest context, evident că este 
sărăcit curriculumul obligatoriu, iar anumite subiecte/ discipline/ 
atitudini/ abilităţi de gândire superioară sunt marginalizate sau 
ignorate căci ele nu sunt luate în calcul de examene, deşi în 
lumea de dincolo de şcoală sunt fundamentale! 
 
- magistrul ca autoritate ştiinţifică 

O rutină perpetuată de didactica tradiţională, care nu  ţine seama 
decât de cunoaşterea-produs, plasează profesorul şi discursul 
său în centrul procesului instructiv-educativ.  În acest context, 
elevul nu are altceva de făcut decât să înghită tablete de cultură 
gata ambalate.  Foarte departe de o abordare care să ţină seama 
de particularităţile cognitive ale creierului,  şcoala care reproduce 
acest clişeu  este foarte departe de dinamica lumii 
contemporane.  
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- metodologia modernă ca factor perturbator 
Dacă este să luăm doar lucrul în grup şi metodele de învăţare 
prin cooperare, observăm că este astfel eliminată ”disciplina 
strictă” şi ”liniştea respectuoasă” a clasei.  Cel mai grav lucru 
care se întâmplă însă în acest caz este că profesorul devine mai 
puţin ”sonor” şi mai puţin ”central”. 
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Temă de reflecţie 
 
Care dintre aceste obişnuinţe le-ai observat la profesorii tăi? Oferă explicaţii 
succinte. 
  Care dintre aceste obişnuinţe le-ai observat la colegii tăi? Oferă explicaţii 
succinte.  

   
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvare                                    Care dintre aceste obişnuinţe le detectezi la tine? Scrie despre ele în 
Jurnalul tău reflexiv. Nu este nevoie să arăţi nimănui aceste consideraţii! 
Este important să observi ce anume constituie un obstacol în calea 
perfecţionării tale şi o frână în dezvoltarea competenţelor elevilor 

 
 
 
   
 
 

O vorbă populară ne spune că orice învăţ are şi dezvăţ ceea ce 
este absolut valabil şi în conformitate cu teoriile moderne ale 
învăţării, cu condiţia însă să nu ignorăm că a fost greşit învăţat 
ceva sau ceea ce este învăţat greşit.  

Destructurarea 
clişeului 

Deşi ilustrează două poziţii diferite faţă de modul de învăţare în 
şcoală, povestea celor două hambare9 (pe care o vom parafraza 

 
9 cf. Gardner, H., Mintea disciplinată, Ed. Sigma, 2005, pp. 269-275 
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în cele ce urmează) ne arată şi două variante faţă de clişeul 
conceptual şi metodologic: ignorarea lui sau identificarea şi 
”dezvăţarea” lui. 
 

Învăţarea de tip 
”umple hambarul” 

Mulţi educatori consideră că mintea copilului este o tabula – rasa, 
un fel de hambar gol care poate fi umplut cu acele cunoştinţe 
considerate importante de către politica educaţională. Altfel spus, 
iniţial ”există foarte puţin mobilier, aproape deloc, în acest 
hambar”10, iar pe parcursul şcolii, hambarul se umple cu 
informaţii, mai ales fapte, definiţii şi anumite proceduri, ”până 
când mintea este sufocată de acestea”11.  
 

Învăţarea de tip 
”mobilează 
hambarul” 

În perspectivă constructivistă, de foarte timpuriu se formează 
reprezentări în mintea-creier (de exemplu să fii atent la zonele de 
contrast!). După Gardner12, unele dintre aceste moduri de 
gândire pot fi utilizate toată viaţa, dar altele sunt adevărate 
obstacole în calea unei învăţări de calitate (”de exemplu să-ţi fie 
lehamite de indivizi care nu seamănă cu tine”). Astfel primul lucru 
care trebuie făcut este distrugerea unei părţi a hambarului – 
aceasta înseamnă deconstruirea acelor concepţii greşite care 
blochează învăţarea disciplinelor majore. Prin intermediul unei 
predări bune apoi, copiii învaţă să construiască un nou mobilier, 
”care să întruchipeze modurile majore de gândire disciplinară. /.../ 
Pe măsură ce noul mobilier – structurile disciplinelor – se 
construieşte treptat, informaţiile iniţial izolate îşi găsesc locul.”13 
După această structurare disciplinară se reorganizează hambarul 
pe noi moduri de gândire, interdisciplinară. 
 

Atitudinea ”trans” Am putea spune că depăşirea clişeelor sau a merge dincolo de 
ele este de fapt o atitudine transdisciplinară, care îşi propune o 
cunoaştere de calitate, iniţial temeinic disciplinară iar apoi 
deschisă spre realitatea cognitivă interconectată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 op.cit., p. 270 
11 ibidem 
12 op.cit., p. 271 
13 op.cit., p.273 
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Temă de reflecţie 
 
La alegere, parafrazează povestea celor două hambare dintr-una din 
următoarele perspective: 
 
- cunoaştere-produs / cunoaştere-proces 
- descriptivism / acţiune 
- educaţie DESPRE/ educaţie PENTRU 
- prelegere / metode active 
- manual unic/ manuale alternative 
- teste grilă/ modalităţi complementare de evaluare  
 
Foloseşte spaţiul de mai jos pentru rezolvare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflectează asupra clişeului pe care l-ai recunoscut ca fiind prezent în 
practica ta didactică. Pornind de la povestea celui de-al doilea hambar, 
găseşte modalităţi de depăşire a lui. Notează aceste reflecţii în jurnalul tău. 
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Lucrare de verificare 3, notată de tutore  
1. Subliniază procedurile comune specifice disciplinelor din aria curriculară Om şi societate 
(1 p. – nu se acordă fracţiuni de punct) 
a. rezolvare de probleme 
b. experiment 
c. analiză de surse 
d. modelare 
e. studiu de caz 
 
2. Schiţează un plan de acţiune pentru atingerea unui obiectiv atitudinal din programa 
disciplinei tale (vei alege clasa), pe baza unei strategii pentru valori sau a unei combinaţii a 
elementelor strategice învăţate (3p) 
Barem de notare: 
1p – activităţi adecvate obiectivului 
1p – calendarul propus este raţional 
1p – activităţi stimulative pentru grupa de vârstă aleasă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Enunţă 2 propuneri de colaborare cu alţi colegi din şcoală în vederea facilitării unei 
învăţări de calitate la elevi. Sprijină propunerile prin exemple de activităţi concrete 

Barem de notare :  
1 p – propunerile sunt raţionale 
1 p – sunt oferite exemple concrete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Enunţă o concluzie cu caracter metacognitiv a jurnalului tău reflexiv în min. 40 – max. 
50 de cuvinte  

Barem de notare :  
1 p – concluzia este metacognitivă  
1 p – concluzia este la obiect 
1 p – este respectată limita de cuvinte 
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Răspunsuri la Testele de autoevaluare 

 
Testul 1. 
1 a – v. definiţii şi explicaţii la 3.1 
1 b – v. definiţie şi exerciţii şa 3.1  
2 – sistematizarea se poate realiza prin intermediul unui 
organizator grafic (v. scheme pe parcursul materialului şi 
explicaţii/ recomandări la sfârşitul unităţii de învăţare 1) 
 
Testul 2. 
1 a – inculcare, dezvoltare morală, analiza valorilor, clarificarea 
valorilor, învăţarea – acţiune. 
1 b - Dacă întâmpini dificultăţi la acest item, reciteşte 
paragrafele referitoare la Inculcare din cadrul 3.2. 
2 – Motive posibile: obiectivele urmărite, stil personal, profilul 
elevilor, avantaje ale strategiei în raport cu limitele, ataşamentul 
pentru o anumită abordare a actului educaţional (de exemplu 
centrarea pe elev). 
 
Testul 3. 
1 a – v. enumerare şi explicaţii la 3.3. 
1 b – v. explicaţii la 3.4. 
2 – varianta c. 
 

 
 
Recomandări 
 
În cazul eşecului la lucrarea de verificare 
 

- Dacă ai avut dificultăţi la itemul 1 al Lucrării de verificare, ar trebui să revezi 3.1 
- Dacă ai avut dificultăţi la itemul 2 al Lucrării de verificare, ar trebui să revezi 3.2 

şi de asemenea recomandările făcute la finalul unităţii precedente în care se 
discută despre cerinţele unui ”plan de acţiune. 

- Dacă ai avut dificultăţi la itemul 3 al Lucrării de verificare, ar trebui să revezi 
sarcinile care presupun discuţii cu alţi colegi pe parcursul întregului material 

- Dacă ai avut dificultăţi la itemul 4, ar trebui să reciteşti enunţurile metacognitive 
de la testele de autoevaluare şi diversele notiţe din Jurnalul reflexiv 

 

 
152 Proiectul pentru Învăţământul Rural 



Strategii specifice domeniilor de cunoaştere 
 

 
Recomandări pentru prezentarea proiectului derulat: 
 

- enunţă tema şi oferă justificarea ei – expune clar motivele care ţi-au determinat 
alegerea 

- explică ce ai urmărit – enunţă obiectivele. Fii concis 
- explicitează demersul folosit – poţi folosi diverse remarci consemnate în jurnalul 

reflexiv daca acest lucru ţi se pare oportun 
- prezintă pe scurt planul de acţiune 
- arată mostre rezultate din activităţile derulate 
- punctează pe scurt concluziile proiectului şi eventualele deschideri pentru o altă 

etapă 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resurse suplimentare  
În cadrul Proiectului pentru Învăţământul Rural, componenta 1.1 
s-au dezvoltat mai multe materiale suport pentru activităţile de 
mentorat. Îti propunem să parcurgi modulele 1-4 – acestea îţi vor fi 
utile pentru limpezirea chestiunilor de ordin metodologic inovativ. 
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Te rugăm să detaşezi această pagină să o completezi şi să o trimiţi la  
 
Unitatea de management a Proiectului pentru Invăţământ Rural 
În atenţia d-nei Cristina Ghiţulică – Modul Didactica ariei Om şi societate 
Str. Spiru Haret 10-12, etaj 2 
010176 Bucureşti, sector 1 
 
Părerile tale ne sunt foarte utile pentru îmbunătăţirea cursului 
 
cu mulţumiri 
 
Autorii 
 
 
Fişă de feedback 
 
Specialitate ................................, judeţul de provenienţă .............................................. 
 
Cantitatea de informaţie este prea mare în ............ (menţionează nr. unităţii de învăţare) 
 
Consider că pentru temele de la paginile 
................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
sunt necesare mai multe explicaţii/ recomandări 
 
Cele mai interesante teme sunt cele de la paginile 
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 
Cele mai plicticoase teme sunt cele de la paginile 
................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
Imi sunt neclare explicaţiile de la secvenţele  (menţionează pagina şi numărul secvenţei) 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................  
 
Pentru derularea optimă a proiectului ar fi trebuit să mi se dea în curs următoarele 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 
Subliniază varianta corectă: 
Am fost sprijinit de tutore. Nu am fost sprijinit de tutore. 
 
Foloseşte verso-ul paginii pentru a face diverse întrebări, aprecieri, critici, recomandări 
referitoare la cursul parcurs.  Nu este nevoie să semnezi decât dacă doreşti acest lucru. 
De asemenea dacă doreşti să comunici cu autorii, trece-ţi adresa unde poti fi contactat pe 
verso.
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Figura 2.5.1. 
Structura 
domeniului 
antropologie 
 

 

 
 

 
 
Figura 2.5.2. 
Componentele 
culturii din 
perspectivă 
antropologică 
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Figura 2.5.3.  
Formele de salut 
sau de 
comportament 
indică tipul de 
norme 
comportamentale 

 

 
 
 

 
 
 
Figura 2.5.4.  
Modele 
comportamentale 
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